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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Veikėjai Prie Darbo.
Siuntimas Knygų Užsie

nin.
Lietuva ir Sovietų Są

junga.
Organizavimas A. P. L. A.

Kuopų.
Rašo A. Matulevičius,

A.L.D.L.D. Centro Knygius

Šių metų A. L. D. L. D. pir
mutinė knyga bus pradedama 
siuntinėti su pradžia sekamos 
savaitės. Centro komitetas iš 
savo pusės dirbo, kiek tik ap
linkybes leido, kad tik nariai 
knygas gautų anksčiau, kaip 
galima, ir šiais metais' nariai 
gaus anksčiausiai. Bet kaip su 
kuopomis ir kuopų nariais? Ar 
visi rūpinamės pasimokėjimu 
narių duoklių? Kuopų veikė
jai, visi prie darbo, kad šiais 
metais pasimokėjimas duoklių 
nenusivilktų taip toli, kaip ki
tais metais.

Nuo savęs turiu štai
Draugai, jeigu 

atliekamų knygų ir 
pasiųsti į užsienį 

broliams, kurie ne
turėtumėt pamokė-

Nesenai teko lankytis Pitts
burgh© apielinkėj. Viena drau
gė priėjus sako: “Mūsų kuopa 
turi pusėtinai atlikusių knygų, 
ir mes norėtume jas pasiųsti į 
Argentiną ar Kanadą. Bet mes 
norėtume, kad jie aplaikę kny
gas pasimokėtų pasiuntimo iš
kaščius.
ką pasakyti, 
kurie turite 
manote jas 
tiems mūsų 
turi grašio, 
ti ir pasiuntimo iškaščius. Da
lykas tame, kad užsienio val
džios, ypatingai Kanados, rei
kalauja mokėti muitus. Kana
doje, nepaisant, kad siuntėjai 
nustato žemą knygų kainą, val
džia ryšulį atriša ir pagal vertę 
knygos nustato jai kainą. Ir 
jeigu siuntėjai nori jas atsiim
ti, turi pamokėti tiek, kiek val
džia nustato. zJeigu priėmėjai 
turėtų pasimokėti ir persiunti
mo iškaščius, tai jiems knygos 
jau nebūtų auka, bet pirktos.

I Kanadą geriausia siųsti 
knygas mažais ryšuliukais po 4 
svarus ir 6 unicijas. Nuo sva
ro reikia mokėti po 14 centų, 
žinoma, galima siųsti iki 15 
svarų viename ryšulyje, bet jau 
čia susiduri su įvairiais keblu
mais pašte. Viena, kad reika
lauja įvairių formališkumų, iš
pildymo tam tikros blankos, nu
statymo knygų kainos ir t. t. 
Ir jeigu tik būna koks trūku
mas, grąžina atgal.

Į Argentina lengvesnės sąly
gos persiuntimui. Lengvesnės 
todėl, kad galima siusti iki 8 
svarų viename ryšulyj, ir tik 8 
centai nuo svaro reikia mokėti. 
T Sovietų Rusija taip pat, kaip 
ir į Kanadą reikia mokėti po 14 
centų nuo svaro. Bet 
patirti, ar reikalaujama

neteko 
muitų.

konfe-Apskričių pusmetinės 
rencijos įvyksta šį bei kitų mė
nesį. Tose konferencijose turi 
būt sužiūrėta kuopos, kuriose 
turėtų būti didesnis mūsų ju
dėjimas, ir kolonijos, kur būtų 
galima naujos kuopos suorga
nizuoti. Tankiai apskričių kon
ferencijose pakeliama klausi
mas apie knygų siuntimų į už
sienį. Ir draugai, jeigu siunčia
te, turite surasti būdus, kad pa
darius grašio pamokėti persiun
timo iškaščius.

Sovietų Rusijoje bažnyčia at
skirta nuo valstybės. Taciaus, 
religijos turi, mano manymu, 
daug laisvės. Paimkime, kad ir 
mūsų “šventą” Lietuvą. Ten 
bolševikiškos minties žodžiui 
laisvės visiškai nėra, ir už išsi
reiškimą, neprielankų kunigijai, 
gręsia kalėjimas. Bet tų bol
ševikų “barbarų” valdomoje 
šalyje kunigija laisvai veikia.

Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje kuopos turėtų 
įsikurti sekamose vietose New 
Yorko apielinkėj: Yonkers, 
Cliffside, N. J.; Paterson, N. 
J.; Harrison ir Linden, N. J.; 
nebūtu pro šalį ir Great Necke, 
N. Y. šiose kolonijose yra lie
tuvių, kurie del vienokių ar ki
tokių dalykų nepriklauso prie 
tose kolonijose gyvuojančių or-

Radekas Sugrįžo 
Maskvon

MASKVA. — Pranešama, 
kad Karolis Radekas, vie
nas iš Trockio opozicijos va
dų, sugrįžo į Maskvą birže
lio 4 d. Sakoma, jis padavė 
prašymą Komunistų Parti
jai, kad jį priimtų atgal į 
Partiją. Dar nežinoma, ar 
jis bus priimtas Partijon, ar 
ne.

Fordas Numato Didelį Mar- 
ketą Sovietų Sąjungoje

ATLANTIC CITY. — 
Henry Fordas, čia dalyvau
damas National Electric 
Light Association konvenci
joj, pareiškė, kad numato
ma su Sovietų Sąjunga di
delė prekyba. Jis sakė, kad ( 
jo kompanija pagelbėsianti kelionę į New Yorką. 
industrializuoti Sovietų Są
jungą.

S. S. S. R. Klaipėdos Kraš
te Perka Arklius

KLAIPĖDA. — Nesenai į 
Klaipėdą atvyko tam tiį^ra 
S. S. S. R. komisiją, į kurią 
įeina S. S. S. R. prekybos 
atstovas, veterinorius gydy
tojas ir ekspertas. Jie at
vyko užpirkti 200 arklių. 
Ligšiol supirkta 75 arkliai. 
Pirma 48 supirktųjų arklių 
partija jau išsiųsta Rusijon.

Reikalauja $5,000 už Pabu
čiavimą Prieš Jos Norą

WAUKEGAN, Ill.—Mo
teris Anna Hay užvedė by
lą prieš John Elliott, reika
laudama, kad jis jai užmo
kėtų $5,000 už tai, kad jis 
ją pabučiavo per spėką.

Persišovė Mūnšainierius

HOQUIAM, Wash.—Kuo- 
met blaivybes agentai už
puolė jo namą, surado mūn- 
šaino. Edward Loff paleido 
tris šūvius į blaivybes agen
tus, o paskui naleido kulką 
sau į galvą. Jis save mirti
nai susižeidė.

Washington. — Praneša
ma, kad popiežius nuskyrė 
kunigą Edmund A. Walsh, 
klerikalų Georgetown Uni
versiteto vice-prezidentą, 
atstovu Meksikon vesti de
rybas tarn Meksikos val
džios ir klerikalų.

SOVIETU SĄJUNGOJ .
Vaiky Darželiai
Darbininkų Vaikams

Sveikatos apsaugos organai 
Rūpinasi aptarnauti vaikų dar
želiais bernų žmonas ir ž. ū. 
darbininkes. Vaikų darželiai 
bus steigiami prie kolektyvių 
ir sovietų ūkių. Stambiuose 
grūdų sovchozuose bus įsteig
ti lauko vaikų darželiai lau
ko darbymetės laiku. Bernų 
žmonų vaikai bus priimami į 
darželius pirmoj’ eilėj.

ganizacijų. Ištikus nelaimei, 
kiekvienam pašelpa reikalinga. 
Šios organizacijos dirva turi 
būt plečiama. Rytinėse valsti
jose minimos organizacijos kuo
pų mažai randasi.

Teisybė, Penn. valstijoje kuo
pų yra pusėtinai. Paėmus 
Conn valstijų, kur irgi gyvena 
tirštai lietuvių, per šį metų tu
rėtų įsikurti skaitlingos kuopos.

Švedijos Lakūnai Buvo 
Priversti Nusileisti

REYKJAVIK, Iceland. — 
Švedijos lakūnai, kurie sek
madienį išlękė orlaiviu į 
kelionę per Atlantiką, suge
dus gazolino tankos dū
doms, buvo priversti tą pa
čią dieną kaip 10:30 vai. va
karo, nusileisti, vos tik 
siekus Iceland kraštą, 
nusileido Skaptaros, už 
mylių nuo čia.

Nusileidžiant orlaivis 
sugadinta. Nusileido 
vandens prie tavorinio 
vo, iš kurio buvo iškrauna
ma tavorai Skaptaros prie
plaukoj.

Tuoj aus pasiųsta Danijos 
ginkluotas laiVas su mecha
nikais pagelbėti lakūnams.

Lakūnai planuoja tęsti

pa- 
Jie 
165

ne- 
ant 
lai-

MacDonald Planuoja Atvykti 
I Jungtines Valstijas

LONDONAS. — Iš pati
kimų šaltinių sužinota, kad 
premjeras MacDonaldas pla
nuoja netrukus atvykti į 
Jungtines Valstijas pasitar
ti su prezidentu Hooveriu 
del įsteigimo artimesniii 
santikiu tarp Anglijos ir A- 
merikos imperialistų. Mat, 
dabar tarp abiejų imperiali
stinių šalių saritikiaį vis la
biau ir labiau blogėja: t ’ •

Reakcionieriai Prašalino 
Calhoun iš Brookwood 

Kolegijos
NEW YORK. — Reakcio

nieriai Brookwood Darbo 
Kolegijoj, Katonah, N. Y., 
prašalino iš mokytojo vietos 
Dr. Arthur W. Calhoun už 
jo tariamus komunistinius 
palinkimus.

Nesenai Darbo Federaci
jos vadai pasmerkė visą ko-
legiją, kaipo “komunistinę” SoVietlJ Motorines Roges Gali 
ir atsisakė ją remti,

Sudegė Moteris
SOUTH ORANGE, N; J. 

—Čia ištikus gaisrui jos na
muose, sudegė moteris 
Margaret Casterton, 23 me
tų amžiaus. Kaimynai iš
gelbėjo jos vyrą ir du vai
kučius .

Kunigo Olšausko Byla Prasi
dės Rugpjūčio Mėnesj

KAUNAS. — Pranėšama, 
kad kunigo* Olšausko bylą- 
prasidės rugpjūčio: mėnesį. 
Buš vedama prie uždarų du
rų. ' • ( ! ' -

Kunigas Olšauskas yra 
kaltinamas žmogžudystėj*/ 
Jis nužudė savo1 mylimąją.

žmogžudystėj?

Žmonės Miršta iš Bado 1
KAUNAS. — Įvairiose 

vietose Lietuvoj žmonės 
miršta iš bado. Tryškiuo
se iš bado jau numirė kele
tas asmenų. Šiomis dieno
mis numirė iš bado tūlas 
Minzelis. • 1

Pasikore Kareivis
Iš Alvito gauta žinia, kad 

Alvito valsčiuj, Osijos miš- 
kelyj pasikorė 4 artilerijos 
pulko kareivis Šeplinskas. 
Kūrimosi priežastis tiriama.

Policija Užpuolė 'Darbi- i 
ninku Mitingą ir Areš

tavo Dešimts

Liudininkai Pasakoja, Kad Policija Pirma 
Pradėjo Šaudyti į Streikierius

Organizuojama Komitetas Gynimui 60 Suareštuotą Strei- 
kierių; Policija Brutališkai Užpuolė StreikieriusBETHLEHEM, Pa. — 

šeštadienį Bethlehem Plie
no Kompanijos detektyvas 
Schweitzer, vadovaudamas 
šerifus ir policistus, užpuo
lė Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo mitingą, su
rengtą ant gatvės. Apspar
dė moteris ir vaikus ir su
areštavo dešimts darbinin
ku.

Policija mitingą užpuolė, 
kuomet pradėjo kalbėti Ko
munistų Partijos organiza
torius H. Benjamin iš Phi- 
lądelphijos.

Suareštuoti visi tapo nu
gabenti į kalėjimą. Tapo 
apkaltinti “betvarkės kėli
me” ir nubausti užsimokė
ti po $25 arba atsėdėti po 
30 dienų kalėjime. Visi at-( kad George Moore, Gastoni- 
sisakė mokėti bausmę. Jie' 

’padavė apeliaciją prieš ka
lėjimo bausmę.

Buvęs Negras Vergas Paliko
Savo Poniai $2,000 1

MIDDLETOWN, Conn.— 
George Washington, buvęs 
negras vergas, paliko savo 
viso gyvenimo uždarbį 
($2,000) savo buvusiai po
niai, Cornelia Wetmore, 99 
metų amžiaus. Jis jos šei
mynoj tarnavo suvirs 70 
metų.

Važiuoti 110 Mylių j Valandą
MASKVA. — Sovietų in

žinieriai pagamino naujas 
motorines roges, kuriomis 
galima sniegu važiuoti iki 
110 mylių į valandą. Rogės 
varomos galingų orlaivinių 
inžinu ir propelerių.

Didžiausios tos rūšies ro
gės pagamintos > varomos 
devynių cilinderių motoro; 
gali gabenti šešis asmenis.

Išplaukė iš Alaskos 16 Pėdą 
! Laiveliu >1 ;New Yorką

. SEWARD, Alaska. — Al- 
bert Voighį,- vbkietys, penk
tadienio vakarą išplaukė iš 
čia 16 pėdų ilgumo laiveliu 
į New Yorką. Jis tikisi pa
daryti 6,700 mylių, kelionę į 
šešis mėnesius. Neturi’ jo
kių navigacijos instrumen
tų. .

Sūnus Nužudė Tėvą

Iš Rokiškio gauta žinia, 
kad gegužės 20 d.Kurkliš-, 
kio, .vienkiemyj, Rokiškio 
valsčiuj .rastas Jono Kriu
kelio lavonaš. Jis gyveno 
to paties valsčiaus Didėjęs 
kaime. Nustatyta, kad jį 
nužudė jo : sūnus Tadas 
Kriukelis. -Sūnų policija 
suėmė ir tardo. ..

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Gastonijos Streikierios Zmogžodystejo

GASTONIA, N. C.—Ku- 
rie savo akimis čia matė po
licijos užpuolimą ant strei- 
kierių, pereitą penktadienį, 
pareiškė Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo atsto
vams, jog jie matė, kaip po
licijos viršininkas Aderholt 
pinna pradėjo šaudyti į 
streikierius. Jis' paleido 
pirmutinį šūvį į minią strei- 
kierių be jokio persergėji
mo; kiti policistai ir šerifai 
jį pasekė. (Aderholt tapo 
peršautas ir numirė nuo su
žeidimo).

United Press korespon
dentas Gastonijoj praneša, 

jos apskričio specialiai pa
skirtas šerifas,tapo pavojin
gai sužeistas sekmadienį po 
pietų, kuorpet laike laidotu
vių *r policijos viršininko 
Aderholt keli šerifai vijosi 
streikierį ir šovė1 į jį. Unit
ed Press praneša: “Mano
ma, kad Moore per nelaimę 
tapo peršautas kito šerifo.”

Sekmadienį čia pribuvo 
Juliet Stuart Poyntz, sekre
torė Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo. Ji telefo
nu suteikė sekamą praneši
mą:

“Organizuojama Tarp
tautinio Darbininkų Apsigy
nimo vietos komitetas gyni
mui Gastonijos streikieriu.

“Apsigynimas t u o j a u s 
pradės plačią visoj šalyj 
kampaniją, kad sumobili
zuoti darbininkus į kovą 
prieš pradėjimą rengti kitą 
istorinį suokalbį prieš ko
vojančius darbininkus. Tas 
bandymas legaliai nužudyti 
streikierius naudojant teis
mus, kaipo pasekmė provo
kacinės darbdavių agentų 
atakos., sutiks didelį pasi
priešinimą.”

'■ Alfred Wagenknecht, se
kretorius Darbininkų Tarp
tautinės * Pašelpos, atvyko 
čia : .asmeniniai į darbuotis, 
kad atsteigti’jStręiHierių šel
pimo darbą, kurį sutrukdė 
policijos ataka ant streikie
riu kolonijos. Streikieriu 
šėtros ir unijos raštinė ap
supta ginkluotų šerifų. Ga
stonijos policija suareštavo 
kiekvieną asmenį, kuris tik 
darbavosi šelpime streikie
riu.

