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kaip imperialistai rimtai rengiasi prie naujos pasaulinės skerdynės.
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Dingo Ispanijos Lakūnai

lo “National Republic0 del Gauja iš 200 apsimaskavusių mušeikų .užpuolus sunaiki-
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buvo 
$50,- 
nau- 

Rusi- 
vely- 
Rei- 

macų 
Rusi-

Laike pereitų velykų 
renkama aukos sukėlimui 
000.00 neva Rusijos žydų 
dai. Buvo sakoma, kad 
jos žydai būk tai neturį 
kom macų (kokia bėda’), 
kią nupirkti 50 vagonų 
Lenkijoj ir pasiųsti jas
jon, kad tenykščiai žydai galė
tų tikrai žydiškai atšvęsti Vely
kas. Ir jie surinko pinigų dau
giau, negu reikalavo ir pasiun
tė Rusijon macų. Kiek tų pi
nigų teko komitetam “už darbą 
ir lėšas” ir kiek iš tos žioplos 
avantiūros pasinaudojo Lenki
jos žydai, macų dirbėjai, komi
tetas nepasako, žinoma, kad iš 
to fondo daugiausiai pasišelpė 
macų pramonininkai ir vertel-

Aukos reikalinga kilniam 
tikslui, bet tokiem, kaip čia iš- 

, vardinti, neverta duoti nei cen
to. Kam ir kokia nauda iš to
kios pašalpos?
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Aukų Rinkimas pas žy
dus

Aukos Pirkimui Macij 
Darbininkų Istorija 
Apie Lietuvių Kalbą 
Kur Padėjo Kun. Miežvi- 

nio Lavoną?
Rašo Mislinčhts

Sakoma, kad niekas negali 
prilygti žydam, kada ateina rei
kalas rinkimo aukų kokiams 
nors jų tautiniam reikalui. Vei
kiausiai tai tiesa. Kas metai 
jie surenka kelis milionus dole
rių Palestinos ar Europos žy
dam. šį pavasarį “United Pa
lestine Appeal” Komitetas su
rinko suvirš pusantro miliono 
dolerių Palestinos reikalam. 
Palestinoj, kaip žinoma, randa
si keletas žydų-karšinčių ir 
saujelė avantiūristų, kurie An
glijos globoj “valdo” kelis šim
tus tūkstančių muzulmanų. 
Tiem poneliam visuomet reikia 
pinigų ir jie moka jų prašyt. 
Ateis ruduo, jie ir vėl pradės 
kokių trijų milionų dolerių 
kampaniją. Yra susidaręs lyg 
kokių tai profesionalių kaulin
toje būrys, kuris iš aukų rinki
mo daro sau gyvenimą.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k
. j 11 ?

Retežius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Hooverio Grupė Planuo
ja Atakuot Darbininkus

WASHINGTON.— šešta- 
i dienį tapo viešai paskelbta, 
kad Hooverio šaika planuo
ja bjaurią ataką prieš dar
bininkus ir darbininkiškas 
organizacijas.

Žymieji republikonų lyde
riai organizuoja spaudos 
kampaniją išgyrimui Hoo
verio politikos ir atakavi- 
mui radikališko darbininkų 
judėjimo, šeštadienį Hoo
verio grupė paskelbė, kad 
tas milžiniškas fondas tapo 
sudarytas pravedimui kiek 
galint savo politikos įvai
riuose laikraščiuose. Jie 
sistematiškai siuntinės ži
nias ir straipsnius laikraš
čių redaktoriams atakavi- 
mui radikališkų darbininkų, 
kad nugalėti komunistinį, 
judėjimą, kaip jie sako.

Dr. Work, senatorius 
Watson iš Indiana, didžiu
mos vadas senate; senato
rius Burton iš Ohio ir at
stovas Wood iš Indiana, 
galva republikonų kongre
sinio komiteto, siuntinėja 
peticiją del rinkimo aukų 
rėmimui “National Repub
lic,” mėnesinio magazino, 
spausdinamo Washingtone. 
Tą laikraštį per daugelį me
tų redagavo George B. 
Lockwood iš Indiana valsti
jos, buvęs sekretorius Re- 
nublikonų Partijos naciona- 
lio komiteto. Aplaikę atsi 
šaukimą raginami paukoti 
to laikraščio /sudrūtinimui 
no $10 tuojaus ir mokėti po 
$10 kas trys mėnesiai.

Planuojama išsiutinėti vi
siems kapitalistų laikraš
čiams, ypatingai mažesniuo
se miestuose, tam tikras ži
nias ir straipsnius prieš! 
“raudonuosius.” Taipgi pla-l 
nuoiama išsiuntinėti žurna-

5,000 redaktorių, kad jiems 
suteikti daugiau informaci
jų. kaip vesti kampaniją 
prieš radikalus darbininkus 
ir išgarbinti Hooverio impe
rialistinę politiką.

Senatorius Watson sako: 
“Spėkos nepasitenkinimo ir 
radikalizmo aktyviai veikia 
ir dauginasi. Jos išleidžia 
desėtkus laikraščių, kas vi
so cirkuliacijoj sudaro mi
lionus kopijų į savaitę.” To- 
liaus jis sako, kad Hooverio 
grupės žurnalas “National 
Republic” bus “geriausias 
būdas” kovai “prieš komu
nizmą ir revoliucinį radika
lizmą abelnai.”

GELBĖKIME AUKAS KAPITALISTU 
KONSPIRACIJOS GASTONIJOJ

Komunistų Partijos Centralini o Komiteto Atsišaukimas 
Viso Pasaulio Darbininkus

! Amerikos kapitalistų klasė, kurios rankos dar tebė
ra kruvinos nuo Sacco-Vanzetti nužudymo, šiuo tarpu 
daro suokalbį nužudyti Nacionalės Tekstilės Darbininkų 

, Unijos vadus ir organizatorius. Keturiolika vyrų, mote
rų ir jaunuolių—unijos organizatorių ir streikierių—ran
dasi elektros kėdės pavojuj, kaltinami nužudyme Gasto
nijos policijos viršininko, kuomet 58 kitiems gręsia ilgų 
metų kalėjimas, kaltinant juos užpuolime su tikslu žu
dyti. . j i

Įvykiai, kurie pasiekė augščiausia laipsnį kovoje Gas
tonijoj, turi būt kuoaiškiausia perstatyti darbininkų ma
sėms Jungtinėse Valstijose ir visam pasaulyj, kad tokis 
didelis darbininkų pasipriešinimas kiltų prieš žmogžudiš
ką Jungtinių Valstijų kapitalistų klasę, kad ji nedrįstų 
įvykinti savo kruviną konspiraciją.

Konspiracijos Tikslas
Konspiracija prieš Gastonijos streikierius yra kapi

talistų klasės bandymas užgniaužti kampaniją del orga
nizavimo neorganizuotų darbininkų pietinėse valstijose. 
Per metų metus pietinės valstijos buvo garsinamos, kai
po vieta, kur yra užtektinai pigių, neorganizuotų darbi
ninkų.

Streiko banga pietinių valstijų tekstilės pramonėj 
susprogdino tą pasaką. Beveik visuose svarbesniuose 
tekstilės centruose darbininkai parodo, kad jie pasiryžę 
kovoti prieš nepakenčiamas sąlygas, kurias ant jų uždė
jo darbdaviai. Darbininkai daugely kitų pramonių pie
tinėse valstijose išstato reikalavimus darbdaviams. Judė
jimas už organizavimąsi į kovojančias uiįijas didėja. Įėji
mas Nacionalės Tekstilės Darbininkų Upijos į tą padėtį 
suteikė darbininkams kovojančią vadovybę. Del to kilo 
įsiutimo banga prieš to judėjimo vadus.

, Kova Prieš Racionalizaciją
Darbininkų streikas Gastonijoj buvo prieš racionali

zacijos procęsą, kuri sunaikina darbininkų sveikatą į la
bai trumpą laiką. Streikas buvo už žmoniškesnes’algas; 
darbininkai vidutiniai gaudavo tik $8 iki $10 į savaite 
dirbdami dvyliką valandų į dieną. Streikas buvo prieš 
baisią skubinimo sistemą ir už žmoniškesnį gyvenimą ir 
žmoniškesnes darbo šąlygas.

Per pustrečio mėnesio Gastonijos darbininkai buvo 
žiauriausia darbdavių ir jų agentų persekiojami. Mote- 

|rys, senos ir jaunos lygiai, buvo užpuldinėjamos ir mu
gamos. Streikieriai buvo masiniai areštuojami. Milici
ja durtuvais daužė ir badė darbininkus ant vieškeliu.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Perkūnas Sunaikino
Minyškų Lizdą

Kanadoj
MONTREAL, Kanada. — 

Sekmadienį po pietų čia už
ėjo didelė perkūnija. Žai
bas uždegė katalikų minyš
kų “švenčiausios širdies” 
klioštorių, Sault au Reco- 
llet, Montreal priemiesty. 
Ištiko didelis gaisras. Klioš- 
torius tapo visai sunaikin
tas. Namas buvo apkainuo- 
tas iki $1,000,000. Buvo ap
draustas ant $200,000.

Tur būt minyškos ir “dva
siški tėveliai”- neužsilaikė 
“dievobaimingai,” kad die
vas “atsiuntė perkūną” su
naikinti namą.

PAUUOSAVO PO KAUCIJA fhicagoj [kalinti Drau-
8 GASTONIJOS STREI- .. • n. • _ d a *

GASTONIJA, N. C.—šeš
tadienį aštuoni streikieriai 
ir organizatoriai tapo pa- 
liuosuoti iš kalėjimo po kau
cija. Jie buvo laikomi kalė
jime vaduojantis kaltini
mu, kad jie “dalyvavo už
puolime su tikslu nužudyti.” 
Jie paliuosuoti po $750 kau
cijos kiekvienas. Paliuosuo
ti yra: Clarence Miller, Er
nest Martin, Walter Lloyd, 
Clarence Townsend, R. F. 
McDonald, Robert Litoff, C. 
M. Lell ir J. R. Pittman.

gai Ragina Remti 
“Daily Worker,’’

COUNTY JAIL, Chicago 
•— Dvidešimts septyni dar
bininkai, čia įkalinti vibnoj 
iš kapitalistinių bastilijų 
tai, kad masiniai protestavo 
prieš kapitalistų sudaryti 
suokalbį ant Gastonik 
streikierių, pasiuntė “Daily 
Workeriui” pasveikinimą 
ragina visus darbininkus 
ateiti į pagelbą tam dienraš
čiui šioj kritiškoj valandoj. 
Pasveikinimas sako:

“Del Daily Workerio: 
Mes, revoliuciniai darbinin
kai, esanti kapitalistų kla
sės kalėjime, aiškiau mato
me, negu kada pirmiaus, 
reikalingumą budavoti Ko
munistų Partiją, darbinin
kų vadą, ir anglų kalba 
dienraštį, Daily Workerį.

“Mes raginame visus dar
bininkus prisidėti prie kam
panijos nugalėti finansinį 
krizį, kurį dabar sutinka 
mūsų Partija ir jos spauda. 
Darbininkų klasei reikalin
ga galingą masinė Partija, 
sudrūtintas Daily Workeris, 
kad gerai prisirengti prie 
didesnių kovų, kad prisi
rengti prie kovos už gyvybę 
mūsų draugų, įkalintų Gas- | 
tonijoj, North Carolina. Į 
Partijos ir spaudos atsišau
kimą turi būt visur tinka
mai atsiliepta.

“Pasirašo: Theodore As- 
nes, Lydia Bennett, Antho
ny Bimba, Carl Carlson,' 
Helen Childs, Jack Childs, 
Clara Cline, Paul Cline, Ma
ry Dizoff, J. Louis Eng- 
dahl, Morris Fein, John 
Haecher, Irving Herman, 
Lydia Hilden, Beniamin 
Horowitz, William F. Kruse, 
Anna Liggett, Charlotte 
Melamed, Max Meltz, Alise 
Nasrak, Anner Newhoff, 
Jack Ninel, George Renres-.. 
sas, Carl Sklar, Ethel Stev
ens, Edward Stevens, San
dy Williams.”

----------— —■ “** 3
Madrid, Ispanija.— Ispa

nijos karaliaus motina, ku
ri- numirė j šių mettj pra
džioj, paliko savo asmeni
nio turto arti 66,000,0001 
pesetų arba $11,000,000. Ir 
Europos parazitai turi mil
žiniškus turtus. Trečdalį 
to turto gaus karalius Al
fonsas.

žymus Advokatas Apsiėmė 
Ginti Gastonijos 

Streikierius
Charlotte, N. C. — John 

R. Neal, kuris buvo vyriau- 
siu advokatu gynime moky
tojo Scopes evoliucijos by
loj, Dayton, Tenn., apsiėmė 
ginti Gastonijos streikie
rius. Jis pareiškė, kad ne
turi būt daleista pasikartoti 
kitai Sacco-Vanzetti bylai.

MADRID, Ispanija.— Mi- 
litarinė radio stotis čia ap- 
laikė nepatvirtintą prane
šimą, kad jūrose tapo atra
sta sudaužytas orlaivis anie 
100 mylių nuo Azores salų. 
Nei vieno žmogaus nebuvę 
orlaivy.

Manoma, kad atrastos lie
kanos yra Dornier Wahl or
laivio, kuriuo bandė lėkti 
per Atlantiką Ispanijos la
kūnas Ramon Franco su tri
mis pagelbininkais. Tas or
laivis dingo penktadienio 
naktį.

Laivai jieško lakūnų.

Neišduoda Pilietiniu Popie
rių Kam Atsisakė Kariauti 

New York.— Pirmadienį 
čia federalis teisėjas Edwin 
Sv Thomas atsisakė išduoti 
pilietines popieras profeso
riui Douglas C. Macintosh, 
kuomet jis neprižadėjo ka
riauti atsitikime Jungtinių 
Valstijų karo su kitomis 
valstybėmis.

j no unijos raštinę, o ta visą matė milicija ir užgyrė. Su- 
p virš 150 streikierių šeimynų buvo išmesta iš stubų, jų ra

kandai buvo išmėtyti ant gatvių. Unija įsteigė šėtrinę 
koloniją, kad turėtu pastogę išmesti iš stubų streikieriai, 
ju moterys ir kūdikiai. Darbdaviai, pamate, kad strei
kieriai gali šiaip taip gyventi ir iš stubų išmesti, labai 
įsiuto ir del to suorganizavo žmogžudišką užpuolimą ant 
streikieriii kolonijos.

