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KOMUNISTŲ PARTIJA ŠAUKIA EILINIUS DARBI
NINKUS IMT KOVĄ I SAVO RANKAS

Šalies Armija prieš S
Francisco Streiką

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo ministerija 
pranešė, kad be tolesnio įga
liojimo komendantas šalies 
armijos Devinto Korpuso 
San Franciscoj gali panau
dot 13,117 kareivių, kariškų 
stovyklų vyrų ir darbo sto

vyklų žmonių delei “pašto 
siuntinių apsaugojimo”, kas 
reiškia, delei streiko laužy
mo.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a lai mesite, Tik ! 

Retežius, o išlaimesitė 
Pasauli!

b
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m Federacijos Vadai Laužo

“Ergą” Knygą Taisymo 
Dirbtuvė

Mūsų dirbtuvėj dirba 8 dar
bininkai, visi jaunuoliai, 2 net i 
14 m. amžiaus. Visus skai-Į 
to mokiniais. Uždarbis nuo 
5—15 litų savaitėj. Tik du 
darbininkai Uždirba 30 litų 
savaitėj. Dirbam 16-18 vai. 
dienoj, prisieina dirbt ir išti
sas paras, o iš ryto samdytojas 
dar barasi, kad mažai pada
rėm. Už viršlaikius visai ne
sumoka mum. Į ligonių kasą, 
tik keletas užregistruoti. At
siskaitomų knygelių neturim. į 
Nesenai stojo pas mus vienas Į 
jaunuolis, padirbus vieną, ki-j 
tą dieną 12 valandų, samdyto-, 
jas jį atstato, mat jis perma-j 
žai dirba. Jaunuolis nuėjo pas; 
darbo inspektorių ir atpasako-j 
jo jam kas dedasi dirbtuvėj.) 
Inspektorius darbininkui atsa- į 
kė: “Eik namo, dirbsi ten, I Minneapolis, Minn.—Viv
as jau viską sutvarkysiu.’’ JauLšininkai trokų vežikų unijos 
praslinko 3 mėnesiai, jaunuo-’ Repos 16 d. slapta derėjosi

mus dar tiek išnaudoja, o in-j U’ 
spektorius vis dar tvarko.. .

Draugai, tik kai organizuo-j 
tai ir vieningai stosim į kovą, j Unijos vadai

r

Negrų ir baltųjų darbininkių ir darbinin kų kova su policija laike Seabrook farmų 
streiko, Bridgeton, N. J. Savininkas buvo pasimojęs numušt darbininkams algą nuo 
30 iki 18 centų valandai. Per streiką, vadovaujama kairiosios Industrinės Unijos, 

darbininkai apgynė senąją alga, laimėjo kovą.

MINNEAPOL1U1GRĘSIA VISUOTINAS STREIKAS

lis vis dar be darbo vaikšto, o su ROOsevelto darbo komisi
jos agentu E. H. Dunniganu 
ir atstovais 166 kompanijų.

1 iš Amerikos 
Darbo Federacijos bijo nau
jo vežikų streiko, ypač kad 

i jis gali išsivystyti į visuoti
ną miesto darbininkų strei
ką. Jeigu kompanijos pada
rytų bet kokių nusileidimų 
darbininkams ir nuramintų 
juos, tie vadai geriau galė
tų priešintis streikui. Todėl 
Roosevelto atstovas Dunni- 

x____ gan, kaip pranešama, patarė
Feder.), kad įsteigta mulkinti Į kapitalistams,, kad pridėtų J _ -.1 _ • _ __ „ • l • 1 1 * 1 *

pagerinsim mūsų padėtį.
Darb. Jaunuolis.

dar-

Darbiečiai Dainuoja 
Revoliucines Dainas

Vakaruškoj iš 13 jaunų 
bininkų buvo pravestas pasita
rimas. Dalis iš jų dirba, da
lis—bedarbiai; beveik visi pri
klauso “Darbo Federacijai. 
Pasitarime kalbėjo apie “dar- 
biečių” organizaciją (Darb.

darbo jaunimą, kad ji negali 
gint darbo jaunimo reikalų, 
nes ją vadovauja kunigai, 
buožės ir fabrikantai, kurie 
patys darbo jaunimą išnaudo
ja. Dar buvo kalbėta apie 
bedarbę, kaip darbo jaunimas 
turi kovot su ja ir apie arti
nantį karą, kuris bus atkreip
tas prieš darbininkų tėvynę 
SSRS. Pasitarimas labai gyvai 
praėjo; dalyviai pritarė kal
bėtojui ir ūpas buvo pakeltas. 
Pasitarimui pasibaigus buvo 
sudainuota keletą revoliucinių 
dainų.

truputį algos kai kuriems 
trokininkams.

Patys trokų darbininkai 
reikalauja besąlyginiai pri
pažint jų uniją ir pakelt al
gas. Liepos 16 d. trokinin-

S-ka.

Lėktuvais Siunčia Skebus
New York. — P. L. Ber- 

goff šnipų agentūra per lai
kraščius praneša, kad iš 
Chicagos ir New Yorko ji
nai pasiunčia lėktuvais ir 
traukiniais po šimtą streik
laužių į San Francisco. Taip 
iki savaitės galo žada pri
statyt 1,000 skebų. Streik
laužiai renkami ir Milwau- 
keej ir Akrone.

LDS CENTRO RAŠTINĖ 
PERKELTA NAUJON 

VIETON
LDS Centro raštine 

perkelta j naują vietą.
Visais LDS organizaci

niais ir “Tiesos” reikalais 
dabar kreipkitės nauju 
antrašu: 419 Lorimer St 
Brooklyn, N. Y.

PARDAVIKAI VIRŠININKAI SIUNČIA et aptas tfirmaSimii 
i GATVEKARIŲ DARBININKUS j DARBA S '
60 Uniją Portlande, Ore., Nubalsavo už Generalj Streiką; 

Prieš Streikierius Statoma Kareiviai su Patrankomis

ir manevruoja, kad išvengt 
generalio streiko.
Minneapolio majoras Bain

bridge pareiškia, kad už
trauks ant streikierių mili
ciją; tam yra prisiruošęs ir 
valstijos gubernatorius Fl. 
B. Olson, vadinamos “far- 
merių-darbo” partijos poli
tikierius.

Turčiai jau supirkinėja 
maistą ir gazoliną, kad 
jiems nebūt” vargo, įvykus 
visuotinam streikui.

Hitleriečiai Išromijo
190 Vokiet. Piliečių

Berlynas. — Nuo 1934 m. 
pradžios iki šiol Vokietijoj 
išromyta 190 piliečių. Tam 
tikri Hitlerio teismai pripa
žino juos “netinkamais”

kai pareiškė, kad jeigu kom- veistis- Slepiama, kiek išro- 
panijos atmes šiuos reikalą- mil° darbininkų už kovingu- 
vimus, tai jie pasiryžę ant nu
rytojaus pradėti streiką.

Pasirengę sustreikuoti ir 
skalbyklų darbininkai. Iš 
pritarimo vežikų streikui 
galėtų mesti darbus dar 
25,000 darbininkų. Tik Dar
bo Federacijos vadai raitosi

Philadelphia, Pa., — Areš
tavo du valdiškus sargybi
nius, kurie pavogė kulka- 
svaidį ir 27,000 šovinių. Vei
kiausia jiedu tatai pardavė; 
plėšikams.

Alabamos Audėjai į General; Streiką
Birmingham, Ala. — Ala- j kad tatai galėsią būt pra- 

bamos valstijos visuotinam 
audėjų streikui buvo skirta 
prasidėti liepos 17 d. Jau 
diena pirm to sustreikavo 
350 audėjų verpėjų Avon
dale dirbtuvėje. Nuo perei
tos savaitės streikuoja Al- 
bertvillės medvilnės audyk
lų darbininkai.

Generaliam Alabamos au
dėjų streikui imasi vadovau
ti United Textile Workers 
Unija, priklausanti prie 
Amerikos Darbo Federaci
jos. Laukiama, kad į vals
tijos streiką išeis 20,000 
darbininkų. Unijos centro 
atstovas John Dean sako,

EXTRA!
SAN FRANCISCO, Cal. 

—Liepos 17 d. areštuota 24 
streikieriai susikirtimuose 
su streiklaužiais.

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Liepos 17 d. sustreikavo 
6,000 trokų vežikų. 1,600 
skalbyklų darbininkų nubal
savo šiandien streikuoti, jei
gu samdytojai neišpildys jų 
reikalavimų.

Kiti darbininkai pasinešę 
į visuotiną streiką. Bet Dar
bo Federacijos vadai ir 
trockistai dar nustūmė vi
suotiną streiką bent savai
te vėliau. Tie vadai taip 
pat padarė išimtis, kad 
streikieriai laisvai praleistų 
trekus su gazolinu, alum, 
ledu ir kt.

PARYŽIUS. — Eksplo- 
davo kanuolės šovinys lau
ke likęs nuo pirmesnių ma
nevrų; penkis kareivius už
mušė, 20 sužeidė.;

NEWTON,’ N. J.—šiemet 
antru kartu trenkė perkū
nas Wm. Frittso namą An- 
doveryj.

Liepos 47-tą į visuotiną 
streiką išėjo 27^000 organi
zuotų darbininkų Oakland, 
Berkeley ir.;Alameda, -Cali
fornia. 

.1

džia visuotino audėjų Strei
ko ištisoj šalyj. Bet Alaba
mos Darbo Feder, vadai lie
pos "!6 d. pareiškė, kad jie; 
“nieko nežino” net apie au- i 
dejų streiką šioj valstijoj.

Kaip tik streikas prasi
dės, samdytojai ketina tuoj 
uždaryt savo dirbtuves.

Darbininkai reikalauja — Scranton, Pa. — Ameri- 
mokėt bent po $12 algos per 
savaitę, sumažinta staklių 
skaičių kiekvienam audėjui 
verpėjui, pripažint uniją ir 
sugrąžint į darbą visus, ku
rie buvo pavaryti už uniji
nę veiklą.

Alabamoj liepos 17-tą iš
dėjo į visuotiną streiką 22,000 
į audėjų.
I

■ Wm. Green Numato ligą 
Visuotiną Streiką;

kos Darbo Federacijos pre
zidentas Wm. Gheen liepos 
16 d. su apgailestavimu pa
sakė, jog nežinia, kada už
sibaigs visuotinas San Fran
cisco streikas. Jis galėsiąs 
dar ilgai tęstis.

E. THAELMANNUI?. I
Pereitą šeštadienį Hitleris 

paskyrė korikus teisėjus va*'; ■ , 
dinamiems “liaudies teisj * 
mams.” Jie pirmoj vietoj ' < 
paskirti komunistams nu- . 
smerkt. Ir sulig pranešimų, 
naziai rengėsi tuojaus teis
man atvesti drg. Thaelman- 
ną, Torglerį ir kitus žymiuo- 
sius darbininkų vadus. Bet 
dar iki šiol nėra žinių, ką 
veikia budeliški teisėjai. Ęy- : 
la, todėl, spėjimų: gal jie da
ro slaptą teismą Thaelman- 
nui ir kitiems draugams? O 
kaip jau minėta, tokio teis
mo nuosprendis gali būt pa
darytas ir įvykdytas bėgyje 
24 valandų.

Komunistų Partija ir , 
[ Tarptautinis D a r b i n ink^( ‘ 
i Apsigynimas šaukia visus. 
Amerikos darbinirikus su- 

j brusti į didžiausias masines.. 
| demonstracijas ir apipilti. , 
i Vokietijos atstovybę Wash- ’ U 
i ingtope ir jos konsulatus L- t-i 
• įvairiuose miestuose tūks- . 
tančiais telegramų, protestų 
ir reikalavimų, kad Thael- 

imann, Torgler ir kt politi-: 
niai kaliniai būtų tuoj pa 

" i liuosuoti. I
apsiėmė pakalbėti Cajifor- [ "U ~ 
nijos Universitete apie “Biz- ’ Sen. Wagner Roosevel 
nį ir Valdžią.” Universite-i • n • « i ''li
tas jam žadėjo “mokslišką” [ t0 1 SSlŲStSS LaUŽytl

* U ” i * 1 — i Generali Streiką vyriausybe atsisakė apsau-1 v
goti Johnsoną, jeigu jis čia i Washington. — Nuo savo 
atvyktų. Matyt, bijojo per-[kariško laivo ant jūrų pre- 
daug j arti nesmagumų iš zidentas Rooseveltas davi-

San Francisco, Cal.—Jau.sevelto taikymo komisija, 
buvo minėta, jog į visuotino ' kurioj vyrauja arkivyskū- 
streiko komitetą sulindo to- Į pas Hanna, eina ir Darbo 
kie streiklaužiški Darbo Fe-[ Federacijos viršininkai. Jie 
deracijos vadai, .kaip Van- stengiasi laipsniškai sulau- 
derleur, Deal ir kt. Jie į Į žyti visuotiną streiką, 
komitetą susibruko ne strei- [ Komunistų gi Partija ei- 
ką vesti, bet jį laužyti. Nors ja savo pareigą. Jinai lai- 
į streiko komitetą darbinin-į ko skaitlingus darbininkų 
kai įstatė ir laivakrovių ko-[ mitingus ir visą miestą “pri- 
votoją Harry Bridges, bet [snigo” lapeliais. Gyvu žo- 
ką jis vienas pačiame komi- j džiu ir per spaudą komunis
te te gali padaryti prieš 24 [tai ragina tuoj aus išrinkti 
judošiukus? Jie gi, pagal j didelį eilinių darbininkų ko- 
kapitalistinių t e 1 e g r a mų | mitetą ir perimti visą strei-i 
pranešimus, jau suvarė tūk- ko vadovybę į pačių strei- • 
santį gatyekarių darbininkų kierių rankas, 
atgal į darbą. Tie vadai ne
siunčia streikierius į masi
nius pikietus, kad sustabdy
tų trokus, kuriuose sėdi po
licininkai. Federaciniai va
dai būk tai susirūpinę 
“žmonių maitinimu”, ir žada 
praleisti daugiau maisto ! Berkeley, Cal.—NRA 
trokų, kad aprūpintų vai- 'ministratorius g e n e r o 1 as 
gyklų biznius. O valgyklų Johnson buvo pakviestas ir į 
darbininku streikas ir val
gių stoka buvo uždarę 2,800 
valgyklų; atdarų teliko vos 
19, ir tai su pačių streikie
rių leidimu darbininkams 
ten maitintis. Pardavikiška 
streiko komiteto dauguma 
žada daryt daugiau išimčių 
ir kitiems bizniams.

