
‘Aš Didžiuojuosi Savo 
Į Sūnum,” Sako Beal o
I ' Tėvas

NEW YORK. — Sekma
dienį atvyko į New Yorką 
W. W. Beal, 70 metų am- 

• žiaus. Jiš yra tėvas Fred 
Real, Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos organi
zatoriaus, kuris yra įkalin
tas Gastonijoj, kaipo strei- 
kierių vadas; kapitalistai 
-engiasi pasiųsti į elektros 
cedę, suokalbingai apkalti* 
iaUt jį žmogžudystėj.

“Aš didžiuojuosi savo sū- 
l num,” pareiškė W. W. Beal. 

Jis yra pats kovotojas, se
nas gelžkelio darbininkas. 
Jž dienos kitos jis išvyks į

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart 
*1

Nedėldienių

No. 155 Telephone, Stagg 3878

Nauja Karo Tanka Va
žiuoja 42 Mylias 

į Valandą
WASHINGTON. — Per

eitą šeštadienį, Fort George 
, ant suar-
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lastdniją pasimatyti su sa- Meade laukuose, 
o sūnumi ir pagelbėt Tarp- tos žemės buvo išbandyta 
utiniam Darbininkų Apsi- nauja karo tanka, 
nimui darbuotis gynime.nimui darbuotis gynime Paprastos karo tankos 

astenijos su a r e š tu o tų! gali važiuoti daugiausiai 18 
•eikierių.
Ragina Remti “Daily 

Workerj
“Aš negaliu įsivaizdinti, 

ą darbininkai darytų, jei- 
1 jie netektų “Daily Wor- 
‘rio,” pareiškė W. W. 
Jai. Per savo sūnų Fred

pradėjau skaityti Daily 
orkerį. Tai buvo du me- 
i atgal, ir dabar aš nega- 
i be jo būti. Mes, darbi- 
nkai Lawrence, 
atome, kad “Dądly Wor- 
eris” yra vienai 
'.raugas. Mes, d 
egalime būti be jo; kiek

vienas darbininkas tuoj aus 
turi ateiti į pagelbą “Daily 
Workeriui.”

Mass.,

tis mūsų 
bininkai,

Įmyliu į valandą.
'Nauja tanka per duobėtą 

lauką važiavo 42.55 mylias 
į balandą.

Tankos išradėjas yra J. 
Walter Christie, inžinierius. 
Per aštuonis metus jis ren
gė tą tanką.

Į keturiolika minutų tan
ką galima paversti į greitą
jį karo automobilį naudoji
mui ant vieškelio. Darant 
bandymą ant kelio, ta tanka 
galėjo važiuoti suvirs 62 
mylias į valandą.

Amerikos m i 1 i t a r istai, 
rengdamiesi prie naujo ka
ro, labai džiaugiasi nauju 
išradimu.

Sudužo Orlaivis
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Kapitalistai Planuoja Pasiųsti 15 v
Kėdę arba Kalėjiman ant Ilgų

Pilsudskis Organizuoja Naują 
Bloką Prieš Sovietus

BUCHAREST, Rumuni
ja. — Čia teko sužinoti, kad 

trukus atvyks Rumunijon 
jnkijos diktatorius Pilsud- 
:is “pasiviešėti.” Taipgi 
’anešama, kad Pilsudskio 
imanymu vedamos neofi- 
.alės derybos del sudarymo 

. .enkijos, Rumunijos ir 
Vengrijos bloko prieš So- 
ietų Sąjungą.

Motina ir Duktė Kartu 
Užbaigė Mokyklą

SPRING VALLEY. N.Y. 
— Čia moteris Rosa Peters, 
44 metų amžiaus, ir jos duk
tė, 17 metų, kartu užbaigė 
augštesne mokyklą (High 
School) ir šiomis dienomis 
gavo diplomą.

Darbininkai Apmušė
Plėšiką

PATERSON, N. J.—Per
eito šeštadienio rytą du ap- 
simaskavę plėšikai bandė 
pasigriebti $4,700 nuo Park 
Sįlk Kompanijos, 106 Mad
ison Ave.