V f , ,

Policija Kaltinama žmogžu
diškoj Atakoj ant 

Streikieriu
Vadai Nacionalės Teksti

lės Darbininkų Unijos ir 
tos unijos vietos lokalo ben
drai su Wagenknecht ir Po
yntz kaltina policiją žmog
žudiškoj atakoj sekamam 
pareiškime:

“šešiasdešimts streikie
riu, įskąitant Nacionalės 
Tekstilės Darbininkų Uni

jos, Darbininkų Tarptauti
nės Pašelpos ir Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
veikėjus, uždaryta trijuose 
kalėjimuose Gastonijoj ir 
apielinkėj, ir manoma, kad 
jų tardymas prasidės antra
dienį. Jie bus kaltinami 
žmogžudystėj. Jų teismo 
gal. nebus, nes visi dirbtu
vių savininkų laikraščiai 
šaukia už jų nulynčiavimą.

“Fred E. Beal, unijos or
ganizatorius, tapo suareš
tuotas, kuomet jis buvo 
South Carolina valstijoj u- 
nijos reikalais, ir kur jis 
laikomas, niekas nežino. Jis 
gali būt nulynčiuotas bile 
laiku, nes bosai labai bjau
riai pasipiktinę ant streiko 
vadų del šio kovingo strei
ko.

“Nei kiek negalima pasiti
kėti darbdavių laikraščių 
rašymams, kad kas nors bū
tu prisipažinęs šovime į še
rifus ar policiją.

Streikieriu Demonstracija
“Vakare prie šėtrų strei

kieriai suorganizavo pikie- 
to demonstraciją. Mitinge 
darbdavių p r o v o k atoriai 
pradėjo kelti suirutę, mėty
dami kiaušinius į Vera 
Bush, unijos organizatorę, 
ir akmenis į Fred Beal. Bet 
kitaip mitingas buvo ramus, 
ir pikietuotojai pradėjo 
maršuoti linkui Loray dirb
tuvių iššaukti iš darbo 
streiklaužius. Kelios die
nos pirma to tokios demon
stracijos buvo surengtos ir 
tuo būdu nemažai streiklau
žių tapo išvesta iš dirbtuvių * 
ir nekurie jų įstojo į uniją.

“Penktadienio^ vakarą 
pulkas šerifų brutališkai už
puolė demonstrantus. Buo
žėmis daužė darbininkus, 
smaugė moteris ir mergi
nas streikieres ir spardė 
vąjkus. Demonstracija ta
po brutališkai išardyta ir 
streikieriai sugrįžo į savo 
šėtrų koloniją. Po devintos 
valandos streikieriu sargy
ba visus suvarė į vidų ir vis
kas buvo ramu.

“Kiek vėliąų atvyko auto
mobilius, pilnas policijos, po 
vadovyste policijos viršinin
ko Aderholt. Policistai iš
šoko iš automobilio ir pra
dėjo pulti streikieriu sar
gus. Lig tai būtu buvęs sig
nalas, kiti šerifai ir policis
tai pradėjo šaudyt i šėtras. 
Moterys ir vaikai išbėgioio, 
kuomet kova prasidėjo, še
rifai šaudė be jokio atsar
gumo, ir kuomet sujudimas 
užsibaigė, keturi jų buvo 
sužeisti.

“Streikierius H a r r i s on 
pirmutinis parkrito sužeis
tas. . .

■

Nežinoma, Kas Peršovė 
.šerifus n I.

“Kadangi prie suareštuo
tų streikieriu nieko nepri- 
leidžiama, tai negalima pa
sakyti, ar sužeisti šerifai 
tapo peršauti kitų šerifų, ar 
juos peršovė kompanijų 
provokatoriai, ar juos per
šovė streikieriai, save begin
dami.

“Policija ir šerifai netu
rėjo warrantu. Kuonjet jie . 
pirmu kartu užpuolė Jstrei- 
kierių koloniją, buvo parei- y 
kalauta nuo jų warraritai. 
Policistas Gilbert keikda
mas streikierius pareiškė: i 
‘Mums nereikia prakeiktų | 
warrantu.’

“Kuomet sužeistieji tapo 
nugabenti, Manville-Jenckes I 
kompanijos advokatas Bull
winkle atvyko i streikieriu 
koloniją su 40 šerifu (kom- | 
panijos mušeikų) ir be war- j 
rantų pradėjo areštuoti j
streikierius ir nekuriuos jų • 
mušti. Labai sumušė Cla
rence Miller. Taipgi sumu- ' 
šė kelias moteris.

“Po arešto ant rytojaus" 
šerifai apsupo šėtras. Iš-: 
vaike streikieriu šeimynas 
ir pradėjo šėtras daužyti. 
Moterys ir vaikai * išmesta 
lauk ant lietaus.”

Sovietu Spauda Atakuo
ja Chinu Reakcionierius

MASKVA. — Del Chini- 
jos reakcinės valdžios pa
darytų užpuolimų ant So
vietų konsulato Charbine, 
Mandžūrijoj. Sovietų spau
da grąsinančiai rašo. “Prav
da” rašo, jeigu Nankingo 
valdžia neduos tinkamo at
sakymo į Sovietu notą del 
nadarytu užpuolimų, tai i 
Sovietu Sąjunga bus priver
sta jieškoti priemonių ap
gynimui savo piliečių Chi- 
niJ°J- -fe j

Mairobi, Anglijos Rytų 
Afrika. — Anglijos karei
viai nužudė 18 Meerille pa
dermės narių* už išstojimą 
prieš Anglijos imperialistų 
valdžią. '

Philadelphia, Pa
Philadelphijos ir Apidin- 

kes Lietuvos Baduolių šel
pimo Komitetas rengia ant 
ateinančios subatos, 15 d. 
birž., prakalbas su koncėr- < 
tu. Kalbės L. Pruseika, ad
vokatas M. M. šlikas; dai
nuos V. Mačiūtė-Jaskevičie- 
nė, M. Vaidžiulieriė, Jozels- 
kaitė, Lyros Choras, Frank- 
fordo Choras, pianistė Ele
onora Zaleckaitė ir grieš J. 
Jurčiukonio styginis kvarte
tas. Pradžia 7 vai. vakare, 
Lietuvių Tautiškoj salėj, 
928 Moyamensing Avė.

Ant rytojaus L. Pruseika 
kalbės Republikonų Susivie
nijimo piknike, Law 
Springs, N. J.'

/ Komitetas.
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UGNIM, KRAUJU IR SUMOKSLAIS
Kitaip negalėdami sulau- dynes Centralijoj, Everett, 

žyt Gastonijos audėjų strei- Wash.; Ludlojjv, Col., 
ką, fabrikantai bando su- nierių skerdynes ir desėtkų 
naikint jį ugnim, krauju ir 
žmogžudiškais suokalbiais.

Gastonijos f a b r i kantai 
pamatė, jog streikui vado
vaujanti komunistai niekad 
neparsiduos, kaip kad parsi
davė Amerikos Dįrbo Fede
racijos organizatoriai Mc
Grady, Kelly ir socialistas 
neva streikierių “šelpėjas” 
Porteris E 1 i z a b e t htone, 
Tenn. Išnaudotojai įsitiki
no, kad Gastonijos streikie- 
riai, sekdami kairiąją kovos 
taktiką, eina prie laimėji
mo ir prie sukūrimo ir iš
laikymo drūto unijos cent
ro tarp pietinių valstijų au
dėjų. . Kapitalistai išvydo, 
kad komunistiniai unijos or
ganizatoriai gaivina ir Eli- 
zabethtono audyklų vergus, 
kuriuos judošiškai išdavė 
Darbo Federacijos vadai su 
pagelba Hooverio valdžios 
agentės Weinstock’aites ir 
socialistų “šelpimo komite
to.” Išnaudotojams pradė
jo akys žaliuot iš baimės ir 
apmaudo, kad ant to ir kitų 
parduotų streikų griuvėsių, 
kairiosios Nacionalės Audė
jų Unijos darbuotojai kuria 
naują ir tikrą kovos organi
zaciją. Užtat tie nevidonai 
ir paleido visą smurto pra
garą prieš Gastonijos strei
kierius, prieš jų vadus ir 
šelpėjus; užtat jie, po pada
rytam juodašimtiškam po
gromui, dabar ir stato teis
man, kaip “žmogžudžius,” 
60 geriausių kovotojų už au
dėjų reikalus.

Juodašimtiškas Pogromas

mai-

jų sudeginimą šėtrose. Da
bartinis Gastonijos pogro
mas ir sumoksiąs prieš 
streikierius panaujina at
mintį ir to suokalbio, pagal 
kurį tapo nužudyti Sacco ir 
Vanzetti. ;

Nieko, tačiaus, nepaisant, 
kovos laukas nebus apleis
tas. Vietoj sužeistų ir are
štuotų darbuotojų stoja 
frontan kiti, su tokiu jau 
pasiryžimu. Vietoj išdegin
tų ir išdraskytų šėtrų ir 
streikierių maitinimo punk
tų statoma nauji. Bet tam 
reikia, opiai reikia jūsų pa
ramos, jūsų talkos tiems di
dvyriškai kovojantiems dar
bininkams. Aukas siųskite 
šiais adresais: Workers In
ternational Relief, 1 Union 
Square, New York City bei 
International Labor 
fense, 80 E. 11th St 
York City.

De
New

Paryžiaus Suokal
bis prieš Sovietas

Būrys ginkluotų polici
ninkų ir specialių mušeikų, 
užsiundyti Manville-Jenckes 
kompanijos, ištaškė ramią 
streikierių demonstracij ą; 
šautuvų drūtgaliais daužė 
vyrus, smaugė moteris, į 
gatvę trankė kūdikius; iš
griovė kairiosios Nacionalės 
Audėjų Unijos centrą ir 
puolėsi šaudyt' ir draskyt 

ĮL benamių streikierių šėtras.
i 'Tos šėtros beliko vienintelė 

audėjų prieglauda po to, kai 
į kompanijos ir kiti namų sa- 
!| vininkai išmėtė visus strei

kierius, nelyginant negeisti- 
O nūs punyčius, laukan.

Kaip >pasiutę žvėrys, tie 
pogroihščikai metėsi ardyt 
it Darbininkų Tarptautinės 
Pagelbos šėtrines valgyklas- 
virtuvės. Tai buvo vienin
telis maisto šaltinis, prilai
kantis šimtus streikierių 
nuo galutino bado ir tei
kiantis ‘ duonos tūkstan
čiams audėjų vaikų ir mo
terų.

Pogromščikai šaudė iš vi
sų pusių, kaip papuolė, ir 
todėl galimas daiktas, kad 
nūo jų kulkų pakratė kojas 
ir policijos vadas Aderhol- 
tas. Užpuolikai pašovė ke
lis stfeikierius ir Darbi- 
nirikų Tarptautinės Pagel
bos veikėjus.

K '

L" 
t

Vienas iš Daugelio Kruvinų 
Suokalbių

Tai naujas, šlykštus kapi
talistų suokalbis prieš orga
nizuoti darbiiiihkų iudėji- 
ma. . jių primena pirmiau 
cv.: nešto- dT'hitnnkams žu-

Prieš Sovietus buvo daroma 
karo slapti planai laike' karo 
skolų išlyginimo . konferencijos 
Paryžiuje. Vokietijos seimo 
narys komunistas Wm. Stoec
ker aikštėn iškėlė, kad ir Vo
kiečių atstovai buvo tame su- 
moksle prieš Sovietų Respub
liką.

Drg. Stoeckeris įrodė, kad 
prieš Sovietus dalyvavo slapto
se konferencijose Vokietijos už
sienio reikalų ministeris Von 
Kuehlman; generolas Von Lip- 
pe; stambus kapitalistas Von 
Rechberg ir Vokiečių Valstybės 
Banko prezidentas Schachtas.

Į drg. Stoeckerio paklausimą, 
ką tai reiškia, nieko neatsakė 
nei socialistas Vokietijos minis
teris pirmininkas nei jo social
demokratinis finansų ministe
ris Hilferdingas. Ta jų tyla, ta
čiaus, garsiai kalba, kad Vokie
tijos socialistų valdžia dedasi 
prie
prieš Raudonąją Respubliką.

Tartasi apie reikalą panai
kint Rapallo sutartį tarp Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos. Bet 
sutarties panaikinimas tai būtų 
tik pirmasis žingsnis. Paskui 
mobilizuotųsi kariškai užpult 
Sovietus. Talkininkai ir Ame
rika, girdi, nusileistų Vokie
čiams didelę dalį karo skolų ar
ba jas visai panaikintų, jeigu 
Vokietija sutiktų virsti bendrą
ja jų karo stovykla /prieš So
vietų valstybę.

Kas kartą dienos švieson išei
na vis naujos' karinės intrigos 
prieš Sovietus. Todėl juo la
biau reikia skiepyt visų šalių 
darbininkams obalsis: “Už So
vietus ir prieš savo imperialis
tinę buržuaziją!”

Ardytojas apie S. L A 
Būsimą Seimą

Vienas S. L. A. 36 kūopos 
(Chicagoj) narys rašo “Vil
nyje,” kad jos susirinkime 
nesenai kalbėjęs “orgniza- 
rius” Žukas, kuris dabar ten 
turi gerus laikus. Jausda
masis tarpe saviškių, jis

“Darydamas neva praneši
mą iš savo maršruto tvirtino, 
kad svarbiausias jo važinėji
mo tikslas, tai suorganizuoti 
sekančiam seimui daugumą 
delegatų palaikymui dabarti
nės Pild. Tarybos ir jos politi
kos. čia jis prasiplepėjo, kad 
pereitame seime opozicija tu
rėjo daugumą ir jeigu nebūtų 
nusileidę, kad paskelbta sukla- 
stuotas mandatų komisijos ra
portas, butų buvę blogai. Bu
simam seime, taigi, bus dar di
desnio pavojaus.

Kad labiau sukurstyti savo 
šalininkus, jis štai kaip nušne
kėjo:

‘Pennsylvanijos kuopos krin
ka,. Ten daugelis kuopų turi 
po 3, 4 narius ir po $3 ižde. 
Jos negales atsiųsti delegatų, 
jeigte negaus paramos iš kitur.

Rašykite savo pačias, vaikus 
ir kas ką turit, kad tik dau
giau delegatų galėtut išrinkti 
į seimą.’

Liepė visiems, kurie ‘Balti- 
morėj darė prižadus,’ tuos pri
žadus išpildyti, nes kitaip bu
sią blogai. Kas tie prižadai, 
aš nežinau. Girdėjau, tačiaus 
keli sakė pildysią; kuopos pir- j 
mininkas pats pirmutinis tvir- i 
tino pildysiąs prižadą.”
Jau daug kartų buvo įro

dyta, kad seniau Vitaitis* o 
dabar Žukas važinėja S. L. 
A. pinigais ne tverdami, or
ganizuodami kuopas, bet 
griaudąmi, ir sykiu stiprin
dami sandariečių-sociąlistų 
piktas užmačias organizaci
joj. Šis Žuko išsiplepėjimas 
•tatai dar kartą patvirtina.

von, tikėdamiesi, aišku, gau
ti iš jų kelis dolerius pelno. 
Paskiausiu laiku Širvydu- 
kas surado naują būdą pa- 
simeškerioti dolerių: agi
tuoja už važiavimą lietuvių 
ekskursijoms Vilniun. Esą 
šitokios. “Amerikos lietuvių 
ekskursijos, nors pradžioje 
ir neskaitlingos būtų,' turė
tų didelę simbolinę reikš
mę,” jos parodytų, kad lie
tuviai Vilniaus nepamiršta.

Tai kam iš Amerikos va
žiuoti į Vilnių ir leisti lenkų 
biznieriams pasipelnyti iš a- 
merikiečių dolerių?, Juk 
pačiam Vilniuj ir aplink 
Vilnių gyvena lietuvių, ku
rie tai galėtų padaryti. Bet 
čia fašistams svarbu tas: 
kuomet Lietuvos lietuviai 
nuvažiuos į Vilnių—jie ne
padarys naudos Brooklyno 
lapeliui. O jei iš Amerikos 
važiuos, tuomet dalis už lai
vakortę gali tekti Širvyduko 
“gazietai.” Štai, kame 
šuniukas pakastas!

tas

imperialistų ofensyvos

61,500 Plūgų Sėjos 
Kampanijai.

Tūlos plūgų fabrikas “Kras- 
nyj Plug”, kurio išdirbiniai 
labai reikalaujami visoj SSRS, 
gavo uždavinį pagaminti sė
jos kampanijos pradžiai 60,- 
000 plūgų. Fabriko darbinin
kai ir administracija parode 

; didelę energiją 'ir ne tik atli
ko uždavinį, bet dar pagami
no 1,500 plūgų daugiau. Plū
gai parduodami prieškarine 
kaina. Fabrikas gavo daug pa
gyrimų. Jo gaminiai nemen- 
kesni už užsieninius.