Tuo tarpu streikas, kas darbininkų ir pažangių stu-)nėja komandas, kaip laužyti 
liečia pačius darbininkus, ei- dentų pusės. Todėl Johnso-,v>suo in4 an lancisco 
na platyn. 20,000 Portland, nas Pranešė, kad jis “nega-! streiką Liepos 16 d. prezi- 
Ore., organizuotų darbinin- les atvažiuoti, 
kų per savo atstovus nuta-j ’ ~
rė šiandien eiti į visuotiną' Lenkija 1T Vokietija 
streiką. Šiandien taip pati »r . . c « •
laukiama visuotino streiko . Dl6pritari3. u<UH<Ukai 
Oaklande ir Contra Čostoj. | . Fašistiniuose Vokietijos,' 
Streikapj .p^obiĮiŽuojasi San' laikraščiuose, išvedžiojama,

kad jų šaliai nebūtų jokios ]ando laivakrovių streiką iry« 
naudos padaryt nekariavi- visuotiną

Nes senieji 
vadai yra išanksto pasinešę! 
parduot kapitalistams visą 
šią didžią istorinę kovą.

Policija Atsisako Saugot 
NRA Generolą Johnsoną

■>

ad-

dentų pusės. Todėl Johnso-, visuotiną San Francisco

Diego ir kitų prieplaukų 
miestų darbininkai,1 visu Pa- 
cifiko vandenyno pakraščiu 
per kokias 2,000 mylių.

Į San Francisco sutrauk
ta 7,000 milicijos; prieš 
darbininkus sustatyta kul- 
kasvaidžiai ir patrankos. 
Sykiu Roosevelto valdžia 
davė leidimą panaudot prieš 
streikierius kelioliką tūks
tančių šalies kareivių.

Kapitalistiniai laikraščiai 
visame vakariniame pakra
štyje pilni šauksmų prieš 
komunistus, kaipo kursty
tojus. y Jie spiegia, būk 
“raudonieji” norį piliečius 
badu išmarinti. Su kapita
listų politikieriais ir su Roo-

mo ir dabartinių rubežių ap
saugojimo tarpsavinę sutar
tį su Sovietų Sąjunga, Lie
tuva ir kitais “artimųjų ry
tų” kraštais. Sutarčiai prie
šinasi ir Lenkijos politikie
riai.

dentas lėktuvu pasiuntė se
natorių R. F. Wagnerį į 
Portlandą, Oregon. Kaip 
skelbiama, Wagneriui yra 
pavesta darbuotis, kad ne-, /' 
įvyktų generalis streikas ./ 
Portlande. Bet tikrumoj. / 
jam įsakyta laužyti Port-.

San Francisco ; y 
darbininkų streiką.

Tuo pačiu tikslu iš Wash- : j J 
ingtono buvo pasiųstas į 
San Francisco Patrick Do- 1į 
nohue, narys prezidento Ro- 
osevelto Darbo Santikių Ko— 
misijos.

Vilnonų Audėjų Streikas
Danielson, Conn. — Rei

kalaudami pridėt 25 nuošim
čius algos, liepos 16 d. su- i Berlynas. — Aikštėn iški- 
streikavo 500 audėjų Day
ville dirbtuvėje prieš Assa- 
waga Vilnonų Kompaniją. 
Apart algos, streikieriai rei
kalauja pavaryt vieną įkyrų 
boselį.

Naziai Sušaudė Katalikų 
Jaunimo Vadą

lo, kad hitleriečiai sušaudė 
ir katalikų jaunimo vadą 
Adalbertą Probstą. Paskui ’ 
per spaudą jie sumelavo, ’' 
būk Probst norėjęs pabėgt
nuo arešto. tU f *

f
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3. KAZIMIERIETĖS. Centras Pažaisly
je. Skyriai Kaune, Auįšt. Panemtmėj, Tel
šiuose ir žem. Kalvarijoje. ‘ 1

4. ŠV. KATARINOS SESERS. Centras 
Krakėse. Skyriai Kaune,. Strėvininkuose, 
Ukmergėje ir Karmėlavoje.

5. JĖZUITAI. Centras Kaune. Skyriai 
Panevėžyje ir Šiauliuose.

6. ŠV. KRYŽIAUS SESERS. Centras 
Anykščiuose. Skyrių dar neturi, bet, ne
tenka abejoti, pristeigs.

7. MARIJONAI. Centras Marijampolėje. 
Skyriai Kaune, Ukmergėje, Panevėžyje ir 
žemaičių Kalvarijoje.

8. VARGDIENĖS SESERS. Centras 
Marijampolėje. Skyriai Telšiuose, Utenoje, 
Kaune ir Vilkaviškyje.

FRANCIJO J BENDRAS FRONTAS 
TARP KOMUNISTŲ IR SOCIALISTŲ

Svarbi ir smagi žinia nuskambėjo iš 
Paryžiaus po visą pasaulį. Pranešta, 
kad sudaromas komunistų ir socialistų 
bendras frontas prieš karą ir prieš fa
šizmą. Franci jos Komunistų Partija 
jau senai pasiūlė bendrą frontą Socialis
tų Partijai. Socialistų vadai dvejojo, 
svyravo, nenorėjo pasiūlymą priimti. 
Bet Socialistų Partijos eiliniai nariai 
šturmingai reikalavo pasiūlymą priimti.

Pagalįaus S. P. generalė taryba nutarė 
sudaryti bendrą frontą su; i Komunistų 
Partija.

Bet Amerikos Socialistų Partijos va
dai sabotažuoja Amerikos Komunistų 

j Partijos pasiūlymą sudaryti panašų ben
drą frontą. Jie neatsako į mūsų parti
jos pasiūlymą. Eiliniai socialistai nepri
valo tylėti. Jie turi reikalauti, kad jų 
lyderiai toliau nesabotažuotų bendro 
fronto—suvienijimo darbininkų spėkų 
prieš karą ir fašizmą.

į Tinkamas Kvėpavimas
• ? r t . I ‘ Z f ji< i : ♦ i •« ’ ■ » H

Kruvinojo Smetonos Kontrolėje 
“Draugas”, “Naujienos” ir Kiti 
Buržuaziniai Laikraščiai

Įsitemykite sekamus svarbius faktus: 
“Vilnyje” ir “Laisvėje” buvo plačiai ra
šyta, apie tai, kad Chicagoje iš Lietuvos 
valdžios konsulato kažin kur dingo pa
nelė Leona Gaižaitė, konsulo Kalvaičio 
sekretorė. Buvo pažymėta, kad su ja 
kartu dingę ir apie vienuolika tūkstančių 
dolerių. ,

Šita įvykį puikiai žinojo klerikalų 
“Draugas” ir menševikų “Naujienos”,ku
rių- redaktoriai nuolatos nosis sukišę lai
ko su Smetonos konsulu Kalvaičiu. Jis 
yra jų didvyriu. Kalvaitis dalyvauja jų 
mitinguose ir jiems prakalbas sako.

Nors Gaižaitė dingo gegužės 24 d., bet 
iki šiol ponas Kalvaitis ir tie du dienraš
čiai tylėjo, slėpė nuo savo skaitytojų. 
Vadinasi, “Naujienos”, “Draugas” ir kiti 
lietuviški buržuaziniai laikraščiai tiksliai 
ir sužiniai slėpė raketa Smetonos val
džioj konsulate. Ka tas pabodo? Tas 
parodo, kad tų laikraščių administracijos 
irrędakcijos yra Lietuvos valdžios agen
tų kontrolėje.

Komunistinis Chicagos dienraštis “Vil
nis” (liepos 14 d.) editoriale plačiai išdės
to šitą svarbų atsitikimą:

Tačiau tyla negalėjo būti amžina, nors 
jos ’fašistai labai norėjo. Pereitą penkta
dienį Chicago “Tribune” Įdėjo žinią, kad 
konsulas Kalvaitis prašęs Illinois valstijos 

->plX)Kuroro pridaryti ištyrimą' Ilonos Gaižai
tės pražuvimą. Ten pat rašoma, kad Gai
žaitė dingus gegužės 24 dieną šių metu. Be 
to, konsulas Kalvaitis prokurorui pareiškęs, 
kajd Gaižaitė dingdama, parašius pareiški
mą, kad jinai bus pietinėj miesto daly j dė
lei nesveikatos ir už mėnesio pasimatysianti. 
Kalvaičio nuomonė, kad Leona Gaižaitė nu
žudžius. Taip pat toj žinioj sakoma, kad 
Gaižaitė dingus su $11,000 konsulo pinigų.

• Toj žinioj visai neduodama smulkmenų, 
keno pinigai žuvo? Keno ta $11,000?
.□Kiek mum žinoma, tai iki Janušauskas, 
lakūnas antro transatlantinio skridimo ne
buvo pasitraukęs, tai daugelis kolonijų siun
tė,'pinigus per Chicagos konsulo raštinę. Pi
nigai iš Lietuvos taip pat atėjo per jo raš- 
tięę. Socialfašistai, rengėjai antro transat
lantinio skridimo, negali nežinoti, kaip da
lykai yra. Smetonos fašistinis konsulas 
Kalvaitis negali nežinoti, kokie pinigai žuvo 

• su dingimu Gaižaitės.
Mes klausiam fašisto Kalvaičio ir jo sėb- 

Jėu, kodėl jus nereikalavote tuojaus padaryti 
ištyrimą Gaižaitės prasišalinimo? Kodėl pas 
jus tokia nuomonė, kad Gaižaitė nusižudė? 
ikonas Kalvaiti, ar jums ėmė du mėnesiu lai
kę patirt, kad jus konsulato sąskaitoj trūksta 

1,000? Pasakykite ponuliai, kas yra už- 
®ąkalyje Gaižaitės dingimo?
|*jjSocialistai, katalikai ir visi skaitytojai 
Jraaujienų” ir “Draugo”, paklauskite tų 
bekraščių leidėjų, kodėl jie nieko nerašo 

n įpie Gaižaitės dingimą?

9. ŠV. ELZBIETOS SESERS. Centras 
Breslau m. (Vokietijoje). Skyriai Kaune 
ir Švėkšnoje.

10. KAPUCINAI. Centras Plungėje. 
Skyriai steigiami.

11. ŠV. ŠIRDIES SESERS. Centras Kau
ne. Skyriai Šiauliuose, Antalieptėje ir 
Plungėje.

12. DOMINIKONAI. Centras Raseiniuo
se, Pradeda dar tik kurtis Lietuvoje. Sky
rių dar nespėjo įsteigti. . :

13. SESERS PRANCIŠKONĖS. Cent
ras Padvariuose (prie Kretingos). Skyriai 
Valteriškėje (prie Palangos) .ir Kaune.

Tai dar ne viskas. Vis dar kasmet atsi- 
krausto iš užsienių koks naujas ordenas ir 
jau pas mus esamieji plečia savo skyrių 
tinklą. O vienuolių ordenų ir kongregacijų 
yra begalės.

Taigi, važiuojam atgal—į palaimintuosius 
viduramžius—vienuolynų klestėjimo amžių, 
kai vienuolių visi kampai buvo pilni, kai vei
kė įvairūs raganų ir heretikų teismai ir in
kvizicijos, kur vienuoliai su pasigardžiavi
mu teisė, degino ir- žudė niekuo nekaltus 
žmones. Liūdna ir žiauri vienuolynų pra
eitis !

Ir dabar pas mus tokiu tempu vienuo
liams plūstant greitai susilauksime, kad prie 
kiekvieno miestelio ir bažnytkampio bus po 
keletą kapų vienuolių.

Dabar Sovietų Sąjungoje jaunuoliai labai pamėgo sportą nusileidimo iš 
orlaivių “parašiutų” pagalba. Čia yra atvaizdas grupės jaunuolių pasiren
gusių sėsti į orlaivius ir paskui leistis žemyn. Jaunos merginos taipgi už
siima šiuo nauju sportu. Nesenai įvykusiuose Maskvoje bandymuose iš vi
sų “parašiutininkų” buvo 15 nuoš. merginų.

Mes kvėpuojame, kad gy
venti, arba kitaip sakant, mes 

| gyvename, kad kvėpuoti. Mū- 
I sų gyvastis priguli nuo švie
žio oro, kurį imame į kūną per 
kvėpavimo paprastą būdą. 
Svarbiausias dalykas sveikatai 
ne tik tinkamą orą kvėpuoti, 
bet tinkamai jį įkvėpti/

Daugelis žmonių kvėpavimo 
i reikalu yra tinginiai. Kadan- 
1 gi taip lengva įkvėpti orą, jie 
; pripranta netinkamai kvėpuo
ki. Tas jų kvėpavimas neneša 
į liaują orą į plaučių visas dalis, 
i ypatingai į plaučių viršų. Mes 
| gerai suprantame, jog nevar
totos dalys plaučių langvai įni- 
ma ir laiko ligų gemalus. I

Gilus kvėpavimas natūraliai 
I įima gerą ir šviežią orą, . . 
i ii

Tinkamas kvėpavimas turė-i 
j tų prasidėti nuo diafragmos 
ir reikėtų vartoti krūtinę ir 
kaklą. Nėra reikalinga save 
išsipūsti, įdant lengvai kvė
puoti. Tinginys gali tuoj pri
prasti giliai kvėpuoti ir sykį 
pripratęs, visuomet prie to pri-

I silaikys.
Yra daugelis kvėpavimo pa

bandymų, kurie prisideda prie 
! gero kvėpavimo ir geros po

zitūros. Kiekvienas turėtų 
kas rytą ir naktį, kuomet atsi
kelia ar prieš einant gulti, pa
kelti rankas virš galvos ir su 
pakėlimu rankų giliai įkvėpti 
ir nuleidžiant rankas iškvėpti. 
Reikia tiesiai ant abiejų kojų 
stovėti per bandymą arba tru
putį pasikelti ant kojų pirštų 
kvėpuojant ir nusileisti iškvė-

Lietuvą Apniko Vienuoliai
b

Tūlas B. Vol. “Lietuvos žiniose” (birž. 
27i J.934) už galvos susidėjęs rankas šau
kia apie Lietuvos užpludimą vienuoliais. 
Ir priviso jų ant Lietuvos kūno, kaip ko
kių ^baisių šašų. Minėtas Vol. rašo:

^Kiekvienas iš mūsų galėjo pastebėti kaž 
i kokį masinį vienuolių plūdimą iš įvairių 

kfaštų į Lietuvą. Po Didž. Karo, panaiki- 
rusų valdžios draudimą vienuoliams Lie

tuvoje kurtis, jiems čia pasidarė plati arena. 
Štai tik pažiūrėkime, kiek įvairių “broliu- 

> kų” ir “sesučių“ mes jau per 15 metų prisi- 
ryvenom.

K#<1. PRANCIŠKONAI. Jų centras Kretin
goje. Skyriai Kaune ir Troškūnuose.
fe2. BENEDIKTINĖS. Centras Kaune. 

• Žkyanai Čiobiškyje, Perneravoje,- Žasliuose ir 
KriTsiadoryse.

Galinga Visuotino Streiko Audra
Roosevelto valdžios darbo tarybos pir

mininkas senatorius Wagneris orlaiviu 
išlėkė i San Francisco.