Plėšikai ant antro augšto 
/dirbtuvėj laukė ateinant su 
' pinigais Samuel Ostrow ir 

jp tėvo Louis, dirbtuvės sa- 
Vininkus, kurie gabeno iš 
banko pinigus mokėti dar
bininkams algas. “Pakelki
te rankas,” vienas plėšikas 
suriko, kuomet fabrikantai 
arčiau prie jų priėjo. .Bet 
vietoj pakelti rankas, fabri
kantai r pradėjo kovoti su 
plėšikais. Plėšikai smar
kiai juos apmušė blekdže- 
kiais. *.

Plėšikai leidosi bėgti, o 
Louis Ostrow juos vijosi 

įšaukdamas. Išgirdę riks
mą, apie 100 šilko audėjų iš- 
'ėgo iš dirbtuvės ir vijosi 
’ėšikus. Vienas plėšikas 
)ėjo pabėgti įsisėdęs į au- 
mobilį, o kitą plėšiką dar- 
ninkai sugavę labai sumu- 

4; veik visai drabužius nuo 
jo nudraskė.
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Ir Japonijos imperialistai nepasiduoda ginklavimosi lenktynėse: visu ’smarkumu ren

giasi prie karo, kaip ir kitos imperialistinės šalys. Paveikslas parodo Japonijos naują 10,- 
000 tonų karinį laivą, kreiserį Nachi. ; /

Sekmadienį Ketini žuvo 
Orlaivių Nelaimėse

Sekmadienį keturi žmo
nės žuvo orlaivių nelaimė
se. Nicholas Engelman, 24 
metų amžiaus, iš Philadel- 
phijos, užsimušė, kuomet jo 
orlaivis nukrito netoli Ber-

KAUNAS. — Birželio 
d. du naujokai mokomuoju 
orlaiviu išskrido praktikos 
darbams. Jiems beskren- 
dant, staiga sugedęs moto
ras. Sugedus motorui skri- 
dusieji planiruodami bandė 
nusileisti gale Aleksoto, bet Į Waldo E. Robey, 24 metų 
užkliuvo už didelio krūmo'amžiaus

Wilkinson, 45 metu am- z v
žiaus, Capital Airways 
Kompanijos viršininkas, ir,, 
jo posūnis, Charles Wilson, 
18 metų, sudegė, kuomet jų 
orlaivis užsidegė nukritęs 
Sacramento, Cal.

-r;

Sako, 90 Nuošimčių Kanados: Sovietai Pasmerkę Mirčiai
. v. 7 Kontr-Revoliuciomerius

'GASTONIA, N. C.—Per
eitą^ penktadienį NorJh Ca
rolines gubernatorius Gard
ner davė įsakymą sušaukti 
Gastonijos apskričio krimi- 

Įnalio teismo sesiją teisimui 
Gastonijos streikierių. Tei
smas prasidės kuriuo laiku 
liepos pabaigoj.

Bus teisiami 23 streikie- 
riai. 15 streikierių suokal
bingai kaltinama žmogžu
dystėj, o aštuoni kaltinami 
“puolime mušti su tikslu nu
žudyti.”

Kapitalistų mašina veikia, 
kad aštriai nubausti tuos

i darbininkus: vienus pasiųs
ti į elektros kėdę, o kitus 
pasmerkti ilgiems metams 
kalėjimo.

Darbdaviai ir valdžia sku
binasi * kuogreičiausiai teis-

šakų, ir krito šonu, ant že
mės.

Orlaivis visai sunaikintas, 
skridušieji sveiki.

, iš Kansas City, 
užsimušė, kuomet jo orlai
vis nukrito netoli nuo čia.

14,000 Svetimšalių Laukia 
Progos Įvažiuoti į J. V. ■>

MANOMA, KAD BLAIVY
BĖS VYKINTOJAS BUS 

PRAŠALINTAS

NEW YORK. — Suvjrš 
14,000 svetimšaliu randasi 
parubežiniuose Kanados 
miestuose ir laukia progos 
įvažiuoti į Jungtines Vals
tijas, pasak pranešimo H. F. 
Hawley, Amerikos konsulo 
Windsor, Ganado j. Arti 50 
nuošimčių tų svetimšalių 
paeina iš Anglijos.

Vestuvninkai Padegė 
Trobas

Iš 10 į 11 d. birželio Kal
varijos valse. Jurgežerių 
kaime sudegė Vasiliausko 
trobos, gyvuliai ir visas tur
tas. Nuostolių apie 13,000 
lit. Trobos nedraustos. Ma
noma, kad padegė vestuv
ninkai, nes tą 'dieną buvo 
Vasiliausko vestuvės.