Suareštuoti Streikieriai Nekalti
Tie draugai, vyrai, moterys ir jaunuoliai, kurie ka

lėjime laukia teismo už žmogžudystę, už užpuolimą su 
tikslu nužudyti, kuriuos kiekvieną dieną bjauriausia 
šmeižia kapitalistu spauda pietinėse valstijose, yra ne
kalti žmogžudystėj. Bet žuvęs Gastonijos policijos virši
ninkas, kaip ir kiti miesto viršininkai, agentai Manville- 
Jenckes kompanijos, užpuolė streikierių koloniją su aiš
kiu tikslu papildyti žmogžudystę. Jis ir jo sėbrai mu
šeikos pirma pradėjo šaudyti į vyrus, moteris ir vaikus 
streikierių kolonijoj. Jie paleido šūvius į šėtras. Joseph 
Harrison, unijos organizatorius, buvo pirmutinis peršau
tas. Eilės provokacijų ir užpuolimų išmokino darbinin
kus suprasti priešo būdą ir kaip su juo apsieiti.

Jeigu streikieriai nebūtų permatę, kad reikia suor
ganizuoti apsigynimo spėka^, tai Gastonijoj būtu tas 
pats atsitikę, kas atsitiko (kiek metų atgal) Ludlow, 
kuomet valstijos milicija, po komanda John D. Rocke- 
fellerio, Jr., agento, sunaikino streikierių koloniją ir vie- 
nuoliką streikierių vaikų ir dvi moteris sudegino, kad at
keršinti mainieriains, kurie sustreikavo prieš Colorado 
Fuel ir Iron Kompaniją.

Del to, kad didvyriški darbininkai gynė save ir savo 
šeimynas nuo žmogžudiškos atakos, dabar kapitalistų 
klasės žmogžudiška mašina nori juds sunaikinti. Del to,

Kkad jie nepasidavė policijos viršininkui Aderholt ir jo 
chuliganų gaujai nušauti ir sudeginti, už tai visa North 
Carolina valstijos spėka tapo sumobilizuota prieš juos, 
kad nužudyti juos po priedanga įstatymų.,

Darbininkai Turi Stoti į Pagelbą
Jungtinių Valstijų ir viso pasaulio darbininkai turi 

suvienyti savo spėkas gynimui tų darbininkų, kurie pa
tys kovojo prieš ataką. Neturi būt daleista valdančiąja! 
klasei atkeršinti tiems darbininkams.

Čia įeina pamatinis klausimas darbininkų klasės tei
sės save apsiginti nuo kapitalistų klasės žmogžudiškų 
atakų ir tuo pamatu darbininkai turi būt ginami.

' Amerikos ir viso pasaulio darbininkai, stokite ginti 
Gastonijos įkalintus streikierius!

Sudarykite dideles demonstracijas prieš naujos 
žmogžudystės konspiraciją!

Kovokite už organizavimą neorganizuotų darbinin
ku!

■t$

. Girdėjau, kad A. L. D. L. D. 
Centro 'Komitetas ruošiasi iš
leisti Amerikos Darbininkų Is
toriją. Manau, jog tai būtų 
geriausias darbas visų, kokį tik
tai kalbamoji organizacija ka- 
da nors yra atlikus. Reikia tik- 
tai žiūrėti, kad ta istorija neiš- 

f? eitų darbu paskubos, ot taip sau 
sumestų jceleto faktų. Reikia 
paskirti komisiją rinkimui me
džiagos ir jos tvarkymui. Jei
gu ir užsitrauktų tokio veikalo 
parašymas metą-kitą, tai niekis, 
bet jisai (tasai darbas) turi 
būti išsamus, platus, detalingas. 
Tokia istorija būtų tai tikrai 
geriausias įdėlis į darbininkiš
kos literatūros sandėlį. 

%,- 4, : •ž?'". ■

Nesenai kas tai “Laisvėj” už- 
ė apie įvedimą į mūs dien- 

leksikografijos (kalba- 
skyriaus. žinoma,

pas mus būtų kompeten- 
kalbininkų, kurie galėtų 
tetingai aiškinti lietuvių 

x>s filologiją, tai toksai sky- 
savaime jau būtų senai at- 

adęs, be< jokių specialių pa- 
ngų jo įkūrimui. Bet kad ne- 
Ime leksikografų, tai nei lek- 
ografijos skyriaus nėra. Nuo 
:ios “leksikografijos,” kokią 
i draugas (sumanytojas) per

ša, tai apsaugok mus perkūne!

Kunigo Miežvinio lietuviai 
kunigai bando atsikratyti, kaip 
kokio dvokiančio dalyko; vadi- 
na ji ex-kunigu.” Bet faktas 
yra tas, kad katalikų vyskupo 
įsakymu jo lavoną globojo lie
tuviai kunigai ir tų pačių kuni- 

į žinia—slaptai palaidojo ka 
kapuose, nors tikyba 

“šventoj vietoj” lai
doti žmogžudį-saužudį. Bet ta 
taisyklė pritaikoma tiktai pa-

Šiandien Bus Masinė N. Yorko Darbininky Demonstracija, ant Union Square, Išreiškimui Protesto Prieš Konspiraciją ant Gastonijos Streikierių.
/V Ja— ------ _ _ ■ _

prastiem parapijonam, o ne ku
nigam.

I

Ii

Išrodo, kad d. Senas Vincas 
nors lėtai, bet tikrai pereis prie 
blaivininkų. Geistina tiktai, 
kad jo priesaika Aštuoniolik
tam Amendmentui užsitęstų 
kiek ilgiau, negu d. Pruseikos, 
kuris kadaise irgi labai iškil
mingai prisiekė daugiau nerū- 
kyt, bet už trijų dienų visai pa
miršo savo prižadus.

Ginkite darbininkų apsigynimo teisę!
Budavokite naujas unijas!
Remkite Nacionalę Tekstilės Darbininkų Uniją!
Lai gyvuoja solidariškumas negrų ir baltųjų darbi

ninkų pietuose. /
Amerikos Jungtinių Valstijų Komunistų

Partijos Centralinis Komitetas.

Prasidės 5 Vai. Dieną. Visi Darbininkai iš Darbo Tiesiog Vykite į Union Square, kad Pareikšti Milžinišką Protestą
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NAUJA BATALIJA PRIES “RAUDONUOSIUS”
t

Lt
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h

Prieš “raudonuosius,” prieš 
kovojančius 1 darbininkus kas 
kartąjvis tiksliau buriasi fa- 
šistinęs spėkos, kurios spiečia
si apie prezidentą Hooverį.

NaęfonSalio Republikonų Ko
miteto x pirpiijdhkas Dr. Work, 
senatorius Burton, iš Ohio, ir 
kiti hooyerįzjno šulai pradėjo 
platų vajų' rinkti pinigams ba
talijai* prieš komunistus ir ki
tus radikalius darbininkus,kaip 
skaitėme pereitą sekmadienį 
kapitalistiniuose laikraščiuose. 
Apie .National Republican, ofi
ciali Republikonų partijos or
ganą, telkiasi atžagareiviš- 
kiausi buržuazijos, politikie
rių ir profesionalų elementai; 
kuriaęl pastovi organizacija, 
kurios nariai įstodami moka 
$10, o.paskui po $10 kas 3 mė
nesiai, delei propagandos prieš 
kairiuosius ir delei juodašim
tiškų gaivalų kurstymo, prieš 
bile darbininkus, kurie stoja į

tų kandidatą į miesto majorus 
Norman Thomasą; padeda so
cial pąrdavikams rinkti $250,- 
000 fondą į taip vadinamą jų 
Sukniasiuvių Unijos streiką; o 
tas streikas, kaip jau,, esame 
pirmiau išdėstę, nėra nieks 
daugiau, kaip tik socialistinių 
vadų sumoksiąs prieš darbinin
kus, ypač kairiąją Adatos; 
Darbų Uniją.

Taigi naujasai republikonų 
vajus yra taikomas vyrausiai 
prieš komunistus ir kovojan
čius darbininkus, o ne prieš žiavimą, 
socialistus, kurie yra kapitalis
tų avangardas kovoje prieš re
voliucinį darbo žmonių judėji
mą. \

Tas vajus pradėta kaip tik 
šiuo momentu, kuomet pieti
nėse valstijose fabrikantai už
simojo pasiųst į elektros kėdę 
kelioliką Gastonijos streiko va
dų ir veikėjų^ National Re
publican šaika, tuo būdu, atsi-

teto. 13-tam Partijos kon
grese jis buvo išrinktas 
kandidatu į Centro Komite
tą, o 14-tam Kongrese—jo 
nariu.

Be to, visą eilę kitokiu di
delių ir atsakomingų .-darbų 
drg. Syrcovas dirbo iki pa
galiaus tapo išrinktas į 
augščiausią Sovietinės Rusi
jos valdvietę — liaudies ko
misarų pirmininko vietą.

Drg. Syrcovas bene bus1 
tik vienatiniu, užimančiu 
tokią vietą Sovietų Sąjun
goj, iš jaunesnių bolševikų. 
Didžiuma esančių priešaky
je Sovietų vyriausybės ir 
Partijos draugų yra įstoję 
bolševikų partijon dar prieš 
1-905 metus ir dalyvavo kai 
barnų metų revoliucijoj. a

ii-
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streiku, pikietą, demonstraciją' stoja galvinyj, kaipo dvasinis 
prieš, išnaudojimą bei prie-'vadas ir finansinis rėmėjas,; 
spąudą. ! tos naujos visa-amerikinės
/^Fašistinis National Republi-’kampanijos prieš darbininkus. 
Can bus plačijai pkleidžiamas 
veltui, kaipo pjudytojas “tik
rųjų amerikonų” prješ atei
vius “Ir šiaip sąmoningesnius 
darbininkus. 5,000 laikraščių 
redaktorių siuntinėjama spe
cialiai (aplinkraščiai, kur būb- 
nijaitfh ^j5ie rėpublikohii val
džios” “gerūs darbus’^ ir šau
kiama yisa'is būdąis remt ją 
kovoje prieš komunistinę spau
dą, prieš ‘Raudonuosius. Tie
sa, toje', proklamacijoje sumi- 
nima"Jr socialistai, bet tik de
lei akių«nukreipimo, delei pa- 
slėpiį^d į ką ištikrųjų cielia- 
vojąjį Nes,f pav., New Yorko 
republikonų ir demokratų laik- darbo masių organizuotojui, 
raščiai plačiai garsina socialis- drąsintojui ir mokytojui.

;Tai yra mobilizuotojas Ameri
konų Legiono, kukluxu ir kitų 
fašistinių nevidonų prieš šios 
šalies proletariatą.

Akivaizdoje to naujo reak
cijos gulimo ant klasinio dar
bininkų judėjimo, akivaizdoje 
tų pasmarkintų perkūnavimų 
prieš komunistus, darosi juo 
būtinesnis reikalas Amerikos 
proletariatui masiniai burtis 
apie Komunistų Partiją, revo
liucinės kovos vadą, ir teikti 
kuo gausingiausios, skubiau
sios finansinės paramos Daily 
Workeriui, vyriausiam mūsų 
spaudos organui, AmerikosAPŽVALGA

Moralistas Fašistas
Net per tris į Brooklyno 

fašistų lapo numerius tūlas 
“Tėvas” (Valaitis) plūdo S. 
L. A. 83 ir 250 kuopų išva- 
ČL.L—įvykusį i bendrai 
aną sekmadienį Forest Par
ke. Šitas kuopas fašistai 
vadina bolševikiškom, nes 
jos nepritaria esamajai Su
sivienijime sandariečių-faši- 
stų-socialistų bjauriai poli
tikai. Išniekinęs “Aido” ir 
“Lyros” Chorus, sakiusį už 
Susivienijimą prakalbą Mi- 
zarą, tasai bradas pagaliau 
išdergia visus kitus išvažia- 

jvimo dalyvius. Bet daugiau
siai kliuvo jaunimui, kuris 
pavakarėj žaidė ant pievos. 
Merginas išvadinęs prosti
tutėm ir kitokiais vardais, 
tasai “moralistas” surinka: 
“Ar tėvai ir motinos, kurie 
savo mergaites ir jaunus 
berniukus auklėjate, mato
te, kur link tas viskas ve
da!” Tegul tas fašistpalaį- 
kis bus saugus, kad jų ne
veda ten, kur fašistai veda: 
Miežviniams, bei tokiem po-; 
namį delei kurių akcijos ki
ti turėjo į beprotnamius nu
eiti (lai Valaitis pasiklausia 
apie tai centruose savo kole
gų). Pagaliaus ir pats Va
laitis turėtų gerai pasižiū
rėti atgal, pirm, negu kitus 
tautiškai plūdus.

SHENANDOAH, PA

Delsi Lietuvos Baduoliy Šelpimo 
Svarbu Visiems Aukotojams

KOMITETO ŠELPIMUI LIETUVOS BADUOLIŲ PRANEŠIMAS

GREAT NECK, N. Y. -

Antrad., Birželio 25, 195

Drg. Syrcovas—Naujas 
Sovietų Rusijos Premjeras

Į pasitraukusio drg. Ry- 
kovo. vietą Sovietinės Rusi
jos liaudies komisarų pirmi
ninku (premjeru) tapo iš
rinktas drg. Sergiejus Iva- 
novičįius Syrcovas. Jis gi
mė 1893 metais mieste Slav- 
gorode, Jekatkrinoslavo gu
bernijoj. Jo tėvas buvo ofi- 

. so .darbininkas, -o motina 
paėjo iš valstiečių. Devy
nių metų amžiaus būdamas 
d. Syrcovas pradėjo lanky
ti kdmercirię mokyklą Char
kove. Vėliau su visa šeimy
na persikėlė į Rostovą. 1912 
metąis jis. , pabaigė savo 
mokjsfą komercinėj mokyk
loj ir- lankė* Politechniškojo 
Inst tuto z.-Petrapilyj fakul- 
tetą^ Čia susidomėjo vi- 
suoipeniškate klausimais ir

IŠ Lietuvos Baduolių šelpimo 
Darbuotes

Great Necke ibaduolių šejpi- 
mo darbas eina trimis fron
tais. Pirmoj vietoj aukų rin
kimą po stubas atliko Literą-i 
tūros Draugijos 72 kuopa. Gi 
Darbininkių Susivienijimo 64 
kuopa rinko -aukas savo suši
kime, parengtame baliuje ir 
aukojo iš iždo. Pastaroji au
kų rinkliavoje pralenkė pirmą
ją kuopą. Iki šiol mūsų mie
ste baduoliams aukų buVo su
kelta apie $50. . į -

Trečias darbuotės punktas, 
tai sudarymas Great Nęc^o , 
komiteto Lietuvos baduo|iams : 
šelpti. Prie komiteto yfa plri- 1 
sidė j ę Literatūros Draugijas 1 
72 kuopa, Darbininkių Susivie
nijimo 64 kuopa, Tąrptaytimo 
Darbininkų Apsigynimo kuo
pa, Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė, Lietuvių Komunis
tų Frakcija; yra užkviestą S. 
L. A. vietinė kuopa.