Tūkstančiai Calif ornijos nacionalės 
gvardijos kareivių, ginkluotų nuo kojų 
iki galvos, laiko apgulę San Francisco 
gatves ir biznio vietas. ■ ■ < ■ •

San Francisco miesto majoras ponas 
Rossi isteriškai šaukia, kad komunistai 
pradėjo revoliuciją “jo” mieste.

Chicagos šnipų ir streiklaužių agentū
ros orlaiviais šimtais gabena skebus į 
San Francisco.

Buržuazinė spauda, visoj Amerikoje, 
beveik be jokios išimties, žmogžudišku 
tonu kartybės tulžį lieja prieš San Fran
cisco darbininkus ir kursto fašistines 
gaujas griebtis teroro.

Tokios žinios audringai siaučia visam 
krašte. Visų akys ir mintys nukreipta 
link San Francisco. Ten visuotinas strei
kas. Ten sukilo darbininkai prieš klasių 
taiką, prieš Roosevelto valdžios progra
mą.

San‘Francisco darbininkų judėjimas 
gyvuoja!

Dreba iš baimės ne tik San Francisco 
valdančioji klasė. Dreba visa Amerikos 
buržuazija. Ją purto baimės šiurpuliai. 
San Francisco, proletariatas iškėlė galin
gą vienybės kumštį. Jis parodo, ką reiš
kia klasinis darbo žmonių solidarumas. 
Kas šiandien dedasi San Francisco mies
te, rytoj gali pasikartoti ir New Yorke, 
ir Chicagoje ir visoj Amerikoje. Štai 
ko bijo valdančioji klasė. Štai kas ver
čia prostitutišką buržuazinę spaudą taip 
žmogžudiškai spjaudyti ant San Francis
co didvyringo proletariato.

Laivakroviai reikalauja unijos pripa
žinimo ir algų pakėlimo. Laivų kompa
nijos nenusileidžia. Valdžia griebiasi te
roro prieš streikierius. San Francisco 
proletariatas ištiesia solidarumo ranką 
laivakroviams ir paskelbia visuotiną 
streiką. Ir susiūbuoja visa Amerika!

Tokia darbininkų klasės solidarumo 
galybė!

Nepaisant, kaip šis streikas pasibaigs, 
jis jau parašė be galo svarbų klasių ko
vos istorijos lapą. Jis jau pavyko! Jis 
jau laimėjo, žiūrint plačiu klasių kovos 
taškaregiu.

Tegul gyvuoja San Franęisco proleta
riatas! ■

Komunizmas Neiš
vengiamai Pergalės

Komunistai siekia ne vien

, kad jis suteikia žmogui pro-|mas yra gajus. Jis viso- 
ta, mąstymą, dvasią. kiais būdais, ir vis darbo 

žmonių lėšomis, nori išeiti 
iš kiekvieno krizio, gi dar- 
bįnjnhų klasės pareiga vie
nytis ir galingu pasimojimu 
pribaigti pūvantį išnaudoto
jų surėdymą.

u u u T n: Stahkus.

tą, mąstymą, dvasią.
Istorinis mate r ializmas 

mokina, kad protavimas ne
ateina kur tai iš dausų, kad 
ekonominės sąlygos, kurios

panaikinti kapitalistinę sis- apsupa žmogų ir nusako 
temą,'1 jMvfitirir 3a® < protavimą, ;ka.d garny,-,

piant. Į
Tinkamas kvėpavimas pra

šalins gerklės, nosies ir gerkli
nių išsišakojimų kroniškas li
gas. Visuomet reikia įkvėptį 
per nosį. Jeigu tą negalima 
lengvai padaryti, reikia pasi
tarti su geru gydytoju. Bur-

ir iš tOi paeinančias visas 
ydas, bet ir visuomenės na
rius dvasiniai perauklėti

boję visuomeniniai santikiai 
yra pradžia visų idėjų, o ne 
kokia dvasia iš dausų. Tai- 

“ gi ekonominės sąlygos ir vi-
Darbininkas, kuris persitik- suomeniniai santikiai sutve- 
rino šios sistemos netinka- ria dvasią—žmogaus prota- 
mumu ir nori pagelbėti ko-, vimą, o ne kokia dvasia nu-: 
munistams nugalėti buržua-sako jį. 
ziją ir paimti į darbininkų I 
rankas visą šalies tvarky-l 
mą, privalo iš savo galvos i 
išmušti buržuazines mintis, | 
nusistatymą, kaip tai godu
mą, troškimą pralobti, kuo
pimą privatinės nuosavy-' 
bes, ką jam įskiepijo buržu- • 
azinėje mokykloje.

Darbininkas privalo su- bet jų troškimas pasidaryti | žarnos, 
prasti, kad tas, ką jį mokina 
apie visuomenę buržuazija, 
tai yra jos naudai. Viena
tinis teisingas ir darbinin
kams reikalingas mokslas 
yra — istorinis materializ
mas. • •

Mes žinome, kad senovėje, 
kada dar technika nebuvo 
išsivysčius, kada žmogus bu- mas mokina, kad kapitalisti- 
vo pilnoje gamtos nelaisvė- nės tvarkos išnaudojimas, 
je, tat jam viskas buvo ne- pagimdantis milionų ir de-

Kapitalistiniame surėdy
me mes matome, kad vysty
masis technikos, darbo pa
skubos ir ilgos valandos pa
gimdo bedarbes, milionus 
žmonių išmeta į gatves, bet 
[kapitalistus jokia dievo dva
sia neapšviečia, nesuteikia 
i jiems kokį tai pasigailėjimą,

DR. J. J. KAšKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

i na ne del kvėpavimo.
j ■'' • j.d i/FUS.(.y

DARBININKU 
SVEIKATA

SUGEDĘ VIDURIAI
Prašau duoti patarimą man 

nelaimingam per dienraštį 
“Laisvę.” Esu vyras 32 m. 
amžiaus. Trys metai, kaip tu
rėjau operaciją ant aklosios 

Potam pradėjo vidu- 
dar didesnius pelnus verčia riai blogai veikti, užkietėji- 

daugiau kapoti mas> skausmai po krūtine_ irjuos dar 
darbininkams algas ir kon
kurencijos keliu naikinti 
mažesnius savo priešininkus 
rinkoje.

Kapitalistinis mokinimas 
skelbia neteisybę, būk vėl 
bus “geri laikai”. Marksiz-

apie bambą, galvos skaudėji
mas, vėmimas. Kadangi esu

w~. T-r. ..................

mai, peršvitinimai Jums or
ganizmui negi suteiks to, ko 
jam skaudžiai reikalinga. Jūs 
esate bedarbis, valgyt atatin
kamai 
kokiais 
ruotais, 
Nors ir
Jūsų audiniai badauja, alksta. 
Narveliai, celės eina prastyn, 
menkyn, trupa, genda. Ir čia 
ne kokie vaistai, ne pjausty-

negaunate. Mintate 
apgedusiais, denatu- 
išvogtais trupučiais, 

sočiai prisivalgot, bet

bedarbis, tai pašalpinė draugi-j maj) paprastas, gamtinis 
ja suteikė man daktarą. Iš-imaistas galės ką padaryt.
tyrinėjo, nuėmė paveikslus,

' davė vaistų, bet nieko negel
bėjo. Paskui vėl tyrė akis ir 
dantis ir ant galo pasakė, kad 
gal man reikalinga operacija: 
gal man yra “ulcer” ar “gali 
bladder.”

Ar gali operacija pagelbė-

Kas rytas, ant tuščių vidų- ‘ 
riu, išgerkite keletą stiklų na
minio limonado (citrinos S U n- 7 
ka į vandenį, su ruduoju cuk
rum, ar siropu, ar medum). 
Pusryčiams reikėtų 2—3 kiau
šinio trynių, poros stiklų pie
no su grietine, be duonos, po- 1

suprantama, jis visų ryškės- setkų mįlionų vargą ir skur- ū? Ar negalima būtų pasigy- rog apeisinų arba pomidorų.
nių gamtos apsireiškimų bi- dą, stumia juos prie organi- 
jojo ir garbino ugniaklnįus, zavimosi ir revoliucijos, kad 
perkūną, medžius, šaltinius sunaikinti šią netikusią sis- 
ir kitus daiktus. Dar ir da
bar atsilikusiuose’ pasaulio 
kampeliuose taip daro lau- vulius

laukiniai buliai grupėmis iš-;
stoja prieš savo priešus tig- [ vtu b''*1 1 -I • • I ŪMO, VJVKU. A<*1 Įįl UIK.

no Savo įrankius medžioklei 1US’ nuo J1! apsigynus, j atvaizdai turėjo ką parodyt 
ir abelname gyvenime, bet

kiniai žmonės.
Labai išlėto žmogus geri

dyti be operacijos? Kada tu- pietums žalių daržovių, vai-
riu kokį užsiėmimą, tai jau
čiuos biskį geriau, bet kada

siu, pieno, riešutų. Visa ką 
gerai kramtykite; kas nesusi-

tema.
Sąlygos priverčia net gy- nuos. 

organizuotis: štai į

■ be užsiėmimo, tai galvą skau-. kramto, nerykite. Labai karš-
I z-T iv* zl i tu rt L n L I . . . . • • v. ■!<lą ir vidurius ir visas kanki-|tu Saltų> rūkščių, saldžių ar 

! riebių, deginančių, piktų daik“- 
tų nevartokite. Vakarienei 
žuvies arba kiek šviežios mė
sos arba trynių, porą riekučių 

Tai gi tie j rUpesllės duonos su sviestu, 
i . - •’ v' r * "| pieno. Po kiekvieno valgio im-

Esamosios sąlygos ir lai- *Jei Jums būtų tulžiapūslėj ak"; kite kreidos miltelių, “Precipi- 
chalk,” po trečda|į 

Žuvų aliejaus, 
“Cod liver oil,” po šaukštą kas 

j diena. Būtinai eikite past-* 
Drauge, štai, vaikščioti kas diena. Dažniau 

pjaustymai,' būkite ore, ant saulės. Gam-

Atsakomas.
Sakote, Jums nuėmė atvaiz- 

| dus, ištyrė. Gerai.

jie gerėjo. Povaliai atsira- kas* dirba del darbininkų ■ m®nys> ^i Rentgenu atvaizdai ■ tated
** ** u . 'i i o 4 tA O r4 vri i Tu rn n ’ L z-\4-11 '

do žemės dirbimas, o greta 
to ir išnaudotojai. Su tūom 
atsirado ir nauji supratimai 
ir net naujos religijos, ku
rios pradėjo skelbti, kad 
dievas yra kur tai danguje,

klasės pasiliuosavimo, 
kad mažiau būtų aukų, 
greičiau padarius galą 
kapitalistinei tvarkai,

bet,; 
kad 
šiai 
tat

itat parodytų. Ir tada’reikėtų snllvstp]in 
operacijos. Kitaip nepatar
čiau landžioti po peiliu.

Įsitemykite, 
ką: operacijos

darbininkai privalo organi- taip gi visokie tyrinėjimai, ka-kiškai, fiziniais būdais Jūs pa; 
zuotis, veikti, nes kapitaliz- mantinėjimai, atvaizdų trauki-1 mažėl pasigydysite.



Waterbury, ConnVisas fašistų minis

rius draugas Anda,

i darbininkų kovas ir aiškiai nu-

pašalpos įstaigos ir miesto po
nai ant biednų'žmonių jokios 
atydos nekreipia, jie tik ban- 
kierių reikalus gina.

Nieko pas ponus nelaimėjus 
trečią valandą, nežiūrint kasi 
atsitiks, nutarėm i

iš'dus atgal. Tikslas tapo

i ir veikimą.
v

T. Latvėnas.

po ta priedanga i Pat ja“nuol« Navikauskiutė su 
. . >1 savo dviem broliukais pristatau rnrnri'znnr rou !

Wilkes Barre, Pa.

7
Vis dar laukiame pranešimo, 

kada ten įvyks piknikas

Išanksto samdykitės busus važiavimui į minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus.

CLEVELANDO ŽINIOS

Siinkiy Darbi; Kalėjimo

niu.v

Mokyklos palaiky-

•>

• pieko negalime laimėti. Iš- 
nkudotųjai yra drgartizubti, to
dėl ir mes, darbininkai, priva
lome gerai susiorganizuoti.

Bedarbis.

niais sergančiais džiova: >neš.

Į 243 Front St. 1 uV
Del mokyklos palaikyipę' /•' 

ruošiama du parengimai: Pir- 
mas parengimas bus Vakarie-’:*^ 
nė. Ji įvyks toj vietoj, kur 
bus jaunuolių mokykla, liepos ,, 
28 dieną. Antras parengimas 
bus rugpjūčio 18 d. užbaigiant'"^ 
mokyklą. Irgi toj pačioj vie-, "t;

' toj.
Draugai, mūsų visų yra pa- 

reiga remti visais būdais tą y

'vo jau Kalvarijoj (yra .psi
chiatrinė ligoninė) ir dabar 
vėl nori įrodyt, kad jis pa
mišėlis. Būt su juo ankštoj, 

! mažoj vienutėj, nėr jokios 
i galimybės. Bet administra- 

atsisakė mazgoti korido- cija nepaiso jokių reikala-
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sodamasis atsakė: “Jei sa-‘ 
kau, tai ir paduok, o jei ne-! 
paduosi, paskiau gailėsies.” Į 
Nors kaliniai buvo šaukiami j 
atskirai ir iš daugelio kame- į 
rų, bet “Korka” nelaimėjo:! 
niekas nepatikėjo jo provo
kacijai. Kiek vėliau iš fa->!