WASHINGTON. — Sa
koma, kad Hooverio admi
nistracija šiek tiek pakei
sianti blaivybės vykinimą. 
Planuojanti vykinti blaivy
bę “be kraujo praliejimo.”

O kad tą, girdi, atsiekti, 
tai planuojama prašalinti 
dabartinis blaivybės vykini- 
mo viršininkas, iždo minis- 
terio pagelbininkas Sey
mour Lowman, pp kurio 
priežiūra eina blaivybės vy- 
kinimas.

Pastaruoju laiku ginčai 
atstovų bute ir senate del 
žudymo žmonių vykinant 
blaivybę daug “nesmagu
mų” padarė Hooverio admi
nistracijai. \ Lowman kalti
namas davime įsakymų šau
dyti blaivybės įstatymo lau
žytojus.

streiįįą prieš

tos policijos

Marcel Pauker,

n i jos darbininkų

kankinamas Jilava

me.

Rumu-

vadas;

kalėj i-

Buvo paskelbęs bado

fašistų slap-

terorą kalėj i-

dienų fašistai 

per spėką sulaužė streiką.

me. Po 20

Pauker nuteistas ant viso

amžiaus kalėjiman už ko

munistinį veikimų.

Degtinės Pasiunčiama 
Amerikon

-WASHINGTON. — Su- 
sivienijimas Kovai Prieš 
Blaivybę sekmadienį išleido 
pareiškimą, kuriame nuro
do, kad 90 nuošimčių Cana- 
dos eksportuojamos degti
nės pasiunčiama į Jungtines 
Valstijas. • Per metus Ca
nada prisiunčia Amerikon 
degtinės už $30,000,000.

Austrijos Fašistu Armi
ja Rengiasi Prie Pučo
VIENA, Austrija. -- 

Heimwehr, Austrijos fašis
tų ginkluota organizacija, 
atvirai rengiasi nuversti 
parlamentarinę valdžią ir į- 
steigti fašistu diktatūra. Jie 
planuoja pučą (sukilimą) 
spalių mėnesį.

MINSKAS, Sovietų Są
junga. — Juraviči mieste, 
netoli Mogilevo, tapo nutei
sti mirčiai septyni caristai 
už terorą prieš Sovietų vir
šininkus ir už kontr-revoliu- 
cinį veikimą. Septyniolika 
kitų reakcionierių nuteista 
kalėjiman.

mą surengti, kad i., 
visoj šaly darbininkai h 
mobilizuoti savo spėkas gy
nimui savo draugų.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas atsišauki? 
darbininkus ir r gina 
biai ateiti į pa jlbą 
mis. Reikaling pi1 
dim ui bylos. \K 
darbininkas galu šiek ik. 
paaukoti tam tikslui. Kad 
ir mažą auką pasiųskite- 
tam tikslui per Tarptautinį 
Darbininkų A p s i g ynimą: 
80 E. 11th St., Room 40° 
New York City.

Gastonijos reakcionieri 
dar vis nepaliauja kalbi v 
apie suorganizavimą gaujo 
lynčiuotojų prieš streiku 
rius. Be abejonės, artinar 
tis teismui, reakcionieri; 
pradės dar smarkiau veikt

Gen. Sandino Smerkia Kalba Apie Taik? 
Amerikos Imperializmą Bet Didina Lan

Karvė “Sujudino” Kauną

KAUNAS. — Birželio 13 
d. paprasčiausia karvė, Lai
svės Alėjoj sukėlė didžiausį 
triukšmą.

Ūkininkas ją vedėsi L. A- 
lėja, o čia visą laiką šalia 
zirbia automobiliai, tarška 
autobusai. Kaip žmonės sa
ko, karvei galva apsisuko ir 
ji padūko.