Buvo kviesta ir Franciškinė 
Draugija, bet, pasidarbavus 
tūlam socialistui ir Romos tru- 
sto agentams, draugiją atkal
bėjo nuo prisidėjimo prie taip 
svarbaus ir taip būtinai rei
kalingo baduolių šelpimo dar
bo. ’ }'

Lietuvos baduolių šelpimo 
komitetas 17 d. birželio turėjo 
gana planingą susirinkimu, 
kur prieita prie viebalsid 'susi- 

, tarimo surengti didelį išvažia
vimą į Bay Side girias, -prie* 
Nassau bulvjardof Kalbamos 
girios randasi tarpe Flushin-- 
go ir Jamaicos.

Išvažiavimas įvyks 14 dieną 
liepos, tačiaus jei tą dieną ly- . 
tų, tuomet išvažiavimas įvyks 
sekamą nedėldienį, 21 d.1 lie
pos.

Vieta, kurią greatneckiečjai > 
surado ir gavo leidimą daryti 
išvažiavimą, labai panaši į bu
vusią Glendąie giraitę,, |tik >ši 
vieta daug didesnė. Mes tiki
mės, kad mūs kaimynai— 
Brooklynas, East New Yorkas, ' 
Maspethas ir įjHuntingtonas 
būriais aplankys išvažiaviih^-"

Garsiosios Glendale visos 
tradicijos suras sau malonų , 
priglaudimą. Čia bus paruosta 
puiki programa, geros prakal- . 
bos, žaislai ir kontestai. Na, 
o užkandžių, tai jau greątnęc- 
kiečius svetingumu vargiai 
kas galėtų kirsti.

Kaip atrodo, tai pradžia 
šelpimo darbuotės pradėta ge
ra ir Great Neckas ruošiasi 
daug aukų sukelti Lietuvos ba
duoliams.

Balanda.

nM

Draugės ir Draugai! ,
Jau suvirs du mėnesiai laiko kai 

susiorganizavo Komitetas Šelpimui 
Lietuvos Baduolių, kurio tikslas bu
vo parinkti kiek galima daugiausiai 
is amerikiečių darbininkų centų ir 
pasiųsti juos Lietuvos badaujan
tiems vargdieniamp—darbininkams 
ir smulkiesiems valstiečiams—ku
riais niekas nesirūpina. Per tą lai
kotarpį tūpime surinkę virš $3,000. 
Mūsų Komiteto tikslu buvo: jei tik 
bus galima, pasiųsti į Lietuvą savo 
žmogų, kuris ten pat ant vietos, ap
žiūrėjęs situaciją, pradėtų šelpimo 
aktyvį darbą; kad jis ten, veikiant 
patiems baduoliams, teiktų pašelpą 
ne buožėm, kunigam ir jų artimiem, 
bet tiem darbininkam, kurie yra pri
slėgti ir išnaudojami buožių ir fašis
tų valdžios.

Jeigu negalėsime pasiųsti savo at
stovą manėme, tai surinktus pinigus 
pasiųsime vietų komitetam, susida- 
riusiėm iš pačių baduolių ir bedar
bių, kurie paskaidytų amerikiečių 
darbininkų centus tarpe tų, kuriem 
labiausiai pagelba reikalinga.

, Siuntimas žmogaus
Komitetas pasiuntė laišką fašistų 

valdžios pasiuntiniui Washingtone, 
p. Balučiui, klausdamas apie siunti
mą žmogaus Lietuvon ir tenaitinį 
šelpimo darbo varymą pirmyn. Iš p. 
Balučio buvo gautas atsakymas, kad 
išgavimui mūs pasiuntiniui vizos tu
rime kreiptis į Lietuvos fašistų val
džios konsulatą New Yorke, o apie 
patį šelpimo darbą Lietuvoje jis ne
galįs mums nieko pasakyti. Esą, 
Lietuvoje jokiai organizacijai ir 
įstaigai nebus galima kurtis be vi
daus reikalų .ministerijos leidimo ir 
kad mūs atstovas, nuvykęs į Lietuvą, 
norėdamas atidaryti kičinus (virtu
ves) baduoliams maitinti, turės gau
ti iš vidaus reikalų ministerijos lei
dimą.

Komitetas pagaliaUs buvo išrinkęs 
ir atstovą—juomi buvo dr-ge E. N. 
Jeskcvičiūtė—kuri tuojau ruošėsi 
kelionėn. Tačiaus, nuėjus pas fašis
tų valdžios konsulatą New Yorke, 
vizuoti pasą, jai buvo netiesioginiai 
pareikšta, kad, nors pasas nėra atsi
sakoma duoti, tačiaus, jis nemano, 
kad Lietuvoje mūs Komitetas galės 
savistoviai veikti; jam, esą, reikėsią 
kooperuoti su Centraliniu Komitetu 
(Smetonienės), arba jam panašiais, 
bei valdiškom įstaigom, ir kad Lietu
vos valdžia dabartiniu laiku, ypačiai 
po atentatui ant Voldemaro, smar
kiau negu pirmiau daro represijas 
visokiom organizacijom. Todėl kon- 
sulątas vizuodamas, pasą, teduodąs 
užtikrinimą, kad mūs atstovas galė
siąs pasiekti Kauną, o daugiau rizi
kuojąs. \ Tuo būdu atstovo siunti
mas buvo sulaikytas.

Pagaliaus gavom iš Lietuvos visą 
eilę laiškų—nuo darbininkiškų orga-' 
nizacijų ir pavienių patikimų asme
nų,—kuriuose buvo pabrėžtinai nu
rodyta, kad Lietuvoj šelpimo darbo 
mes negalėsime savistoviai , vesti. Vi- 

( soj eilėj vietų buvo besikurią pusiau 
legaliai pačių bedarbių komitetai, bet 
fašistų valdžia, kai tik sužinodavusi, 
kad tie komitetai. yra iš kairesnės 
krypties darbininkų, kad jie neturį 
geros akies ant smaugikų ir budelių 
valdžios, tuojau juos išardydavo. 
Buvo netgi nurodyta, kad fašistų ’ 
valdžia, žinodama, jog Amerikos 
kairieji darbininkai turi suorganįzą-

ir

vę savo komitetą, per kurį renka au
kas šelpimui Lietuvos baduolių, kai 
tik pasiųs juos kuriam nors komite
tui, tuojau gali ant jo užpulti ir 
draugus suimti, kaipo neištikimuo
sius valdžiai, ir prisiųstuosius pini
gus konfiskuoti.

Siuntėme laiškus ir kaBlegramas į 
užsienį, klausdami draugų patarimo 
ir nurodymo, kaip aukas siųsti, ar 
randasi bent vienas komitetas, kuris 
galėtų perduoti juos bedarbiam ir 
baduoliam. Tačiaus atsakymai vis 
buvo, kad tokius komitetus fašistų 
valdžia užgniaužia; kad jinai palai
ko tik vyskupų ir pačių fašistų įkur
tą “šelpimo” komitetą, kuris rūpina
si geru tik buožių, kunigų ir kitokių 
asmenų, kuriem pagelba nėra reika
linga.

Ir tai nėra įstabu. Fašistų valdžia 
uždengė net tokią socialdemokratų 
partiją, kuri ilgą laiką mokėjo prisi
taikyti prie fašistų viešpatavimo, 
kuri netgi padėjo fašistam įsigalėti 
ir pasigriebti valstybės vairą. Už
dengia kiekvieną ratelį, kiekvieną 
organizaciją, kuri yra šiek tiek libe- 
rališkesnės varsos. Vadinasi, fašis
tų valdžia nepaiso badaujančių žmo
nių, nežiūri į teikimą jiems pagelbos. 
Jinai gniaužia kiekvieną pasijudini
mą ir persekioja kiekvieną, kurį tik 
nujaučia esant ne savo plauko.

Negalime Siųsti Aukų
Ačiū žiauriai fašistų reakcijai

persekiojimui visokių iš pačių be
darbių ir darbininkų įsikūrusių ko
mitetų; ačiū tam, kad šiandien ten 
neleidžiama veikti nė jokiai libera- 

• liškesnei, ne tik darbininkiškai orga
nizacijai, Komitetas Šelpimui Lietu
vos Baduolių, apsvarstęs visą padėtį, 
nutarė nerizikuoti siųsti į Lietuvą 
nė vieno cento, kuriuos sudėjo ame
rikiečiai darbininkai. Esant tokiai 
padėčiai, Komitetas, sulaikęs pini
gus, nutarė atsiklausti pačių aukoto
jų nuomonės. Nežiūrint mūsų priešų 
tauškimo, būk surinktas aukas pasi
dalinsią patys komunistai Ameriko
je, būk tosios aukos būsią naudoja
mos “Laisvei,” etc., Komitetas Šelpi
mui Lietuvos Baduolių, negalėdamas 
surinktų aukų perduoti tam, kam 
buvo skirtos, kreipiasi į aukotojus.

Todėl mes pareiškiame, kad
1. Nuo šio pranešimo pasirodymo 

spaudoje nė viena lietuvių darbinin
kų organizacija, nė parieniki asme- 
nys-darbininkai nesiųstų . Komitetui 
šelpimui Lietuvos Baduolių jokių 
aukų, jokių pinigų.

2. Kiekvienas lietuvis darbininkas 
bei organizacija, aukojęs į Komitetą 
Šelpimui Lietuvos Baduolių, praneš
tų sekretoriui, kur jo aukotus pini
gus atiduoti: pačiam aukotojui-jai, 
arba kuriai iš žemiau nurodytų įstai
gų:

(a) Priešfašistiniam Komitetui, 
kuris remia Lietuvos priešfašistinį 
judėjimą—kovojantį prieš esamąją 
Smetonos-Voldemaro kliką, kuri 
spaudžia ir persekioja Lietuvos clar- 
bininkus ir varginguosius valstie
čius;

(b) Gelbėti Gastonijos streikierių 
reikalų gynėjus, įkalintus darbinin
kus, kurie laukia mirties Gastonijos 
kalėjimuose. Šiam tikslui aukos tu
rėtų būti pasiųstoj per Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą, kuris finan
suoja bylas.

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Įvairumai
Bedarbė siaučia visu smar

kumu. Trys ketvirtadaliai 
mainierių jau virš trijų sa
vaičių, kaip nedirba ir nežinia, 
kada pradės dirbti. Matomai, 
kompanijos jau susimerkė su 
ponu Lewisu ir rengiasi darbi
ninkams algas nukapoti, ku
rios ir taip labai menkos, paly
ginus su pragyvenimo brangu
mu. Iš to matosi, kad Lewi- 
so unija jau atgyveno savo 
dienas iy jos vietą turės užim
ti Naujoji Mainierių Unija.

Parapijonų bėdos tęsiasi to
liau. Jau buvau rašęs, kad 
vietos kunigas išvaikė parapi
jos susirinkimą ir manė, kad 
tuomi viskas užsibaigs. Bet 
parapijonai tuomi nepasitenki
no ir dabar jau turi nusisamdę 
advokatą. Parapijos preziden
tas Daugirda žada kovoti prieš 
kunigą.A Taigi, dabar jau jų 
ta (kova teisme atsidurs;

šešius mėnesius, o vėliau 
tapo ištremtas į Masurkaja 
(Irkutsko guberniją).

Ten buvo iki Kovo revo
liucijai. Sugrįžęs į Petro
gradą jis ir vėl pradėjo 
veikti. Vėliau nuvyko į 
Rostovą, kur buvo veikslus 
ir ėjo Rostovo-Načičevo 
Partijos Komiteto nario pa
reigas, taipgi buvo nariu 
darbininkų ir kareivių tary
bos. Ten jis važinėjo po vi
są apielinkę organizuoda
mas Partijos grupes ir ruoš
damas darbininkus būsimai 
kovai. Iš ten jis buvo pa
siųstas į VI Partijos Kon
gresą. Iš Sovieto buvo de- 
legatuotas į “Demokratinę 
Konferenciją.” Be to, jis 
ėjo pareigas Rostovo Sovie
to pirmininko ir pirmininko 
militarinio-fevoliucinio ko
miteto. Laike Kaledino puo
limų aktyviai dalyvavo ko
vose.

Rugpjūčio menesį 1918 
metais d. Syrcovas nuvyko į

WILKES-BARRE, PA

■ • e • [ a 1Visoms Mūsų Organizacijoms
Kad padarius pasekminges- 

nius parengimus, piknikus, 
šiuomi pranešam, kad bendras 
komitetas laikytame savo po
sėdyje nutarė surengti del 
“Laisvės” pikniką. Daržas 
yra jau pai^itas ant rugpjūčio 
25 dienos. Visos organizacijos 
ir draugijos nerengkite minėtą ; 
dieną jokių parengimų, bet vi- 
si organizuotai atvažiuokite į Y1 
“Laisvės” pikniką. Ne tik vien 
iš Wilkes-Bąrre ir jo apielin- 
kėse, bet visos kietosios indus
trijos kolonijose ir siekian’t 
Binghamton, N. Y., nedarykite 
jokių parengimų minėtą die
ną. Tą dieną turi būti užpil-‘ ’ 
dytas Valley View daržas pil-‘ 
nai. ,

. . . i i.

frontą, kur buvo komisaru išvažiavimą.
_ . O *♦ dniin* m hnci dieną visos bažny-

Parapijonų Draugas.

4

Progresyvių draugijų, išva
žiavimas įvyks 30 d. - birželio, 
ant taip vadinamo Šatrijos 
kalno. Bus ir programa. Dai
nuos Lyros Choras; bus geras 
kalbėtojas. Girdėjau, kad ir 
daugelis parapijonų ateisią;' į 

Pažiūrėsime, 
ar daug jų bus mūsų parengi
me.

Wait

įstojo 1 pirmiau į legales, o 
vėliau į nelegates studentų 
organizacijas. Į Partiją įs
tojo 191 j metais iF veikė po 
slapyvardžiu Aleksander.” 
1914- metais jis jau. veikė 
tarpe Ne vos srities darbi
ninkų, kaipo propagandas-

Pabaigoj 1914 metų d. 
Syrcavas. buvo suareštuotas 
ir aįMaltįntūs už priklausy
mą flfie Rusijos Socialde
mokratų Darbo Partijos 
(bolfevikų). Sėdėjo 9 mė
nesius kalėjime. Laike kru
vinų* »Irenos skerdynių, d. 
Syrcovas buvo suareštuotas 
ir silejo. Spaskaja kalėjime 

w ■

12-tos divizijos. Gruodžio 
mėnesį tapo sužeistas. Tar
pe 1921 ir 1923 metų drg. 
Syrcovas buvo nariu Sovie
tų Sąjungos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto ir 
dirbo registracijos ir pa- 
skaidymo narių departmen-. 
te. Vėliau dirbo agitacijos, 
ir propagandos sekcijoj; 
Partijos Centro Komitete.- 
Nuo 1926 metų iki šių laikų 
d. Syrcovas buvo sekreto
rium Partijos Sibiro Komi-

Pastarųjų mętų įvykiai, o 
ypatingai rinkimai į Vokietijos 
reichstagą ir rinkimai į dirbtu
vių komitetus aiškiui parodė, 
kad Berlyno darbininkai smar
kiai revoliucionizuojasi. Ypa
tingai Berlyne komunistai vis 
labiau ir labiau eina prie to, 
kad užkariauti didžiumos ddrbi- 
ninkų užuojautą.