Įvimų ir to pamišėlio neiš- šistų spaudos sužinojom, 
Tada vienutėj sėdė- kad S'SRS su Lietuvos vai

tai [jusieji rev. kaliniai su daik- džia esą vedamos derybos,!
i , . .az_. . ... ... z-i^i . I

C Pabaiga)

Ji tik gydo administraii- riaus grindis.
jos personalą, kriminalius jį jej rev< kaliniai džiovinin-! kelia.
inteligentus:. M a r čiulionių, kai reikalauja vaistų, 1 . , . ... . . i
Šileikų, Stasiunių ir Kimšų'gydytojas Račiūnas vietoj Įtais išėjo koridorin, bet juos <^1 pasikeitimo politkali-; 
tipo. Jei kuris turi pinigų, vaistų siūlo paduot malo-|J^Sa suvarė atgal. (Už sau-1 n^^s’. Leiybos giidėt eitų i 

™ ’ > prašymą prezidentui. | vališką iš vienutės išėjima i
Ligoniu maistas neikiek ne_ .nubaudė po 5 paias karce- 

... ... rin). Tai ne tik pasityčioji-geresms uz sveikųjų kali-! 7 . , . J. . mas, bet ir didžiausias kan- 
Rev. kalimui ligoniui kinimas: negali naktimis

nešti rakau-j Du Parengimai Conn. 
lstapo at Jaunuolių Mokyklos

tam greitai išgydo. Tik jau nes 
ne rev. politkaliniui. Mat, 
dantų gydytoja rusų balta- 
gvardetė Andrėjieva, ji turi 
pasitenkinimą, kad gali kan
kinti ir keršyt r^v. darbinin
kams už atimtus dvarus.

gauti sviesto retas atsitiki-' miegoti, nervai nuolat įtem- 
Jį suvalgo toki “ligo- Įpti.

i, kaip Račkauskas (bu- j Negeriau gydomi ir kito- 
Kaliniai nuo blogo maisto,, v£s Lietuvos konsuliu Af- mis ligomis sergantieji ka- 

del daužymo, kurį daug kasiri^°j “spekuliaciją” atsi- liniai.
pergyvena, del laikymo kar-;^a^ kalėjime), Šileika j terijos samdomasis kalėji- 
ceryj ir neizoliavimo ser- i Stasiūnas ir jiem panašūs, mui gydytojų personalas; 
gančių,—greit suserga įvai-1 Kalėjimo administracija, i 
riomis ligomis. O gydyt! kaip tik įmanydama, sten- 
negydo, |ik tyčiojasi: tik fo- giasi kalinius užkrėsti įvai-, .
da kalinį paima ligoninėn, j riomis ligomis: štai V sky-1 “laisvej
i t .... . n na nar

mas.
1 niai

Iš Bedarbių Kovų 
Collinwoode K

Liepos 3 d. tapo išmesti
stubos draugai Martušai su de_1 siektas, rakandus sunešėme į
vyniais vaikais. Vienas vaikas kitus rūmus to paties namo, ba I

Itebėra ant rankų. Jie gyveno, tų, kur pirmiau gyveno, tapo! Kaip jau kelis sykius “Lais- 
I po num. 15906 St. Clair Ave. j visi I 
'Išmetė juos Cleveland© banko i išlaužytos.
|trustas už tai, kad pavieto pa- žmonės, supykę ant bankierių;
šalpos stotis neužmokėjo rau
dos.

Drg. Martušis jau penki me-j 
tai vaikštinėja be darbo, gyve-j darbininkai, kviečia jus

langai išdaužyti ir durys į vėje” buvo rašyta, Connecticut 
Ta darbą, atliko i Valstijos jaunuolių lavimmos 

j mokykla prasidės liepos 23 d.. 
Į ir baigsis rugpjūčio 18 d. T$ 

ir policijos už tokį apsiėjimą. j3US keturių savaičių mokykla.
i su biednais žmonėmis. jj įvyks New Maven, Čonfi:,
i Taigi, draugai Collinwoodo svetainėje po num.

Be-i""
na ant pašalpos ir buvo išmes-! darbių Taryba, kuri laiko susi-! 
tas ne sykį, bet pirmiau nebu-l 
vo toks vaizdas, kaip dabar, j 

Į Dabar gyveno ant didelės gat- j 
vės. Bedarbių Taryba ir jos; 
pritarėjai daug veiklesni, sto- 

I jo prie darbo, pranešė tos a- 
I pielinkės gyventojams, už va
landos laiko suplaukė apie 
dviejų tūkstančių minia žmo
nių. Norėjom sunešti rakan
dus atgal, bet per policijos 
daugybę ir jos terorą negalė
jome. Pribuvo viso Clevelan- 
do Bedarbių Tarybų . sekreto- < laidos pasidaro del palaikymo patys darbininkai turime juos
rius draugas Anda, pradėjo svetainės ir varymo propagan-! sukelti. Mokykla bus naudai

. Policija norėjo su- dos. Kjtaip Bedarbių Taryba į mūsų klasės reikalų. Tad tu-
jr stabdyti, bet ačiū žmonių so- negalėtų gyvuoti. rime žinot, kad turčiai pini-

lidarumui, neįveikė. Prakalba! Todėl mes nutarėme rengti į STŲ mums neduos.
tęsėsi apie pusantros valandos | pikniką ant draugo Mazuto! Nieko nelaukdami, draugai, 

j ir žmonės žingeidžiai klausėsi.! farmos sekmadienį, rugpjūčio į rinkite mokyklai aukas ant 
! Jie išgirdo tokių dalykų, ku- 5 d. Kviečiame 
Į rių niekados pirmiau nebuvo 
j girdėję. Net ir tie, kurie dar
bininkų judėjimui nepritarė, 
pasipiktino pašalpos įstaigom 
ir valdžia.

Kitą vakarą minia susirinko 
liuosanoriai ir apsiėmė į komi
siją priduoti griežtus reikala- 

j vimus pašalpos įstaigai ir tos 
Ocean City N J _  Ar- apylinkės konsulmanams. Bet

Nors kai kurie thur Sousa, bešokinėdamas

i sėkmingai, tik viena kliūtis, |
i kad komunistai nepaduoda I
I prezidentui malonės prašy
mą, kad dovanotų bausmes.

Na, lik sveikas.
K. Mastis.

1933 m., rugsėjo m. 18 d.

, ... i Gerbiami waterburieciai:i sudaro puikią grupę (7 gy-; Mes ..Laisvgs.. stotĮ perk5lgm 
■dytojai ir 7 felčeriai), yra nuo 634 Bank St. Naujos sto- 
įtik tam, kad demonstruot tys bus pas Alšauską ir Vincą 

geriausią medici- Kranicką. Ten galima gauti 
kožną dieną. Taip

v a

kai jau negali paeiti. Pa-!riuj į rev. kalinių vienutę !n?s Pa.ga^a ’ masių mulki-
imtasis ligoninėn jau būna |įkėlė trečioj stadijoj ser_inimui ir . ro£ivv MVWIll
trečioje stadijoje džiovos su gantį džiova kriminalistą; bjauiiau teiouzuot iev. jtys jums “Laisvę” stubon, ku- ; PjakMbą. 

politkalinius. > rje įįk norėsite skaityti. .
“i n.'ovs” lidarumui, neįveikė. Prakalba:Nauja provokacija. Šių Laisv® bus pardavinėjama

._v. - /I ant gatvės. Laisvės kainam. rugpjūčio men. 20 d.; tik 3 centaj ,
“Korka” iššaukė pas save; ..Laisv5>> yra geriausias dar-j 
10 rev. kalinių ir kiekvie- jbininkų laikraštis. Jis plačiai!
nam pareiškė: “Būtinai šįlpaduodo žinias iš viso pašau-1

temperatūra iki 39° ir dau-! Sabaliauską. Tenai sėdin- 
giau. Bet ir iš tokių ligonių | tieji rev. kaliniai pareikala- 
gydytojai visaip tyčiojas, [vo “Korka,” kad jį iškeltų, j 
verčia juos ligoninėj dirbti' bet “Korka” pasityčiodamas j 
(kameros ir koridoriaus i atsakė: “Sveikų bolševikų, j 
grindis mazgoti), kuriem i kriminalisto bacilos nepa-■ 
bedirbant prasiveržia krau-į pjaus,, jei pasodinau—turit j vakarą paduok respublikos [ lio, plačiai rašo apie Amerikos 
jas. O jei kuris del nusil- : būti patenkinti, o jei su-, prezidentui malonės prašy- j darbininkų kovas ir aiškiai nu- 
pimo atsisako dirbti, tuoj i sirgsit—yra tam ligoninė ir mą, kad dovanotų bausmę,! ?vie^/'są lietuvilJ gyvenimą 
jį įrašo į skyrių prie svei-. specialistai gydytojai.” Įkel- kitą prašymą, kad atsisakai 
1----- m_;__ ------l-- —--1 L • J- ! T--- 1- ..---- -r . ,

— - _ — ---- | * ~ * v ’ ■ ■

Laurinavičius su rev. kali-į galvažudys, nužudęs 3 žmo- trečią prašymą SSRS atsto-1
Jis simuliuoja pamišė- vybei, kad priimtų į Sovietų 

Gliku ir kt. Glikas iš ligo- lį, valgo skreplius iš spjau- pilietybę.” 
nines buvo išrašytas vien diklių, naktimis visu balsu j kaliniai klausė, kam tas rei- parašiutu iš lėktuvo, nukri- 
delto, kad jis del nusilpimo rėkauja ir dejuoja. Jis bu- kalinga, bet “Korka” šyp-' to į jūrą ir žuvo.

kųjų. Taiv pasielgė gyd. i tasis tipas Sabaliauskas yra nuo Lietuvos pilietybės ir

I rinkimus kas antradienis po 
i num. 1022 Ivanhoe Rd. Kvie- 
j čia visus bedarbius ir dirban- 
' čius ateiti ir stoti į jos eiles, 
i Kuomet būsime gerai organi- 
! zuoti, bus lengviau laimėti. Į 
| Tada bankieriai, miesto ponai! 
j ir pašalpos įstaigos skaitysis 
i su mumis.
Į Taipgi bedarbių organizaci- jaunuolių mokyklą ir jos pa> 
'ja yra biedna. Nariai moka , rengimus.
tik po du centu duoklių. Tuo mas per keturias savaites kai- 
būdu įeigų kaip ir nėra. Iš- nuos nemažai pinigų ir mes

Cleve-! blankų ir greitai praneškite 7
- - - - .................................. “ '*

Mokyklos sekretoriuin » 
yra drg. J. Shukaitis, Quinni- >r. ■ 
piac Ave., New Haven, Conn. T 

Dabar pašalpos įstaigos jaui'fa’Pgi bandykite paprašyti " 
trečią sykį mažina pašalpą ant, nuo darbininkam pritariančių 
10 nuoš. Ir toliau gal visai į biznierių įvairių maisto pro* 
neduos. Jau dabar kiti be-|duW Pernai tas buvo tfa- f 
darbiai visai negauna, katrie’ , roma h* Kerai sekėsi. . ' $
nepriklauso prie Bedarbių Ta-i Taipgi praneškite sekreto-■ 
rybos. - Su pavieniais bedar-jriui, kiek studentų prisiusite. ' t • 
biais ponai visai nesiskaito. i Tas taipgi yra reikalinga. Tą

Tad aišku, kad bedarbiams greitai padarykite, 
reikia organizuotis, pavieniai Mokyklos Komisija.

visus '
lando lietuvius atsilankyti.' mokyklos sekretoriui, kiek jau • 
Bus visokių žaislų, gera muzi- turite.
ka, užkandžių ir šalto alaus.

—------------------- --- ————

Trys Dideli Piknikai Pennsylvanijoje
Naudai Dienraščio “Laisves”

Philadelphiečiai visuomet turi daug publikos. Šiemet jie žada turėti daugiausia. Pernai pas juos suplaukė apie 6,000, šiemet bus daugiau. 
Pirmu kartu Shenandoaiečiai rengia spaudos naudai taip didelį pikniką. Visos tos api’tiuXAnd smĮuoĮid sq pm| ‘sijindiu sqm|iaj saijuja

I

Kas metai Wilkes-Barre, Pa. būna dideli piknikai. Ten bus piknikas ir šiemet. Tik iki šiol draugai ten dar neišsprendė kokioje vietoje tas 
piknikas galės įvykti. Labai laukiame įrašyti jų pikniką į šį skelbimą

SHENANDOAH, PA.

Sekmadienį, 29 dieną Liųios (July)
* 

Laudaman Park, Shenandoah, Pa.

Dalyvaus Aido Choras iš Wilkes-Barre ir vietinis 
Lyros Choras

TAIPGI BUS KALBĖTOJŲ E BROOKLYNO
Įsitėmykite patys ir pasakykite kitiem, jog šis pik

nikas bus labai įdomus tuomi, kad čia dalyvaus dau
gelis svečių iš kitų miestų.

Jau laikas organizuoti busus ir rinkti pasažierius 
važiavimui į šių piknikų pasilinksminmius.

: .. .... ....... ....... -'I

PHILADELPHIA, PA.
Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September) 

VYTAUTAS PARK 
Hulmville Pike ir Galloway Rd.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 

to už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.

1. Dovana Philco Radio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovana grynais pinigais $75 x
4. Dovana grynais pinigais $50
5. Dovana grynais pinigais $25

Šiuose piknikuose dalyvaus tūkstantinės masės žmonių. Juose daugelis nustebs netikėtu pasimatymu su senai nematytais, pasiilgtais žmonėmis. 
Kas gi nenori susipažinti su naujais kovingais už savo klasės reikalus draugais? Šiuose piknikuose tai proga įsigyti plačios pažinties.
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POPO MIRTIS
. ’ <3 * ■'

;- Waterbury, Conne

P. Kapelhodorskij Verte Petras

Bedarbis.

PRANEŠIMAI E KITUR

ap- MONTELLO, MASS.

Vaikams reikia

PIENO
ir gerą

kaipKristaus

Nikode-

../F

ir 
jos

£ 
P. K

stalo po stiklą pieno kiekvienam 
valgytojui. Naudokite jį prie 
valgių gaminimo. Jis kaštuoja 
taip mažai, atsižiūrint, kiek jis 
atsilygina geresne sveikata ir 
linksmesnėmis dienomis.

DETROIT, MICH. 
■

Visi Aido Choro nariai, seni ir

I)!*#**!'

paremti organizaciją.
Blvd., nes bus diskusuojama važiavi-■ 
mas į Chicagą. Sekr. j

sutraukta buvo didelė jėgapo-j 
licijos ir žmonių,

j apie 600 minia
į žmogžudį pagauti.

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 18 d. liepos (July), 
i po numeriu 408 Court St., 8 vai, 

PO j vakare. Draugės ir draugai, būtinai i

susirinkimas, nes jau labai se- 
turėjome susirinkimą.

(167-168) i

„ i til r Kiams. xvviecjame visus avsnaiiKyvi
Dideb ta(lie; . k P ir praleisti linksniai dieną ir tuomi

Tikra komedija. I vai. vakare ant Bagley ir Grand ' Paremtl Re
(167-169)

Gerkite P)augiau Pieno.' na^d^nga
šis garsinimas yra pagamintas ir skelbiamas pagal patvarkymą New Yorko Valstijos Vyriausybes

Kad išbudavot geresnius kūnus savo piliečiams visokio 
amžiaus ir visų klasių; kad pašalint ir pataisyt mai
tinimo trūkumus, kurie taip plačiai paliečia vaikučius, 
tai New Yorko Valstija ragina daugiau vartoti šviežio 
pieno. Kadangi tas patarnaus visuomenes sveikatai

UX18VI

susirinkimas įvyks I

Tautiško Namo 
kambariuose, šiame susirinkime vi- 

! si nariai dalyvaukite, nes yra labai 
Į daug svarbių dalykų aptarimui. Šis

r. ii e. , ii I r i vvt rt n n ii Iri <1 V'i o 1^ rv i z-x

t ra 
nai

TUrI! MbirahlĄrkite ant šio svasteO* «wi- 
rinkimo. Bus apkalbama ifivaitavi- 
mas į Long Branch 29 d. - liepos ir 
yra kitų svarbių dalykų aptarimui.

sos” ateikite pasiimti.
Org. P. K.

(167-168)

v

«
i 
't
1

Ni
kas

♦
^“--bjaurumus ir apgaulystes.