Ties miesto sodu ji išsi
traukė virvę iš ją vedusio

VERA CRUZ, Meksika. WASHINGTON. - 
Pasikalbėjime su laikraščių prezidentas y 
korespondentais, generolas formališkumą,
Augustino Sandino, vadas i reikšdamas, kad. jis. lab; 
Nicaraguos didvyriškų ko-' patenkintas besiartinanci
votojų už nepriklausomybę, 
kuris čia atvyko iš Guate- 
malos, aštriai pasmerkė A- 
merikos imperializmą. “Štai 
net dabartiniu laiku.” sako 
Sandino, “Amerikos imperi-

p*

nauja ginklavimosi an”iha 
vimo konferencija,” 
kus rengimasis pr 
pasireiškė gale perei 
vaitės. ‘

Jungtinių Valstijų

Sujudimą sudalė Aristi- šeimininko rankų ir pirmąjį 
de Briando~ Francijos užsie- jį parbloškė žemėn ir ragais 
nio reikalų ministerio, nota, gerokai prispaudė. Po to 
kurioj jis informuoja Tau
tų Lygą, kad ginkluota Au
strijos padėtis sudaro karo 
pavojų centralinėj Europoj; 
jo nota tain gi iškelia faktą, 
kad Austrijos industrialis- 
tai ir valdžia finansuoja ir 
ginkluoja fašistus. Kaip ir 
privatinė Socialdemokratų 
Partijos ' armija, Schutž- 
bund, fašistų organizacija 
Heimwehr yra naudojama 
sloninimui revoliucinio dar
bininkų ir valstiečių judėji
mo.

Methuen-Lawrence, Mass.

PIKNIKAS
Rengia Darbininkiškų 

Organizacijų Apskričiai

LIEPOS 4 JULY
MAPLE PARKE

Methuen-Lawrence, Mass.

Programoje Dalyvauja: 
Julia Reinardiene, Ig. Kubi
liūnas, seserys Pauliukoniutės, 

P. Banlis ir visos apielinkes 
Chorai

Darbininkai iš visoš apielin
kes dalyvaukite šiame piknike 
ir paremkite savo reikalus gi
nančias draugijas;

RENGĖJAI.

Po to 
puolė šalia stovėjusią mote^ 
rį, bet ši spėjo pasislėpti už 
medžių. Pamačiusi L. Alė
ja einančią kitą moterį (pil. 
Mamulienę), tuč tuojau ją 
pasivijo, pagriebė ant ragų 
ir bloškė į žemę. (Moteris 
labai sutrenka ir nugabenta 
ligoninėn).

Taip puldama ir badyda
ma besislapstančius ir bė
gančius nuo 7jos piliečius, 
karvė pamatė važiuojantį 
motorciklą ir leidosi jį vy
tis.
pastebėjęs, paleido visus ga
rus ir paspruko, o padūkusi 
karvė sustojo ties L. Al. ir 
Ožeškienės gatvės kampu.

Atsargiai pradėjo rinktis 
publika, atėjo du policinin
kai. Karvė, matyti, visai 
“nesiorientavo,” visur matė 
priešus ir ilgai nelaukusi 
puolė prašmatnesnį jų—su 
raudonais ženklais policinin
ką. Kilstelėjusi ant ragų, 
bloškė jį žemėn ir ėmė risti. 

Čia atsirado karvės šei
mininkas, kuris, norėdamas 
suvaldyti ją, stvėrė už vir
vės, tačiau, karvė ir jį par
vertė ant žemės ir pradėjo 
maigyti.

Tuomet prie karvės pri-

Motorciklistas, tatai

alizmas provokuoja susikir- .no departments išlėk 
timą tarp Honduras. Salva- kymą budavoti du n 
dor ir Guatemalos. kad su-i kreiserius po 10,000 
daryti progą įsikišti ir už
griebti tas šalis del įsteigi
mo naujos laivyno bazės.”

Sandino taipgi kalbėjo di
delei miniai darbininkų nuo 
viešbučio balkono. Pareiš
kė darbininkams, kad jis 
dar nenerstojo kariaut prieš 
Wall Streeto marinus Nica- 
raguoj. bet paliko patikimus'jos 
savo oficierius vadovauti jo grąsinimas Amerikos in 
armiją, kuri veda kovą, rializmui, būtų panaikin 
kuomet jis išvyko į užsienį 
sudaryti artimesnius ryšius 
su pasauliniu anti-imperia* 
listiniu judėjimu.

Nors jis atrodo suvargęs, 
tačiaus, pilnas energijos.

Vieną budavos Puget 
Navy Yard’as, o 
Bethlehem S h i p b u a 
Korporacija. Abu ka. 
apie $20,000,000.