Gera Priemonė iPasilaikymui
Brooklyno fašistų lapas 

veik kiekvienam savo nume- 
ryj deda redakcijos straips
nį apie ekskursijas. Visa 
gerkle šaukia, kad lietuviai 
važiuotų Klaipčdon, Lietu-

Išvežimas Padidėjo, 
Bet Badas Siaučia

Kauno krikdemų “Rytas” 
(num. 113) praneša, kad

“Balandžio mėn. išvežimas 
(eksportas) palyginti su kovo 
mėn. padidėjo 15,0 mil. lt. Pa
didėjo beveik visų svarbesnių 

j prekių išvežimas, išskiriant 
kiaules, kiaušinių, javus ir linų 
sėmęnis.

Balandžio 
palyginti su 
jo 13,8 mik 
pat beveik 
prekių įvežimas, išskiriant ru
gius, silkes ir stiklą.

(Palyginti šių į metų 4 mėne
sių išvežimą su. pereitų metų 
tuo pat išvežimu, jis yra padi
dėjęs 6,5 mil. litų.”
Kuomet šiaurės krašto 

žmonės badauja—miršta ba
du—ir šaukiasi iš. užsienio 
paramos—aukų^ ta i buožės 
ir dvarponi j a, Su fašistų 
valdžios pagelba, veždami 
užsienin javus sau tūkstan
čius kraunasi ir iš to di
džiuojasi.

Tai bent tvarka!

Kiek laiko rašiau “Laisvėj,” 
Krisluose, kaip tautininkai rū
pinasi apšvieta. Tas tiesos žo
dis labai nepatiko tautiškiems 
šulams. Senas Grybas priver
kė “Tėvynėj” visą špaltą, be- 
teisindamas savo kamarotus. 
Bet nežiūrint, kaip neteisintų 
seni grybai ir nebandytų paka- 
voti tą faktą, vienok nepaka- 
vos, nes jų gana daug yra ir 
jie nepaslepiami.

Gegužes pabaigoj S. L. A. 
30 kuopa turėjo surengus va
karienę. Bet tai nebuvo va
kariene, o kazirninkų. vakaras. 
Vietoj duoti vakarienę, davė 
po sendyičių ir kavos puodu
ką, o po dolerį atlupo nuo 
kiekvieno nario. Ir pats pri- 
ruošimas buvo prastas. Gas- 
padinės ir gaspadoriai lakstė 
susiraukę, barėsi vieni ant kitų, 
žyvatienė skundėsi, kad pa
vargo bedirbdama, o kiti jai 
nieko nepadedą, tat ir viskas 
prasta esą. Suvalgius sendvi- 
čius, buvo išdalintos kazyrės. 
Na, ir prasidėjo programa. 
Kuris buvo specialistas kazy- 
riavime, gavo dovaną. Vyrai 
ir moterys daužė krumpliais 
stalus, kad tik pasirodžius ga
biausiu kazirninkų.

Ar tai čia kultūros darbas? 
Ar tai čia apšvietos darbas? 
Ne. Čia tik mulkinimas dar
bininkų, vykinimas buržuazi
nių įpročių. Iš kazyrių prie
žasties daug žmonių įpuola į 
nusiminimą, kuomet prakazy- 
riuoja savo centus.

Jokios agitacijos nebuvo už 
S. L. A. ir jo tikslus. Nei vie
no žodelio už Lietuvos darbi
ninkus baduolius. Vadinas,

Turbūt jokia rykštė nėra 
taip skaudi, kaip ta, kuria 
pats save plaka? Jau mok
slas uždavė ir vis kasdien 
užduoda naujus tikybinėms 
dogmoms smūgius. Vienok, 
su apgailestavimu, turime 
pripažinti, kad mokslas, to
li gražu, neprieinamas mi- 
lionams žmonių, kurie yra 
pavergti vienokios ar kito
kios tikybos, o ypatingai 
lietuvių tikinčiųjų žmonių 
minios dar randasi įrasgy- 
tos į Romos vortinklius.

Tačiaus, lietuvišku “bro-
7 C-

lių Kristuje” ištvirkimas, 
klioštoriuose ir klebonijose 
morališkas supuvimas, už
duoda už vis skaudesnį smū
gį ir lietuviškų bažnyčių pi
lioriai pradeda sproginėti. 
Paimkime, kad ir šių dienų 
įvykius, o pamatysime, kas 
dedasi lietuviškose kleboni
jose, ir kokius purvinus dar
bus atlikinėja lietuviški ku
nigėliai.

Pralotas Olšauskas, kuris 
išdavinėjo caro budeliams 
revoliucionierius 1905-6 me
tuose ir buvo ištikimas ca
ro šnipas po vardu—Otiec 
Konstantin, jau sėdi už gro
tų kaipo žmogžudys už už
mušimą moteriškės, kuri, 
kaip eina gandai, net kelis 
kūdikius su pralotu susilau
kė.

Dabar, čion Amerikoj. 
Harrison, N. J., lietuvių pa
rapijos kunigas Miežvinis 
peršovė savo meilužę Aleną

men. * įvežimas, 
kovo men. padidė- 
It. Padidėjo taip 
visų svarbesnių

Iš Lietuvos Darbininkų Gyvenimo
Streiką Laimėjome

KLAIPĖDA. — Uosto dar
bininkai sustreikavo, rei
kalaudami pakelti mokes
tį už laivo iškrovimą. Strei
kas tęsėsi keletą valandų. Dar
bininkai streiką laimėjo.

Streikas
VIS VILI AI.—Viš vilto lent

pjūvių darbininkai sustreikavo. 
Reikalauja pašėlti darbo moke
stį. Streikuojančių' ‘darbininkų 
susirinkimas hutarė;. ’Streikuoti 
iki reikalavimai BiM visiškai 
patenkinti. DarbiriihHai reika
lauja lit. 13 centų /darbo va- 
•landai. > | ;

Komunistų Byla f ?
KAUNAS.—Gegužės i 7 

draugo Grosmąno byloj iš
kaltinamųjų 8. nuteisė•• nuo 8 
iki 4 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Visus kaltino priklatu 
symu Lietuvos komunistų 
tijai. /

Vis. Dar žiido U ;
Plečkaičio suprovokuoti ji; pa

siųsti į Lietuvoj fašistų nagus 
darbininkai: t; Augaitis, Merke
lis, Ruzgas Ir /Gavėnas gegužės 
12 d. Šiauliuos buvd fašistų su
šaudyti.

Dar Vis Tauragiečius 
Teisia

Fašistai taip pamėgo savo 
kruviną amatą, kad vis naujas 
•jr naujas bylas fabrikuoja, kad 
turėtų galimybės Vis naujas žu
dynes kelti. Gegužės 12 d.’kA-

)

d.
15

ro teismas nuteisė 33 Tauragės 
putčo dalyvius. 3 nuteisė iki 
gyvos galvos, 3—?15 metų, 8— 
8 metams, 6—6 metams, 4—5 
metams,-5—4 metams, 1—2 me
tams, 2—vieniems metams.

žvalgybos Uolumas
ANYKŠČIAI. — Į Anyk

ščius atvyko Utenos žval-. 
gybos viršininkas. Jis per
ėjo per visas dirbtuves ir kiek
vieną darbininką įsitėmijo. Ko 
rėikėjo šiam žvalgybos šuniui, 
taip it palįko nežinia, bet aiš
ku, kad jisČią savo judošiško 
amato, dėliavlankėsi. Darbinin
kai; turi vyti lauk iš...dirbtuvės 
šnipus. ; \ ■ r ' ' . ' L /

•ri žvalgybos Provokacija
' MARIJAMPOLĖ. , p,Uch-

To š į (įl via p e , žvalgybą ąteš- 
tavo; yečkurį A« ; Vejerą. r b’o 
žmona' liko ,au būriU1 mažų 1 vai
kų. Vdjėrąš nęsęnaį buvo at
vykęs paš žmohą. žvalgyba pa- 
kišo • į priemenę, pro kuria 
vaikšto 4 šeimynos, 1 itęratūros 
ir daa’ydama' ktatą. surado. Da* 
bar Vėjeras kaltinamas pri
klausęs komunistų 'partijai.
; t Žvalgybia Demonštruoja

KAUNAS. — Gegužės 6 die
ną žvalgybininkai ir fašistai 
surengė Kaune demonstraciją, 
reikšdami Voldemarui užuojau
tos del pasikėsinimo ir pabrėž
dami savo pasitikėjimą jam. 
Vyriausias kalbėtojas buvo,

tautininką^ tik moka^ šūkauti, Alytaitę ir pats sau suvarė 
kulką į smegeninę. Tai vis 
darbai brolių Kristuje. Tai 
vis šventi kunigėliai, kurie 
ugnim spjaudo ant tų žmo
nių, kurie prikaišioja jiems 
gaspadines, nes jie sakosi, 
kad apie, fygos lapą jiems 
nėi pamislyti nevalia, jie Ly
ra pašventinti žmonės ir 
svieto marnastimis nesinau
doja.

Rodosi, kiekvienas tikintis 
žmogus, kur dar eina į baž
nyčią ir peni tuos išgverė
lius, pamatęs jų purvinus 
darbus, galėtų suprasti, kad 
tikėjimas yra niekas dau
giau, kaip tik begėdiškas 
žmonių apgauliojimas, o ku
nigai—didžiausi latrai, iš
tvirkėliai ir veidmainiai. 
Jiems jau patys faktai pa
rodo tą karčią teisybę, kad 
jų “šventasis” kunigėlis su 
ta pačia ranka ir uždraustą 
vaisių skina ir sakramentus 
į jų burnas deda.

Juk pralotas Olšauskas 
dar ilgai ėjo kunigo parei
gas po nužudymo savo mei
lužės ir žmogaus krauju ap
taškytomis rankomis čiupi
nėjo sakramentus ir dėlio
jo juos žmonėms į burnas!

Akyvaizdoj šių ■ faktų, 
aky vaizdo j šios ironijos bei 
bjauriausio išniekinimo pa
ties sakramento, ar gali kas 
gvarantuoti^ kad bilę katali
kų bažnyčios kunigas .atėjo 
į bažnyčią nušimązgojęs sa
vo ranka^, kurioinis pereitą 
naktį pq‘ fygos. lapu grąba- 
liojosi? A i p' H

Tačiaus, visą, nelaimė yra 
tame, kad šiįQą,rdrebinan
čios tikėjimo ? pamatus \ ži
nios, šitie kunigų! purvini 
darbai tikinčiųjų' žmonių

kad darbininkai yra tamsūnai 
ir kitokie nesusipratėliai.

Kuomet surengia progresy
viai darbininkai, bolševikai, bi
le kokią programą, tai he tik 
jų parengimas būna turtingas 
progrania, bet ir valgiais. Nei 
vienas parengimas nebūna 
praleistas, kad nebūtų sklei
džiama kultūrinė' apšvieta ir 
klasinis supratimas. Tai ar 
gali tautininkai susilyginti?

žmonių buvo labai mažai, 
nors tikietus turėjo visi S. L. 
A. nariai pirkti.

Mainierys.

Aukos Lietuvos Baduoliams

BINGHAMTON, N. Y.—Lie
tuvos badaujantiems žmonėms 
aukojo sekanti:

L. D. S. A. 23 kuopa $10; 
A. L. D. L. D. 20 kuopa $5; 
Joseph D. Chamo $3; G. Sle- 
soraitis $2; po $1: M. Alber
tienė, A. Mainionis, I. Radinis, 
O. Noreikienė, J. Strolis, G. 
Kuokalas, O. Sakalauskienė, J. 
Aleksandravičia, S. Jasilionis, 
V. Kazėnas, A. Pagiegala, O. 
•Mikalojūnienė, J. Idanievičia, 
E. Strakalas, I. žvirblis, L. Ši- 
moliūnas, A. Belazarienė, J. 
M. Kaminsky, J. žvirblis, B. 
Žukauskas, St, Bushinsky, A. 
Vaičiulis, W. Girnis, P. Ma
čiukai, J. Gabužis, M. Gudau
skienė, P. Jažupaitis, O. Kle- 
večkaitė; mažiau dolerio: S.( 
Vaineikis, ;Vi Čekanauskas, P. 
Balčiūnas, K. Kapišauskjas, V. 
Pundis* J* Indrėjūnas,‘ P. Lin- 
kauskąs, J, Šimoliūnas, J. Kiz- 
hienė, ■ Lį TVarijonas, J. Saudo- 
nis,įilį žūkienė, M. Bekerienė, 
J. Katčauskienė, O. Kvietkau- 
skienė, fE.t Čarnienė, M. Mika- 
įejūriienė, R. Palionienė, O. 
Velžienė, A. Maldaikienė, M. 
Kięly, J. Svareika, E. Žemai
tienė, F. Slovieckas, E. Tinkū- 
nienė, V. Kaminskienė, M. Si
monaitis, A. Kisienė, K. Sta
niulis, J. /Kaminskas, E. Ka
minskas, L. Opaliak, E. Gudi- 
nevičia, A* Velikis, F. Goberiš, 
E. Vitartieriė, J. Girnis, V. Če
ponis, E.. Saladunienė, H. Pa- 
giegalienė, S. Skrebienė, IL 
Viežienė, A. Rapšys, A. Dir- 
žauskas, F. Savitskas, J. Kal
pokas, O. šmigelskienė, A. 
Bagdonas, J. ^Matulis, J. Wy- 
chulis; G. Klevečka, A. Jan
keliūnas, Palionis, W. Pūkas,. 
J. Tiškūnas, J. Valiulis, G. 
Balčius, P. žemaitis, E. Plu-
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žvalgybininkas sadistas Čėpla, čiebė; J. Bučkauskas, Kudka-
Ihs, C. Kuibis, N. Kamihskie-(“Balsas”)
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nė, B* Kiliešjenė, M. Sarapi- 
nas, T. Mfkąlauskas, R. Ga- 
bužiūte, Sj Bągddnienė, E. Ma- 
roziene, J; Norbontąfc, P. Pa*- 
giegala, J. Kaminskienė, E. 
Daniels, B. Zrhitriūtė, A. Kirei- 
lienė, P. Mainionis, L Liuži
nas, P. Keršis, P. Kumpik, Ai- 
džiulienė, A. Bakas, A. Pal- 
miskas, R. Kurapka, J. Braž-. 
džionis, J. Morkūnas, K. Kle- 
kūniukė,. J. Plėkštis, Gostaut, 
V. Kaminskienė, J. Bučinskas, 
K. Dzidulionis. Aukas surin
ko B. ’Zmitriūtė, Š. Vežiūtė, J. 
Gabužiš ir J. Degutis.

_____ ; < . j : ’ t | H. 
minių visai nepasiekia ar 
bent, tik maža dalelė jų su
žino apie tai tikroje dienos * 
šviesoje. Kunigų laikraš
čiai, kuriuos skaito skaitlin
gos parapijonų minios, to- . 
kias žinias visai savo spau
doje neskelbia. O jeigu ir 
(iš prievartos) paskelbia, 
tai visą kaltę suverčia ant 
bolševikų ar kunigo aukos 
—meilužės, kad ji įvedė ku
nigėlį į piktą pagundą.

O, vienok, tokios žinios 
turėtų pasiekti plačiausias _ 
parapijonų minias, kad pa- ’ 
rodyti tiems žmoneliams, 1 
kas dedasi jų pastatytose , ’
klebonijose, kas per ištvir- 
kėliai yra jų penimi kunigė
liai, kokius purvinus darbus 
jie atlieka ir iš kokių rankų- i r į ••» 
jie priima sakramentus į sa- • 
vo burnas. *

Mūsų spauda, kur darbai- . r»z > 
brolių Kristuje perstatomi' ri ’r 
pilnoje dienos šviesoje, toli 
gražu nepasiekia tikinčiųjų 
žmonių minios. Tad kyla 
klausimas, kaip prieiti prie 
tikinčiųjų žmonių minios su 
faktais apie kunigų purvi
nus darbus?

Mano supratimu, ypatin
gai praloto Olšausko ir ku- 
nigo Miežvinio darbai ture- 
tų būt tinkamai suformu
luoti, paremti gyvais fak
tais, išleisti atskiroj brošiū- 
raitėj ir kuoplačiausiai pa
skleisti tikinčiųjų žmonelių 
miniose.