’Senas popas Nikodemas buvo arti mir
ties. Jis buvo jau 80 m. senumo, bet dar 
niekada jis nesijautė savyje jokios ligos.

Paprastai—atėjo laikas mirti.
Tas prasidėjo per mažmožius. Jis su

sitiko eks-kareivį Hovdiką. Jaunuolis 
buvo geras ir paklusnus. Dabar jis bu
vo užbaigęs kariuomenės tarnystę ir ma
tė daug svieto ir visokių prietikių.

Popas Nikodemas nuo širdies apsi
džiaugė, pamatęs Hovdiką.

—Na, gera diena, gera diena!... Su
grįžai galų gale? Girdėjau, aš girdėjau 
apie jus. Vestis ketinies? Na, ateik sek
madienį, aš suvinčiavosiu.

Hovdikas pasveikino mandagiai ir link
smai, bet rankos nebučiavo.

—Aš, pope Nikodemai, bažnyčioje ves
tis neketinu.

—Štai, stebėtinas iš tavęs žmogus... 
Aš juk pavinčiavosiu veltui. Man dabar 
daug nereikalinga.

—Bet aš, pope, net veltui nenoriu.
—Bet kodėl gi?
—Štai taip... Kam man tas viskas rei

kalinga?—Paskiau jis taip širdingai ir 
žingeidžiai pažiūrėjo popui Nikodemui 
tiesiog į akis:

—Aš taip manau ir suprantu: galima 
kitus apgaudinėti, bet pačiam save 
gauti yra labai sunku.

Po tų žodžių jis nuėjo. Bet popui 
kodeinui—tarsi lazda būtų kirtęs
nors į pakaušį. Jis sugrįžo namo ir už
simąstė. 80 metų yra jau prabėgę jo 
gyvenimo. Per 50 metų kiekvieną dieną 
jis krikštijo, vinčiavojo, siekdino, klausė 
išpažinčių, laidojo... Ir tikrai, kam tas 
viskas yra reikalinga? Po atlikimui 
šventų ženatvės sakramentų, vyras dau
žo, spardo dievo duotą vergę—moterį ir 
laužo jai šonkaulius. Po šventos išpažin
ties ir komunijos storapilvis krautuvnin- 
kas eina iš bažnyčios galvą krapštyda
mas, kaip dar gudriau ir geriau apmau
džius savo pirkėjus... Per bažnytinius 
sakramentus žmonės paslepia visokius 

Ar nestovė
jo popas su kryžium greta kartuvių, lai
mindamas kaklą su užnerta ant jo virve, 
tarsi dievas pats bū(tų paskyręs tokį die
viškai malonų galą savo vergams?

Tikėjo ar netikėjo pats popas Nikode
mas? Kada jis mokinosi seminarijoje, 
jis buvo kaip kad visi kiti. Tankiai juo
kėsi iš religijos ir pasakodavo anekdotus 
apie dievo motiną. Stovėdamas per il
gas, kaip rudens naktys, pamaldas semi
narijos cerkvėje—jis keikė kiekvieną 
dangišką galybę ir paišė savo vaizduotė
je gėdos pilną paveikslą iš gyvenimo Ma
rijos Magdalenos, kuri kaip tik ant sienos 
stovėjo prieš jo akis, kaipo šventas pa
keiksiąs.

Po to jis tapo popas, pagal pavyzdį sa
vo tėvo, senuko ir prosenio. Jis išmoko 
pakelti akis ir rankas augštyn ir kalbėti 
apie dievą ir šventą gyvenimą. Gyveno 
jis taip, kaip kad ir kiti popai. Lupo pi
nigus iš biednų valstiečių už gyvus ir mi
rusius, gimstančius ir gimsimus, šeimi
ninkavo, krovės- rublį prie rublio, šim
tus prie šimtų, susilaukė vaikų, nusipir
ko 400 dešimtinių geriausios žemės dva
rą/ su tuo įgijo ramumą ir pilvą, kuris 
davė jam rimtą ponišką išžiūrą.

iBet štai nelaukiamai įvyko jam nelai
mė. Jį pašaukė prie ligonio, kuris sirgo 
difterija ir jam ten bebūnant mirė. Ant 
rytojaus jis cerkvėje laikė pamaldas ir 

1 Pagal papratimą davė bučiuoti kryžių 
savo žmonai ir dukterims, kurios visada 
pirmosios stovėdavo eilėje kaipo pavyz- 

Tf dis kitiems.
Namuose per pietus, prie progos, po

pas prisiminė, kaip skausmuose mirė ap
lankytas jo vakarykščias ligonis.

Žmona pabalo.
; —Ir tu po to nenuplovei kryžiaus?

—Ką jūs kalbat... ar šventas kryžius 
gali ant savęs palaikyti nuodus—difteri- 
jbs bakterijas?
—Tačiau...
Ir numatomas bailės jausmas įvyko 

realybėm Po keletos dienų rimtai susir-

go popo žmona. Išsigandęs popas pa
siuntė vežimą parvežimui pirmosios pa
galbos felčeriaus, kuris vienintelis gydy
tojas buvo toje apylinkėje, kad pastarasis 
apžiūrėtų žmoną ir gelbėtų vaikus nuo 
užsikrėtimo. Senas, patyręs felčeris ne
slėpė teisybės: liga pagavo popienę labai 
tvirtai ir greit.

—Aš nesu dievas. Tam gal gali pagel
bėti operacija. Bet, matot, nėra apylin
kėje nei vieno gydytojo.

Popo Nikodemo akyse pasidarė tamsu. 
Jis pagavo durų rankeną ir kuždėjo sau
somis lūpomis: “Pone, Pone...”

• Bet ne geresnis stovis buvo ir vaikų. 
Tik del vieno vaiko felčeris teturėjo vais
tų, leidžiamų po skūra.

—Išsirink, kuriai įleisti vaistų?
—Dieve mielaširdingas... bet juk aš 

esu tėvas...—Pragariška abejonė paga
vo popą Nikodemą: vyresnioji Paulina 
yra taip dalikatni ir gTaži. Jaunesnioji 
yra taip maloni ir gera...

—Gal po pusę abiem?-
—Ne, tas negelbės.
Jis griebės už širdies su rankomis ir 

skausmingai suriko:
—Na, tad įleisk vaistus Lipai... Vy

resnioji gal be to pagys... Ne, ne, ne 
Lipai, bet Paulinai, nes Lipa paskutinė 
bučiavo kryžių.—Jis pats nubėgo į kam
barį ir puolė ant kelių su karščiausiu 
prašymu...

—Dieve, visą savo viltį atiduodu jūsų 
valiai...

Žmona mirė. Po jos taip pat mirė Li
pa; liko tik vienintelė Paulina. Nepagel
bėjo nei žvakės, nei maldos—Pauliną iš
gelbėjo tik vaistai, įleistieji po skūra... 
Ha-ha... Vaistai galingesni už visagalį 
dievą. Paskiau, laikui bėgant, apsirami
no popas Nikodemas, jis j ieškojo ramu
mo ir užmaršties apie praeitį knygose. 
Kart kartėmis savo širdies skausmo 
liepsnas gesindavo vynu, šampanu ir deg
tine. Jis kentėjo ir kovojo su jausmais... 
Bet galų gale atėjo ta biblijiška senatvė, 
kuri padarė galą skaudžiausiems klausi
mams.

Tuštybė ant tuštybių ir viskas yra tuš
tybė!... Niekas gyvenime neįkainuoja 
ašarų kartybės ir meilės gilybės. Keh- 
tėjimai ir džiaugsmai-žmogui yra maž
možiai. Žmogus įieško sau linksmybės, 
tad ar ne vistiek pat yra, kuo jis nesilink- 
smintų ? Tik padėk, o netrukdyk.

Lankė jį žmonės, nustoję vilties,—jis 
juos ramino vilčia. Lankė jį biednieji ir 
nelaimingieji, kurie savo gyvenime nėra 
nei kibirkštėlės gero matę,—jiems jis pa
sakojo pasakas apie linksmybę 
gyvenimą.

O dievas? O sakramentai ir

^Apgldafflair^ apttnlnrlrftiūrhi 
stovi bent', keturios .mašinos 
ant kiemo ir dviejuose karuo
se sėdėjo po šteito policijau
tą. Ir snaudė. Nenorėjau iš
budini iš miego ir pamaniau, 
“pribudinsiu, tai dar prisika
bins, kaip dėlės,“ tai daviau 
ramiai miegoti.

O kaip parvažiavau į Wa-

Naujienos ir Nelaimes
I ’
1 Liepos 2 d. tapo užmušta 
j farmerys Jurgis Saldukaitis, 
! kuris gyveno Southbury, Conn.
Nelaimė atsitiko taip. Kai
myno sūnus tą dieną važiavo į 
Waterburj, tai Saldukaitis pra
šė, kad ir jį pavėžėtų, nes jis 
turi reikalus atlikti. Taip pat

ĮSaldukaičio bernas pasiprašė, 
j kad ir jį nuvežtų į Waterbu
rj, nes jis nori drapanų pasi
pirkti. Bet grįžtant iš Water-į 
būrio, netoli namų, ant kryž-' . ..... . . ... v , .. ISako, kad liepos 12 vėl ji ma-kelio automobilius uzpakliu i 1
taip trenkė į medį, tai viskas| ’ . .../ _. c u i l I lai stebuklai, del ko jo po-subyrejo, o Saldukaiciui auto-,.. ... ... ... . . . . -ilicna nepagauna. Kibą jisaimobilio stiklai galva nupjovė •’ . .
—nupjovė taip, kad menkai f™ gyvas‘s sldabras „ar kas’ 
ką laikėsi. Net viena akis iš-j kad pamat°’ 0 pagaut negalh 
puolė ir nebegalėjo :
Ar irgi buvau pažiūrėti tos 
nelaimės vietos ir aplankiau tą:

: šeimyną ir kapą to žmogaus. I
Gi tas jaunas farmeriukas, 

kuris mašiną kieravojo, visai 
mažai užsigavo. O Saldukai- 

! čio bernas sėdėjo šalę, draive- 
f rio, tai irgi pusėtinai sunkiai 
| tapo sužeistas: nosis perskelta, 
! šonkauliai sužeista, taipgi ko
ja sužeista. Tai stačiai stebė
tinas dalykas, kad tie išliko 
gyvi, o Saldukaitis tapo už- 

! muštas.

125 Čeįntūs į -valandą?-
dirbti j 8 valandas į dieną, tai 
gauni au doleriu. ’ '1 _

O jus rup. . . ką jūs darote, j Kurie negavote antro numerio “š vie
kam gi marinate tuos žmolies 
badu! O į dieną vieną kartą 
ant nedėlios primeta supuvu
sių binzų. O tie ponai kolek- 
tuoja iš šapų darbininkų cen
tus ir sau uliavoja iš tų pinigų, 

terburį, tai po pietų pasklydo ■ kazyruoj’a, dailiais automobi- 
gandai, kad tas žmogžudys; liais važinėja ir gyvena sau, 
farmerys vėl pasirodė. Tai'kaip rojuje.

j Tad mes, darbininkai, padū- 
pasidarė i mokime apie šių dienų gyve- 

ir norėjo nimą. Ponai lėbauja, o darbi- 
Ir nepa- ninkai badauja. Tai tau ir pa

gavo, būk jis ir vėl pabėgęs, šalpos fondas.
i iii* h n — 1 • • ’ *

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57-ta kuopa rengia didelį 

pikniką nedėlioję, 22 d. liepos, Wilk’s 
Grove Darže, Seven Hill’s Village. 
Tai bus paranki vieta jaunuoliams, 
nes yra gera base-ball vieta. Pra
džia 10 v. ryte, šokiai prie geros or- 
kestros iki vėlai nakties; įžanga tik 
15 centų. Važiuokite Broadview iki 
Meadow Brook Rd. ir rasite pikniko 
vietą.

surasti i Anglų spauda didžiausiomis- 
- • • '!raidėmis parašė ir krūmų pa-' 

i veikslus patalpino. ' 
i biznį daro.
O ta policija blofina visuome
nę ir sako, kad jisai išlys iš 
krūmų, ir “mes pagausime.“ 
Mislina, kad jis tokis žioplas, 
ateis į policijos rankas ir pa
siduos.

Paskui buvau nuvažiavęs 
pas Jušką į Wolcott, liepos 9 
d., pasižiūrėti ir sužinoti vis
ką apie jų nelaimę. Pabarš
kinau duris, Juškienė prada
rė duris ir paklausė, ko noriu 
ir kas per vienas esu. Aš jai 
paaiškinau visą mano reikalą 
arba dalyką. Jinai nelabai su 
manimi norėjo kalbėtis, 
noma, moteriškė susirgus 
sužeista. Tai aš nieko iš 
neišgavau.

Ką gali sakyti apie tai popas 
mas?

Nei jokia paslaptis, nei joks stebuklas - 
netoleruoja pakartojimo. Tikrai, rytas 
su saulės tekėjimu yra stebuklas. Bet 
tūkstančiai rytų yra paprastas apsireiš- | 
kimas... Pastatykim žmogų per 50 me
tų prie stebuklingiausių paslapčių—o tas 
taps paprastu dalyku—amatu. Per 50 
metų tarnavo popas Nikodemas “dievui 
Abraomui, Izaokui ir Jokūbui,” bet jo 
protas nepriimdavo dievo ir nepripažino 
jo. Dievas kerštingas... Dievas — tei
sėjas... žiaurus, kuris už menkiausius į 
mažmožius keršija, panašus laukinės 
gentės viršininkui.

Ne vieną sykį popas Nikodemas per
žiūrėdavo išnaujo “šventą raštą”, kur 
skambėdavo paragrafai:

“Jei jūs neklausysit pono, prakeiktas 
jūs būsit mieste ir prakeiktas būsit lau
kuose. Prakeiktas būsit įeinantis ir iš
einantis. Pasiųs prieš jus ponas pra
keiksmą ir mirtį. Baus jus maru, badu, 
cholera, karštligėmis ir sausmečiais. Dan
gus taps varinis virš jūsų galvų, o žemė 
pasidarys geležinė. Vieton lietaus, jis 
bers ant jūsų žemės dulkes ir smiltis.

(Daugiau bus)

(167-169)

WORCESTER, MASS.

TDA distrikto piknikas įvyks nedė
lioję, 22 d. liepos (July), Olympia 
Parke. Piknikas prasidės anksti ryto 
ir tęsis iki vėlumos. Bus gardžių 
valgių ir gėrimų apart geros pro
gramos Kurią išpildys dramos gru
pė sulošdama veikalėlį, Richard 
Moore iš New Yorko kalbės, bus vi
sokių žaislų ir gera orkestrą šo
kiams. Kviečiame visus atsilankyti

BRIDGEPORT, CONN.