G. Zinovjevas.

Rugpjūčio 15 d..bus viettL^ 
iškilmingiausių parengimų, ko-*N. 
kis yra kada buvęs šioj apie- 
linkėj. Tą dieną visos bažny
tinės organizacijos rengia pik
nikus del garbės “šventųjų,” 
gi tikrenybėj del išnaudojimo 
ir temdinimo daugiau darbi
ninkų. Minėtą dieną rengia 
visi progresyviai darbininkai 
pikniką de 
kalinių Čia, 
se šalyse, 
žinome, ka

naudos politinių 
Amerikoj, ir kito-z 
Mes, visi lietuviai, 

------- , —ip yra kankinami 
Lietuvos politiniai kaliniai Lie
tuvos SibireC—Varniuose. Tat 
visi ir visos ruoškitės būti Vai-, , 
ley Vięw djarže rugpjūčio < 15 > 

dieną.



GERAI PATAIKO!

CASTON ROPSEVICH

Kaspariūnas

DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ

PIKNIKAS ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

J. Khtčinas, iždininkas

LIETUVIS GRAB0R1US

ĮSITEMYKIT PARKO ANTRAŠĄ

DURYEA, PA

25 Gillet Road,

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI
NOTARY

PUBLIC

Telefonas

Stagg

5043

VALGIAI IR GĖRIMAI GRABORIUS
Atgal

Bus svečių iš Chicagos, Detroito, Cle- 
velando, Pittsburgho, Wilkes-Barre, 
Scrantono, Philadelphijos, Bostono ir 
iš kitų artimiausių miestų.

vas pranešė, kad šio 
susirinkime negalėjo 
. Atstovas pranešė,

LIETUVIŠKA AUTOMO 
BILIŲ MOKYKLA

kuoveikiau- 
d vie jų mėnesių 
po to jau bus

kad kiekvienas 
bei darbininkų

Pinigus persiunčiam grei
tai ir žemomis ratomis

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

Hamburg-American Line
W BBOADWAY, NEW Y0XK

Taip sako pilietis Ant. Tacilauska*! 
užlaikytojas Restorano po num. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS,

Spec

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.

Dainuos visi darbininkų chorai iš New 
Yorko apielinkčs, vadovaujami V. Žu
ko ir dalyvaus Philadelphijos Lyros 
Choras, vadovaujamas J. Jurčikonio.

Delegatai iš konferencijos, 
kuri įvyko Brooklyne, Lietuvos 

i, pranešė, 
gatų buvo daug nuo 
rganįzacijų

Kalbės mūsų seni darbuotojai 
darbininkų judėjime

Lietuvių Judžių Korporacija Cineova ims 
šio pikniko f i imas ir jos bus rodomos ne 
tik Amerikoje, bet ir kitose šalyse

Draugas Balčiūnas, iš Long Island City, žada 
sulošti šachmatais by kurį iš pikniko dalyvių. Jis 
loš vienas su dviem ar trim. Brooklyno kriaučiai 
didžiuojasi, kad čekeriais niekas jų nesuloš. Svei
ki sulaukę pikniko, matysime, kas ko vertas.

Jau paskirtas komitetas vedimui maisto de- 
partmento. Komitetas pareiškė, jog visų maistą 
gamins ant vietos. Tai bus šviežus ir skanūs val
giai. Bus šaltų gėrimų ir pakankamai Naujokų 
cigarų.

Grieš Dvi Prof. Retikevičiaus 
Orkestros

John Naujokas 
kauskas, 214 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietu * J -*
bininkai, pripa 
riausi cigarai

Patarnauju visiems be skirtumo 
Įsitikinimų ir tolumas nedaro del 

’manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

gaspadorius, pildydamas šėri
ninkų nutarimą, išdavė svetai
nę Tarpt. Darb. Apsigynimo 
ir A. L. D. L. D. kuopoms ren
giamom prakalbom kun. M. X. 
Mockui. Prakalbos turėjo į- 
vykti birželio 4 ir 6 d.» Bend
rovės valdyba, pamačius skel
bimus, birželio 3 d. sušaukė 
valdybos posėdį ir, sulaužyda- 

’ šėrininkų tarimą, nutarė 
etainę neduoti. Birželio 4

svetimtaučių svetainių.
Aušros Draugijos susirinki

mas įvyks liepos 5 d., Lietuvių 
Laisvės Svetainėj, 269-73 Sec
ond St. Visi ateikite į susirin
kimą, nes bus priėmimas re
zoliucijos. Taipgi atsiveskite 
naujų narių prie draugijos pri
sirašyti.

Aušros Draugijos Kor.,
V. K. Sheralis.

Iš IR I

’ LIETUVA
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

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

$5 jeigu taksus) 
3-čia klesa

mechaniškų poderiu daugiau 
anglių išima.

Bet mūsų, broliai katalikai 
nekreipia domės į tai, kas bus 
toliau. Pereitą savaitę buvo 
atvykęs vyskupas. Tai tėvai 
suvedė keletą šimtų vaikų ir 
mokėjo po $2 už kiekvieną 
vaiką, kad vyskupas, iškėlęs 
rankas, -paniurnėjo kelias mi
liutas.

Liepos 4 d. vyskupas bus 
Pittstone. Girdėjau, kad jau 
yra susirašiusių apie 700, ku
rie taipgi užmokės po $2 kiek
vienas.

51,000 Tik Už 60 Cent?
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, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių flop’s nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, 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 liga, tai atsiųsk 85c, o gau
si mū«u gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai Il
gai kelia ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAITIS
Spencerport, N. Y.

Tautininkai sako, kad visi 
turime savus remti. Jie sa
ko, kad ir Lietuvoj kruvinąjį 
Smetoną turime remti todėl, 
kad jis savas. Bet čia nieko 
nesako, kuomet savi neša ai
rių vyskupui dolerius.

Vietos parapijonai negali į 
bažnyčią įeiti be 10 centų, ne
paisant, kad ir mėnesines duo
kles moka. Daugelis parapi
jom! pusbadžiai gyvena, bet 
sulaukę nedėldienio neša pas
kutinius centus ir palieka baž
nyčioje.

PHILADELPHIA, PA.
Draugai! Kurie norite va

žiuoti j “Laisves” pikniką spe
cialiu traukiniu 7 dieną liepos 
(July), tuojau kreipkitės pas 
drg. Aleksiejų, 1014 Green St., 
Philadelphia, Pa.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

113 W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

el., So. Boston 0304 W.

,d., toj pačioj dienoj, kada tu- gausite L. L. Svetainę susirin- 
irėjo prakalbos įvykti, prane- kimams laikyti? Aš esu ,tik- 
šė rehgimo komisijai, kad sve- ras, kad ne! Jeigu laikysite 

Itainės neduos. Komisija bu- šitą pačią valdybą, tai jum pa- 
|vo priversta išlikti iš darbo ir tiem uždarys svetainės duris 
jieškoti kitos svetainės, bet;ir būsite priversti kreiptis prie 
prakalbos vis tiek įvyko, Uk
rainą Svetainėj, 214 Fulton 
St., nežiūrint sabotažo. Aud
ros Draugija, išklausius atsto
vo pranešimą ir kaipo šėrinin- 
kė viršminėtos bendrovės, nu
tarė išnešti protesto rezoliuci
ją prieš tokį board direktorių 
elgimąsi ir laužymą šėrininkų 
tarimų. Tai tiesioginis kenki
mas bendroves augimui. Ko
misija išrinkta del pagamini
mo rezoliucijos ir ateinančiam 
draugijos 
kime bus priimta 
draugės 
rinkti 
svarbus

Prie 
mažai j 
bendrovės 
kusuojant 
paaiškėjo 
šėrininkų. 
apgarsinimai 
Butkus ir fašistas B. Juzapa- 
vičius (tai bendrovės viršinin
kai) nubėgo pas dievo pašto? 
rių (kunigą) ir pranešė “bai
senybes,” kad kun. Mockus 
kalbės Elizabethe ir dar L. L. 
Svetainėj. žinomas daiktas, 
kad dievo paštorius pasakė: 
Jeigu jūs norite, kad jūsų vi
sų direktorių, neišskyrus ir Pe- 
rekulščiko, pasiųsčiau dūšias 
pas pono dievo mamą, tai ne
duokite svetainės. Tuojaus 
susišaukė direktorių susirinki
mą ir, sulaužydami šėrininkų 
tarimą, uždarė svetainės duris. 
Prakalbom vietos nėra, kny
gynui vietos nėra, žodžiu sa
kant, kas tik kultūriško, tai 
vietos nėra! Bet už tai viso
kios rūšies gemblerystės, 'gir
tuokliavimas ir muštynės, tai 
eina pilnoj to žodžio prasmėj.

Šėrininkai! Pagalvokite ge
rai ir paklauskite patys savęs, 
kas valdo L. L. Namo Bendro
vę? Aišku, kad vietinis tam
sos apaštalas, klebonas, prieš
akyje su fašistais Butkais, 
Džiovaliais, Juzapavičiais, Pe- 
rekulščikais ir kitais. Klebo
nas pasakė neduokite svetai
nės, jie ir nedayė.

Šios bendrovės didelė di
džiuma šėrininkų—dirbtuvių 
darbininkai ir jeigu iškiltų 
streikas, ar jūs esate tikri, kad

Serganti Y
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abclnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Lagps, 
Pilvo ir Mšlažamės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sdcTctai
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI-

DeleiLietuvosBaduolių Šelpimoi ui' H
Visiems Aukotojams Svarbu

Aušros Draugijos susirinki- 
įvyko birželio 7 d. Susi- 

rttTRTifie iiarių dalyvavo mažai, 
gal būt šiltas oras pakenkė.

Po perskaitymui protokolo 
sekė komisijų bei atstovų pra
nešimai. Iš priešfašistinio vei
kimo atstovas neturėjo ką 
svarbaus pranešti. Taipgi T. 
D. A. atstovas nedaug ką pra
nešė, tik pažymėjo, kad T. D. 
A. ir A. L. D. K. D. vietinės 
kuopos buvo surengę bendrai 
kun. Mockui prakalbas. Pra
kalbos pavyko neblogai. Pra
kalbom buvo paėmę Lietuvių 
laisvės Svetainę, bet svetainės 
^raldyba nedavė, atsakė, pas
kutinėj dienoj. Komisija buvo 
jieškoti kitos svetainės ir pra- 
prakalbos vis tiek įvyko, Uk
rainą Svetainėj. •

Pikniko komisija pranešė, 
jog piknikas pavyko neblogai, 
pelno UMp virš $84. Piknikas 
galėjo būt dar sėkmingesnis, 
jeigu nębūtų įvykę du lietu
vių piknikai tą pačią dieną. 
Šv. Jurgio Draugystė turėjo 
kitoj vietoj surengus pikniką. 
Prie Aušros Draugijos priklau
so nemažai biznierių, bet ant 
pikniko nei vienas nepasirodė.

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiau s J laikąį? 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas 825. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis If 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. NedėldienUis nuo U iki t 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave„ eor. 14tn 8t„ N. Y.

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

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Jei kuris aukotojas nori atsiimti 

savo aukas, tai jis su reikalavimu 
turi sugrąžinti iš Komiteto gautas 
už savo aukas kvitas.

Po 2 mėnesių nuo pasirodymo ši
to pranešimo spaudoje Komitetas 
Šelpimui Lietuvos Baduolių bus lik
viduotas ir visi jo žinioje esantieji 
pinigai, kurių aukotojai neatsilieps, 
ir neduos nurodymų, kas su jais da
ryti, bus padalinti pusiau ir atiduo
ti: pusė Priešfašistiniam Komitetui 
ir pusė gynimui Gastonijos darbinin
kų. Todėl kiekvienas aukotojas, ku
ris tokiam patvarkymui būtų prie
šingas, yra raginamas 
šiai pranešti (laike 
būtinai) tuojau, nes 
pervėlai.

Komitetas ragina, 
lietuvis darbininkas, 
organizacija, aukojęs šituos skatikus 
Lietuvos baduolių šelpimui, bet ne
sant galimybių jiems perduoti, pa
skirtų jas minėtom įstaigom. Kurios 
organizacijos arba pavieniai sutinka 
su tuo, gali nerašyti nė laiško, nes jų 
aukos vis tiek po dviejų mėnesių bus 
perduotos paminėtiem tikslam.

Mes raginame visus lietuvius dar
bininkus paskirti savo skatikus 
Priešfašistiniam Komitetui ir Tarp
tautiniam Darbininkų Apsigynimui. 
Reikia dėti dideliausių pastangų pa
gelbėti Lietuvos darbininkams nu-

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, ne", geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

kurių čia randasi daug 
laužyklų, šį mėnesį, 
dviejų savaičių, tik dvi 
darbininkams leido 
žmonės šneka, kad šį mėnesį 
jau daugiau ir nedirbs. Vie
na laužykla dirba pilną laiką, 
nes daug yra kontraktorių ir

Ulmer Park Music Hall
Brooklyn, N. Y

mėnesiniam susirm- 
Draugai ir 

, būtinai turime susi- 
skaitlingai, nes bus 
klausimas.
Aušros Draugijos ne
priklauso viršminėtos 

šėrininkų. Bedis- 
šį nuotikį, štai kas 
iš pačių bendrovės 

Kaip tik pasirodė 
tai fašistas J.

versti kruvinąjį fašizmą, ir tolydžio 
turime prieš savo akis tragiškas by
las Gastonijoj, kur keliolikai darbi
ninkų kovotojų grūmoja mirtis už 
tai, kad jie gynėsi nuo užpuolikų, 
pasamdytų kapitalistų . Mes ma
nome, kad šitie reikalai ' yra taip 
jau svarbūs ir kiekvienam’darbinin
kui stovį prie širdies.

Komitetas dar ir dar sykį per- 
sergsti visus lietuvius darbininkus, 
kad jie neduotų ne viena cento kleri
kalams ir tautininkams, kurie kauli
ja aukas iš lietuvių darbininkų, ir 
jas atiduoda Smetonienės arba Lie
tuvos vyskupų suorganizuotiem ko
mitetam. Kalbamieji komitetai, kaip 
jau buvo ne sykį įrodyta, šelpia ne 
tuos, kuriem pagalba ištikro yra rei
kalinga, bet buožes, ir kitus elemen
tus, artimus fašistu valdžiai. Atiko- z V
jimas į minėtuosius komitetus, reiš
kia aukojimą stiprinimui fašistų val
džios, gi mūsų, Amerikos lietuvių 
darbininkų obalsiu buvo ir yra:—

Šalin fašistu budelių valdžia iš Lie
tuvos !