Tokia brošiūraitė būtų 
tuomi kirminu, kuris išrėp
liojęs iš klebonijos, pradės 
gniaužti tikėjimo šaknis. 
Brošiūraitė, pasiekus tikin
čiųjų žmonių minias, už- ... 
duos netik skaudų smūgį 
kunigams, bėt atvers ir ne-, 
užgydomą žaizdą pačiam ti
kėjimui. ’ Tokia brošiūraitė 
nupiaskuos kunigus ir paro- ■ 
clys jų veidus pilnoje švieso- 
je tiems žmonėms, kurie iki 
šiol jų veidų nematė per sa-' 
vo tamsumą, per šventeny
bės šydrą.

Išleidimu tokios brošiū- 
. raitės, ne vilkinant turėtų 
pasirūpinti “Laisvės” redak
cijos ir administracijos šta
bas, ir jinai turėtų būt išlei
sta prieš “Laisvės” vajaus 
mėnesį, kad draugai, eidami 
per stubas su vajaus reika- 
lais, brošiūraitę dykai išda
lintų. Tai bus vilyčia, kuri 
pasieks netoli širdies jau ir n 
taip liguistam kūnui, katali
kų tikėjimu vadinamam.

Senas Vincas.

Sovietų Sąjungoj
Žemės Ūkio
Kolektyvizacija SSRS.

Paskutinais Visos Sąjungos 
kolektyvų spvietų daviniais, S. 
S.R.S. yra 38 tūkst. kolektyvių 
ūkių, kurie vienija 550 tūkst. 
valstiečių ūkių. Daugiausia 
kolektyvių ūkių yra šiaurės 
Kaukaze, Ukrainoj, Urale ir 
Sibire. Kolektyvų kūrimo ju-> 
dėjimas paprastai prasideda; 
bendru žemės dirbimu.

Komunose komunistų yra 
15,3 nuoš., o komunų veda
muose organuose — 51 nuoš.; 
artelėse — 5,4 nuoš. komunis
tų, p artelių vedamuose orga-1 
nuošė — 16,1 nuoš. Bendro 
žemės dirbimo draugijose na
rių komunistų — 2,5 'nuoš., 
vedamuose organuose — 9,9 < ■ 
nuoš. Kolektyviai ūkiai varto- J 
ja ž. ū. mašinas ir plečia nau- > 
dingesnes sėklų kultūras. Įve- * .

d augi auk į ir sėja tik gry- 
pagerintą sėklą. Kolekty- 
ūkių derlius didesnis, ne- 
atskirų individualių vals-

da 
na 
vių 
gu 
tiečių ūkių.
Plūgai Užsieniui.

Fabrikas “Oktiabrskaja Re
voliucija” (Odesoj) per pas
kutinį pusmetį pasiuntė kelias 
partijas plūgų Lietuvon, 
kijon įr Mongolijoj!.

(“Balsas.”)

■J

Tur-
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roitą aplankyti savo draugus 
Valungevičius. Iš ten jie bu
vo nuvažiavę Kanadon ir iš 
Kanados grįžtant pakliuvo po 
gatvekariu. Radziukas tapo

DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS

Jau buvo “Laisvėje” rašyta an^ v*et°s užmuštas, o Valun- 
apie Pittsburgho Transfer Savičius sužeistas ir už kelių 
Kompanijos darbininkų strei- pienų numirg. Lavonai buvo 
ką. Bet streikas ir dabar dari atgabenti j Pittsburghą ir čia 
tęsiasi. Kai kurie darbininkai 
streiklaužiauja, bet kaip pa
kliūva į streikierių rankas, tai 
ir kailį išperia. Vienas darbi-

PRDSEIKA. Pimininkan 4. Al.EKfilS, Sekretorius
16 Union Square, New York City 167 McKinley *ve., Brooklyn, N. Y.

IG. BACHES, Iždininkas, Box J5». Union Co.. Union. N. J

Pakeltas klausimas apie 
draugijos vidujinius reikalus 
ir jųjų atlikimą. Po plačiam 
ir draugiškam apkalbėjimui, į- 
sakyta Centro Sekretoriui pra
šalinti visas kliūtis, kurios 
trukdo jam tinkamai ir į laiką 
-------- .j varyti organizacijos 
darbą pirmyn visu smarkumu. 
Centro Sekretorius mielai su
tiko tatai padaryti.

Posėdis užsidarė 11 vai. va
kare. J. Alekšis,
A.L.D.L.D. Centro Sekretorius.

vakare. Delegatais išrinkti J. 
Staškevičius ir J. Simokaitis, 
nuo kapų bendrovės išrinktas 
J. Bagdžiunas.

Kadangi yra svarbių reika
lų,. tai’ nutarta šaukti nepapra
stą kuopos susirinkimą 14 d. 
birželio, svetainėj 40 Ferry St., 
7 vai. vakare.

TDA. kp. rašt.
J. Staškevičius.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

CASTON R0PSEV1CH

praktikavosi di- 
mi estuose Euro-

A. Gorbalevska 
184 GRAND STREET 

Arti Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės J 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. lOth St.. Camden, N. J.

PROTOKOLAS
Amerikos Lietuvių Darbininkų į 

Literatūros Draugijos Cen
tro Komiteto Posėdžio, Lai
kyto 6 d. Birželio, 1929 M.
Posėdį atidarė Centro Ko

miteto pirmininkas L. Prūsei
ka 8 :30 vai. vakare.

Posėdyje dalyvavo visi Cen
tro Komiteto nariai, išėmus j 
drg. A. Bimbą, kuris, iš prie-Į 
žasties apleidimo i 
apielinkės, pasitraukė iš Cen-! ---—v
trb Komiteto. Jo vietom tapo | “Laisvės” , numerį 
pakviesta pirma alternate drg.'Kanados

|mui. Raportas priimtas vien- atlikti ir 
i balsiai.

Drg. Seno Vinco raštus su
redaguoti pavesta drg. V. Tau
rui.

Amerikos lietuvių darbinin
kų judėjimo istorijos, rašymo 
reikalas, po apkalbėjimui, ati-i 
dėtas ant toliaus.

Nutarta apmokėti A. L. D. | 
į L. D. 1 Apskričio delegatams' 
j keliones išlaidas į visuotiną!

New Yorko j draugijos suvažiavimą.
Nutarta: išleisti specialį

palaidoti, tik skirtingai. Ra- 
dziuką palaidojo su visomis 
bažnytinėmis ceremonijomis ir 
ant kapų lydėjo net trys at- 
bulkalnieriai. Mat, jiems bu
vo gerai užmokėta. Valun
gevičius tapo palaidotas 

'bažnytinių ceremonijų ir 
nigai nieko nepelnė.

Abudu buvo apie po 35 
amžiaus, nevedę.

Nuo Krosnos Cilto.

ųiįnkų vis vaikštinėjo į streikie
rių mitingus ir viską praneši-| 
nėjo kompanijai. Darbininkai' 
tą patyrė, tai pasigavę prie 
gatvekario išpėrė kailį, 
nas streiklaužiavo, nors 
porą sykių gavo kailiu, 
kuomet 
kailį, tai 
ti.

Dairy 
kai taipgi streikuoja ir dažnai, 
tarpe streiklaužių ir streikuo- i 
jaučių darbininkų įvyksta su-|(j 
sirėmimų. Streikieriai laikosi' žydu svetainėje, 
gerai ir tikisi kovą laimėti.

V įė
jau 
Bet 

trečiu sykiu iškaršė
paliovė streiklaužiau-

kompanijos darbinin-

tus

WILKES-BARRE, PA.

be 
k u-

me

Svarbios prakalbos įyyks 
birželio, seredos vakare, 

69 S. Kan
berai ir tikisi kovą laimėti. |cock St. Kalbės draugas Eng- 

nStreiklaužiai mano, kad jieldahl, tik ką sugrįžęs iš Sovie- 
kompanijai pasitarnauja, tai tų Rusijos.
kompanija į juos kreips do-i Tema bus apie ateinantį im- 
mės. Savo laiku čia streikavo perialistų karą ir Sovietų Ru- 
Pennsylvania Gelžkelio Kom- siją.

12
Komunistų Partijos 
Frakcijos Centro Biuro 
,vas drg. J. Buivydas, opwic*-i 
jliai atsiųstas ištyrimui, kaip ei-; 
na organizaciniai reikalai mi- mestas. 

J Dėtoje draugijoje.
Centro pirmininkas I 

seika, kaip kiekviename posė-Į 
panijos darbininkai, tai vienas I Draugas Engdahl yra geras įdyje, taip ir šiame, davė pla- 
iietuvis darbininkas streiklau-1 kalbėtojas ir paaiškins daug tų raportą apie draugijos rei

kalus; ypatingai plačiai aiški
no apie gavimą naujų rank
raščių ir darymą sutarčių^ su 
nekuriais autoriais. Raportas 
priimtas vienbalsiai.

Centro sekretorius išdavė 
raportą apie draugijos viduji
nius reikalus. Jis pažymėjo, 
kad laike gegužes menesio, iš 
priežasties susidėjusių netikė
tų sąlygų, daug veikti negalė
jo ir, tokiu būdu, nekurie rei
kalai užsivilko. Po vieno ki
to paklausimo, raportas pri
imtas.

Centro iždininkas Įg. Baches 
ir išdavė raportą. Iš jo raporto 

Jis pasirodė, kad draugija finan- 
“Lais-1 siškai stovi gerai, nes turi sa- 

neturėjo, tikįvo ižde daugiau, negu $3,000.

žiavo. Bijodamas, kad nepa- J dalykų, ypač apie Rusiją, 
kliūtų į streikierių rankas,; Kviečiame visus dalyvauti, 
dirbtuvėje ir miegojo. Bet Pradžia 7 vai. vakare.
štai, kompanija apmoka tam A.D.P. Sub-biuro Komitetas, 
darbininkui ir liepia jau dau
giau neateiti. Mat, streikas 
ul&iigtas, o darbininkas pa
seno, tai kompanijai nereika
lingas. Šis pavyzdys parodo, 
kad kompanija nekreipia do-j

SPARROWS POINT, MD
Vieną nedėldienį nuėjau pas 

mės į streiklaužius. Jai streik- savo pažįstamą draugą. Mums 
laužiai reikalingi tik tuom lai-| 
ku, kada vedama kova prieš;
streikuojančius darbininkus, 
bet kaip greitai kovą laimi, 
taip greit ir streikierius pa- J 
siunčia šunims šėko pjauti.

vienas
Pradė-

PLYMOUTH, PA

Teko lankytis West Virgini
joj. Ten kasyklos priklauso 
Terminai Kompanijai. Mai- 
nieriai dejuoja, kad labai blo
ga padėtis nuo to laiko, kaip 
darbininkų streikas tapo pra
laimėtas ir unija sugriauta. 
Sįurindėsi, kad sveriant iškastą 
anglį, labai kompanija suka 
vogą. Kompanija už stubas 
pakėlė randą po keturius do
lerius į mėnesį, uždraudė kar
ves ir vištas laikyti.

Vienas lietuvis atėjo namo 
ir po mano akių išsiėmė kon- 
vertą su gauta alga, kuriame 
buvo $10. Praplėšęs konver- 
tą ir išsiėmęs dešimtinę, pra
dėjo keikti kompaniją.

Tai toks darbininkų gyve
nimas šioj palaimintoj šalyj.

pienas tautiškas parapijo- 
nas susipyko su savo pačia ir 
norėjo ją peiliu pavaišinti. 
Bet pati pabėgo^ tuomet pats 
sau peilį į šoną įsmeigė. Jis 
nugabentas į ligoninę, bet sa
koma, kad pasveiks.

j besikalbant, ateina ir 
“Keleivio” skaitytojas, 
jus kalbėti apie mūsų darbi
ninkiškus dienraščius ir savait
raščius, 
pradėjo 
“Vilnį,” 
jokių argumentų prieš 
vę” ir “Vilnį 
šaukė, kad tie dienraščiai bol-(Raportas priimtas vienbalsiai, 
ševikiški ir todėl netikę. Kuo-. Į Už literatinę komisiją ra- 
met aš nurodžiau, kad “Lais-; portavo drg. L. Prūseika. Ha
ve” ir “’ 
ninkiškais reikalais,
vis” užsiima veik išimtinai ko- į atspausdinta ir paduota apda- 

Tuoj bus pradėti sta- 
raštai drg. Seno Vinco.

Taipgi aiškino ir apie rankraš
čius tolimesniam knygų leidi-

“Keleivio” patriotas 
plūsti “Laisvę 

o girti “Keleivį?

Tulas Rymo katalikų sūnus, 
pasigėręs, pradėjo savo moti
ną mušti. Motina pašaukė po
liciją, kuri sūnų patupdė už 
grotų, o teisėjas davė jam 90 
dienų “atostogų.”

Kitas Rymo katalikų para
pijos narys gavo 30 dienų ka
lėjimo už jaunos mergaitės į-

Vienas lietuvis karčiamnin- 
kas pateko į valdžios rankas 
už blaivybės įstatymo laužy
mą. Kaip karčiamninkas, taip 
ir jo pagelbininkas gavo po 
90 dienų “atostogų.”

Vienas lietuvis taipgi patup
dytas į kalėjimą už naminė- 
lės pardavinėjimą ir niekas 
jį užstato neduoda, todėl 
teišlffo turi tupėti.

uz 
iki

30Pittsburgho tautininkai 
dieną gegužės apvaikščiojo ka
pų paminėjimą ir buvo pasi
kvietę atbulkalnierių. Pasiro
do, kad vietos tautininkai 
ku būdu negali atsikratyti 
kunigo, kaip Montvidas 
Jančiaus skolų.

nie- 
nuo 
nuo

Gegužės mėnesį patiko ne
laimė J. Radziuką ir V. Va- 
lungevičių. Jiedu čia gyveno 

*! ir (buvo geri draugai. Valun- 
'■įviČius pardavė krautuvę ir 

važiavo į Detroitą. Neužil- 
iy Radziukas pardavė 

Autuvėlę ir nuvažiavo į Dct-

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
poje.

Reikale

Gegužės 30 d. įvyko laisvų 
kapų bendrovės apvaikščioji- 

i, pašvęstą masi Diena buvo labai graži, 
darbininkų reikalam. įai ir žmonių susirinko daug.

J. Bondžinskaitė, kuri ir daly- iTokis nuinerįs turės išeiti'apie Programa' 
vavo.

■ Posėdyje dalyvavo Amerikos , < 
Lietuvių' Centro

atsto-i išleisti bent vieną knygą apiejti, kuri savo užduotį atliko ge- 
specia-j ūkininkystę, po plačiam ir vi-|rai. Paskui prasidėjo prakal- 

Įsapusiškam apkalbėjimui, at-Jios. Pirmas kalbėjo F. žyva-i 
Pamatuojama buvo tas iš Scrantono ir antras M.

tuomi, kad tokių knygelių jau žaldokas. Abudu kalbėtojai 
Prū-ly^ išleista lietuvių kalboje' ir publiką užganėdino. Organi- 

lengvai yra galima gauti nusi- zacijai pelno liks keli šimtai 
pirkti už visai mažą kainą, dolerių.
Leisti knygą apie ūkininkystę, 
kuomet draugijoje randasi vi- bendrovei 
sai mažas nuošimtis ūkininkų, keli metai, kaip įsikūrei ben- 
būtų skriauda kitiems nariams, drove, o jau kapai puikiai 

Nutarta duoti platus ir nuo- įrengti ir reikia tikėtis, kad 
dugnus straipsnis apie draugi- greitu laiku savo įrengimu 
jos reikalus ir narių pareigas, pralenks kitus. Jeigu bus 

atza. pelno, tai jis bus sunaudotas 
geriems tikslams, o ne taip, 
kaip kunigai sunaudoja darbi
ninku mulkinimui.

O *

Birželio 4 d. patiko nelaimė 
lALDLD. 79 kuopos narį Simo
ną Grigą. Jis Hudson anglių 
kasykloj tapo užmuštas. Ame
rikoj pasiliko du broliai ir dvi 
seserys. Palaidotas be bažny
tinių ceremonijų 7 d. birželio 
lietuvių laisvuose kapuose 
Nanticoke.

1 o

Birželio 
kuopos susirinkimas.
prie kuopos priklauso arti 30 
narių, bet mėnesinių 
surinkta tik $2.70.
delegatai į konferenciją, kuri 
įvyks 26 d. birželio, Wilkes 
Barre, Orpheum Hall, 139 S. 
Main St. Pradžia 6:30 vai.