ALDLD 63 kuopa rengia smagų iš- • 
važiavimą 22 d. liepos (July) ant d. i 
Mureikos ūkės, Roses Mill Rd., Mil- ’ 
ford, Conn. Pradžia 1 vai. dieną. : 
Šis išvažiavimas rengiamas paminė- I 
jimui sujungimo ALDLD ir LDSA. į 
Bus gera muzika apart programėlės. į 
Įžanga 10 centų.

Kviečia Visus Rengėjai. Į 
168-169)

SKAITYK LAISVE 
i IR KITIEMS UŽRAŠYK

Kaip važinėjau po farmas, 
tai patyriau, kad šiemet pyčių 
ir obuolių visai nebus. Pereitą 
žiemą nušalo. Ant obelių ■ 
medžių didžiausi lizdai kir
minų.

Ne tik kapitalistai varo Tarp. Darbininkų Apsigynimo lie- !
• ‘ tuviu skvTiausžmoniją prie bado, ale ir gam- ketvJrta(1jenį> j9 d. Hepos> 7;30- ;,aL j 

ta pradėjo rodyti savo rusty- vakare, Lietuvių 
bę.

Kai ji elgiasi
Fondas su darbininkais, ko
kias almužnas duoda? Duo-' 
da dirbti nuo vaikų. Turi du i 
vaiku, gauni dirbti 2 dienas; 
turi tris vaikus,, gauni dirbti 
tris dienas ir taip panašiai. O 
kokia užmokestis? Nugi

Atsiųsime Medų 
Jums Į Namus

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Mutual Aid isusirinkirnas šaukiamas kaipo “eks- Prisiunčiamo jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos: 

5 Svarai už .$1-25 
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

reikia lietaus
• Mtarai MfNM jvc nea&mršt 
kasdien duot savo kidikiai šio 
sveiko, nekrangaas maisto.

JŪSŲ kūdikio didžiausias reika
las yra AUGIMAS. Valgyt ir 
bėgiot ir valgyt. Dešimties metų 
vaikui reikia beveik tiek maisto, 
kaip suaugusiam žmogui!

Kvorta pieno per dieną suteikia 
visą TREČDALĮ tos energijos, 
kuri reikalinga augančiam kū
dikiui. Pienas duoda medžia
gas, reikalingas budavoti jo ma
žus raumenėlius ir pagelbsti už- 
gyt susižeidimams ir užsigavi- 
mams. Jis budavoja stiprius 
kaulus ir sveikus dantis, ir taip 
pat suteikia svarbius vitaminus.

Jokis kitas pavienis valgis ne-

. gali padaryt kū
dikiui tiek gero, 
kaip kad pienas.

Jis suteikia faktinai visas maisĮo 
dalis, reikalingas žmogaus ku- < 
nui—tokiuose daugiuose, iš ko
kių susidaro pats žmogaus kū
nas! Pripažintas, kaipo mažne 
pilniausias maistas, jis yra taip 
pat vienas iš nebrangiausių.

Gerkite ji patys! (Jums rei
kia bent puskvortės per dieną.) 
Jo lygsvariškas teikiamas mais
tas priduos jums energijos ir gy
vumo, ir padės jums išlaikyt 
sveikatą augščiausiame laipsny
je. Rytoj užsisakykite vieną 
kvortą daugiau. Padėkite ant

VAIKAM PATINKA PIENAS... su šo
koladu, koko, suplaktais kiaušiniais ir 
ir taip pat ‘malted.’ Gardu su vaisiais, 
šviežiais arba iš dėžių. Grūdiniai val
giai., .kiaušinienė... pudingai ir pries
koniai taipgi suteikia patogius būdus, 
kuriais jūs galite įvesti daugiau pieno 
į jūsų kūdikio maitinimą... Rašykite 
State Department of Agriculture and 
Markets, Albany, N. Y., reikalaudami 
receptų delei 20 labai skanių pieniškų 
gėrimų. .

ir svarbiai valstijos pramonei, tai šį žingsnį remia 
Gubernatorius ir Seimas.. Tatai yra vadovybėje Lauko 
Ūkio ir Rinkų Department©, ir visas šio vajaus lėšas 
padengia pieno pramonė. Pieno kaina ne bus del 
to pabranginta žmonėms.



PASAULINES ŽINIOS

CLEMENT VOKETAlTfS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST

Painters and Carpenters

pulsas netu

John Baker

Keturios Knygos už $ 1
Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

NEWARK, N. J
Šaukiamas didelis protesto

50,004 Minia Dalyvavo Policijos Nužudytų 
Draugų Laidotuvėse; 200,000 Atidavė Pas
kutinę Pagarbą Savo Kovingiem Broliam

Šiandien Išėjo Į Gene
ral} Streiką 4,000 

Išvežiotoji}

praga- 
-darbininkų 
užpildykim

To judošiaus išvaizda yra 
tokia: augštis apie 5 pėdos ir 
6 coliai, sveria apie 150 svarų, 
rudais plaukais, mėlynomis 
akimis, nešioja akiniuą ir ūsus.

Prairie, Ohio.—Trys gin
kluoti plėšikai pasigrobė 
$5,000 iš Monitor Banko ir 
pabėgo.

Roma. — Italijos valdžia; 
suteikė Austrijai teisę lais-1 
vai prekybiniams laivams i 
naudoti Triesto prieplauką, i

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

ti tų studentų draugijas. 
Studentų kova taip pat yra 
atbalsis bruzdėjimo prieš 
Hitlerio vykdomas žudynes.

naudai darbininkų 
Piknikas įvyks 22 die- 

visiems gerai žino- 
— Lyndwoode. Bus 

Taipo
gi geri muzikantai šokiams.

Kaip vietos, taip ir apielin- 
kės darbininkai kviečiami 
skaitlingai dalyvaut ir paremt 
tą taip svarbų darbą, palai
kymą darbininkų centro.

Rengimo Komisija.

Detroit, Mich.—Maliavo- 
tojų Unijos 42-ras lokalas 
šaukia visas vietines unijas 
išrinkti po penkis delegatus 
eiti liepos 28 d. į Vokietijos 
konsulatą

Kova už Thaelmanno 
Paliuosavimą Didėja

i timu. Ten yra sukimšti į ka- 
! Įėjimus geriausi darbininkų 

Laidotuvių ceremonijos pra-' klasės kovotojai, kuriuos žiau- 
sidėjo 25 minutos iki dviejų riausia kankina ir žudo. To
po pietų. Ceremonijų skirtu- del rengiamas šis masinis mi
mas buvo tik tame: prie H. S.jtingas, kad užprotestuot prieš 
Sperry, kunigas pasakė pamal- kankinimą ir žudymą mūs ge
dąs. Girdi, dievas užlaikė ir! riaušių kovotojų. Bus keli ge- 
apgynė tave (mano pastaba: ri kalbėtojai, kurie nušvies da- 
pats faktas įrodo, kad dievas dykus. Nuo lietuvių kalbės d. 
nuo policmano brutališkos S. Sasna.
rankos jų gyvybės neapgynė. 
Reiškia, pats dievas yra bejė
gis, o kunigas melagius!) 
Taipgi veteranas sugiedojo 
“Labą naktį“ (“Good Night”),

Protesto mitingas įvyks se- 
redoje, 18 d liepos, 8 vai. va
kare, 57 Beacon St., Newark 
New Jersey.

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union 

BROOKLYN

SIUS
Cukraus Kompanijos darbi
ninkus kareiviai
šautuvų ugnį
kai nušauti; keliolika sužei-' dentai

Naziai Visai Neleidžia
Žydų į Miestelį

Munich. — Keliai, vedan
ti į madingą vasarojimo 
miestelį Feidaffingą, yra 
nukabinti iškabomis, kad 
“Žydai čia nepageidaujami.” 
Taip padaryta sulig mieste
lio valdybos nutarimo. Jau
ni hitlerininkai padaužos 
demonstruoja, dainuodami: 
“Pasiųst žydus ant kartu
vių !” Vienas vokiečių ar
mijos oficierius bandė juos 
pašaukti prie tvarkos. Už 
tai buvo pats areštuotas ir 
dabar turi kasdien lankytis 
į policijos nuovadą; vadina
si, jis tebėra po sąlyginiu 
areštu.

tuo- 
>, kuomet buvo už- 

Už J vestas tyrinėjimas.
Tas judošius yra ameriko

nas, 36 metų amžiaus, 5 pėdų 
ir 7 colių augščio, tamsiais

BEN GERSOVITZ 
NOTARAS

apie
dytų
licija
vedė
dotuvių procesijai prasidėjus, 
du policijos eroplanai ore le
kiojo, bet ant žemės nebuvo

čių 10 unijų—ILA, MWIU, 
ĮSU ir kt., Komunistų Partija, 
JKL, ILD ir tt. Kada laidotu- 
vių procesija išėjo ant Market, j Vanderleur 
tai nuklojo palydovais visą 
gatvę! šimtai tūkstančių gat
vėj stovėjo be kepurių per dvi 
ir pusę valandos. Laidotuvių 
procesija suparalyžavo visą 
miesto judėjimą.- Jau nuo ry
to buvo baisus susikimšimas

ILA svetainę, kur nužu-i 
lavonai gulėjo. Bet po-Į 
nesirodė! Visą tvarką! 
patys streikieriai, o lai-i

Kas bus iš šių dviejų unijų 
tai ateitis parodys.

Glen Alden Vergas.

Los Angeles, Calif., išmes
tas iš Partijos tūlas Omar 
Franklin Kinder, kuris taip 

jei iš- PaI pasivadindavo Joe Hunt 
negaus reguliaresnei Roy Chandler, lapo nu- 

$10 į savaitę laike i žiūrėtas kaipo šnipas

Į Vokiečių Studentų Kova 
’su Hitlerininkais
i Berlynas.—Tūkstantis Go- 
[ettingeno Universiteto stu- 
dentų liepos 16 d. išėjo į ko- 

ivą prieš hiltlerininkus stu- 
Havana. — J susirinku- dentus. Mūšis buvo smar- 

demonstruoti 500 Bettie ; kus; pagaliaus, įsikišo poli
cija ir areštavo 10 studentų 

atidarė Žymėtina, jog su hitleriniu- 
Du darbiniu-; kais kovojo net turčiai stu- 

Jie pasipriešino na
ciams, kurie įsakė panaikin-

Nušovė du Cukraus 
Darbininkus Kuboje

Laukan Judošius
Partijos Eilių

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
N EN USTO KIT VILTI ES!

DYKAI f™?’

i Liepos 8 d. Dreamland Au- 
i ditorium išvežiotoji] 85 lokalo 
j buvo balsavimai. Ten buvo Į 
; dalinamos kortelės—“ballot” i 
j su neaiškaus pobūdžio klausi-! 
mais, kad ne visi išvažiotojai, 

■žinojo, už ką balsuoja. Bet; 
! parodo, kad neįstengė sūkiai-, 
; dinti daugumos narių. Baisa-;
i vo 1,220 už ženeralį streiką, į 
| prieš 271. Po balsavimo >
I Michael J. Casey, vice-pirmi- 
I ninkas to lokalo, pareiškė, kad .
I jis neima atsakomybės 
j vežiotojai 
: pašalpos
streiko už išėjimą į streiką be!Jaus dingo

< • • X T Y Z-' t t 4- L t r v» i v—

! pavelinimo Wm. Green.
tą M. J. Casey malonę, išve- 
žiotojai nubaubė jį nuo estra

dos! Daug lokali] nubalsavo
ir daug balsuoja, bet silpnės- plaukais, rudomis akimis, aug- 
nes unijos siunčia savo balsus štos kaktos, įlga smaila nosimi 
“ballot” i Amerikos Darbo Fe
deracijos centrą ir lauks, pa
kol juos Wm. Green pašauks, 
tikėdamos gauti pašalpą* iš 

| centro fondo laike streiko.
Generalis streikas apims San 
Francisco ir visą East Bay. Vi
so įtrauks apie du šimtu uni
jų su šimtais tūkstančių narių.

Visi į general] streiką! 
Už išlaimėjimą kovos!

John Baker.

(Lietuvys Kraustytojas

I
 (Moving)
Už labai prieinamą kainą 
perkrausto namų rakandus. 
Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:

PETER BANES

449 Grand Street
Skersai Republic TeatroBrooklyn, N. Y.

Į Tel. STagg 2-3152

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli 
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

Iš Mainjerių Gyvenimo

Šiuom laikotarpiu mainie- 
riai pergyvena didžiausią be
darbę; kurios mainos pirmiau 
kiek ir geriau dirbo, tai dabar 
tik dieną arba dvi į savaitę, 
ir kažin, ar tie darbai kiek 
pasigerins ir ateityje.

Mainieriai nėra apniokami 
už jų darbą, kaip kad turėtų 
būt. Lokalų susirinkimuose at
siranda visokių skundų, reika
lavimų, o tie visi reikalavimai 
daugiausia eina pas neva val
džios ir NRA paskirtą Gor- 
maną, kuris šioj apielinkėj 
jau darbuojasi iš pat pavasa
rio, kad neva atgavus mainie- 
riams nukapotas mokestis ir 
kitokius reikalavimus. Bet jis 
per visą savo čia buvimo lai
ką del mainierių da nieko ge
ro nėra padaręs ir galima 
tiesiai sakyt, kad nepadarys. 
Valdžia su anglių kompanijo
mis žinojo ką paskirt į tokį 
darbą del ištyrimo arba sutai
kymo mainierių su kompanijo
mis. ' f

Mainierių tarpe taip pat nė
ra vienybės. Dabar šiam dis- 
trikte yra dvi unijos—sena U. 
M. W. of A. ir nauja United 
Anthracite of Pennsylvania. 
Nauja unija šiek tiek daugiau 
veikia del mainierių naudos. 
Bet turi gana ir kliūčių nuo 
mainų savininkų. Antra, se
nosios unijos vadai, kurie daro 
viską, kad susigrąžint atgal 
mainerius. Reikia pripažint, 
kad šiam distrikte naujos uni-

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

MILLERTONE
Norime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebuklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir Ii? 
gų inkstų. į'*

Viena didelė dėžutė už $1, gali 
ištesėti viltim mėnesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

Praba DYKAI—Rašykite
J. S. MILLER, Ine, Dep. L.
62 Beacon St., Newark, N. J.

I'elebhoiy?; Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 dienomis 
5 iki 7 vakarais 
nuo 11 iki 1 
Avenue

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

SAN FRANCISCO, Calif.— 
Liepos 9 dieną buvo kruvino 
ketvergo policijos nužudytų 
dvieji] draugų laidotuvės. 
Howard S. Sperry buvo laiva- 
krovis ir pasaulinio karo ve
teranas. Draugas Niek Coun
deorakis—berods, buvo Komu- ’ terani] 9 grupės, streikuojan- 
nistų Partijos narys ir organi
zatorius Tom Mooney kuopos 
—Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo. Prigulėjo prie 
Graibų Spartako Kliubo ir bu
vo narys Virėjų ir Aptarnau
tojų unijos No. 44.