Šalin jų palaikytojai iš Amerikos 
lietuvių tarpo!

Lai gyvuoja darbininkų valdžia 
Lietuvoj ir visam pasaulyj!

Kom. šelp. Liet. Baduolių

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatizmu, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimu. Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimu, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydo o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pns aptickorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Boksais Ointment Co, 
518 MAIN ST. UOX 352 
HARTFORD, CONN. U. S. A.

Bedarbė šioj apielinkėj siau
čia. Darbininkai visur dejuo
ja. ,f Vienos kasyklos, išbuvę 
po porą mėnesių be darbo, 
pradėjo dirbti, tai kitos susto
jo. Pennsylvania kompanijos, 

anglių 
bėgiu 

dienas 
dirbti.

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 Baliu ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbyatės 
draugu cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą. kuri” visiem* patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiąme ant 
pareikalavimo visur i kitus miestus 
biznieriams ir privatiikiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 18- 
4as apmokame.

Adresas:

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

baduolių klausimu 
kad deteg; '.
įvairių organizacijų. Konfe
rencijos buvo didžiausias už
davinys, kaip geriau galima 
būtų sušelpti Lietuvos baduo- 
lius. Konferencija nutarė ra
ginti didesnes lietuvių koloni
jas, kad organizuotų šelpimo 
komitetus i? remtų visais gali
mas būdais Lietuvos . baduo- 
lius.

Liet. Laisvės Namo Bendro
vės atsto 
mėnesio 
dalyvauti

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

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

__ nupirktų lotų xiž $1950 iki $2950 ant mėnesi
nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y. 

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

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
f savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei- 

Schuylkill Avenue, 
pasekmingai 

taip ir LX

dai ir išmintingi dar
žine, kad JOHN’S ge- 
Amerikoje po 10 ten-
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Nuo Hartfordo iki Brooklyno Lietuviai Bus Šioj 
Milžiniškoje Iškilmėje

WATERBURY, CONN

KETVIRTAS METINISMONTELLO, MASS

J. Strižauskas na

OAKLAND, CAL

E. Kiliene

Rūkyt Ar e Rūkyt?

DRAUGAS R. MIZARA

160

UO S1O

MENDELO
Išbandykite šiandien

Darbą

(Tąsa < bus)

Todėl dąlyyau 
paremkiteVdS

netu- 
buvo 
telpa 
nega-

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kuriu Jūs Pageidavo!

KUHN’S PARKE
BRIDGEPORT, CONNECTICUT

yra užrašai 
ko vieta 
žiavus

8701. JOS. CAMPAU AVĖ.

silpni; o kartais jie gal yra fiziniai, p y o 
ir moraliai silpni tik del to, kad rūko ta.
Kartais gal šie visi faktoriai veikia ben-

Vienaip ar kitaip kalbant, j rūkantį jau

N. D. Piknikas
Tautiško Namo 

turėjo savo penktą

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinSjame, kaipo 

užsakymus (orderius).

BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE “LAISVE

644 Driggs Avenue, , 1 Brooklyn, N. Y
X, ; ■■ ■ ‘ ■' i

Ridgewoodo ^Skyrius: 258 Grove St.

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų W

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

išvažiavimo visas pelnas skiriamas darbinio 
kiškos spaudos naudai. Kviečia Rengėjai.

ĮŽANGA 25 CENTAI
Prie įžangos tikietų duodama $5,00 išlaimėjimui

Birželio 2 d. įvyko draugiš
kas išvažiavimas A. L. D. L. 
D. ir T. D. A. kuopų į Golden 
Gate Park, San Francisco. Iš
važiavimo tikslas—pasidalinti 
mintimis apie dabartinę Lietu
vos padėtį ir apie sušelpimą 
badUolių. Suvažiavo nedidelis 
lietuvių būrelis, jų tarpe ma
tėsi naujų veidų, kurie dar pir
mą sykį pasirodė progresyvis
kame parengime. Visi links
mai laiką praleido ir gavo pro
gą susipažinti vieni su kitais. 
Išvažiavimo komisija aiškino

pos, Ulmer Parke, vieni orga
nizuoja busus važiuoti, kiti 
rengiasi savais automobiliais, 
o kiti žada važiuoti traukiniu. 
Būtų geistina, kad laisviečiai 
pagarsintų “Laisvėje” kelrodį, 
kad atvažiavę traukiniu, galė
tų be klaidžiojimo surasti.

Katrie dar nesate užsiregis
travę važiuoti busu, tai galit 
užsiregistruoti pas K. Danese- 
vičiu.

Tel.j Greenpoint 9682

K. M. S

Klaidų Atitaisymas
Gerbiama “Laisvės” redak

cija, malonėkite atitaisyti klai
das, kurios įvyko per mano ne
apsižiūrėjimą. “Laisvės” No. 
141, aukotojų surašė buvo pa
sakyta, kad aukojo: J. A. Vie
nakis, S. Vienakienė ir A. Bač- 
kauskienė.

Turėjo būti: J. A. Venckus 
S. Venckienė ir A. Račkaus
kienė.

Rengia A. L. D. L. D. 3-čias ir L. D. S. A. 8-tas Apskričiai

Nedėlioję, 30 d. Birželio-June, 1929

y Toliaus turiu pažymėti, kad 
piknike buyo cirkininkų su sa
vo įvairiais “gėmiais” ir L. T. 
N. D. gavo nuo jų uždarbio 
gerą dalį pelno. Cirkininkų 
buvo įrengta gramafonas-radio

KELRODIS: Atvažiavę i Bridgeport© centrą, iš Fairfield Ave., sukit 
tiesiai Park Ave. iki North Ave.; North Avė. sukit po kairei ir va
žiuokite trolley tracks pro Mountain Grove kapines iki galui “trac- 
kių.” Tenai važiuokite po tiesiai j kalniuką Tunxis Hill Road, kur 

_ to Danbury” ir, privažiavus kapinaites, po tiesiai pikni- 
•Nichols Road važiuojantiems, pro Beardsley Park prava- 

int Noble Ave., tuojaus sukit tiesiai North Avę. ir važiuokit 
iki galui, kaip augščiau pažymėta. Ant vietos pikniko bus ženklai 
aiškūs.

Ubu lai 
nusistaty

ti kad 
ir ne
kovos

(Tąsa)
Kad gavus bešalių davinių, kaip tabakas 

atsiliepia į proto darbą, minėtas profesorius 
O’Shea išsiuntinėjo 350 laiškų labiausiai paskil- 
busiem Amerikos žmonėm, vienoj ar kitoj gyve
nimo srity. Tie‘žmonės tai buvo, taip sakant, 
savo srities atstovai, kurių ir tapo užklausta, ką 
jie mano apie tabako vaitojimą, ar jie mano, 
iš savo asmeninio prityrimo, kad jiem jisai ken
kia, ar gelbsti; ar jie yra kokiu nors būdu stu
dijavę tabako klausimą ir prie kokių išvadų pri-

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

JACK VTNSLOVAS, 5 pėdų, 9 colių, sveriantis 
kumščiuosis su STANLY VISGYTIS, 5* pėdų, 11 colių 
augščio, sveriančiu 170. Abu nariai Brooklyno Lietuvių 
Atletų Kliubo ir puikiai išsilavinę kumštininkai. Buš po
ra Jaunųjų Darbininkų Kliubo Boxininku.

Draugai Darbininkai! Spauda yra labai svarbi įmo
nė apgynimui mūsų klasės reikalų 
šiame išvažiavime, pasilinksminkite 
ninkiškus laikraščius.

Žinios apie Spaudos Pikniką 
ir Pranešimas “Laisvės” Pik

niko Rengimo Komisijai
Spaudos piknikas visai arti, 

bet žmonės rengiasi ne juo
kais: rengiasi jauni, seni ir 
maži, rengiasi mūsų draugai 
ir simpatizatoriai; rengiasi ir 
mūsų priešai, nes ir jie' nori 
tą didžiulį išvažiavimą matyti 
ir sutikti savo senovės buvu
sius draugus. Vieni rengia 
busus, kiti rengiasi važiuoti 
savais karais. O Waterburio 
jaunimas žada lėkti orlaiviais 
ir nustebinti visus. Taipgi 
boksininkai žada važiuoti į 
pikniką, kuris įvyks 30 d. bir- 
ž e 1 i o , B r i d geport, Conn., 
Kuhn’s Parke ir kibti brook- 
lyniečiams boksininkams, ku
rie boksuosis. Aš patarčiau 
brooklyniečiams būt pasiren
gusiems, nes waterburieciai ne 
žvirbliai.
Pranešimas “Laisvės” Pikniko 

Rengėjams
Draugai Laisviečiai! į jū

sų pikniką, rengiamą- 7 d. lie-

NUO RED.—Autoriui už
draudus taisyti koresponden
ciją, talpiname tik gramatikos 
klaidas pataisę. Bet, rodos, 
bereikalingas užsipuolimas ant 
komunistų, kurie esą nusista
tę prieš tą namą. Jeigu ko
munistai būtų nusistatę prieš 
tą namą,'tai ir “Laisvėje” ne
tilptų tokie raštai, kaip dabar. 
Ar čia tik nebus atbulai—au
toriaus ir jo sekėjų 
mas prieš komunistus? 
taip yra, tai liudija jų 
prigulė.] imas, vedimas 
prieš vietos komunistus

Nesipildo
Mūsų intrigantai, kurie 

lė lermą mūs draugovėje 
kelis mėnesius del sutvarkymo 
paliktas draugovės betvarkėje 
knygas ir pralaimėję laike 
rinkimo valdybos ir kitus da
lykus, kalbėjo ir kalba, kad 
be mūs L. T. N. D. veikimas 
ir parengimai žlugs, bus ne- 
pasekmingi, nes boikotuosime. 
Nepaisant jų. boikotavimo, L. 
T. N. D. veikimas ir parengi
mai einasi /gerai. Balandžio 
7 d. surengė koncertą, kuria
me dalyvavo Menkeliūniūtė, 
Stankūnas ir kiti dainininkai, 
gerai nusisekė, uždirbo $82, o 
metinis piknikas davė $408.10, 
o dar kitas didelis piknikas 
yra rengiamas 3 ir 4 d. liepos; 
be abejo, jis nusiseks gerai, 
nes komisija gerai darbuosis. 
Tie mūsų intrigantai, nosis nu
leidę, dabar vaikščioja, kam 
jų manymas nesipildo.

K.Venslauskas.

L. T.
Lietuvių 

Draugovė 
metinį pikniką, kuris atsibuvo
29 ir 30 d. gegužės ir 1 ir 2 
d. birželio, savame parke, 
žmonių atsilankė skaitlingai, 
ypač 30 d. daug žmonių buvo 
iš apielinkių miestų. Tik oras 
buvo nevadniausias, pirmos 
dvi dienos buvo labai karštos, 
saulė stipriai kepino, žmogus 
vos gali trivoti nuo karščio, 
o antros dvi dienos buvo gana 
šaltos, vos gali būti be “over- 
kočių,” o tas daug parengimui 
pakenkė. Bet vis parengimas 
labai gerai nusisekė, draugovė 
uždirbo pelno $408.10, kur se
nai tiek daug buvo uždirbusi, 
nes per paskutinius tris metus 
nesiekdavo nei trijų šimtų dol.

Būtų dar daugiau uždirbus, 
jeigu nebūtų buvę boikotavi- 
mas iš kairiųjų darbiečių (ko
munistų) pusės, nes jie yra 
nusistatę paskutiniais laikais 
prieš L. T. N. D. veikimą ir- 
parengimus.

Kas Link Programos
Programa negalėjo įvykti 

taip, kaip buvo garsinta. 'Ne 
iš rengėjų priežasties neįvyko 
programa, bet susidėjus iš ap
linkybių. Kumščiavimas (fai- 
tavinias) neįvyko, rengėjai iš 
pradžių manė, kad nereikės vi
sai turėti leidimą ir buvo pasi
kalbėjimas su Brocktono mies
to viršininkais ir jie mums, 
rengėjams, sutiko leisti. Bet 
kumščiuotojas Harry Allen pa
skui pareiškė, kad nebus labai 
gerai be leidimo. Leidimas bu
vo prirengtas ir pasiųstas į 
State House, Boston, Mass., o 
prieš pat parengimą sugrįžta 
atgal, pasakyta nevalia rengti
30 d. gegužės (Memorial 
Day), nes yra įstatymas. Ren
gėjai bandė kitokiu būdu iš
gauti leidimą, bet nebuvo ga
lima. Reiškia, nei jungėjai, 
nei miesto viršininkai nežinojo 
to įstatymo. O kita progra
mos dalis būtų įvykusi, jeigu 
oras būtų buvęs tinkamesnis 
ir miesto viršininkai, kurie bu
vo atsilankę, atsisakė pakalbė
ti. Rengėjai turėjo viską pri
rengta.

ir buvo grajinami lietuviški re
kordai, įdainuoti Menkeliūniū 
tės, Stankūno ir kilų daininin
kų, o žmonės atydžiai klausė
si ir džiaugėsi esą kaip ir kon
certe.

Rengėjai vardu L. T. N. D 
taria širdingą ačia. darbinin
kams, kurie dirbo prie paren
gimo, ir žmonėms, kurie skait
lingai atsilankė ir parėmė sa
vo skatikais progresyvių lietu
vių kultūros ir apšvietos 
ma.

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
............. .................... - 5046 CHENE ST, DETROIT

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOTU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedėlio- 
inis nuo 9:30 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

į tai, ar klausiamasai asmuo rūko ar 
tiktai jisai yra kvalifikuotas išreikšti savo auto
ritetingą nuomonę. Klausiamieji asmenys susi
dėjo iš labiausiai žinomų daktarų, higienistų, 
fizinių mokytojų? universitetų prezidentų bei di
rektorių, psichologų, mokslininkų (fizikos, biolo
gijos, chemijos, matematikos, etc.),,literatų, ar
tistų, muzikų, politinių vadų, teisėjų, advokatų, 
mokyklų viršininkų, finansų bei pramonės vadų, 
inžinierių ir laivyno bei armijos augštųjų ofi- 
cierių. Į klausimus atsakė veik lygus. skaičius 
rūkortų ir nerūkorių. Tūli, matyt, be jokios gi
lesnės konsideracijos atsakė į klausimus kon- 
vencionaliu sentimentu vadaudamiėsi, t. y., jei
gu rūkorius, būk jam rūkymas nieko nekenkia, 
o jei ne rūkorius, tai kad jisai mano būk rūky
mas yra kenksmingas. .Mokslinio gi, bešalio pa
mato nei vieni nei kiti neturėjo savo nuomonei 
paremti. Tokie laiškai tapo atmesti, /kaip 
rinti jokios vertės. Bet daug atsakymų 
gana rimtai pamatuotų, kurių sutraukos 
profesoriaus. O’Shea knygoje. įjinoma, aš 
liu čia jų privesti, nes tai reikėtų visą knygą pa
rašyti, o ne paskaitą. Paminėsiu čia tik bend
rą išvadą, susidariusią iš kalbamųjų atsakymų.