Vilnis” rūpinasi darbi-1 porte jis nurodė, kadi drg. V. 
o “Kėlei- Kapsuko parašyta knyga jau

munistų plūdimu, tuomet jis ryti, 
šoko muštis. Tai matote, kaip tyti 
keleiviniai elgiasi.

J. J. Urbutis.

prasidėjo1 10 vai.
ryte. C. S. Kasparas, atidaręs 

kad I programą, perstatė' jauną mer- 
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vidurj liepos mėnesio.
86 kuopos įnešimas, 

Komitetas parūpintų Igaitę Kaspariutę padeklamuo-
• ♦ 1 • I j • 1 • V1 j* 2^1’1

Darbas atlikti pavesta Vei
kiančiajam Komitetui.

Angliškų knygų sąrašo su
darymo komisijai įsakyta, 
kad tuoj atliktų savo pareigą. 
Komisija prisižadėjo tuoj savo 
pareigą atlikti.

Nutarta pasiųsti trys atsto
vai į Amerikos Darbininkų 
Partijos plenumo suvažiavimą. 
Atstovais išrinkta sekanti 
draugai: L. Prūseika, Ig. Ba
ches ir J. Bondžinskaitė.

Kadangi laike Partijos ple
numo suvažiavimo dalyvaus' 
daug veikėjų iš visų kampų 
Suvienytų Valstijų, tat Centro 
Komitetas nutarė surengti va
karienę pagerbimui pirmiaus 
buvusiųjų A. L. D. L. D. vir
šininkų ir abelnai veikėjų. Tą 
darbą atlikti komisija išrinkta 
iš Įj. Prūseikos ir J. Bondžin- 
skaitės.

Kaip matyti, tai publika šiai 
pritaria. Dar tik

patarnavimo 
kreipkitės:

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už; 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, iaukitėi 
pas:

*

d. įvyko TDA.
Nors

duoklių’. 
Išrinkti

Iš IR Į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas svarumas 

' ir patarnavimas visose 
klesose.

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

$5 jeigu taksus)
i « 3-čia klesa

Pinigus persiunčiam grei
tai ir žemomis ratomis

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

Laisves Piknikas, 7 i Liepos-July, 1929
Ulmer Park Music'Hall, gale 25-th Ave., Brooklyne

BUS DVI PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTROS, KURIOS GRIEŠ BE PERSTOJIMO
dar ne viskas. Dainuos visos New Yorko apielinkės darbininkiški chorai, vadovaujami V. Žuko; dainuos kiekvienas 

skyrium ir bendrai visi. Susidarys choras iš apie 250 ypatų.
Tai

S. A* 4

W _

«Sa»g?rM&®^’MV' Y^fh?>•&?■<.:
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Lyros Choras, iš Maspeth’o.

Hamburg-American line
8» JBBOADWAY, NEW YOBK

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Telefonas:

NOTARY

PUBLIC

Stagg

5043

GRABORIUS
' Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at- 

‘ daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pat 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
! Brooklyn. N. Y.

<1——will..............  I.. -------- ---- į Tn

SKAITYKIT “LAISVĘ”

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Iš Philadelphijos atvažiuoja draugai į pikniką specialiu 
traukiniu; iš Scranton, Pa., iš Wilkes-Barre, Pa., ir keleto 
kitų miestų atvažiuoja busais. Turime žinių, kad atva

žiuoja iš Chicagos, Detroito, Clevelando,'Pittsburgho, Ro- 
chesterio, Bostono ir iš visų artimesnių miestų.

Įžanga 50c Ypatai. Pradžia 1 vai. po pietų.

Dalyvaus seni darbininkų judėjimo darbuotojai J. ŠUKYS ir H. STANKUS, kurie nuo žydinčios jaunystes iki žilos galvos 
stovi pirmose eilese kovojančių darbininkų. “Laisvės” piknike girdėsime jų prakalbas.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

111 W. Jrd Street 
So. Boston, Mass.

Tel., 80. Boston 0804 W.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių • 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelirlksmas ir įvairių nesmagumų ap- ' 
imtas.- Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo- 

i nesnė būtų sveikata, negu tas aukso ' ’ 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs,,, 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir , 
atgaut savo sveikatą.

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

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

Atsiųsk mums 10c, o gausi naūsu 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y. ..

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos. Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisč- 
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažarnės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neura.gija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėta. 
Jūs matote mane ypatiškąi kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekreto.!
(KAINOS- YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEG2A- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. Zt NS 
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 

110 East 16th Street, N. Y.
Tarpe 4th Avė. ir Irving PI. 

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų.

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausj laik%. 
Mes gvarantuojam laisnius Įr dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $26. 
Taipgi duodame važinčjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. NedėldienUis nuo 11 3d t 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus 
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave^ eor. 14tn St., N. T.

» V
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ŠIS TAS APIE SOVIETU SĄJUNGOS 
KOMUNISTU PARTIJA

Pagalios, jau gavau keletą 
numerių “Pravdos,” oficialio 
Visos Sovietų Sąjungos Kom
partijos organo su turiniu tik 
ką pasibaigusios XVI konferen
cijos. “Pravdoj” telpa rapor
tai ir diskusijų stenogramos, 
taip kad skaitydamas tuos do
kumentus jautiesi, kaip ir pat
sai dalyvauji konferencijoj.

Visasąjunginė Komunistų 
Partija su 1 d. sausio 1929 me
tais jau turėjo 1,530,080 narių 
ir kandidatų, iš jų 71.1 nuo
šimčiai narių ir 28.9 nuoš. kan
didatų. Darbininkų yra 928,- 
600, arba 62.4 nuoš. Valstiečių 
kartu su valstiečiais komunis
tais Raudonojoj Armijoj 323,- 
752, arba 21 nuoš. Tarnaujančių 
kartu su Raudonojoj Armijoj 
esančįais kibusiais iš šio sluogs- 
nio 234,820, arba 15.6 nuoš.; 
įvairių kitokių socialių sluogs- 
nių 20,000, arba 1.3 nuoš. Par
tija 1921 metais turėjo 37.3 
nuoš. darbininkų, tai yra biskį 
daugiau kaip vieną trečdalį vi
sų ųarių. Dabar gi jau turi 62.4 
nuoš. darbininkų. Reiškia, par
tija keleriopai sustiprėjo savo

■ proletariniu sąstatu.

Apsidirba su. Netikusiais 
Vadais

V.S.K.P. tai yra galingiau
sia Kominterno sekcija. Jai va
dovaujant įvyko Rusijoj prole
tarinė revoliucija ir jau dvy
likti metai, kaip gyvuoja pro
letariato diktatūra, 
valdžios formoj.

VSKP. yra griežtai 
nuota ir suorganizuota
mokratinio centralizmo pama
tų. Disciplina nėra kokių nors 
biurokratų įrankis, bet yra dis
ciplina revoliucinio proletaria
to partijos. Vadai—

tol, kol jie nuoširdžiai dirba 
partijai, laikosi leninistines- 
marksistinės taktikos, bet kaip 
tiki-jie pradeda išeiti prieš par
tiją, kaip tik jie pradeda jaus
tis didesniais už partiją, taip 
greit juos partija nubloškia į 
pat dugną. Tas ypatingai aiš
kiai pasirodė su Zinovjevu, Ka- 
menevu, Radeku, Preobražens- 
kiu ir kitais. Partija juos net 
iš savo eilių išmetė. Ir atgal 
priima tik tuos, kurie prisipa
žįsta prie savo klaidų, atsižada 
nuo žalingų pažvalgų ir visiškai 
pasiduoda partijos valiai.

Naujas Apvalymas

Sovietų

discipli- 
ant de-

I OlCLcVl lei- I 
vadai tik I i

Dabar VSKP. eina vėl apva
lymas. Apvalymo dokumente 
mes. skaitom: “Pamatiniu užda
viniu generalio apvalymo parti
jos ir patikrinimo VSKP. eilių 
yra .griežtas apvalymas eilių 
nuo socialiai svetimų, subiuro- 
kratėjusių ir išgverusių elemen
tų, nuo elementų, vartojančių 
savo buvimą valdančioj partijoj 
del savo saumyliškų ir karjeris- 
tinių tikslų, nuo elementų bur
žuaziniai miesčioniško išsigimi
mo ir suaugusių su buožizmu ir 
todėl prieštaraujančių pravedi- 
mui partijinės linijos ir sovieti
nių įstatymų kaime, nuo disor- 
ganizatorių gamyboj, pakertan
čių savo elgesiu autoritetą par
tijos darbininkų akyse (užsi
imančių sistematiškai praūži- 
mais, girtuoklybe, trukdymu ga
mybos ir kenkimu), taipgi nuo 
vadovaujančių škurninkiškus, 
klasiniai išsigimusius darbinin
kų elementus, išeinančius prieš 
partijos nutarimus ir profsąjun
gų nutarimus užgirius partijos, 
nuo nepasiduodančių apšvietai 
ir pataisymui; nuo visų atsto-

vų’ (vadų) opozicinių grupių, 
pasmerktų partijos nutarimais, 
nutraukiančių ryšius su tomis 
grupėmis žodžiais, bet darbais 
tęsiančių savo priešpartijinį 
darbą partijos eilėse.”

Partija ‘laike generalio apsi
valymo 1921 m. turėjo kiek 
daugiau kaip 600,000 narių; lai
ke apsivalymo išbraukta 174,- 
900 laukan, arba veik 30 nuoš. 
Nuo 1921 m. iki dabar įvairios 
kontrolės komisijos išbraukė 
260,144 narius; viso nuo 1921 
m. iki dabar išbraukta 435,075. 
Iš jų atgal priimta apie 135,- 
000, o 300,000 tebėra lauke.

Taip tai VSKP. valosi, ir jei
gu to nebūtų, tai ne tik partija, 
bet ir Sovietų Sąjunga pražūtų. 
Partija yra vadovaujapti krašto 
partija. Jeigu ji neturėtų griež
tos disciplinos, tai; jori veržtųsi 
įvairus šarlatanai,1 kad. atsisto
jus į -priešakį,- kadį pasinaudo
jus. filiai, VSKP; šuįl'apta ir 
yra labai ‘atįsargi nuo negeisti
nų elementų, bei įsigavus- jiems, 
apsivalo puo jų.

Pamenu, kada 1919 m. kontr
revoliucionierius gen. Judeni
čius puolė Petrogradą (Lenin
gradą). Tuo laiku Petrogrado 
Rusų Kom. Partijos Komitetas 
išleido atsišaukimą, kviesdamas 
10,000 naujų narių į partiją. 
Drg. Leninas tą atsišaukimą rė
mė ir kalbėjo sekamai: Dabar 
į partiją įvairūs šarlatanai neis, 
o toki elementai greičiau apleis 
partiją, kaip žiurkės skęstantį 
laivą, nes juos nevilios valdiški 
bei partijiniai darbai, nes kiek
vienam tikram komunistui grę- 
sia kilpa.

Partija nėra užsidarius nuo 
masių; par^ijon nuolatos durys 
atdaros proletariatui ir dirban
tiems sluogsniams, bet partija 
yra tvirtai disciplinuota ir cen
tralizuota.

Nemeta iš Partijos už
, Menkniekius
> Iš kitos pusės, nereikia ma

nyti, kad bile už menkiausį pra-

Sovietų Respublika ir Amerikos
Lietuviai Darbininkai

I • * > 1

Rašo JULIUS DAUBARAS

(Pabaiga)
Dar kyla klausimas, kas tas komunas 

turėtų organizuoti? Žinoma, reikėtų, kad 
tokių komunų organizavimu imtųsi dau
giausiai revoliuciniai darbininkai, ir gal 
vienas kitas atsirastų ir iš revoliucinių 
valstiečių.

Bet draugai turėtų žinoti, kad Žemės 
Ūkio Komuna turėtų susidaryti daugiau
siai iš tų, kurie turi supratimą apie žemės 
ūkį, o ne tik, kurie turi gerus norus ir apie 
žemės ūkį nieko nenusimano. Ar daug at
sirastų, kurie turi supratimą apie žemės 
ūkį? Tai didelis klausimas, o susidariusi 
komuna iš fabriko darbininkų, ypatingai iš 
Amerikos sąlygose gyvenančių darbininkų 
—gali pavirsti Amerikos lietuvių žemės 
ūkio kankinių komuna...

Nėra užtikrinimo, kad sykiu su orga
nizuota komuna neatvažiuotų ir tokių, ku
rie pribuvę norės čia pailsėti, paspaceravo- 
ti, o po to, taip padaryti, kaip kad su ko
operatyvais padarė...

Sovietų Respublikos darbininkams ir 
kaimo biednuomenei priprastos tos sąlygos 
ir jiems ištenka ištvermės, energijos, kad 
su pagelba marksizmo-leninizmo pergalėti 

’ kliūtis, , sunkenybes, pastatymui pavyzdin
go Žemės Ūkio Komunos.

Vietoj to, kad organizuoti komunas ir 
važiuoti į Sovietų Respubliką, Amerikos 
draugai komunistai ir visi revoliuciniai 
darbininkai turėtų dėti visas pastangas pa
dėti Lietuvos darbininkams kovoje prieš 
fašizmą už Sovietų Respubliką Lietuvoje. 
Tai viena pareiga, o antra, Amerikos lietu
viai revoliucionieriai darbininkai galėtų ir 
be važiavimų į Sovietų Respubliką pagelbė
ti SSRS darbininkams ir valstiečiams. 
Draugai iš laikraščių patėmijote, kad So- 
feiske, Sovietų Baltgudijoj, lietuvių maža
žemių būrelis sutvėrė Žemės Ūkio Kolek
tyvą. Maskvos lietuviai darbininkai tuo 
reikalu suorganizavo Šefos Draugystę, rė
mimui viršminėto lietuvių mažažemių ko- 
lektyvo. Sovietų valdžia paskolino kalba- 
mam kolektyvui 11,000 rub. sėklom irTrak- 

UĮjHam įsigyt. Kolektyvo nariai prisiuntė į

................ .. .......... '•....................

sikaltimą VSKP. braukia savo 
narius laukan. Visai ne.

Savo raporte d. Jaroslavskis 
sako: “Pas mus miliono ir pu
sės partija: joj apie milionas 
darbininkų, iš kurių keli šimtai 
tūkstančių atėjo jau po Lenino 
mirties. Ant jų reikalingas di
delis darbas, kaip ir ant mūsų 
visų. Mes tam tikram laipsnyj 
esame žmonės praeities, su vi
sais netobulumais praeities; del 
mūsų visų reikalingas dar mil
žiniškas darbas. Mes patys tu
rim dirbti ant savęs ir ant tų, 
kas ateina pas mus. Bet reikia 
imti žmones tokiais, kokiais jie 
yra, ir pažiūrėti: ar tinkami 
jie su tais netobulumais ir ne- 
datekliais, kuriuos jie dar turi, 
ar tinkami jie del kovos už so
cializmą, del budavojimo socia
lizmo, del to, kad paaukoti save, 
jeigu to reikalaus darbas. Taip 
reikia prieiti prie to” (t. y. ap
valymo.-—D. M. š.).

Reiškia, pirmiausiai
klausimas prašalinti tuos neto
bulumus, kuriuos darbininkai 
turi paveldėję nuo kapitalistinio 
surėdymo, ir tik jau tada, kada 
apšvieta ir mokinimas negelbė- 
ja, kada elementas nenori per
siskirti su blogumais, kurie ne
pakenčiami komunistų tarpe, 
tik tada partija persiskiria su 
tuom elementu. Partija juk nė
ra iš dangaus iškritus; ją su
daro ne kokie šventi elementai, 
bet tie patys darbininkai, kurie 
išaugo kapitalistiniame surėdy
me ir kurie neišvengiamai tu
rėjo paveldėti vienų bei kitų ne
tobulumų.

stovi

[Maskvą vieną iš savo tarpo draugą lavin
tis operuoti traktorių ir už 4 rnėn. kursą 
baigs ir pradės veikti su traktorium. Pa
dengimui kelionės ir pragyvenimo lėšų, del 
to draugo apmokėjome mes Šefos Draugy
stės nariai, surengdami tuo reikalu vakarą. 
Naujam kolektyvui daug kuo dar reikėtų 
pagelbėti: reikėtų jiems įtaisyti radio už 
apie 120-150 rub., knygynėlis už apie 80 
rub., stygų orkestrą už apie 200 rub., žur
nalų ir laikraščių už apie 40 rub. ir daug 
kitų dalykų reikalinga pakėlimui dailės, 
mokslo ir abelnai kultūros laipsnio. Mask
vos lietuviai darbininkai tuo reikalu jau 
žymiai prisidėjo ir tolimesniai eis į pagel- 
bą naujam lietuvių valstiečių žemės ūkio 
kolektyvui.