Policijos nužudyti draugai 
abu dirbo streikierių valgyk
loj. Streikierių valgykla ran- 

r dasi ant Embarcadero, o lai- 
i /akrovių susirinkimo svetainė 
“ ant Steavart gatvės, pusė blo

ko nuo viena kitos įstaigos. 
H. S. Sperry, einant iš susirin- 
kimo svetainės, policija suva
rė devynias kulkas į jo kūną, 
o draugas N. Coundeorakis 
tuom pat laiku ėjo iš valgyk- JŲ matoma.

Laidotuvių procesijai einant 
į miestą, policija pra- 

rodytis—kaip apuokai. 
Patys kapitalistų geltonlapiai 
pripažįsta, kad laidotuvės ir 
palydovai savo solidarumu nu
stebino San Francisco, kad to
kio vaizdo San Francisco ne
buvo matęs savo istorijoj. Gu
bernatoriaus Rolph buvo dide- 

, lės laidotuvės, bet šios laidotu- 
: vės sumušė visus rekordus pa
vyzdžiu ir skaitlingumu.

; Ant 17 gatvės Sperrys lavo- 
■ na paliko Duggans “parlor” 
palaukti jo brolio. Draugą N.

1 Coundeorakį nuvežė tiesiai į 
kapus (gaila, kad pats ten ne- 

I galėjau būti).
į Kapitalistai fašizmo periode 
i mėgsta darbininkam kaišioti 
frazes apie demokratiją, bet 
kada sąmoningas darbininkas 
pareikalauja daugiau trupinių 
nuo kapitalisto stalo per kovą, 
tai ta demokratija, kaip mui
lo burbulas, ’ prapuola 
šizmo iltys išlenda su 
riškom žudynėm 
klasės. Draugai, 

| žuvusių vietas!
Draugai, kovos 

ri užgęsti!

jos yra didžiuma, bet s’eni dis- 
trikto viršininkai Boylan ir ki
ti, su pagalba J. L. Lewiso, la
bai nenori paleist iš savo ran
kų distriktą. Jie nori ir ant 
toliaus pasilikt bosais.

Čia, Plymouthe, senos unijos 
vadai turi net aludę (Beer 
Garden) įsteigę del traukimo 
darbininkų atgal prie savęs. 
Jie pasigavę darbininką ap
svaigina gėrimu, visaip jam 
įkalba ir da duoda dolerį už 
prisirašymą. Tai kaip kokį ..
jie ir gauna į savo bučių. i konsulatą. Unija paskyrė 

Mainieriams yra sunku ką ’ narius atsilankyti į 25 unijų 
laimėt, kada tam pačiam lo- lokalus, raginant atsiųsti 
kale yra dvi unijos. ! delegatus.

Philadelphijoj pereitą šeš- 
! tadienį darbininkai kovingai 
^pikietavo Vokietijos konsu- 
llatą, šaukdami, “Šalin Hit
lerį! Paliuosuokite Thael- 
:manną!” Kelis kartus jie 
; atmušė policiją, puolančią 
i areštuoti pikietininkus; ir 
! tik galų gale policininkams 

Komunistų Partija išmetė pavyko suimti šešis pikie- 
laukan iš savo eilių tūlą May įU0f0'-jUS 
Hon, iš Chester, Pa., kaipo J 

į šnipą. Tapo sugautas einant į 
Fordo dirbtuvės raštinę laike 

| streiko, taip pat lankant Ches- 
terio distrikto prokuroro ofi-

San Francisco, Calif. —Lie
pos 12 d. ryte išėjo keturi 
tūkstančiai sunkaus svorio tro- 
kų išvažiotojų į generalį strei
ką. Darbininkai eina į strei
ką per galvas Roosevelto Ta
rybos ir “Strategy” Komiteto, 
kuris čia susitvėrė iš septynių 
narių. Generalis streikas jau 
senai čia būtų įvykęs, jei ne šis 
“Strategy Committee,” į kurį 
įeina visi reakcionieriai iš įvai
rių lokalų; J. A. O’Connell, E.

G. Kidwelly, C. 
Derry, D. P. Haggerty, F.

I Brown, M. S. Maxwell. Jie 
darė ir daro visokių kliūčių, 

, vilkina generalio streiko pro
cedūrą ant kiek jie • išgali. 
Darbininkų ūpas yra labai di-

I delis ir generalis streikas gali 
į pasireikšti į labai trumpą lai
ką. Tas parodo, kad reakci
jos vadų ir vadukų skymai 
“uk. ir kruk” nieko nepagelb-

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

ntanęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

o muzikantų unijos benas grie
žė gedulingus maršus.

Trys dideli trokai buvo pil
ni prikrauti gėlių vainikų. O 
žmonių neapsakomas skai
čius. Organizacijos tik nu
meriais galima paminėti. Ve-

Anglai Varžo Mėsos 
Įvežimus iš Užsienių

London. — Anglijos lau
ko ūkio ministeris W.E. El
liot šalies seime pareiškė, 
jog Kanada ir Argentina 
turi susiaurinti savo mėsos 
gabenimą į Angliją. Jeigu 
to nepadarys, tuomet Angli
ja nustatys, kad tos šalys 
negali daugiau mėsos įga- 
bent į Angliją, kaip tiek ir 
tiek. Mėsos įvežimo varžy
mas dar labiau pabrangins 
gyvenimą Anglijos darbo 
minioms.

Visų Žiniai

Wilkes Barre darbininkiš- 
draugo N. Coundeorakio kars- kos organizacijos rengia puikų 
to gėlių vainikas gulėjo nuo 1 pikniką 
Tom Mooney; ir vienas vaini-’centro, 
kas buvo pastatytas, kad įei-^ną liępos, 
nančiai publikai būtų mato-.rnoj vietoj 
mas, su užrašu: “Nužudyti|gerų valgių ir gėrimų 
*p r i j a u č i ančio’ policmano” 
(“Murdered by ‘Sympathetic’ 
police.”)

Draugas N. Coundeorakis 
prigulėjo prie Komunistų Par
tijos per ilgus metus ir buvo 
aktyviskas, ypatingai šio strei
ko metu. Tą pačią dieną jis 
pavadavo draugę Black iš ILD 
raštinės. Nesulaukęs draugės 
Black sugrįžtant, paliko jai 
raščiuką su pastaba, kad ji 
būtų atsargi, o pats bėgo į. masinis mitingas prieš fašisti- 
streiko frontą, nes buvo ten'nį terorą Pabaltės šalyse, ku- 
per telefoną pašauktas savo ris dabar siaučia prieš darbi 
pareigas išpildyti, kur policija ninki] klasę su baisesniu įnir 
jį ir jo draugą brutališkai nu 
žudė!

los į “Headquarters” užsire 
gistruoti savo kortą. N. Coun-^ toliau 
deorakis, pamatęs, kad H. S.'dėjo 
Sperry krinta, bėgo savo drau
gą gelbėti ir prašalinti iš pa
vojaus. Policija N. Coundeo- 
rakiui suvarė kelias kulkas iš 
užpakalio, taip kad abudu
draugai sukrito ant vietos,
penkiasdešimtis pėdų nuo sve
tainės—“Headquarters.”

Streikieriai tuojaus tą vietą 
apkaišė su kvietkom ir parašė 
užrašą: Policijos nužudyti 
.(“murdered by police”) ir pa
statė pagarbos sargus. Polici
ja patėmijus kvietkas išspardė 
ir streikierius privertė parašą 
nutrinti. Streikieriai aptrynė, 
bet įskaityti galima. Tikrą 
inskripciją įdėjo į gelių bukie
tą ir šiandie ta vieta stovi sau
gojama ir darbininkai praeida
mi eina be kepurių.

* Policijos nužudytų draugų 
•kūnai gulėjo Laivakrovii] sve
tainėj. Nedėlioj nuo 9 valan
dos ryto iki išlydėjimo minu
tės, dieną naktį žmonės ėjo be 
perstojimo atiduoti paskutinę 
pagarbą. Kiek žmonių aplan
kė policijos nužudytų draugų 
lavonus—sunku pasakyti, nes 
siekė šimtus tūkstančių. Gė
lių buvo pilna svetainė ir vis 
nauji gelių vainikai buvo at
vežami iki pat išlydėjimo. Po
licijos nužudytų draugų kars
tai buvo vienodi, ant H. S. 
Sperry karsto buvo gėlių vai
nikas nuo pačios ir brolių; ant

DRAUGAI IR DRAUGĖS!
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 
Centras nusprendė plačiai paskleisti sekamas knygas:

“KARAS LIETUVOJE,”— apysaka 224 puslapiai, 
viena iš geriausių ir reikalinga kiekvienam perskaityti. 
Jos kaina 35 centai.

“JANONIO RAŠTAI.” Didelio formato knyga, tu
ri 112 puslapių ir autoriaus paveikslą. Tai gražiausios 
darbininkų eiles. Yra ir apsakimėlių. Kiekvienas jau
nas ir senas privalo skaityti. Jos kaina buvo $1.00.

“ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI.” Knyga yra 
apdaryta ir turi 128 pusi. Kiekvienam svarbu žinoti ką 
reiškia mus apsupantis oras ir daug kitų gamtinių ypa
tybių. Knygos kaina 75 centai.

“MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO.” ši 
knyga turi 160 puslapių ir apie 100 paveikslų. ’ Labai 
naudinga kaip moterims, taip ir vyrams. Tai darbinin
kių istorija. Jos kaina labai pigi, tik 25 centai.

Taigi visos knygos vertos $2.35c., o' dabar parduoda
me kartu tik už $1.00 ir dar pridedame priedo didelę 
knygą eilių “ŠVYTURYS,” kuri turi 282 puslapius, jos 
pačios’ kaina buvo $1.50, gražiai apdaryta.

“ŠVYTURYS” knygą del AŲDLD. kuopų duodame 
dykai. Kuopos tik persiuntimą apsimoka. Tai labai 
naudinga knyga, nes iš jos galima vaikus mokyti eilių 
deklamuoti. Naudinga kiekvienam, kas myli darbinin
kų eiles.

Galite gauti centre ir kitokių knygų, religijos, dar
bininkų organizavimosi reikalais, istorijos, ekonomijos 
ir politikos klausimais, mokslinių raštų ir tt. Ir visą tą 
gausite pigiau, kaip bent kur kitur. Siųskit užsakymus:

D. M. ŠOLOMSKAS,
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 9-6901
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NEW YORKO K APSUNKĖS ŽINIOS
Paremtam San Francisco Darbininkų Generalį Streiką; Mobili- 
zuokimės Milžiniškai Demonsti acijai Ketvirtadienį, 19 d. Liepos

tin, taip, kaip jie daro San 
Franciscoj ir pagelbėkime do- 

i jų 
reikalavimus. Jų laimėjimas 
nepalyginamai pastūmės ir 

rišką Kovą už Teisę Organi- mūsų judėjimą pirmyn.
Mobilizuokime platų bendrą 

! frontą iš visų darbininkų spė- 
! kų. neatsižvelgiant į organiza- 
I cinius ryšius, išjudinkime vi-

New Yorko ir Priemiesčią 
Darbininkai: Paremkime S. darbininkams laimėti
Francisco Darbininką Didvy-

zudtis, Streikuoti ir 
Pikietuoti

• San Francisco ' darbininkai sas galimas spėkas ir finansus 
išėjo į generalį streiką ginda-’ paramai Vakarų Pajūrio strei- 
mi didvyrišką dokų darbiniu-j kierių, bendromis spėkomis 
kų kovą prieš kompanišką uni- i kirskimef mirtiną smūgį galin- 
jizmą ir už teisę įsisteigti uni-: giems atvirų šapų samdyto-j 
jines sąlygas. Pačios pama-.jams San Franciscoj.
tinės visos šalies darbininkų
judėjimo teisės, kaip teisė or- mimui tapo suorganizuotas 
ganizuotis, streikuoti ir pikie- laikinas komitetas, 
tuoti, randasi pavojuje. Iš- iš- atstovų nuo A.
rišimas San Francisco genera- Nepriklausomi] ir TUUL uni- 
lio streiko klausimo labai rim- jų. Komitetas pasiuntė atsi- 
tai palies darbininkų sąlygas šaukimą į visas unijas, ragi- 
skersai išilgai visą šalį. j nant prisidėti prie šio komite- 

Broliai iš Amerikos Darbo to ir atsiųsti atstovus į komi- 
Federacijos, iš Nepriklausomų J teto susirinkimą, šiandien, 18 
iš Darbo Unijų Vienybės Ly-)d. liepos, 4 vai. po pietų, Car
gos unijų! Stokime petis pe-! penter’s Local 2090 raštinėn,

A.L.D.L.D. 185 KUOPOS 
NARIAMS

Mobilizuokime Organizuotų ir 
Neorganizuoty D a r b įninku 
Spėkas Galingai Demonstra-i 
cijai! Visi į Union Square Šį į 

Ketvirtadienį, 19 Dieną 
Liepos

draugai ir draugės būtinai tu
rite dalyvauti. Kviečiami ir 
kiti draugai dalyvauti, kurie 
domisi mūsų veikimu.

Susirinkimas prasidės 8 vai.
i vakare. Nevėluokite.

V. Bovinas.

Mėnesinis susirinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį, liepos 19 d., 
pas drg. Mockų, 411 Autumn 
Ave., Brooklyn.

Yra daug svarbių reikalų.; 
Visi nariai pribūkite.

Sekr. M. Misevičienė.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
t

arba užeikite pasikalbėti į ofisą

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
SUSIRINKIMAI US#

ĮVAIRIOS ŽINIOS

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugijos pusmetinis 

mitingas įvyks seredoj, liepos 18 d., 
Piliečių Kliubo svetainėj, 7:30 vai. 
vakare. Daug svarbių klausimų rei
kės išspręsti. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

Sekr. J. A. Draugelis.

Kampas Union Avė. ir Grand St.

F * -

Mrs. Helen Patrick, 171 E. 
112th St., tapo užpulta pen
kių vyrų, kuomet ji su savo 
vyru vaikščiojo Central Parke. 
Jie sulaikę jos vyrą ir ją vil
kosi nuo kelio. Jos šauksmą 
išgirdo policistas John P. O’- 

111UI1 0UUČUC|n, .vv . -v . ., . Shea ir issokęs is automobiliotolimesniam) . . ..perlipo parko sieną ir vijosi 
bėgančius vyrus. Vieną iš jų 
sugavo, bet turėjo nerti pas- 

~ , .... .v, n • „ |kui jį ežeran ir tik iš ten iš-Darbmmkai, iškeikime ga- o , . T i
.. , , . v . , tv,; vilko. Sugautasis John Care-Imga protestą pries brutaliską v., . • i-i- ha, 25 m. amžiaus, 127 Westterorą, kuris yra sumobilizuo- ’ ’
, .v t 4 -i To.-‘H2th St., sulaikytas po $2,000tas pries generalį streiką. Lai • .. ’ . ,V1 , .
musų balsas prisideda prie | J ____ J
San Francisco darbininkų lai-1 Prie 58 st ir First Ave<> 
mėjimo už dokų darbininkų Br00klyne, galvatrūkčiais sta- 
reikalayimus! Mobilizuokimės į-oma nauja prieplauka, kurioj

243 East 84th St., New Yorke. 
Susirinkime bus išdirbami pla
nai milžiniškai Union Square 
demonstracijai ir t_________

I didžiojo San Francisco darbi
ninkų generalio streiko rėmi- 

Vakarų Pajūrio streiko re- mui.

susidedąs
F. of L.,

Komitetas pasiuntė atsi- 
, ragi-

Rengiamės Apskričio Lavinimosi Mokyklai

PARDAVIMAI
PARSIDUODA RiESTAURANTAS.