Labai didelė didžiuma atsakiusių, rūkorių ir 
nerūkorių, išsireiškė, kad jie nepatėmijo jokio 
skirtumo protinio darbo našume ar ištvermėj 
tarp rūkančių ir nerūkančių. Pramonės vadai, 
kurie samdo labai daug fizinio ir protinio dar
bo darbininkų, pasisakė, būk jie nemato skir
tumo tarp vienų ir kitų; kiti gi sakė, kad jiem 
geriau patinka rūkoriai atsakomingose vietose, 
nes jie esą “vyriškesni,” pastovesni. Tiktai vie
nas, kitas samdytojas išsireiškė, kad samdydami 
proto darbininkus atsakomingam darbui, jie pa
sirenka sau nerūkorius. Bet tokių labai mažai, 
kaip kad ir tų, kuriem rūkoriai geriau patinka; 
didelė didžiuma nesikiša į rūkymo klausimą, 
kaip į grynai asmeninį dalyką, jei toksai rūky
mas nesurištas su fiziniais pavojais gamyboj, 
kaip va eskploduojamos ar greitai užsidegančios 
medžiagos gamyboj ir tt., kur ugnies kibirkštis 
iš cigarėto galėtų sunaikinti visą dirbtuvę. Bet
gi visi sutinka, kad perdidelis, besaikis rūky
mas, kaip ir bile kokis ekscesas, nėra naudinga, 
ypatingai jei toksai rūkytojas yra jaunų mėtų. 
Apdraudos (insurance) kompanijos neturi jo
kios statistikos šiuo klausimu, nės ne diskrimi
nuoja priimdamos naujus aplikantus sulyg to, ar 
jie rūko, ar ne, kaip kad daro su svaiginančius 
gėrimus vartojančiais. Išvada, trumpai ją su
glaudus/ bus tokia,' kad suaugusiam žmogui, vi
dutiniai rūkant, patsai rūkymas neatsiliepia* į 
gausumą jo protinio darbo.

< Kaip Rūkymas Atsiliepia į Jaunamečius 
Mokinius »

Kas kita kalbant apie jaunuolius, mokyklų 
,.,‘Stįjdęntus. Profesorius O’Shea išsiuntinėjo'ah-

Juos išdirba

> STANLEY PAUL
526 N. 11th St. Philadelphia, Pa.

ketą su įvairiais klausimais 206 mokyklų virši
ninkam (žemesniųjų ir augštesniųjų mokyklų). 
Kiekvienas viršininkas buvo klausiamas, koksai 
nuošimtis jo mokyklos mokinių rūko ir ar daug 
rūko. Koks nuošimtis rūkorių atsilikę moksle ir 
kokis nuošimtis eina pirmose mokinių eilėse? 
Koks skirtumas yra pasivedime (apsiėjime), 
moksle, padorume ir paklausume tarp rūkančių 
ir nerūkančių mokinių? Atsakymai veik visų, 
su.mažais skirtumais, yra tokie, kad rūkančių 

Laiškai buvo siuntinėjama neatsižvelgiant' mokinių tarpe daug didesnis nuošimtis atsiliku- 
ar klausiamasai asmuo rūko ar ne, bile 1 šių savo klasės mokymosi darbe, užsilaikyme, do

rume ir paklausume. Išlieka nūo pamokų, delei 
menkų priežasčių, rūkorių didesnis nuošimtis, 
negu nerūkorių. Tūli mokiniai, buvę gana pa
vyzdingais moksle prieš pradedant rūkyt, žy
miai nupuolė, kaip tik pradėjo rūkyt. Maldeno, 
Massachusetts, mokyklos superintendentas, H. D. 
Hervey, sako: “vaikai vartoja tabaką kartais 
gal del to, kad jiefyra fiziniai, protiniai ir’mo
raliai 
tiniai 
baką.
drai.
narnėti mokinį reikia žiūrėti, ne kaip į inteligen
tiškumo ar vyriškumo pavyzdį, bet kaip į fizi
niai silpną, protingai nekompetentišką ir mora
liai nupuolusį.”

Kiti mokyto,jai mano, kad gal ne tiek rūkan- 
tiem mokiniam kenkia patsai tabakas, kaip tin
giniavimas 'pačių mokinių, nesiėmimas rimtai 
mokyklos darbo. Prie to juos paskatina rūky
mas. Statistika rodo, kad Yale Universitete, 
milionierių mokykloj, nei vienas rūkorių niekad 
nebuvo pirmuoju mokiniu, nors keturi iš penkių 
tos mokyklos studentų yra rūkoriai. <

žinoma, ne visi mokiniai reikia skaityti at
silikusiais tik todėl, kad jie rūko, yra dar ir 
daugiau tam priežasčių ir-tai labai rimtų prie
žasčių. Pav., jei kūdikio dantys išpuvę ar šiaip 
jam kas nors kenkia, jisai negali deramai mo
kytis, nes jo domėsis nukreiptas į skaudamą 
dantį. Gal jisai negali tinkamai pavalgyti; de
lei skaudamų dantų ir nesukramtytas maistas 
nuodija jo kūną, gadina jam vidurius? Gal jo 
namuose yra tokis skurdas, kad jisai negauna 
tinkamai pavalgyt, negauna deramos medikalės 
pagalbos? Gal jisai turi gyventi tokiose sąly
gose, kad jisai namie negali mokytis, nes kiti 
namiškiai kelia trukšmą, o atskiro kambario 
nėra’tam tikslui? Gal jam iš mokyklos parėjus, 
nei neužkandus, reikia bėgti laikraščių pardavo- 
ti ar ęiaip kaip nors uždirbti kelis centus, kad 
savo uždarbiu ' prisidėti prie menkos tėvo algos 
šeimynos užlaikymui? O gal tos'visos susidėję 
aplinkybės ir verčia jį j ieškoti nusiraminimo ci
garete? Į visa tai atsižvelgiant, nuošimtis atsi
likusių mokinių, grynai delei rūkymo, bus mažes
nis. Tačiau, bešaliai kalbant, rūkymas mokyklų 
vaikam vistik labai žymiai kenkia, tiesioginiai 
ar netiesioginiai, ir reikėtų dėt visas pastangas 
tėvam bei mokyklų vedėjam, kad atgrąsinus jau- 
pamečius nuo rūkymo. Rūkymas ne tik blogai 
atsiliepia į jų mokymąsi, bet ir į augimą bei fi
zinį išsirutulojimą. Negalima tikėtis -kūdikį iš
augsiant atletu, fiziniu ar protiniu, jei jisai pra
deda rūkyti labai ankstybuose metuose. Nei vie
nas neturėtų;pradėti rūkyt bent iki:21 ar 25, me- 
itųiarhžiaus.' • 1 ;• ?’ ‘ Į: V;

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

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

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu

K. M. S.

Šokiai prasidės nuo pietų ir tęsis iki vakarui 
Programa bus plati ir turtinga;

Prakalbą pasakys Drg. R. Mizara, “Laisves” Redaktorius 
Dainų programą išpildys Lyros Choras iš Maspeth, N. Y.

Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiais ir greičiausiais voliečiiį laivais 

EEEMEN ir 115 <11 
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

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

Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai su kitais Populia- 
riškais Lloyd laivais

Del sugrįžimo paliūdijimų ir kitokių informacijų klaus- 
kites lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas

ISCKTH CEKA4AN

57 BROADWAY, NEW YORK

apie renkalingumą šelpti Lie
tuvos baduolius. Ant ' vietos 
surinkta aukų” $15. Aukojo 
šie draugai:

John Kiadas $2; J. K. 
Chaplik $1.50; C. K. Kiesil, 
V. Kiesilienė, A. Mugianis, J. 
Koblin, J. Burt,JIg. Urbonas, 
K. Straus, G. Timinckas ir 
Mrs. M. Straus po $1; M. So- 
bolienė 75c; S. F. Shilkaitis, 
M. Urbonienė ir K. Mugianie- 
nė p6 50c; B. Burtienė 25c.

Visiems aukotojams tariu 
širdingą ačiū.

K. Mugianienė.

■ /
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BROOKLYN IEČIAI:

DETROIT, MICH.

PHILADELPHIA, PA.

Laurel Springs, N. J.

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir 
toliau kiekvieną sukatos vakarą skleis 
savo muziką, nuo vieno vandenyno iki 

kito, per N. B. C, radio tinklą.

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

■ ■ ■ ■".................-•

MOTERIMS: 
Panedčliais ir 

utarninkais

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

WILKES-BARRE, PA.

25 Rugpjučio-Aagust 
Valley View Darže

Kad palaikyt laibą fi
gūrą, nieks negali 
užginčyti teisingumą to 
patarimo:

Aukas, atsiųstas mano var
du, sumoj, $10, gavau ir bus 
perduotos komitetui šelpti 
streikierius.

draugus 
pramo- 
dukters 

raugams ir

Antrad., Birželio 25, 1929

IŠ LAIKRAŠČIŲ

davi-

66

m

A. P. L. A. REIKALAI

a

luckyir kuopos gali p arsi-

miams pridėta apie 150,000 ha. yra paveikslų, pasku 
Kaipo naujakuriams pirmoj ei- likti.

WORCESTER, MASS.

Gotautas, i

BROOKLYNE

<>
< >

Gotautas. 
išgarbina, 
teisybės.
tas pats

Tas dienraš- 
bet nepasako

ŽEMĖS REFORMA 
LIETUVOJ

Draugai ir draugės, malonė
kite tuoj parsitraukti, kol dar 

i gali nc-

Aukos Lietuvos Baduoliams
Aukojo sekamai:
J. J. Bakšys $2; J. Karšo- i

Draugiškai,
J. Gataveckas, 

Senas Centro Sekr.

Mr. J. Varnagiris, 1930 
Pittsburgh,

Kas tik gyvas važiuokite ą j 
spaudos pikniką 

30 d. Birželio 
Gerai įsitėmykite antrašą:

KUHN'S PARKE
Tunxis Hill Road

Bridgepprto priemiestyje
Fairfield, Conn.

Lyros Choras važiuoja bo
su. Jei bus daug važiuojančių 
iš Brooklyno ir užsiregistruos 
ne vėliau kaip iki 24-tai bir
želio, gal sudarysime kitą bu- 
Sjį. Galite užsiregistruoti ' 
“Laisvės” ofise, 46 Ten Eyck į 
St., Brooklyn, N. Y.

Raudonasis Artojas” rašo:
Lietuva lig 1914 m. karo bu

vo carinės Rusijos dalis, že
mės klausimas kaip Rusijoj, 
taip ir Lietuvoj labai rūpėjo 
valstiečiams. Dvarininkai buvo 
užgrobę didelę dalį žemės. 
Prieškarinės statistikos 
niais Lietuvoje dvarai sudarė 
2.6 nuoš. bendro ūkių skaičiaus 
ir valde-49 nuoš. visos žemės. 
Dvarininkai, kurie valdė nema
žiau 1000 dešimtinių, sudarė 
0.2 nuoš. ūkių skaičiaus, bet už
tat turėjo 21.6 nuoš. visos že
mės, būtent 105OJJUO deš. Tuo 
tarpu mažažemiai, turintieji lig 
10 deš., sudarydami 1-3 ūkių 
skaičiaus, valdė 7.7^nuoš. visos 
žemės, arba 520,000 deš. Vidu
tiniai valstiečiai (10-20 deš.), 
sudarydami 47.5 nuoš. ūkių, 
valdė 28 nuoš. žemės. (A. Rim
ka. “Lietuvos ūkis. Statisti
kos Tyrinėjimai.” 192*3 m.
pusi.)

Aišku, kad Lietuvos valstie-| 
čiai negalėjo būt patenkinti to- j 
kiu žemės valdymo sutvarkymu. | j 

1917 m. Rusijos Spalių revo- •’

ittj buvo duodama žemė tiems, 
kurie stojo į pirmas savanorių 
eiles buožių Lietuvai nuo revo
liucijos ginti, t. y. buožėms ir 
jų vaikams. Tokie gavo apie 

Į 100,000 ha. Palikta išparce
liuotų dvarų dvarininkams 75,- 
000 ha; duota naudotis priva- 
čiams asmenims, mokykloms, 
buržuazinėms organizacijoms 
apie 46,571 ha. Atiduota vi
siškai bažnyčioms, prekybinėms 
organizacijoms, kapinėms ir tt. 
apie 2,257 ha. Ką gavo beže
miai ir biednuomenė? Jau iš 
padarytų apskaičiavimų, naudo
jantis ta pačia fašistų spauda, 
matome, kad apie pusę visos te? 
parceliuotos žemės sunaudojo 
sau buožės, jų vaikai, įvairios 
buržuazinės organizacijos, ku
nigai (bažnyčios) ir tt.

Senasai žemės reformos įsta
tymas, sulyg kuriuo parceliuo
jant dvarą dvarininkui nusta
tyta palikti <30 ha centrą, šian
die atmainytas. Išparceliuotų 
dvaru dvarininku centrai turės 
būti, sulyg nauju Įstatymu, pa
didinti lig 150 ha. Del to jau 
yra atsitikimų, kad iš naujaku- 

jiių atimamokYemės ir grąžina- 
i mos dvarininkmns.

žemės reforma Lietuvoj užsi- 
ė, bet žemės klausimas 

neišrištas. Jis bus tinka- 
išrištas, kai bus nuver- 

buržuazinė valdžia ir pa- 
darbininkai ir valstiečiai,

komunistų partijai vadovau
jant, pradės tvarkyti kraštą, 
žemės klausimas gali būt tei
singai išspręstas tik prie Sovie-

liucija atnešė Lietuvai nepri- 
z klausomybę. Buržuazija, kuni- 

' gai ir visi caro padų laižytojai 
ėmėsi “patriotinio darbo.” Vo- 

^kiečių junkerių ir lenkų legionų 
"pagelba .užsmaugę besikuriančiu . val(lžios Lictuvoje.

Sovietų-valdžią Lietuvoje, eme i ' 
lipdyti buožinę Lietuvą. Nore- i 
dama sulaikyti revoliucijos au- į 
girną Lietuvoje, buržuazija iški-. 
šo žemės reformą in žadėjo vi-;
sus mažažemius ir bežemius ap-1 Draugai ir Draugės:
rūpinti žeme. KlerįĮkalu 
vė” 12-IX-1920 m. del 
reformos rašė:

“Šiandien Lietuvoj ir 
po j tokia pa'dėtis, kad tik 
tos socialės reformos gali 
bėti by kurią šalį nuo žlugimo, liepos, 1929 m. 
Tik griežtos ir teisingos refor-1 reikalais jau malonėsite kreip
iuos gali šiandien išgelbėti mū- tis prie naujo, centro komite- 
sų tautą, jos tikėjimą ir papro-I to nuo I d liepos, ypatingai 
čius nuo žiauraus materializmo, naujo sekretoriaus antrašu: J.