Amerikos draugai-revoliuciniai dar
bininkai ir valstiečiai vietoj to, kad va
žiuoti į SSRS, su kooperatyvais, komuno
mis bei šiaip apsigyventi, turėtų būti ant 
vietos ir dirbti revoliucinį klasių kovos 
darbą ir su savo atlikusiais dolariais remti 
Sovietų Respublikpj lietuvių suorganizuo
tus bei organizuojamus kooperatyvus, že
mės ūkio kolektyvus bei komunas. Ame
rikos revoliuciniai darbininkai turėtų akty
viai prisidėti prie parėmimo Baltarusijos 
lietuvių valstiečių suorganizuoto kolekty
vo. Prie pasekmingo Veikimo tas kolekty
vas bus: pavyzdys tiems valstiečiams, kurie 
prisirišę prie savo individualinio žemės ap
dirbimo, taipgi pavyzdingas kolektyvinis 
ūkis bus didelis pavyzdys ir agitacija Lie
tuvos valstiečiuose ir tiems nosis, kurie į 
kolektyvus spjaudo—kankindamiesi ant sa
vo individualinio žemės sklypelio, bile *tik 
jam vienam priklauso.

Taigi, draugai amerikiečiai—revoliuci
niai darbininkai ir valstiečiai lietuviai, no
rėdami padėti mums budavoti socializmą, 
<būdami ant vietos, prisidėkite su savo au
komis, pajais, prie rėmimo mūsų socialįsti-

1 nio statybos darbo. Žinokite, kad mūsų 
stiprėjimas ekonomiškam visos šalies ūky
je yra jūsų ir mūsų laimėjimas—jūsų kova 
su imperializmu ir mūsų viso socialistinio 
ūkio. tvirtėjimas, reiškia pagreitinimą pa-.

į saulines socialistinės revoliucijos.

Nariai ne Automatai
Komunistų Partija nėra nei 

tokia, kaip kad skelbia menše
vikai, būk joj tik vadai visaga
liai; jie ką norį, tą darą, o na
riai tik pildo vadų nutarimus, 
kaip kokie automatai bei me
chaniški sutvėrimai.

Vieną kartą vienas mūsų 
draugas rašė: “Komunistų Par
tija nėra nuolatinių tarimųsi 
partija, bet partija vadovauja 
ir duoda įsakymus.” Ypatingai 
tas drg. tvirtino, kad CK. daro 
nutarimus ir nariai juos tik tu
ri pildyti.

Drg. Z. Angarietis, tatai per
skaitęs, savo laiške rašydamas 
delei to sako: “Pas drg. S. išei
na—jei būti logišku—kad Par
tija tai kokia biurokratinė ma-. 
šina: viršūnėj tupi koki tai ko
munistiniai biurokratai, kurie 
viską taria, o visa partija kaip 
avinai klauso jų.”

Disciplina ir Partijos 
Uždavinių Supratimas

Komunistų Partijoj augščiau- 
sia įstaiga—suvažiavimas, bet 
ir jis turi skaitytis su Komin- 
terno nutarimais, tarpe suva
žiavimų CK. bei kitos įstaigos 
stovinčios augščiau žemiausio 
vieneto (šis sakinys neaiškiai 
užbaigtas.—-Red.). Bet dar tas 
nereiškia, kad komunistai yra 
aparatai, kuriems, kaip tiems 
katalikams nevalia pagalvoti 
apie tikėjimą, tai taip komunis
tams apie augštesnių įstaigų 
nutarimus; kad jie neturį tie
sos kritiškai pažvelgti, jeigu tie 
nutarimai prieštarauja vietos 
gyvenimo sąlygoms. Komunis
tai pasiduoda augštesnėms įstai
goms, vaduodamiesi ne vien dis
ciplina, bet ir savo klasinių 
susipratimų, sutikimų su teisin
gumu tų direktyvų. O vado
vaujanti komitetai ir draugai 
veikia ne vien naudodamiesi sa7 
vo padėčia, kad jie yra autori
tetai žemesniems vienetams, bet 
ir įtikinimu. Be įtikinimo, iš 
viršaus komanda nieko gero ne
reiškia. Komunistai nėra koki 
partijos vergai, bet jie ' yra 
liuosnoriai susijungę sąmonin
giausi proletarai, turinti vieną 
pasaulėžvalgą, pripažįstanti 
bendrus principus, suderinanti 
ir priimanti vieną bendrą tak
tiką kaip kasdieninėse > kovose, 
taip ir kovoj del kapitalizmo 
tvarkos nugriovimo ir įvykini- 
mo komunistinės tvarkos.
Apie Amerikos Komunistų 

Partijų ir Frakcijas
Baigdamas, tarsiu kelis žo

džius apie Kominterno Ameri
kinę sekciją, šios šalies Komu- 
nistųv Partiją. Šiuom momen
tu visi proletarai turi vaduotis 
Kominterno nurodymais, kad 
galutinai išrovus frakcionizmą

----------------------  ------- —k——j------;:
ir biurokratizmą, kad partiją interno vadovybei. Bet vėl sek- 
pastačius ant tvirtų kojų, kad'davo frakčijos, rietenos ir lau- 
ji sutrauktų didesnes ir didės-j žymas Komunistų Internaciona- 
nes proletarų mases į savo ei- “_-L--- 1-----
les, kad ji energingiau veiktų 
klasių kovoj ir kad pilnoj žo
džio prasmėj jos vadovavimas 
daugiau proletarizuotųsi.

Kominterno kritika ir pada
ryti žingsniai linkui Amerikos 
Kom. Partijos yra sveika kriti
ka ir atatinkami žingsniai. Vi
sas aktyvas, visi Kom. Partijos 
nariai neturi pasitenkinti pasi
skaitę vadovaujančių draugų 
pareiškimus, kad jie pilnai so
lidarizuojasi ir pasiduoda Kom
interno nurodymams, bet prole- 
tarai-komunistai turi žiūrėti, 
kad tie mūsų vadovaujanti 
draugai dirbtų Kominterno dva
sioj, kad jie nepanaudotų tuos 
p ą r e i škimus prisidengimui ir 
tęsimui tolimesnio frakcioniz- 
mo ir faktiško krikdymo ko- 
munistiinio judėjimo šioj šalyj.

Jau 10 metų kaip eina griež
tosz rietenos mūsų partijoj, ir 
prie ko “gero” tas atvedė? Jau 
buvo tiek ir tiek įvairių pareiš
kimų iš daugelio vadovaujančių 
draugų apie pasidavimą Kom-

lo patvarkymų.
Gana įvairių 

rįetenų! Pilnas 
ne vien žodžiais, bet darbais 
Kominternui! Imti už sprando 
visus tuos, kas tęsia kurstymo 
darbą ir plečia frakcijas. Kom
partija turi būti sujungta; visų 
organizacijų ir narių energija 
ir spėka turi būti atkreipta į 
pusę klasių kovos, stiprinimą 
partijos eilių, organizavimą ne
organizuotų darbininkų ir liuo- 
savimą organizuoto proletaria

beprincipinių 
pasidavimas

An trad., B

to iš po biurokratinių 
dų globos. f

\ D. M. Saloms

Lietuvaitė Fotografist
t

FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR Nl 
LIAVOJU VISOKIOM SPALVOJ 

PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvienų dienų Ir. ne< 
mis nuo 9:30 iki 6 vai. po pietį

MARGARETA VALINC1
Room 32, Weitzencorn BtyA

PUBLIC SQUARE į 
WILKES-BARRE, PA 

■-■■■■ 1 ■■■■ 1 il.itniHĮiĮiiiJii

‘GERAI PATAIKO!'
Taip sako pilietis Ant. Tacilausknfl 
užlaikytojas Restorano po num. 961 
Gtand St., Brooklyn, N. Y. "GERAI 
PATATKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 600 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepj.”
_____ ;________ M. J. J. Urbszo, 

a 187 Oak Street,
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas rnėnesis po 
kelioliką šimtų 

—— -------—z------ pasitraukia. Taip
John Naujokas ' Pat drg. S. Rei- 

kauskas, 214 Schuylkill Avenyie, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brdoklynė ir kitiiose miestuose, kur 
yra gferi lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 .cen? 
tų-

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook- 
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiarne ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatilkiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

Naujoku Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiais ir greičiausiais voliečių laivais

EKE/HEN ,R ESJECP4>
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

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

Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai su kitais Populia- 
riškais Lloyd laivais

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

ĮNORIU GERMAN j

57 BROADWAY, NEW YORK

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti Šiame mėnesyj 2 1 

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5. 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Va 
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra Jok 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arbąn 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant į’y. 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėne

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9ft8 akerių tuojaus prie mūsų lo' 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.

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

Tel.: Greenpoint 9682

K. M. S

Paskutine Proga
Kokius ryšius darbo unijos 

turi su valdžia Sovietų Sąjun- i 
goję? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos^ • O gal ir tas 
jums bus haujieną, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad Sovietijo
je privatiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera« 
tyvai kyla, kaip ant mielių?

Apie tą viską plačiai apre« 
šoma brošiūroje
KĄ MES MATĖME 

SOVIETŲ RUSIJOJE
Šią svarbią knygutę galite 

įsigyti už 10 
nemažiau 10 
už 7 centus.

Tai didelis 
rime jos tik 
greit norime 
pasiskubinkite įsigyti ją, nes 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ”

v.
419 Lqrimcr Street, 

Brooklyn. N. Y.

centų. Kas ima 
kopijų, duosime

nupiginimas. Tu- 
keletą Šimtų ii' 
išleisti. Todėl

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIA1
Budavojame naujus budinkus i£'pertaisome senus, 
ji, moderniški, krautuvių langlupakelia kiekvieną bizi 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

kainos.
sekančiu adresu:

K. M. S.
644 Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 253
Brooklyn, N. ;

Grove St.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, > J 
Kurių Jūs Pageidavo! J IMENDELO :

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabak

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St.

Sulig reikalavimo, šiuos cigari 
per paštą išsiuntinėjame, 

užsakymus (orderius
s taip 
kaipo
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Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

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

LUCXY VIETOJ
S A L U ft'I YNO.

J. S. K-pos Organizatorius

III., p. J.
15.95

E. Sinke-
25.25

Mich., A.
32.10

12.60

41.30

11.10 (♦>
13.40

Dieli-
14.50

J. B.
4.60

P. Za-
10.75

A. Ta-
16.25

R. Gri-

Pa., M.
7.90

A. Da-

D.

13.50

4.60

13.50

9.35

26.10

3.00

21.30
K.

25.70

19.80

30.55

12.60

9.20

sausio mėn. VIETOS ŽINIOS$3,738.72

kn.

70.00

RUSIŠKA ’ PIRTIS TURKIŠKA
•*

37.50
lan-

8.12

34.30

1.98

19.84
del Centro

3.50

6.00

18.25

30.00

I

K
*

*

A

2.00
29.80

2.00
9.10

18.50
26.30

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

$772.05
2,966.67

14.25
18.45

31.10
41.75

3.00

12.85
10.50

14.35 
.75

blankų
del Centro

Išlaidos 
už rankraštj

MOTERIMS: 
Panedčliais ir 

utarninkais

7.90
12.85

Rymša
K. A.

7.50
4.50

Ci- 
pa-

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

13.95
11.00

31.70
35.65
15.50

&

NEW YORKAS
IR APIELINKĖ

Kovo 1 d. ižde liko
J.

Vkso ižde buvo 
'Išleista

Populiarė Aktorė

$3,232.23 
ALEKŠIS,

A. L. D. L. D. Centro Sekretorius.

<5 1929, The /kmj.icurx Tobacco Co., Manufacturers

$3,738.72 parengimas skiepo paramai, .dievo
• 506.49 1

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOST1S 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Į Nugaros skaudėjimą, Šalti, Ranku, 

Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir ’ toip visokius skaudėjimus > 
( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Dekanio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.

’.'Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
pir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
>1 DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Doksnis Ointment Co, 
Į Bl8 MAIN BT. BOX 382 
[ HARTFORD, CONN.. U.S.A.

ku sparčiai peri parapijos 
“storpilviai,” kurie dar mUms 
gyviems esant rūpinasi mūsų 
mirčia ir vietoje teisingos švie
sos, mums mauna “juodą” 
skarmalą ant akių. Bet jei 
mes esame darbininkai ir no
rime lengvinus gauti didesnį 
duonos kąsnį, tai turime patys 
kovoti ir priklausyti prie or-

Žinotina » Toronto Lietuviams
Gegužės 28 d., Ukrainiečių 

Svetainėj, 300 Bathurst St., 
įvyko A. D. D. L. D. 162 kuo
pos ir C. D. A. Lygos 45 kuo
pos visuotinas mėnesinis narių 
susirinkimas. Susirinkimas
buvo gyvas ir skaitlingas. Dau- Į ganizacijų, kurios gina mūsų 
gumas narių apsimokėjo me-pakalus ir skleidžia tikrą dar- 
tines duokles. (Draugai kurie ■ bininkišką šviesą. O ta orga- 

J3dar neužsimokėjote prašomi Į iuzacija tai ir yra A. L. D. L.
užsimokėti.) Į A. L. D. L. D. D-Ja- TodeI» draugai, dar kar- 
162 kuopą įstojo 2 nauji na-Vą kviečiame jumis. Centras 
riai—J. Bandikas ir V. Strum- Imums, kanadiečiams, padarė 

------ , paliuosavo • nuo įstoji- 
gauta mo’ 0 Kišų, draugai, pareiga 

Įstoti ir tapti, jos nariais. No
rintieji įstoti atsilankykite pas 
kuopos organizatorius ar sek
retorių, 706 Richmond St.,

skis, be to, gegužės 8 d. laike !vaJlJ> 
drg. Bimbos prakalbų 
12 narių, taigi per vieną 
žės mėnesį mūsų kuopa 
go 14 nariais. Nauji 
energingi ir pasiryžę darbuo
tis darbininkų tarpe. ' 
mūsų kuopa šiuo laiku smar
kiai pažengė pirmyn, bet mes 
neturime tuo pasitenkinti.

šiuo laiku Kanados parube- 
r šiuose, iki 1-mai d. rugpjūčių, 
'Tęsiasi ALDL. Draugijos vajus.
Per tą laiką kiekvienas prijau
čiantis gali įstoti mūsų kuopon 
be įstojimo mok., užsimokėjęs

gegu- 
paau- 
nariai

Taigi West Toronto;

A. L D. L. D. ŽINIOS

t t Į

vien tik $1 metinių duoklių ir-Kp. 
gaus visas 3 šių metų knygas. 
Todėl nei vienas prijaučiantis 
neturi praleisti šios progos ir 
įstoti į mūsų kuopą. Draugai, 
mes gyvename tokį laikotarpį, 
kuriame darbininkas kuo la
biausiai išnaudojamas. Mes 
kiekvienas matome iš mūsų 
'‘p^čių, Toronte gyvenančių lie
tuvių, kurių didžiuma ištisus 
mėnesius vaikšto be darbo ir 
negali surasti; daugumas iš
važiuoja ant gelkelių ir už 
25-30c. į valandą dirba sunkų 
purviną darbą ir ilgas valan
das. Dauguma mūsų brolių 
lietuvių, kurie gyveno po 15- 
20 metų Kanadoje ir dirbo 
vietiniuose fabrikuose, kuriuo
se neteko sveikatos,jau atsidū
rė ligoninėse ir ten jie laukia 
gyvenimo galo. . . Tas pats, 
draugai, likimas laukia ir mu
mis. Niekas mumis nesirūpina 
ir nepagerins mūsų būvio, jei 
mes patys savimi nesirūpinsi
me. Nesirūpins, draugai, mu- 

“parapijos,” “šv. Jono 
D-j^?,*’ “Švituriai” ir “Nekaltų 
Panelių D-jos,” kurias šiuo lai-

A.L.D.L.1). ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ 
APYSKAITA Už VASARIO MĖ

NESĮ, 1929 MOTŲ 
Įplaukos

Mies. ir kas prisiuntė. Suma 
Bethlehem, Pa., J. Murza $13.90 
Auburn, Ill., S. Balchulis 
Cicero, III., J. Paulus 
Johnston City, 
Valatkevičius 
Easton, Pa., B. 
vičienė 
Grand Rapids, 
Jasėnas 
Philadelphia, Pa., J. Vait
kus 
Rockford, Ill., F. Bagdo
nas 
Minersville, Pa., J. Žilio
nis 
Los Angeles, Cal., J. Pau- 
liukonis 
Buffalo, N. Y., J. 
nikaitis 
Jersey City, N. J., 
Pase r p skis 
Philadelphia, Pa., 
leckas 
Great Neck, N. Y., 
landzevičius 
Hamtramck, Mich., 
galiūnas 
Chicago, Ill., J. Elmanas 
New Kensington, 
Načajus 
Waukegon, Ill., J. 
mijonaitis 
Maywood, Ill., 
Brooklyn, N.
Tamošiūnas 
New York, N. 
Chicago, Ill

93
194
92

199

13

6G

10

29

14

145

191

16

47

72

188

19

140

182
1

23
79

198

46

25
220

Puslapis Penkias

r? -"

ją fi- 
už- 

umą to

Skaitykite ir 
Platinkite 
Savaitraštį

161

43

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIšKAI-LIETUVkšKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
■sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.2Re

“LAISVE”
46 Ten Eyck St- Brooklyn, N. Y.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

JUOZAS

Bell Phone, Poplar 7141

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO J AS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA PA.