Vieta gera, ir galima gerą pragyve
nimą padaryti. Biznis per ilgus me
tus gerai išdirbtas. Priežastis par
davimo—išvažiuoju Į Lietuvą. Grei
tai kreipkitės sekamu antrašu: 735— 
3rd Ave., So. Brooklyn, N. Y.

(167—170)

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

galingai Union Sq. demon
stracijai šį ketvirtadienį, 19 
d. liepos!

Persekioja Raudonąjį 
Budavotoją

Tipišką pasiryžimą gauti 
“Daily Workeriui” 20 tūkstan
čių naujų skaitytojų parodė 
jaunuolis Joe Rogers. Jisai

“DW” ant IRT,
. linijos, tarpe

ją. Kitos pamokos, kaip pra-j 14th ir 125th Sts., New Yor-
kalbų sakymo, laikraštininkys-’ ke. Antrąją darbo naktį sar- 
tės ir lietuvių kalbos gal busj gas liepė ‘ jam prasišalinti iš 
dadėtos vėliau. Lavinimo mo- požepiinio traukinio, bet jis 
keistis kiekvienam studentui1 
yra $5. Kitos išlaidos pasi
dengs kuopų ir kitų organiza- areštu, o trečią vakarą jį areš- 
cijų aukomis. • '
4 Laiko liko mažai ir draugai 1 
privalo greit apsisukti. Mes 57th St. teismabutyje, jaunas 
privalome turėti antrą lavini- Joe Rogers pareikalavo bylą 
mosi mokyklą, kur galėtume išmesti, 
apšviesti mūs jaunimą 1 ' 
veniam dalyvavimui mūsų ju-'teisėjų (jury) teismo. Kuo- 
dėjime. Siųskite tuojau stu- met ir tas tapo užginta, tada 

įdentų registraciją ir aukas! jis reikalavo . atidėjimo bylos 
travimą/ "’Kuopos Tgal? siųsti Pagelbėkite jaunimo apšvietai iki jis gaus gynėją ir paliuo- 
artudentų kiek pageidauja, bet Paaukaudami mokyklai! 
mes prašome siųsti geriausius

Pereitą metą mes turėjome . jaunuolius, kurie sugrįžę tapt© 
sėkmingą keturių savaičių la-i veiklūs mūs organizacijose ir 
vinimosi mokyklą, kurią lankė panaudotų įgytą žinojimą or- 
28 studentai iš New Jersey, ■ ganizacijų stiprinimui. 
Brooklyno, Baltimorės ir Phi-j 
ladelphijos. Nacionalis LDS 
Jaunimo Komitetas šį metą 
rengiasi dviejų savaičių lavini
mosi mokyklai, nuo 20 d. rug
pjūčio iki 1 d. rugsėjo.

Mokykla įvyks vienoje iš 
dvieų vietų-—Lindene arba Eli- 
zabethe. Galutinai tas bus 
nustatyta, kaip greit komitetas 
snhulkmeniškai patirs, kuris 
miestas yra tinkamiausiu mo
kyklai. j

^Kiekviena darbininkų orga
nizacijų kuopa gaus tuo klau
simu laiškus su studentų regis
tracijos ir aukų rinkimo blan
domis. Kiekviena kuopa yra 
raginama tuojau pradėti rin-< 
kįmą pinigų ir studentų regis-1 
travimą.

Pamokos įims politinę eko 
nomiją, proletarų meną, spor-' pardavinėjo 
tus ir lietuvių judėjimo istori-! Lexington Ave.

laikėsi kol išbaigė pundą. Se
kamą vakarą sargas baugino

tavo du kompanijos policistu.
Nuvestas pas teisėją McKee,

Apšvietos Komitetas.

Delko Reikia Būti LDS Piknike?

vienu kartu galės sustdti ke
turi karo laivai. Ji galės ap
tarnauti siuntimą kanuolių iri 
kitų karo reikmenų į rytus!---’ 
nuo Mississippi arba į užru- 
bežius. Prieplauka turės 1,500 
pėdų. Lėšuos 1,500,000 dole
rių. Reiškia, skubiai bus rei- 
galinga. Darbininkai taip pat 
skubiai turi rengti pasiprieši
nimą karui. 4.

PARSIDUODA farma, kuri yra apię '
12 mylių nuo Seaside Oregon. Že- 

i mė yra labai derlinga; yra apie 160 
akrų, 20 akrų dirbamos žemės, o kitą 
galima naudot kaipo ganyklą. Tvar
tas naujai pabudavotas; maža stu- 
belč, su malkine, yra geras plotas 
miško, kuriame randasi didelių, sto
rų medžių; taipgi mažas upelis bėga 
per laukus. Viską sutraukus, tai 
farma stovi apie 12 mylių nuo Sea
side Oregon, farma turi 160 akrų, 
20 akrų ariamos žemės, apie 20 ak
rų arba daugiau gero miško, ir kitas ■ 
kas, tai yra geros ii' prastesnės že- i 

, bet labai gera del ganyklos, ; 
j nes ten yra upelis. Aš esu jau se
nas žmogus ir negaliu užlaikyti to
kios didelės farmos, todėl noriu par
duoti greit ir už žemą kainą. Par
duosiu visus laukus, stubą, už $2,000. 
Kreipkitės sekamu antrašu:

KAZYS WASILIAUSKAS 
(arba JOHN SMITH) 

Seaside, Oregon.
(163-175)

Bedarbis komedijantąs, F. 
Innes, nušoko nuo apartmen- 
tinio namo, 45-25 40th St., 
Long Island City, ir ant vietos 
užsimušė. Frank Innes vie
nu laiku buvo žymus vaudevi- 
lių aktorius, bet pastaruoju 
laiku jau senai buvo be dar
bo. Jis ten gyveno su savo 
žmona Florence, kuri taipgi 
yra buvus aktore.

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 
nuo

1
6

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

2220 Avenue J
Kampas E. 23rd St

Phone, EVergrcen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS

Rastas miręs Prospect Par
ke, Brooklyne, William L. Sin- 

Tą jam atsakė. Tuo- ger, 65 m. Matomai, buvo al- 
akty-’met jis reikalavo prisaikintųjų kanas bedarbis, nes parke su- 

' ' sitiktas naujas pažįstamas bu
vo nuėjęs nupirkti jam valgio 
ir sugrįžęs rado negyvą. Jo 
paskutinis antrašas buvęs Ja
maica YMCA. Viršininkai pa
skelbė, būk miręs nuo širdies 
ligos. Mat, nesmagu sakyti, 
kad iš bado mirė.

i suoti jį jo paties atsakomybėn, 
i Juozas tikisi ne vien laimė
ti bylą, bet ir atmušti esamą 
prieš “Daily Workerį” diskri
minaciją. IRT kompanija ne
kliudo pardavinėjantiems “D. 
News,” “Mirror,” “American” 
ir kitus buržuazinius geltonla- 
pius. “DW” turi gero pasise
kimo. Joe Rogers parduodavo 
75 kopijas į apie tris ir pusę 
valandų. 'Tuo pat laiku 
kas, platinantis “News”, 
davė tik 20 kopijų.

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50
Tuojaus kreipkitės į “Lais

vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi 
liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamils darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Pay and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y 
Near Manhattan Avenue

vai- 
par-

* LDS Trečio Apskričio pikni- gos. Kaip matote, LDS 3 Ap- 
kas, kuris įvyks 22 d. liepos, I skritys yra svarbi įstaiga ir 
Vaičionio darže, Cranford, N.! verta dalyvauti jų parengime. 
J., turi suįdomint visus lietu-. O tuomi paremsite LDS fi- 
vius darbininkus. Lietuvių, nansais, pasilinksminsit, išgir- 
Darbininkų Susivienijimas, tai, šit gražių dainų, kurias dai- 
yra vienintelė lietuvių savi-^nuos žymiausi šio apskričio 
šalpos ir apdraudos organiza- i chorai, pamatysite šaunių žais-
cija, kuriai lemta augti ir bu- lų, susitiksite su draugais, ku- x- ILX™ niJTi’nin 
joti, nes LDS yra pabudavota riuos jau senai esate matę. ! »<*nal<| viuziuju
ant grynai darbininkiškų pa-! Drauge darbininke, jeigu I Yorko Draugiją Sąryšio 
matų. Vieną trečdalį LDS na- jūs jaučiatės esąs darbininku

• rių sudaro čia gimęs jaunimas, ar darbininke, tai turite gerai 
LDS Trečias Apskritys rū- ’pagalvoti, kur turite būti 22 

pinasi kp. sustiprinimu, nau- d. liepos. Be abejonės, kad 
jų kuopų organizavimu,: taip-! prieisite prie išvados, jog tu- 
gi vaikų ir jaunuolių bei su- rite būti LDS 3 Apskričio pik- 
augusių įtraukimu į LDS, kur nike, Crahford, N. J. 
jie būna aprūpinami laike Ii-! 3-čio Apskričio Pirmininkas.

Susirinkimas

Dvidešimts žmonių sužeista 
Coney Islande, kuomet po kar
štos dienos užėjo smarkus lie
tus ir milioninė minia svieto! 
brukosi į traukinių stotį prie Į 

Penki j 
kada Į 

sulūžo

Stillwell ir Surf Avės, 
tapo apraižyti stiklais, 
vienas stoties langų 
nuo spaudimo.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omiaa ir chroniškai vyrų ir 

moterų lia«H kraujo ir odos 
Padarau iityrimus kraujo ir Slapume

DR. MEER
156 VV. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandoe Priėmimo:

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Telephonas MEdallion 3*1328 |

Prašome Visus Talkon
Šeštadienį, 21 d. liepos, visi 

Williamsburgo lietuviai darbi- 
■ ninkai, taip pat ir gyvenantie

ji kitose Brooklyno dalyse, 
esate kviečiami pribūti į “Lai- 

. svės” raštinę bile, kuriuo lai
ku ir pagelbėti parinkti aukų 
pasiuntimui New York,o mote
rų delegacijos į- Tarptautinį 
Moterų Kongresą Paryžiuje. 
Surinktos auko# eis apmokėji- 

/ mui delegačių kelionės lesų ir 
vedimui prieškarinės-priešfa- 

’ Cistinės agitacijos. Darbą pri
žiūrės ir išduos reikiamą me
džiagą ALDLD 1 kuopos iš
rinkta komisija.

šį vakarą, 8 vai., “Laisvės” 
kambariuose įvyksta virš mi
nėtas susirinkimas. Visi Sąry
šio atstovai esate prašomi bū
tinai dalyvauti susirinkime, 
nes turime kelis svarbius klau
simus aptarti.

DNYDOS Sekretorius,
S. J. B.

’ Kom.

Mirė Kazimieras Urbonas
•Liepos 15 d. mirė Kazimie

ras Urbonas No. Hudson ligo- Meno Sąjungos Centro Biuro 
ninėj, N. J. Pašarvotas savo 
namuose, 212 Ten Eyck St., 
Brooklyne. '

Paliko dideliame nuliūdime 
savo žmoną Domicėlę, dukre
les Tofilę ir Alfonią, giminai
tę Qną Zaidienę; Lietuvoj pa
liko tėvelį Seredžiaus kaime, 
Kauno rėdybos, taipgi du bro
liu ir 4 sesutes.

Laidoj ketvirtadieni, 19 d. 
liepos, \įal. įto 'pietų, Alyvų 
Kalno kapinėse, IMtaspdth, N.Y.

Vienas vyras ir 1 
sužeisti Golden City

I Canarsie, besivažinėdami žais-į 
i liniais vagonėliais. Moteris 
tapo ištrenkta, kuomet varyk- 
lis trūko ir traukinėlis ūmai' 
sustojo iš po smarkaus bėgimo.! 
Ji nuvežta ligoninėn.

_______ ' • 'i

Julia Guddin, 444 Fifth St.,' 
Brooltlyne, bandė nusinuodyti./ 
Nuvežta Kings County ligoni-' 
nėn. Jos padėtis kritiška. Nuo-! 
dijimosi priežastis kol kas ne-| 
išaiškinta. Ji sakėsi, kad jos! 
namai randasi 140 Columbia; 
Ave., Nutley, N. J. ;

Posėdis Trečiadienį
Meno Sąjungos Centro Biu

ro naujo ir senų narių posėdis 
įvyks trečiadienį, liepos 18 
dieną, “Laisvės” svetainėj. 
Visi draugai ir draugės būti
nai turite dalyvauti, nes šis 
susirinkimas bus dar pirmas 
susirinkimas po Meno Sąjun
gos suvažiavimui.

šiame susirinkime reikės’ 
rinkti Centro Biuro valdybą ir 
komisijas. Taip pat bus ra
portas iš suvažiavimo. Visi,

moteris Į 
Parke,

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju {vai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5*4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

i Telephone, EVergreen 8:9770

! J. GARŠVA

I Graborius (Undertaker) j
Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| ant visokių kapinių; parsamdo au- 
{tomobilius ir karietas veselijoms, 
g krikštynoms ir pasivažinėjimams

’ 231 Bedford Avenue
į BROOKLYN, N. Y.

Sergančių 
Chroniškos

Vyrų ir Moterą 
Ligos Gydomos

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

Brooklyn© Jaunų Republi-' 
konų kliubas pasisakė remsiąs ( 
W. Kingsland Macy kandida-l 
turą į gubernatorius sekamuo-' 
se gubernatoriaus rinkimuose.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Kajetonas Patackas, 47 m. 

amžiaus, 8719 Elderts Lane, 
Woodhaven, mirė liepos 16 d. 
Laidos liepos 19 d., šv. Trejy
bės kapinėse. Laidotuvių 
eigom rūpinasi graborius 
Garšva. p . ,>

ąp-

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

BROOKLYN, N. Y. '

Tel.: Evergreen 7*1516

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir oalaidojv tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, partm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

■KSS

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 

• Ne r; v ų Ligos, 
i Chropi&ki Skau- 
Vdutiaiį. Skilvio, 

Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos. A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 

,__ k i Nesveikavi-
mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštimal.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. Z 
110 East 16 

Įsisteigęs 25 
Tarp 4th Avė 

New 
Valandos—• A. 
O sekmadieniais

25 metai
, ir Irving Pl,
York