-raugo.’,*! {Miliauskas, 626 Woodward
įslinko virš 10 metų. Bur-iAvc., McKees Rocks, Pa.

žuazija kiek sustiprėjo per šį i Taipgi pranešame 22 seimo 
laikotarpį. Jau 1927 m. fašis- delegatams, kad jau paveiks
iu “Lietuva” No. 47 atvirai sto-|lai yra gatavi ir labai gražiai 
ja prieš Žemės reformą: i nuimta, tad malonėkite pasi-

“Beprotiška žemės re f oi ma i imti po vieną, kurie yra taip 
sunaikino žemės ūkį, pridirbo'pat pigūs, tik vienas doleris 
elgetų naujakurių, sunaikino! už paveikslą. Dar apart de- 
eksportą...—žodžiu sakant, pa-i legatų 
gamino anarchiją ir teisėje ir įtraukti del pažiūrėjimo buvu- 
ekonomikoje” (“Liet, žinios”;šio seimo delegatų ir susipaži- 
4-X-27 m.). |nimo su draugais bei draugė-

Šiemet žemės reforma galuti-‘mis delegatais.
nai užbaigta. Tiesa, apie 1200 Į Paveikslus galima gauti pas 

^Jvarų žemės reforma dar visai j draugą Varnagirį šiuo antra- 
nepalietė. šiandie paskelbti fa- šu: v
šistinėj spaudoj daviniai rodo, Carson St., S. S. 
kad žemės išparceliuota apie ■ Pa.
592,536 ha. Naujukuriams to- į 
ko apie 350,000 ha ir mažaže-

‘‘Lais-1 šiuomi pranešame, kad A. 
žemės į p p. a. senojo centro komite- 

j to tarnystė pasibaigia su 30 
Euro- I diena birželio, 1929 m.
griez- ]r naujas centro komitetas 
išgel- užims centre vietą s.u 1 diena 

Todėl visais

Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros Ilgų, vidurių, širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu- 
matismo, šaukitės prie manęs, o gausi
te san naudos II mano keturių dešimtų 
mstų patyrimo (14. metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPAT18KA ATY-flHA AA 
DA IR PATARNAVIMAS žM I M H) 
IKI PAGYDYMO tpAV.UV

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

▼ai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
Iki 1 po pietų.
ANDREW -EGAN, M. D.

HM BKBflKN ST.. BROOKLYN, N. Y.

Puslapis Penkias

Visuose ginčuose kas link cigąfetų, vienas faktas aiškiai iškyla 
aikštėn: Gerai yra rūkyt Luckies, todėl kad stebėtinas jų kvapsnys 
negali but duplikuotas jokiam kitam cigarete, kuris nėra kaitina
mas specialiu apkepinimo procesu. Gerai yra rūkyt Luckies, todėl 

■T...... ....  .

kad jie mažiau teerzina gerklę, kaip kad liudija 20.679* daktarai. 
Gerai yra “Siekti Lucky vietoj saldumyno”, kaipo priemone pasi
laikyt labiam ir vikriam. Apkepinimas paženklina Lucky Strike 
kaipo pasižymėjimą cigaretą.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETU VIšKALANGLIšKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVkŠKAS

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 fllle

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

Hell Phone, Poplar 7K4*

Grabiniu s-Undcitaker

Včia paduodamas 
skaitlines patikrino 
i r patvirtino LY
BRAND, ROSS 
BROS. IR MONT
GOMERY, Patikrinto- 
jai ir oficialiai Skait
menų Auditoriai.

Jusųg Gerkles Apsaugojimas

© 1929, 
The American Tobacco Co., Manufacturers

SIEK LUCKY VIETOJ 
SALDUMYNO.”

IT’S TOASTED

(PASIKASO)

Prezidentes,
The American Tobacco Company, Mcoeporated

y t fAAr £'vl'- pJa
ainiu ai joti n ii si

SKAITYK? TE IR 
PLATINKITE 

AISVĘ”

JUOZAS

maun

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Streejt
PHILADELPHIA, PA.

Keystone _ 
Bell __

ęmįeįįm^^

TELEFONAI:
---- Main 9669
4-—Oregon 5136

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

foW PnwttarQ (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UlUdUb VUllirumiUb bij0> Už 75c už baksQ apsiginkluok 
nuo savo amžino priedo!

IIfIh) I 9Y TaIk ccntai už skrynutę) yra tai kanuole prieš 
Ui DU JUuA IdUoĮęjįą amžiną žmogaus priešų—‘•vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

GREENPOINT 1111

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, užraSykitie:

A6, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kur| malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas   .....  .—............. ......... ■«...... —•

No.

Miestas

HUE]

St. or Are.
,._4 State....

iniqillOIIIC1IICIIIQII£QlllOIIIOIIIQIII0illDIIIOIIIQIIICtliCIII

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474

Anglų laikraštis “Evening 
tGązette” praneša, kad numi- 
jrė vietos lietuvių veikėjas An- 
; tanas ~ ■ —
!tis jį 
! tikros

Tai 
kur buvo patalpintas “Lais-' T x , T _... 

|vės” 127 num. laiškas ir jam;kas> J- Špakauskas, J. Bihaus-; 
į atsakymas 135 num. Tai bu-j kas, N. Kudurauskas, L. Va-i 
įvo žmongus pavienis ir smar-.lončauskas, A. Vilčauskas ir J., 
kus keleivinis socialistas.- Pri
gulėjo prie S. L. A. 57 kuopos 
ir kada ateidavo į susirinkimą,

i išdidžiai pabardavo vbolševi- 
jkus. Senas laikas L. U. Kliu-

> apmokamas gaspadorius, 
‘kur jis šinkuodavo skystimėlį.

Priežastis jo mirties—per
daug naudojimas svaigalų. Jis 

I veik nesirgo. Jie “puikiai” 
pagėrę išvažiavę ant farmos 
(ūkės) ir iš persigėrimo su- 
durnavojo. Todėl padėjo į be
protnamį. Iš ten greitai išga
beno i ligoninę, kurioj tuoj 
mgnirė. Šermenys pas grabo- 
HjĮJ^jįjirvinską ir bus laidoja
mas, kaip matyti, su bažnyti
nėmis apeigomis. Nors gyvas 

>būdamas tiek daug burnodavo 
ir išjuokti mokėdavo religinius 

I pritarėjus. Kalakutas.

Laisves

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

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

PERSITIKRINKI! 1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

M. Lukas po $1; V. Jaučius,
J. Kiela, J. Dvareckas, V. žit- i 
kus, V. Šnaras, V. Gurckas, i
K. Kandrotas, J. Anužis, J. i 
Lietuvninkas, K. Stankauskas, i
J. Dvareckas, K. Visockas,.K. ' 
Česnulevičius, S. Bukauskas,
K. Laužikas, J. Krikščiūnas po 
50c; Draugas, J. Vizbarą, T. 
Krapas, K. Matusevičius, J. 
Motiejaitis, L. Sulpinas, V. 
Tarminas, A. Ui‘pis, A. Gra
udokas, M. Meškus, V. Levona- 
vičia, A. Miliauskas, J. Motie
jaitis ir V. Motiejaitis po 25c; 
J. Kadžius 20c; B.'Minkevičius 
15c; S. šults, žinoma, V. Tu
mams po 10c; J. Kizius ir 
J. Stankūnas po 5c. Viso su
rinkta $21.25.

Visiems aukojusiems širdin
gą ačiū. J. M. Lukas.

Birželio 15 d. pas 
‘Mikus buvo suruošta 
įgėlė paminėjimui jų 
i gimimo dienos.
' draugėms susirinkus ir bekal- 
i bant apie kasdieninius darbi
ninkų reikalus, prisiminta ir 
apie Gastonia streikierių sun
kią padėtį. Todėl susirinku
sieji sumetė $10 parėmimui 
streikierių kovos. Aukojo se
kamai: Meškiai, Jočioniai, Ta
mošiūnai ir Masiai po $1; M. 
K. Antanaitis, J. Antanaitis ir 
St. Mąsiūtė po $2.00.

Aukojusiems tariu širdingą 
ačiū.

> M. K. Antanaitis.

Ulrner Park Music Hall
Gale 25th Ave.

Visi klasiniai sąmoningi 
darbininkai, būkite patys ir 
ątsi,veskite kitus į šiuos fpik: 
nikus.

PYTO A f Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A rAMhi 
"AlllrL Nuo g v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c Jv vCUlų

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 ISSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Trys gariniai kambariai delei ižsiperimo: Rusiškas, TurkiSkap ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys;

' taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu {patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.

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



• Puslapis Beit:

VIETOS ŽINIOS Buvęs.

Matomai, bejieškodami SPORTASmitingas, tinęs padare užpuolimą

SALES—PARDAVIMAI

X

Rp.

t

sek-

Ilills \ Ce-

Beach,

PRANEŠIMAI Iš KITUR

UŽEIGA

REIKALAVIMAI

PAJIEŠKOJIMAI
antrašą:

NAUJA BUCERNE

Park, Seventy-fifth 
Seventh Ave.; Sea- 
Surf Ave. ir Ocean

polici- 
pogro-

•• ■

darbininkų kiai sumušė Gates Gorgano.
Girdėjau, kad Vincą šaukia 

Vincą, kad

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

$10.00
specialistai 

merginų ir

šmugeliškų 
o “Laisvė” 
persergėjo, 

patriotizmą,

kad, dabar “Laisvės” padėtis 
sunki ir paprašė aukų. Sume
sta $12.70.

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas kursas 
tik $25.00. Ateikite ir persitikrinki
te. Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER COLLEGE,

612—10th Ave., cor. 44th St., 
New York, N. Y.

141—165

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

Ridgewood grove, Brookly- 
ne, pereitą subatą, Juozas Vin
cą vėl tapo apkarūnavotas. Jo 

tikslas buvo oponentas krito pirmame raun-

KETVIRTADIENĮ
SCHMEL1NGO KUMŠTYNĖS 
SU UZCUDUNU

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našles, laisvų pažiūrų, nuo 

40 iki 50 metų. Aš esu 48 metų, 
našlys. Mėldžiu atsišaukti tas, ku
rios norėtų gyventi ant ūkės.—V. A. 
Semk, R 2 Box 94, Rivesville, W. 
Va. (148-150)

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

PAJIEŠKAU Juozo Žigaičio, gyvena
Montreal, Canada. Meldžiu atsi

liepti arba kas žinot, praneškit.— 
J. Gaitis, 37 Moore St., Brooklyn,

N. Y. (148-149)

REIKALINGA patyrusios merginos 
“Sausage Casings.” Atsišaukite. — 
Sayer & Co., Inc., 208 Moore St., 
Brooklyn, N. Y. (149—151)

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

PASIRANDAVOJA šeši fornišiuoti 
kambariai. Kas nori, gali pirkti 

visus fornišius ir randavoti kamba
rius, randa pigi. Kambariai randa
si prie vandenio, daug laivų prieina. 
Aš turiu darbą ant laivo, todėl 
norėčiau parduoti. Galima daryti ge
rą pragyvenimą. G. M. K’anton, 420 
West St., 3rd floor, New York, N. 
Y. 147-74

PARSIDUODA kendžių storas. Biz
nis geras ir gera proga pirkti.

Kreipkitės po num. 460 Grand St.,
Brooklyn, N. Y. 147-49

PARSIDUODA vokiečių užeiga, lai
koma lietuvio, arba reikalingas 

partneris, nes vienas negaliu apsi
dirbti. Kreipkitės po num. 495 Wy-

145-52

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas 

IR MALIORIUS

J. LEVANDAUSKAS

padėties Garden korporacijos..
D.

j. ir o. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

PARSIDUODA grosernė ir delikates- 
sen, biznis • įdirbtas ir gera proga 

-- ------- > —.............— įpirkti. Kreipkitės po num. 106 Ten
Harry Stuckey smar-jEyck St., Brooklyn, N. Y. 145-50
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, LAISVE Antrad., Birželio 25,

Visi j Protesto Mitingą 
Šį Vakarą!

Užpuolimas Ex-kareivių 
Kliubo

Iš Amalgameitų Kairiųjų 
Konferencijos

kapitalistų užsimojimą teismiš- 
kai nužudyt kelioliką Gastoni
jos streikierių. Mitinge kal
bės keli streikieriąi iš Gasto
nijos, taipgi gabiausi vietiniai 
kalbėtojai, Ben Gold, Louis 
Hyman, W. Weinstone ir kt. 
Visų darbininkų prievolė yra 
dalyvauti tame masiniame mi
tinge. ' (148-49)

. . šiandien 5 vai. vakare, bus 
didelis masinis i
Union Square, New Yorke, 
protestui prieš kapitalistų už
simojimą ’ mirčia nubaust ke
turiolika vadų Gastonijos au
dėjų streiko. Atsilankiusieji 
išgirs ir apie juodą reakciją, 
kuri visoj šalyj abelnai pra
deda kelti savo gaivą. Visi 
privalo dalyvaut šiame demon
straciniame mitinge.

Difterijos Čiepų Stotys 
Vaikams Parkuose

Miesto sveikatos komisionie- 
rius Dr. S. W* Wynne prane
ša, kad sekamuose parkuose 
liko atidaryta stotys čiepų nuo 
difterijos, ir raginama visi vai
kai įčiepyti nuo tos ligos:

Manhattan—Seward Park,
East Broadway and Canal St.; 
Tompkins Square Park Ave
nue A ir Seventh St.; Carman- 
sville Playground, 151st St ir 
Amsterdam Ave.; Columbus 
Park, Baxter ir Worth Sts.; 
Hamilton Fish Park, Houston 
ir Willet Sts.; DeWitt Clinton 
Park, Fifty-fourth St ir Elev
enth Avenue.; Yorkville Park, 

, 101st Street ir Second Ave.
Bronx—Pelham Bay Park, 
Pelham, Long Island Sound.

Brooklyn—Tompkins Park, 
Tompkins ir Lafayette Ave’s; 
Prospect Park, Flatbush Ave
nue, kampas Vanderbilt Ave.; 
McKinley 
Street and 
side Park, 
Parkway.

* Qtoeens—Forest Park, Myr
tle Ave. ir Cypress 
metery.

Richmond—South 
Statqn Island.

deg- 
šeši 

slaptieji kor^isionieriaus Whal- 
eno policini nkai, išdaužy
dami ex-kareiviu, karo ve
teranų Lygos kliubą, 17 Green
point Ave., Brooklyne, ir pasi
grobdami $32. Tuos pinigus, 
sakė, paskirsiu pirkimui vaini
kų ant mirusių ex-kareivių ka
pų. Besidarbuodami, tvarkda- 

■ riai sudaužė net generolo 
Ptjvshingo ir T. Roosevelto pa
veikslus. Panašus užpuolimas 
buvo padarytas ir barzdasku
ty k loj., po num. 13 Greenpoint 
Ave.