TELEFONAI:
Keystone___ —________Main
Bell________________-__Oregon

9669
5136

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”
"RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas savaimė ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau į- 
airių svarbių žinių, negu pir-

ma.
"RAUDONASIS ARTOJAS” 

yra vienintelis Sovietų Sąjun
goj lietuvių kalba laikraštis, 
kuris talpina daug įvairių žinių 
iš lietuvių kolonijų gyvenimo.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
teikia savo skaitytojams daug 
žinių iš politinio ir ekonominio 
Sovietų Sąjungos gyvenimo.

"RAUDONAJAM ARTOJUI” 
bendradarbiauja skaitlingas 
korų darbkorų, proletarinių 
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas 
valstietis, kokiam jis pasaulio 
krašte nebūtų, skaitydamas 
"Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais 
naudingų žinių, feljetonų ir ei
lių. . 4

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau "Raudo
nąjį Artoją,” tlio pačiu palai
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos darbininkais ir vals-

sel-
ra-

ir

Užsis^kyt metams Amerikoje 
ir šiaip užsienyje kaiiiuoja 
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

Užsakymus ir pinigus geriau
siai siųsti tiesiai “RAUDONO
JO ARTOJO” redakcijai pini
giniais laiškais šiuo adresu:

“Raudonasis Artojas”
B. S. S. R., Minsk, Sovietskaja 

45, red. gaz.Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligoa, skaudulių, 
skflroi ligų, vidurių, Širdies ar jaknų 11- 
gų, inkstų ar pūsles nesmagumų ir reu- 
matismo, šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos II mano keturių dešimtų 
metu patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATISKA ATY- (T»-f MA 
DA IR PATARNAVIMAS 2h ill lit J 

Jkl PAGYDYMO tpAV.VW
M Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto Iki 8 
▼ai. vakar*. Sekroadisniais nuo 10 ryto 
iki i po trfettj. 1

ANDREW EGAN, M. D.
11X4 ĖERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

156

146

32

158
212

11

9

148

128

160
22

52
176
145

104

63

80

Y., P. Olek 
____, J. Griškėnas 
Oakland, Cal., K. Mugia^ 
nienė , 
DeKalb, Ill., S. Šarkįūnas 
Pav. F. Švėgžda, Beloit, 
Wis.
Baltimore, Md., J. Stanis 
Waltham, Mass., P. Ta
mulevičius
Seattle, Wash., M. Baltru- 
sai tis
Wilkes-Barre, Pa., F. Kuk- 
lis
Carnegie, Pa., J. Gata- 
veckas
Chicago, Ill., J. Budrevi- 
čius
New Haven, Conn., J. Di- 
džiun
Pav., UJ).A.D.P.A. 6 kp. 
Cordoba, Argentina 
Benton, III., J. Leonaitis 
Bayonne, N. J., K. Mazi
liauskas 
Worcester, Mass., 
Karazija
Norwood, Mass., F. Mačė- 
nas
W. Frankfort, Ill., F. Šiau- 
čiulis
Edwardsville, Pa., M. Čer
nius
Benld, Ill., M. Bartkus 
Cleveland, O., J. N. Si- 
mans
Detroit, Mich., L. Jonikas 
Athol, Mass., J. Daubaras 
Los Angeles, Cal., J. Pau- 
liukonis
Chicago, Ill., J. šermuk
šnis
Bridgeport, Conn., M. Kai
rys
Minsk, Sov. Rusija

Viso įplaukė vas. mėn. 
Ižde buvo iš

Viso sykiu

V. Serbentai
“Politinės Ekonomijos Pama-

• tai” $100.00
25.00Auka “Daily Worker”

M. Žaldokui už darbą prie A.
L. D. L. D. i

Randa už kambarį del sudė
jimo likusių knygų už spalj, 
lapkritį ir gruodį, 1928 m.

Rand Book Store už angliš
kas knygas

Už paveikslus del knygos "Ka
rų ir Revoliucijų Gadyne”

“Laisvei” už 11 egz. “Dar
bininkų Kalendorius”

Už štampas del išsiuntinėjimo 
knygų

Už 500 atviručių 
Sekretoriaus

Už 500 tam tikrų
Už 500 konvertų
Sekretoriaus

Už vieną prenumeratą dien
raščiui “Laisvei”

Auka Lietuvos politiniams ka
liniams 151 kuopos, Buffalo, 
N. Y.

J. Pašešupiui už skaitymą ant
rųjų korektų knygos “Karų 
ir Revoliucijų . Gadynė”

L. P. ir J. P. už rankraštį kn. 
"Karų ir Revoliucijų Gady
nė” 140.00

Viso išleista vasario mėn. $506.49

Niekšiška Literatūra
Slaptas skleidimas niekšiškos lite 
ratūros ,iškraipančios teisybę, kad 
suklaidint publiką, negali augštyn 
kojomis apversti faktą, kad tik pui
kiausi tabakai — tabako derliaus 
Smetona — tėra vartojama Lucky 
Strike Cigaretuose. Vadai sporto, 
dailės ir madų liudija apie page
rėjusį kvapsnį. 20.679* daktarai 
sako, kad tapkepinimas faktinai 
padaro Luckies mažiau teerzinan
čiais gerklę. Ir publika patvirtina 
tas nuomones. Padidėjimas parda
vimo, didesnis negu visų kitų ciga- 
retų sykiu, įrodo pasauliniai-platų

• pasitikėjimą Lucky Strike.

čia paduodamas G ASIR.4SO ) 
skaitlines patikrino 
Patikrinto jai ir 
ir patvirtino LY
BRAND, ROSS 
BROS. IR 
MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų 
Auditoriai. Prezidentas,

T!-.-; Ar.?rlfin Tobacco Company, 
Incorporated

“SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO

’s toasted”

(Tąsa nuo 6 pusi.)
žinoma, lietuviai mažai 

ko pobažnytinius jomarkus. 
Mūsų fašistėlių visa viltis ir jų 
publika—svetimtaučiai.

Yonkerse
Yonkerio Cibelis sunkiai 

verčiasi. Jau trečias metas 
niekaip negali iš skiepo išsi
kasti. Savo mokslu, žinojimu, 
pasigyrimu, atstūmė didesnę 
dalį lietuvių nuo bažnytinio 
skiepo lankymo. Draugijos 
savo duris visiškai jam uždare 
ir dievui ant garbes iš draugi
jų iždų pinigų gauti negali. Ir 
to paties Vėjelio aprašymu., 
kuris, matomai, yra kunigų ka- 
zionas korespondentas, įvyko

bet kaip nesmagu, kuomet tu
rėjo laukti dvi valandas iki 

I programos pradėjimui ir, pa- 
galiaus, prisipažįsta, kad svie
telio visiškai mažai buvo. Na, 
ir čia norisi Vėjelio paklausti, 
kuris išgiria Cibelį, kaip jį vi
si yonkersiečiai myli, ir pasta
to dideliu veikėju,—tai kur 
dingo tą vakarą Cibelio myli
mi parapijonai, kad pamiršo 
skiepo paramai parengimą 
remti ?

Turiu pasakyti, kad Cibelį 
taip lietuviai yonkersiečiai my
li, kad jam, išskyrus porą 
karštų .davatkų, jau durys at
daros lėkti į platų pasaulį, ki
tur mulkių jieškoti. Miiiimam 
parengime brooklyniškiai ar
tistai pildė programą, bet 
belio avelės nieku negalėjo 
sirodyti.

Cliffside, N. J.

Cliffsidėje įvyko Vaikelio 
Jėzaus Draugijėles suvažiavi
mas. Suvažiavimą atidarė 
kunigas Lekešis, ne paprastai, 
bet su malda. Juokai mane’ 
ima. Visai apielinkei žinoma/ 
kad Cliffsidėje jokios mulki-;, 
nyčios nėra, ir bažnyčios bei

pasekėjų tarp lietuvių 
visiškai niežas nuošimtis. Bet, 
kaip pasirodo, dievo agentai 
ir tenai nori gūžteles suktis, 
bet jau cliffsidiečiai su tokiais 
dalykais lengvai apsidirbs. 
Cliffšiedė nuo senai yra šioj 
apielinkėj žinoma, kaip pro- 
gresyve lietuvių kolonija, re
mianti darbininkiškus reikalus. 
Jau visiems aišku, kur tie juod
varniai susisuka lizdus, ten 
lietuvių tarpe suirutė sėjama.

Dz R.
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DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

Hrhitn’e Tnlrl Pnurrlarc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nevi Muilu UvlU 1 UVYuClu Į}įjOt už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrhn I a Y Tabs ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
Vl'IIU LdA luUo kiŲą amžinį' žmogaus priešą—vidurių užkietė- 
jimą-—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir' sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropoliian Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
telephone

GREENPOINT 1411

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

Kampai Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9791

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

______________________ ORDER BLANK ____________
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

A6, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kur) malonėkit man 
priaiųiti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, iu vliaii nurodymais, 
kaip vartoti. ,
Vardai _...._— .......... ..............— ------------------------------------ ——.........

No.

Miestai

IIIGIII

St. or Ave.

State.
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

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

New York City

FYTPAf Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A CamVii 
LtAllui. jju0 g ▼. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J v vvIilŲ

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pąt RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
^9-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE.. BROOKLYN, N. Y.
• Telefonas: Pulaski 1090



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

Visų Atydai New Y orkas ir Apielinkė

SALES—PARDAVIMAIT Lietuvių Atletų Kliubas

TELEPHONE, STAGG 0105

f-

į •>

( Baltieji juodašimčiai vos tik 
neužmušė negrą darbininką

si su keliais italais darbinin-
Tuo tarpu įsiveržė ku-1 

prie

PARSIDUODA i'eštoranas, biznis' 
įdirbtas ir gera proga pirkti.

Kreipkitės po No. 65- Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

137-142

burbulas.
ir Merginų Šilkines

Kelines
Yorko kun. šeštoko 
pardavimo vietovė la-

ir keletoj prelekcijų dėstė j Richardai -Parlena. Vienoj East 
I. apie sveikatą, I Rajono kuopo- sidSs ka‘vinėje jjs šnekučiavo-

• Poslapis šeSti'J”''

VIETOS ŽINIOS
Antrad., Birželio jl ■

5

fe

Priešimperialistinė 
Konferencija

Iš Darb. Susiv. 132 Kuopos 
Susirinkimo . >

Visa-Amerikinės Priešimpe- 
rialistinės Lygos Konferencija 
įvyks New Yorke birželio 15 d. 
Apart delegatų iš pačių Jung
tinių Valstijų, bus delegatai iš 
Haiti, Nicaraguos ir kitų šios 
šalies pavergtų bei pusiau-pa- 
vergtų kraštų.

Su 12 d. birželio, Lietuvių 
Atletų Kliubas pradeda dary
ti parengimus kas seredą—tre
čiadienį. Parengimai atsibus 
Klaščiaus Parke, Betts ir 
Maspeth Avė., Maspeth, L. 1

Kliubas turi puikių i 
kų spėkų ir kiekviename pa
rengime bus duodama sporto 
programa. Taip pat bus šauni 
orkestrą, kuriai griežiant bus 
smagu pasišokti.

Pirmas parengimas atsibus 
i sekantį trečiadienį, 12 d. bir

želio. Būkite visi su kliubie- 
čiais ir pasilinksminkite.

Ilgakaklis.

Birželio 6 d. įvyko L. D. S. 
132 kp. susirinkimas. Šis su
sirinkimas skyrėsi nuo kitų, 
nes čia tūla laiko dalis buvo 
pašvęsta ir lavinimuisi. Apart 
kitų reikalų, tapo išrinkta de
legatės į L. D. S. I Rajono 
konferinciją, seserys Kazoky-i 
tės.< Mūsų kuopoj randasi 3 
jaunuolės: Adelė Blazaičiutė 
ir seserys Kazokytės, Aldona 
ir Suzana. Kazokytės ne tik 
priguli prie L. D. S. 132 kp., 
bet yra ir aktyvės kuopoš na
rės, nuolatinės’ “Darbininkių 
Balso” bendradarbės. Suzana 
jau

12 d. birželio “Laisvės” sve
tainėj bus mitingas Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 17 
kuopos.

Draugai ir draugės, visi bū
kite ir atsiveskit naujų narių, 
nes T. D. A. yra plati ir labai 
naudinga visiems darbinin
kams tarptautinė organizacija. 
Taigi ir mes, lietuviai, neturim 
atsilikt. ši organizacija yra 
kaip kovojančių darbininkų 
motina. Vienas draugas duos 
paskaitėlę apie šios organiza
cijos tikslą ir jos užduotis. 
Kviečiam ateit ne tik visus 
narius, bet ir pašalinius.

Org. V. Januška.

“Garsas”, Kunigai ir Jėzaus 
Vaikų Draugijėlė

Kada perskaitai klerikalų 
“Garsą” ir pažiūri į šios apie- 
linkės jų fašistinį veikimą/ tai 
reikia juoktis. Teisybė, toliaus 
gyvenanti mano, kad New 
Yorke, Yonkerse ir tokioje ma
žytėje kolonijoje, kaip Cliff- 
sidėj, jų didelės spėkos. Ta- 
čiaus, žinančiam dalykus keis
tokai atrodo jų pagyrai ir iš
pūstas
Vyčiai

i JERSEY CITY; N. J.
Svarbus Pranešimas

Šiuomi pranešam visiems vietos ir 
apielinkės lietuviams, kad A. L. D. 
L. D. 16 kuopos išvažiavimas busais 
į Copperhead Lodge miškus Tenefly, 
N. J., kuris turėjo įvykti 23 d. bir
želio, lieka perkeltas į 30 d. birže
lio. Perkėlimo priežastis ta, kadan
gi mes neapsižiūrėjom, jog 23 d. 
birželio įvyksta A. L. D. L. D. 2 ap
skričio pusmetinė konferencija, o po 
konferencijai didelis autingas apskri
čio naudai. z

Taigi visi tie, kurie rengiatės mū
sų išvažiavime dalyvauti, sulaukę 30 
d. birželio (June), būkit paskirtoj 
vietoj, vadinamoj Junction—kampas 
Grand St., ir kampas Communipaw 
Ave., Jersey City, N. J., 9 vai. ryte, 
nes busai apleis Jersey City 9.30 vai. 
ryte, tat stengkitės laiku susirinkti.

Su pagarba,
Rengėjai.

137-138

Visokių Rušiy Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

Nauja Pora

Kukluxai Norėjo 
Nulynčiuot Juoduką

atletiš- se ren#iasi prie prakalbos 
130 d. birželio piknike, specia
liai kalbėti į jaunuoles. Pas
taruoju laiku ji yra 132 kp. 
protokolų sekretorė. Garbė 
priklauso draugei Kazokienei; 
jis yra gera bolševike, ir savo 
dukteris išauklėjo tokioj dva
sioj. Tai yra puikus pavyzdys 
ir kitoms motinoms.

Naktibalda.

šeštadienį, 8 d. birželio, 
sivedė Juozas Marmokas 
Elena Keršaite. Ėmė 
šliūbą. 
gyvenimo.

Juozas, gyvendamas Gard
ner, Mass., priklausė Komuni
stų Partijai, bet nuo palmeri- 
nių areštų dabar nepriguli 
prie jokios politinės organiza
cijos, bet darbininkų judėjimą 
remia ir dvasiniai ir finansi
niai.