Washingtono valdžir 
reiškė nemažą pasitem 
mą delei pakelto suman; 
kad Anglijos Vakarų ) 

tvirtovės, tiesiog

Anglija Lavins Militarizmo 
Chinijos Laivyno Oficierius
NANKINGAS, Chinija.— 

Pirmadienį tapo pasirašyta 
tarp Chinijos ir Anglijos 
sutartis, sulig kurios Angli
joj bus lavinami militariz
mo Chinijos laivyno kade
tai.

Chinijos valdžia planuoja 
subudavoti nemažą karo lai
vyną ir mano nekuriuos lai
vus būdavoti Anglijoj.

Tačiaus, didžiuma Angį 
laikraščių nepritaria t 
sumanymui, o MacDonal 
nieko nesako tuo klausi1 

O tuo pačiu sykiu įta 
giausias Anglijos- kapi 
tų laikraštis “Tin 
to šeštadienio 1 
lauja, kad Ang1 
prie muitų ka” 
tines Valstv 
brėžusrog i 
muitus ant;
rų, kad aps 
fabrikantu

Trockį

BET 
kis p? 
polio 
age’ 
ge

Maišosi Vilkų

Birželio 9 d., antX UU111UU JJJL 1C VV0 jjl A" | AJAI Zjv 11U C7 U.., dilų

bėgo' kaž koks pilietis, nu- kio ir Kamajų v
tvėrė už ragų, užsuko galvą. 
Karvė nepajėgė priešintis. 
Kiti piliečiai užrišo jai akis 
ir nuvedė kieman.

naktigoniai matė d 
nėjančius vilkus. I 
miške, vienas vilkas 
tas.

z
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Menesis
ir

>ų į Bri- 
Darbo'Par- 

ir romantikai 
, spalvomis piešė po- 

. horizčritus. ' “Aušra 
gadynės teką!”. Praei

na pirmas mėnesis—medaus
menesis. Per tą mėnesį atlik
ta tūlos ceremonijos su tūlų 
naujų lordų įšventinimu. Bet 
xuo pačiu laikų drungną vėjelį

’ Dįf '$ia skersvėjai, kaip 
odo debesys, nors 
imas ant skaudamų- 

) jos vietų dar visiš- 
., ..^prasidėjo.

Pačioj , Darbo Partijoj jau 
prasideda ‘disharmonija. Ta
riamai kairiųjų, socialistų “New 
Leader’y” (birž. 7 d.) H.
Brailsfbrd prirodinėja, kad su 
liberalais būtinai reikia tarties, 
“jeigu norima,1 kad gyvenimas 
būtų ramuš.” Su liberalais 
reikia paryti formalė konferen
cija—sako Brailsfordas, o jei
gu jau he, tai bent reikia pa
daryti nėformalė konferencija. 
Jisai suhiini vardus visos eilės 
stambių liberalų, kurių pagel- 
ba yra būtinai reikalinga. Be 
to, liberąlai (reikalauja, kad bū-, 
tų parista; rinkimų ;sistema, 

.miant proporcionale ats- 
ybe. Juk jie gavo penkius 

dionh^ balsų ir turi tiktai 60 
4ovų,' kuomet proporcionaliai 
's priklauso5 ąpie ' pusantro 

vietų. Tuo’ pačiu sykiu 
ir tame pačiame “New tįaj- 
er’y’ ’ 'Fenner _• Brockway rašo, 
kad apie sutartį su liberalais 
negali būti nei' kalbos, ’’nes jų 

-tija yra fundementaliai nu- 
ius prieš mūsų partijos 
listinius dėsnius,” ir jeigu 
beralais būtų padalyta su- 
s, tai tas labai 
ieptų sekančiuose

po-

nu
šo
vė-

skaudžiai 
rinkimuo-

santikiusJei klausimo apie 
liberalais kils vaidų ir išank- 

galima sakyti, kad laimės 
ysis partijos sparnas, tai 
MacDonaldas. Bet kaip 

-met “bus einama prie socia- 
zmo, prie pamatinių socialių 

/ eformų?” ’
Raymond Postgate sako, kad 

aujoje ministerijoje “kaįriuo- 
iuš” atstovauja George Lans- 
ury. Tai tasai pats žmogus, 
uris pats pirmasis sušuko, kad 
socializmas turi įvykti dar 

nums^ tębegyyenant.” Jisai 
yra viešųjų darbų komisioflie- 
rius ir jam teks isviep darbpo- 
ties su -pačiu deąiųiausiu J. ĮI. 
Thomas*u/ Thomas nepriduo- 
a jokįoš reikšmės socialisti- 
"m formaliom. Ana diena iils