Miesto tarybos narys P. J. 
McGuinnes reikalauja, kad po
licijos komisionierius pasiaiš
kintų iš tokių savo tarnų žing
snių ir išduotų vardus 
ninku, padariusių tuos 
mus.

Centralbrooklyniečių 
Išvažiavimas Vidutiniai 
Pavyko

Komunistų Partijos 
Distrikto Suvažiavimas

Visi Didžiojo New Yorko 
Komunistų Partijos vienetai 
turi išrinkti savo delegatus į 
Antro Distrikto suvažiavimą, 
kuris įvyks liepos 14 d., kur 
bus nominuojama kandidatai 
apeinantiems miesto rinki
mams ir priimta platforma.

Kviečiama visos unijos, dirb
tuvių komitetai, savitarpinės 
pasėdos ir kitos darbininkiš
kos organizacijos prisiųsti sa
vo broliškus delegatus į minė
tą suvažiavimą.

Forest Parke pereitą 
madienį įvyko centralbrookly
niečių išvažiavimas, surengtas 
“Laisvės” naudai. Kadangi 
geriausiu važiavimo laiku at
rodė, kad galės lyti ir kadangi 
tą pačią dieną buvo A. L. D. 
L. D. apskričio konferencija ir 
išvažiavimas Cliffsidėj, todėl 
centralbrooklyniečių išvažia
vimas nebuvo toks didelis, 
koks kitaip būtų galėjęs būti. 
Betgi jis buvo skaitlingesnis ir 
pasekmingesnis, negu kad kle
rikalų išvažiavimai Forest 
Parke. Kol vargonininko ko
manduojami vaikai neva dai
navo apie jų stalą, tai dar sto
vėjo būrelis klausytojų; o pa
skui didelė didžiuma susirin
ko apie centralbrooklyniečių 
vietą.

Lyriečių choristų nebuvo ši
čia tiek, kad formaliai' visu 
choru dainuot, tačiaus jų .gru
pelė sėdėdami gražiai padai
navo kokį desėtką gabaliukų. 
Drg. F. Buknys, “Laisvės 
nadžeris, 
smarkią 
skirtumus 
klerikalų 
pusės, ir
vės” iš kitos. Anie'melavo ir 
savo skaitytojus skriaudė, agi
tuodami pirktis 
bendrovių šėrus, 
teisybę sakė ir 
Anie agitavo už
už karą, už stojimą į armiją, 
žadėdami didelę gerovę darbi
ninkams, sugrįžtantiems po 
sumušimui vokiečio. “Laisvė” 
pasakė tiesą, kad karo pasek
mėje dar labiau pablogės dar
bininkams būklė, ir tai buvo 
vėl tiesa, kurią karčiai patyrė 
kareiviai, sugrįždami iš karo 
ir netekdami' savo vietų fabri
kuose ir dirbtuvėse.

K. Rp.

ma- 
pasakė trumpą, bet 

prakalbiukę apie 
tarp tautininkų ir 

laikraščių, iš vfenos 
bolševikiškos “Lais-

Du Klubai Kovėsi Šautuvais 
Ir Kardais

Septyni asmenys liko taip 
sužeisti, kad turėjo būt nuvež
ti į ligoninę—tai buvo vaisius 
kovos tarp dviejų negrų orga
nizacijų. Universal (Negro 
Improvement Assaciation tu
rėjo savo mitingą Harleme ir 
nusprendė įsiveržt į netoli
ęsančią Liberty Hali svetainę, I Iš Cliffsidės Išvažiavimo 
12(T W. • 138th St?,1 Harleme, 
New Yorke, kur mitingavo 
Garvey Clubo nariai. Kaip 
vieni, taip ir kiti buvo apsi
rengę pusiau .kariškomis uni
formomis ir su kardais ir neuž
taisytais šautuvais. Kilus mu
štynėms, tie ginklai ir buvo 
paleisti veikmėn.

Fotografuojant-Sužeista 
Devyni Asmenys

Betraukiant fotografiją atva
žiavusio H. Fordo su šeimyna, 
eksplodavo milteliai, kurie nau
dojami padarymui staigios 
Šviesos, .fotografuojant nakties 
laiku arba šiaip, kur nėra pa
kankamai kitokios šviesos. Tuo 
būdu nuo eksplodavusių foto
grafinių miltelių liko, sužeista 
9 asąienys Cunard laiVų* prie^- 
plaukoje, ties. W. l&th St., 
New Yorke. Fordo šeimyna 
buvo nepaliesta.

šeštadienį, 22 d. birželio, 
New Yorke įvyko Amalgamei
tų kairiųjų konferencija, ku
rioj dalyvavo 71' delegatas. 
Delegatai atstovavo įvairius 
kliubus ir Darbo Unijų švie
timo Lygą nuo įvairių lokalų. VINCĄ LAIMĖJO 
žodžiu, visos grupės priešin
gos II ii Įmano administracijos 
išdavikiškai politikai sudarė 
konferenciją.

Konferencijos
prisirengti prie geperalės dar- de nuo Vinčos antro smūgio, 
bininkų mobilizacijos. Toje tai buvo greičiausias “Nakau- 
konferencijoje vien tik ir bu- tas,” kokio nieks, turbūt, ne- 
vo kalbama apie pasekminges- sitikėjo.
nį mobilizavimą
kovai prieš tas sunkias aplin-i
kybes dirbtuvėse ir sykiu prieš Stuckey į kovą.
Hillmano visą kliką ir už nau- ir pamažu, bet einąs prie to,

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMES

PARSIDUODA namas, 5 kambariai, 
elektra, miesto vanduo, garadžius, 

trys ketvirtdaliai akro daržines že
mes, yra vaisinių medžių-obelių, grū- 
šių, taipgi vištininkas, Įvairūs įran
kiai, 2 tonai anglių, malkų. Namas 
randasi arti dviejų didelių mieštų. 
Pasinaudokit proga nes greitam pir
kėjui parduosiu labai pigiai, tik už 
$3,600. T. N. Nichols, 89 Foundry 
St., So. Easton, Mass. (148-1153)

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

ją adatos pramonėj industrinę j kad pasidaryt vienu iš svarbių-j ckoff’Ave., Ridgewood, Brooklyn, N. 
uniją, žinoma, buvo padary-ljų boksininkų Madison Square) Y. 145 52
ta peržvalga visos 
nuo pradžios Amalgameitų U- 
nijos įsikūrimo iki dabar, kaip 
pačioj unijoj, taip ir dirbtuvė
se, visoj pramonėj.

Sveikinimo telegramos pri
siųsta iš Chicagos, Los Ange
les, CaL, ir iš Philadelphia, 
Pa. Matyt, kad ir kituose 
miestuose darbininkai rengiasi 
ne juokais į kovą. Nes abel
nai visiems darbininkams da
bartinė nauja padėtis įkyrėjo 
iki gyvo kaulo. Atsistoja se
ni (po 60 metų turinti) darbi
ninkai ir su didžiausiu entu
ziazmu savo karštose kalbose 
smerkia jau ne tik visą padė
tį Amalgameitų unijoj ir visoj 
drabužio pramonėj, bet da 
daugiau jie smerkia visą kapi
talistinę tvarką. Tas parodo, 
kad darbininkai kairėja, kad 
jie pradeda pabust, kad jieš- 
ko išeities, kad sutinka organi
zuotis.

Jaunas streikieris iš Gasto
nijos ir atstovė nuo Tarptau
tinės Darbininkų Pagelbės 
(W. I. R.) sveikino konferen
ciją.

Išrinkta veikimo komitetas, 
priimta rezoliucijos įvairiais 
klausimais, ypatingai darbinin
kų organizavimo kovai klau
simu.

Užbaigus konferenciją, de
legatai ir nedelegatai iš Web
ster Hall nuėjo į Irving Pla- 
zą į proletarinį bankietą.

Lietuvių irgi buvo.

Vokiečių čampionas Schme- 
ling kumščiuosis su Paolinu 
Uzcudunu ketvirtadienio vaka
re, birželio 27 d., Yankee Sta- 
diume, New Yorke. Kumšty
nių promoteriai, norėdami 
daugiau sutraukt publikos, ne- 
skleis tos kovos žinių per ra
dio. Tikietų kaina—nuo $3 
iki $50. Kumštynės rengia
mos neva pieno fondui vai
kams. Bet, suprantama, labai 
didelis nuošimtis įplaukų pa
liekama promotoriams.
Katras laimės šią kumščiako- 

vą, tai gaus paskui kirstis su 
Šarkiu. Nepatartina eit j lai- 
žybas nei už Uzcuduną, nei už 
Schmelingą. Amerikoniškoj 
spaudoj vienas ir kitas plačiai 
būbnijamas, kad sukelt žingei
dumą publikos, kuri paskuti
niais laikais pusėtinai atšalus 
nuo profesionalio bokso.

R.

taisome 
Reika- 

S., 114
’ Tel.

?
PRANEŠIMAS VIETOS 

LIETUVIAMS
Turiu pranešti vietos draugams i.r 

pažįstamiems, kurie lankydąvotės į 
barzdaskutyklą po num. 292 Metro
politan Avė., kad aš persikėliau ki
tur, būtent, po num. 651 Driggs Ave., 
vienas blokas nuo Grand St., Brook
lyn, N. Y. Meldžiu įsitėmyti naują 
vietą ii' atsilankyti. A. Yench (Yen- 
chauskas). 144-49

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 Ix>xington Avės. 

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

$18 už Sugaišimą Kelių 
Minučių Valgykloj

Juniper 7646RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS

65-23 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

Telephone, Greenpoint 282*

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pabivažintjimanus.

231 Bedford Avenue $
Brooklyn, N. Y. • . • , < 

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Birželio 23 d. įvyko išvažia
vimas A. L. D. L. D. II Apskri
čio ir vietos kuopos, sureng
tas bendromis jėgomis, žmo
nių buvo vidutiniai. Dalyva
vo nemažai ir svečių. Mat, tą 
pačią dieną įvyko A. L. D. L. 
D. H Apskričio konferencija, 
tai užbaigus konferenciją, de
legatai atsilankė į išvažiavi
mą.

Apie šeštą valandą vakare 
buvo trumpa programa. Sie
tyno choras, po vadovyste V. 
Žuko, sudainavo tris daineles, 
kurios išėjo gerai. Paskui drg. 
F. Abekas pasakė trumpą pra
kalbą, nurodydamas mūsų 
Draugijos ir abelnai darbinin
kiškos spaudos vertę. Už
baigdamas prakalbą, kvietė 
visus, kurie dar nepriklauso, 
rašytis priė A.į L. I). L. D., 
skaityti darbininkiškus laikraš
čius ir visais galimais būdaife 
remti savo spaudą. Nurodė,

Murray Newmarka areštavo 
detektyvas už tai, kad jis, už
mokėjęs $36 už save ir penkis 
savo draugus, ne tuoj aus išėjo 
iš Central Parko Casino valgy
klos, bet sugaišo dar porą mi
nučių, tai yra kol viena mote
riškė iš jo kompanijos išgėrė 
White Rock vandens bonką, o 
Newmarkas atsisakė mokėti 
$18 ekstra už tas sugaištas mi
nutes, ir tik užmokėjo $2 už 
White Rock. Sugaištąjį laiką 
valgyklos vedėjai paskaitė 

-“stalo uždengimo” (cover 
charge) lėšomis. Nutemptas 
pas teisėją, areštantas, paaiš
kino, kame dalykas; teisėjas 
nedavė nuosprendžio, tik pa
sakė, kad valgykla gali kreip
tis į kitą teismą, bereikalau- 
dama tų $18 iš Newmarko.

Central Park Casino pir
miau. buvo prieinama vieta 
bendrajai publikai. Bet šią 
vasarą miesto vyriausybė par- 
samdė ją milionieriui A. J. 
Drexel-Biddle’ui ir Sid Solo- 
monui. Naujieji tos vietos 
laikytojai nutarė, kad reikia 
padaryt Casino tikrai poniška 
užeiga ir pradėjo plėšikiškai 
lupti visus, vis tiek, kad žmo
gus ir nežinotų apie naująją 
valgyklos tvarką.

SUMMERLEE, W. VA.
A. L. D. L. D. 73 kuopos pusmeti

nis susirinkimas bus nedėlioj, 30 bir
želio, ant Summerlee, pas P. Fraje- 
rą, 12 Įkal. dieną. Draugai, malonė
kit visi atsilankyti ir iš apielinkės, 
nes turėsime svarbių reikalų aptarti. 
Yra dar nemažai neužsimokėjusių už 
šiuos metus. Pasistengkite užsimo
kėti, nepavargsite delei tų kelių cen
tų, o knygomis atsiimsi! dvigubai. 
Taipgi bus renkamos aukos Gastoni
jos streikieriams. Visi draugai į 
darbą, nes ijtiūsų kuopa jau atsiliko 
ir su aukomis šį metą. Sekr. J. 
Raulinaitis. 147-49

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
IR MERGINOMS!

Mes nupirkome dvi naujas ma
šinas del permanent Wave, Eu
gene ir Nestle Circuline Methods. 
Tai yra vėliausios mados mašinos 
vėliausiais moksliniais patobulini
mais. Kviečiame visas atsilanky
ti ir išbandyti mūsų patarnavi
mą. Užtikriname, kad mūsų pro
fesionališku patarnavimu visi bū
site užganėdinti.

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir

Taipgi mes esame 
grožybės srityje del 
vyrų.

Gerai įsitėmykite
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir — 

BEAUTY PARLOR GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0781

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

Gastonijos Protesto 
Mitingas Antradienį

Ateinantį antradienį bus di
delis masinis demonstracijos 
mitingas, Union Square aikštė
je, New Yorke; prasidės 5 v. 
vakare. Bus protestuojama ir 
dęmonstruojama ypač prieš

PASIRANDAVOJA šapa ant antrų 
.lubų; vienais trepais augštyn išsi- 

randavoja puikus kambarys del kriau
čių šapos. Taipgi toje vietoje dar 
tebėra visi įtaisymai del ^kriaučių 
šapos, jei kas norėtų, galėtų’ pirkti, 
o jei ne, tai gali randavoti tik kam
barį. 426 Humboldt St. (savininkas 
ant viršaus), Brooklyn, N. Y.

145-50

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- 

s vėje visada būtų šviežia 
mėsa.

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokia didelę vertę Lietuvoje turi viso
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
tuviškų Žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių
Aviečių uogų
Amžių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėŪų
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų iaknų 
RŪtu 
Rožų < 
Remunėlių 
Seneso plokičiuldų 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Truk žolių 
Valerijono Šaknų 
Palmečių

Debesim
Ganrtyčii

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvi 
gydančių žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo i 

mane, o ai visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimų.
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