Jaunųjų pora gyvena 
New Yorke.

ap- 
su 

Keršaite. Ėmė civilį 
Laimingo šeimyniško

I • •. » 4—---- t —

Kur Būsi Subatoje?

East

N.

Subatoje, 15 d. birželio, 
įvyks Lyros Choro metinis pik
nikas. Kurie tik simpatizuoja
te Lyros Chorui ir norite, kad 
ir ant toliaus linksmintų visus 
savo gražiomis dainomis, tai 
visi būkite šiame piknike. 
Programa bus trumpa, bet ge
ra. Dainuos Choras Lyra ir 
choro dvigubas kvartetas Ufa. 
Visi dalyvaukite, o aš užtikri
nu, kad praleisite laiką links
mai. Pikniko vieta Klaščiaus 
Parke, Betts ir Maspeth Avė., 
Maspeth, N. Y. Pradžia 4 vai. 
po pietų.

Serija Goldmano 
Koncertų Veltui

Parke

kais.
kluxų būrys ir puolėsi 
Parleno. Su talka, už jį stoju
sių italų, jis pabėgo iš kavi
nės; bet kukluxai jį vijosi, kol 
policija areštavo Parleną. Ki
tokio priekabio nesurasdami, 
dabar Parleną kaltina, kad be
bėgdamas jis parvertęs kūdi
kio vežimuką. Parlenas bai
siai primuštas ir bus teisman 
statomas, nors nežinoma už 
ką,—-gal už tai, kad nešė savo 
gyvybę nuo kukluxu. Bet juo
dašimčių, kurie jį vijosi, 
cija visai nekliudo.

poli-

New 
griekų 
bai silpnai • lankoma lietuvių. 
Bet, kad pasigyrus veikimu ir 
pasirodžius, kad judėjimas jų 
tarpe yra platus, tūlas Vėjelis 
aprašo jų vyčių kuopos išva
žiavimą. Išvažiavimas, kaip 
išvažiavimas, tai paprastas 
įvykis, bet tam Vėjeliui labai 
keistos merginų trumpos keli-' 
nes, -kuriomis jos buvo 1 pasi
puošusios, ir kuomet reikėjo 
lipti į kalną, tai Vėjelis neva
žiavo, bet lipo, duodamas su
prasti, kad busai nevežė mer
ginų todėl, kad jos su kelinė
mis. Well, šventas tėvas ir 
kunigai kovoja prieš trumpas 
merginų dresiukes ir kartu 
prieš vaikymąsi vyrų madų. 
Bet kaip pasirodo, dievotos 
merginos visiškai kunigijos 
griekų nepaiso. Gi kunigai to
kius aprašymus, kokie tilpo 
apie minimą išvažiavimą “Gar- 

k artu s 
Mat, 

kokios

PARSIDUODA saldainių, rūkomų ir 
rašomų medžiagų krautuvė. Puikiai 

1_ , įtaisyta, krautuvė gani apšildoma. , 
. Biznis geras, tirštai lietuviais apgy- i 

Ventoje vietoje. Parduosiu už pigiai, 
turiu kitą biznį laukuose, tat ant 
dviejų vietų vienam sunku gaspa- 
doriauti.
65 Union Ave., Brooklyn, N. Y. .

137-138
PARSIDUODA restoranas, geroj vie

toj, biznis įdirbtas per daug me
tų, viskas naujai įtaisyta. Parsiduo
da laJaai pigiai iš priežasties savi
ninko ligos. Pasinaudokit proga. 
Kreipkitės po num. 525 Driggs Ave., 
kampas N. 4th St., Brooklyn, N. Y.

136-37

po vardu 
Orkestro”

Milžiniš-

Orientaitės su Urbonu 
Vestuvės

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

že-

vietą,

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieš piet: 2-8 po piet. 
Ketvergais ir enbatomiB iki <5 v*l. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

P252BSKH

Telephone, Stagg 44H

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

New Yorko Central 
ir New Yorko Universiteto 
kampuse prasidėjo visa eilė 
koncertų, kurie duodami vel
tui. Jie žinomi 
“Goldmano Dūdų 
(beno) Koncertai.
kas gerai išlavintų muzikantų 
orkestras kiekvieną pirmadie
ni, trečiadienį, penktadienį va
karais ir sekmadienių popie
čiais išpildys pasaulinių kom- 
nozitorių geriausius veikalus. 
Be to. paprastai, duodama vie
nas kitas solįsta? daininkąs. 
O antradieniais, ketvirtadie
niais ir šeštadieniais f vakarais 
tas pats orkestras grieš New 
Yorko Universiteto kampuse.

E. F. Goldman yra pasižy
mėjęs orkestro vadas ir iis tuos 
koncertus vadovauja. - ši. kon
certų serija tesis nėr vasara. 
Kaip vienur, tain ir kitur kiek
vienas gali pasiklausyti veltui.

Tąsių Šoferiai Priešingi 
Kėlimui Kainų

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telephone, Greenpoint 232® ( jy

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusias 
ant visokių kapini^ parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimrana.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA farma, 225 akrai
mes, 50 akrų girios, 100 akrų dir

bamos, visa užsėta, 75 akrai ganyk
los. Žemė labai gera. 20 karvių 
melžiamų, bulius, 14 telyčių, 400 viš
tų, ančių, 3 arkliai, traktorius ir vi
sos mašinos, kurios reikalingos dir
bimui žemės; 2 sodai, apie 200 vai
sinių medžių. Vieta graži, prie dide
lio ežero ir State kelio. Viskas par
siduoda už $15,000. Pardavimo prie
žastis—nesutikimas su partneriu. 
Alex Zvirzdin, P. O. Box. 145, Schuy
ler Lake, N. Y. 132-42

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, Rj J„ parsiduoda didelis 

plotas žemės, 75 pėdų pločio ir 200 
pėdų ilgio. Reikalas verčia greit 
parduoti, tai atiduosiu už žemą kai
mą. J. Kentriis, 201 E. WestfieM 
Ave., Roselle Park, N. J. 1 119-46

se,” gali būt, kelis 
skaito seilę varvindami, 
tenai pasakyta, kad ne 
kelinės, bet šilkinės.

Pasiekę išvažiavimo
ėmę “lengvinti,” tai ką tokio 
jie ėmė lengvinti ir vandeniu 
krapintis. Keista ir ar čia ne
bus tik atsivežę iš bažnytėlės 
švento vandens, kad prieš 
maudymąsi ar valgį griekus 
nuplauti, kurių vėjas pripūtė 
laike kelionės, kol pasiekė vie
tą ? Ar krapino merginų šil
kines kelinaites, kurios, pagal 
autorių ir jo nusistebėjimą, bu
vo pilnos griekų ? Gąl būt ir 
taip ar kitaip, tai ‘nėra svar
bu. Bet svarbu, kokie žiopli 
“Garso” korespondentai.

• Toliaus sakoma, kitoje ko
respondencijoje, tame pačia
me “Garse,” kad buvo pobaž- 
nytiniam skiepe vakaras, ir jo 
pelnas skiriamas Lietuvos ba- 
duoliams. Visiems newyor- 
kiečiams turi būt persergėji
mas, kad kunigijos surinktos 
aukos nėra teisingai teikiamos 
badaujantiems Lietuvoje. Aš 
nenoriu, kad jūs manimi tikė- 
tumėt, bet paklauskite tų žmo
nių, kurie lankėsi Lietuvoje ir 
klausinėjo Lietuvos gyventojų, 
kaip buvo aukos dalinamos po
kariniu laikotarpiu ir drapa
nos, kurios buvo renkamos 
laike Lietuvių Dienos kartu su 
pinigais. Nepakanka to, “Lai
svėje” tilpo 
straipsnis, 
amerikiečių 
rodė, kaip
biedhuomenę šelpti.

(Tąsa ant 5 pusi.)

Sekmadienį, 9-tą birželio 
apsivedė Julija Orientaitė su 
Kostantu Urbonu. Jaunave
džiai yra remianti darbinin
kišką judėjimą ir abu priguli 
jprie Brooklyno Aido Choro. 
Rodėsi, kad jie abu laisvama- 
nai, tik, ant nelaimės, dar ne- 
litibsi nhb bažnytinių tradicijų, 
kurios' nbrom nenorom dengia 
žm'ogų r'eligijinių prietarų 
tamsia spalva. Savo noru ar 
kitų užagituoti, jaunuoliai su- 
sivenČiavbjo bažnyčioje.

Vestuvių pokilis buvo “Lais
ves” svetainėje. Svečių buvo 
daug ir daugiausia jaunimas. 
Visi linksminosi gana gražioje 
tvarkoje. Jaunavedžiai buvo 
apdovanoti gyvų gėlių bukie
tais, tarp kurių vienas buvo 
nuo' Aido Choro. Vakarie
niaujant kas tai pastebėjo, 
kad yra gerokas būrys aidie- 
čių ir pasigirdo pageidavimų, 
kad sudainuotų. Choro moky
tojas V. Žukas susišaukė visus 
prie piano ir jam skambinant 
smagiai užtraukė keletą daine
lių. Pasiviešėję ir pasilinks
minę svečiai skirstėsi jau po 
dvvlikai nakčia.

Linkime iaunavedžiam Or
entaitei ir Urbonui taikaus šei
myniško gyvenimo, kad begv- 
vendami liuosai galėtų lavintis 
aiškinus sunrasti savo darbi
ninkų klasės reikalus ir ginti 
juos visose kovose.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame t naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J. 
Ųnioh Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452.

namus, 
atlieka- 
taisome 
Reika- 

S., 114 
“ Tel. 

?

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Stagg 0781

t

MALONAUS PASIMATYMO
užeiga

Ona.

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

Aktorius Nušovė Aktorę ir PRANEŠIMAI 1S KITUR

K.

NAUJA BUCERNE

rių.

. Visi 
dele-

pasirįžimą 
kainas. Jie 
važinėjimo 
sąlygos nė

tūlo Grinkevičiaus 
kuris dirbo prie 
misijos, ir jis pa- 
kunigija trukdė

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

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

Gaukite “Raudonąjį Artoją” 
ir “Rytojų”

Šiomis dienomis “Laisvės” 
administracija vėl gavo naujų 
argentiniečių “Rytojaus” ir 
baltrusiečių “Raudonojo Arto- 
jaus. apgauti pavie
niais is “Laisvės” iš-

Brooklyn Paramount
DeKalb & Flatbush Avės, 

: Brooklyn. į •
40c. iki pirmai subatos dienom! 
JIS ČIA RUDY VALLEE 
Ant eątrądos—asrpęniškai! su 

saVo originaliais 
CONNECTICUT JANKIAIS.

Išgirsikte jį šiame garsiame 
kolegijos gyvenime “RAH! 
RAH! RAH!” geriausi aktoriai 
su ART FRANK, Helen Lewis 
su jos Collegiattes, Keturių 
Kvartetas, Lew Beck, Barbara 

Vernon ir kiti!
Hollywood’as 'pilnoj nuogybėj!

“THE STUDIO MURDER 
MYSTERY”

Paramount’© ištisai kalbantieji 
paveikslų džiuginimas su Neil 
Hamilton, Warner Oland, 

Chester Conklin ir kiti!
Sekretai judžių žvaigdžių... 
viskas dedasi už studijos du
rų... pirmu kartu vaidinamas 
kalbamuose paveiksluose!

BOB WEST prie vargonų!
Visuomet, malonus oras Brook
lyn’© mylimam vasaros rezorte! 

Ateikit, anksti! Geriausios » 
sėdynės prieš 3 p. m.

New Yorko unijistai taksių 
(samdomų automobilių) šofe
riai griežtai kovoja prieš di
džiųjų kompanijų 
pakelti važinėjimo 
mano, kad pakėlus 
kainas, jų bendros
kiek nepagerės, o pasažieriai 
bus nepasitenkine, mažiau va
žinės samdomais automobi
liais ir mažiau palikinės jiem 
“tipų.”

Kambaryje ant stogo, po 
num. 34 East 51 St., New 
Yorke, Louis Bennison,' judžių 
ir ę scenos aktorius, 'nušovė 
Margaretą Lawrence, plačiai 
žinomą aktorę, ir pats nusišo
vė. Ištuštintos alkoholinės 
bonkos liudijo, kad jiedu gir
tuokliavo.

Gastonijos Jaunuoliai Įstojo j 
Darb. Sporto Lygų

Darbininkiško Sporto Sąjun
ga, kurios raštinė po num. 
764—40th St., Brooklyne, ga
vo aplikacijas norinčių įstoti į 
šią sporto organizaciją jau
nuolių darbininkų iš Gastoni
jos. Tie jaunuoliai daugiau
sia yra sūnūs dabar streikuo
jančių audėjų. Tuo pačiu sy
kiu jie prašo finansiniai jięms 
padėti, taip kad galėtų įsitai
syt sportui reikalingus daik- 
tus. . - uo

Bosų Apvogtas, 
Nusižudė Išradėjas ,
Lpūįs Golden, ijhrądėjas kelių 

n&udingų elektrinių prietaisų, 
njisižudė, pasikardamas skiepe 
po num. 1646 Madison Ave., 
New Yorke, kur jis gyveno, 
galutinai nusibankrutavęs. Jo 
išradimus pasisavino elektros 
fabrikantai, išgaudami paslap
tis iš patentų advokatų.

HILLSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 200 kuopos susirinkimas 

bus ketverge,; 13 birželio, po No.' 61 
Harvard Ave., 8 vai. vakare, 
nariai ateikit, turėsim išrinkti 
gdtuš į apskričio konferenciją.

| . Sekr. G.
... , 137-138 , ,

Tel., Stagg 5878

LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir —

BEAUTY PARLOR 
šiais metais turime didelį specia

li nusileidimą ant ‘ 
PERMANENT WAVE

Pirma rokavome $15.00, o dabar 
PADAROME TIK Už $5.50 

Kam eiti kitur, kad gražų speci- 
ališką patarnavimą gausite iš mū

sų už labai prieinamą kainą.
Mes specialistai ant: 

Marcel Wave, Finger Wave, Wa
ter Wave ir ant įvairių elektrinių 

trytmentų.
Mes laikome vaistų del plaukų, 
kad nežiltų. Jei nestori būt žilas, 

tai nėra reikalo būti.
Išsikepkite šį antrašą tuojaus.

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo- Lorimer St., 
šalę aptiekos.

214 Perry Avenue,

Norėjo įšmugeliuot 
Deimantų už $450,000

Ector Orr Munnienė, duktė 
velionio milionieriaus Rodma- 
no Wanamakerio, laivu atplau
kusi iš Europos, mėgino slap
ta įsigabent į New Yorką 
brangiausių Šilkų, deimantų ir 
kitų brangumynų sumoje 
$450,000. Ji nubausta $10,- 
400. Deimantus dar tebelaiko 
.užgrėbę muitų inspektoriai.

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 'kuopos pusmetinis 

susirinkimas , bus nedėlioj, 16 birže
lio, svetainėj ant 24 St. ir Michigan 
Ave., 10 v. ryte. Draugai ir drauges, 
šis susirinkimas yra labai svarbus, 
nes tai paskutinis mėnuo užsimokė
jimui uį£ šiuos, metus. Tat kiekvie
nas stengkitės ateiti ir užsimokėti, 
kad neliktumėt išbraukti iš draugi
jos. Taipgi yra ir svarbių reikalų ap
svarstymui. Atsiveskit ir naujų na-

Sekr. V. Geraltauskas. 
137-139

CLEVELAND, OHIO
Birželio 16 d. Ateities Žiedas ren

gia linksmą pikniką By-Heck darže, 
tai visiem clevelandiečiam gerai ži
nomoj vietoj, ir gerai žinoma drau
gijėlė. Tai tas pats Ateities Žiedas 
ką praeitą žiemą vaidino operetę 
“Miško KirtelS,” kur publika buvo 
pilnai patenkinta. i

Dabar Ateities Žiedas turi naują 
mokytoją, ir piknike dainuos keletą 
dainelių prie naujo mokytojo. Pro
gramą ir žaidimus išpildys tik At- 
teitieš Žiedo draūgijčlė/

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

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

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

t

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi vito- 
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuvišku žohų, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir-Žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remnnėlią 
Seneso plokščiukl 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių

Apynių 
Aviečių uogų 
Aidžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių* 
Čobrių 
Čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių ,

Grybelių
Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
Juodšalenių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Debesilų
Garstyčii

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o ai visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas U ».

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

Phone: Greenpoint 2017, U6®, 3114.
num