5KLO3 reikšmės sociahsti- 
forn?’ulom. Aną dieną^ j ils 

hVriginkludt tai 
’ūot, . bėt kas bus su> 

us,^knrie: dirbė ’ prie 
ayojliuo? ‘ ..Vadinasi/ 
’•aičius ; dar labiau* 

as link;bėdarbių, 
jįgsnis popo Tho- 
šrodc(, bus keWd- 

P^adqs. įųip to, 
žia pabaigė.
gramą mainię- 
rtrįti turėjus 

, tikinimo > aš-
vrbo ■ dienos.

iŠ. / Aštuo- 
i (iena r pasi-

okarpyta.
Id’o” ko- 

prie 
u, kpr

Ėdasi Tarp Savęs
Vienas draugas iŠ West 

Frankforto rašo chięagiečių 
“Vilniai,” kad

“Senosios mainierių unijos 
viršininkai, Lewiso mašina 
su Fishwicko mašina susipe
šė ir pasidavė kapitalistinin 
teisman. Jie mąt nepasidali
na sudėtu mainiėrių turtu. 
Lewis nori pats tą turtą kont
roliuoti, o • FishWick’ jnępiasi-, 
duoda.

“Sakomą, kad Lewis atšau
kia 4arteifių|; visapi dveiptarį 
subdistrikte įijr kad įkaip-į-paį 
atšaukti ir Įųsam ' (Įiįštriktę.

“Mainierįėi tuiji gėrai ią b

į bet jiems: padės, nes supa-
žindins su komunistų nusi
statymu tuos S. L. A. 
rius darbininkus, kurie 
neskaito mūs spaudos.

IŠ LENINGRADO

i

na- 
dar

Drg. Jievutė Bimbienė 
šo vienam brooklynieči.ui iš 
Leningrado:............

“Nors aš Rusijoj , dar tiU 
kelias dienas praleidau, vie
noj ma 
Draugįš

Pa

Ten, ne , tik sužeidimas,. bet 
ir mirties, pavojus darbinin
kams gręsia. Viršmįnėtas 
įvykis ;New Yorke darbinin
kams aiškiai. įrodo, kad dar
bininkai būtinai turi orga
nizuotis savęs apsigynimui.

Įvairios g»upes viduj A- 
malgameitų unijps, kurios 
yra susiorganizavę neva da
rymui spaudimo ant unijos 
viršininkų, yra produktas 
nesąmoningo darbo. Visi 
tie iniciatoriai, kurie pasi
naudojo darbininkų neužsi- 
ganędinimu esampmis sąĮy-

Hillmano mašinąi arba pa
bėgo iš kliubų. Taip atsiti
ko su prešerių kliubo .vadu
kais ir su kitais. Preserių

H kliubas buvo * skaitomas pa-

Pritaria Likvidavimui
Baduoliu Komiteto

DVASIŠKI TEVELIA
SUSITAIKĖ :

apie raudoną flagę 
ai, kad “visa Anglija jau 

„aKllo.”
Nenoroms prisimena tie lai

kai, kuoiyet pabaigoje 1918 me
tų Vokietijos socialdemokratija 
paėmė visą valdžią į savo ran
kas ir paskelbė, kad socialė re
voliucija jau prasidėjo. I • Mes 
žinom, kuo tas viskas pasibai- 
gS- : ! | H
Augštai Lekia, žemai Tūps

Kuomet buvo paskelbta, kad 
MacDonaldo pirmasai žygis bus 
kelionė Amerikon ir pasimaty
mas su Hooveriu, Braįlsfordas 
rašė, kad tuo savo užsimojimu 
MacDonaldas pasirodė, kaipo 
diplomatijos meisteris, kaipo 
gilus žinovas žmonių psichologi
jos. Amerikos kapitalistinė 
spauda rašė, kad toks vizitas 
tikrai turėsiąs revoliucinių 
žymių.

Dabar kalbos apie vizitą 
tilo, tarytum, ant to viso 
manymo išpilta keli’kibirai
sinančio vandens. “New Yor- 
ko Times’ui” praneša, kad pub
likai patiko MacDonaldo gra

sios prakalbos apie nusiginkla
vimą ir ambasadoriaus Dawes’o 
užtikrinimai, kad ir Amerika* 
nori nusiginkluoti. Bet ta pa
ti publika klausia, kame gi yra 
tikras progresas? Tos kalbos 
yra malonios, bet jose nėra jo
kio aiškumo. “Saturday Re
view” priduria: “MacDonaldas 
taip dramtiškai iškėlė laivynų 
sumažinimu klausimą, kąd; jeir 
gu jis greitu laiku iieatsiekš 
apčiuopiamų 
jo partijoj 
mas.”

Diplomatų 
lamacijos ir pacifistiški pote
riai nieko neduos. Kanceliari
jų slaptybėse, veikiausia,. bus 
pagaminta visa eilė planų, o 
paskui už darbo imsis eksper
tai ir'technikai. O kuomet jie 
pradės taip vadinamus detalius 
studijuoti, tai ateis 1930 ir 1931 
metai. Tuomet didieji kalnai 
kelias peles pagimdys. Kas tai 
pakišo planą, kad Anglija labai 
gerai padarytų, jeigu panaikin
tų savo jūros bazes West Indi
joj, nes tos bazės grąsina Ame
rikos Panamos kanalui. Girdi, 

i tuomet Amerika ištikrųjų pa
matytų, kad Anglija ne tik žo
džiais, bet ir aktualiai įrodo, 
jog ji nenori su Amerika var- 
žyties. Tatai, girdi, padarytų 
puikaus moralinio įspūdžio. Na
gi, nagi, tegu padaro I Aįie 
tai liberalai gali šalionuose par 
plepėti, bet panaikinti savo 
tvirtoves West Indijoj tai jau 
visai kitas dalykas! " Paslėpus 
vilko nasrus, galima lapės uo
degą rodyti, šiuo būdu galimai 
kaip ką apmulkinti, bet ne il
gam. Visa politinė situaciją 
abiejose šalyse užtaisyta ne aly
vos šakelėm, bet sprogstama 
medžiaga. Kaip* tik' dabar, ka
da muilinama svietui akys pa
sakom apie ųųsiginklavimą, 
abiejų šalių kąpi^alistai .f rengia
si prie muitų Ikaro. Amerika 
ruošiasi apsikasti dar didesne 
muitų siena. Gi Anglija sako, 
kad tatai dar labiaus sumažins 
jos prekybą su užsieniu ir to
dėl ji turi atsakyti Amerikai 
tuo pačiu. Anglijos eksportas 
(tavorų išgabenimas, svetur), 
kuris metas iš meto ir taip jau 
puola, turės .dar labiau suma
žėti, jeigu Amerika apsitvers 

daugėtom tvorom. Londono 
ambiųjų kapitalistų “Times’* 
šo, kąd AnįAija turi rengtieš 
nuitų kąr^r o kiti- Anglijos 
naščiai ' pataria tuojaus

ti stambiųjų ' kapitalistų 
davimą, kad susitarti, .kaip, 
rint nuo Amerikos.; Šiose’ 
:ose' labai mizernai išrodė 
4 dpie nusiginklavimą be

• « • * *'/'«< * >•

rezultatų, tai ir 
prasidės . nusivyli-

ir ministerių dek-

pasimokinįit Jiej gali p& 
tyti, kaip £rafteriįai5pel jųįi 
to pešasiį j lUįika£ (tjoįdel jį , 
jungtis apie Naqi0nalįę MJaįniei- 

• rių Uniją, kuri čia greitai au
ga.”. ( ' ... | . ,
Taip esti visuomet: uni

jos biurokratai susitaiko 
tarpe savęs tik tol, kol 
prieš juos stovi stipri , eili
nių narių opozicija, vado
vaujama komunistų. Kai 
tik tas pavojus sumaži, jie 
tuojau plėšos už gerklių tar
pe savęs del turto ir vietų. 
Taip yra ne tik unijose, bet 
visose kitose organizacijo
se.

sįdedd iŠ; 30 žmbnių jr rfijes! 
jąų I^ningrat^ąUpžidrėjohiij 
pusėtinai;! įBuydųį nųVykę įį 
kęletosĮ profs^jdh^u Hasar- 
nąįniuS;, įHdiffbųš, įiinuze- 
jus, į carų namus ir t. t.... 
Aš sužinojau, kur yrą čia 
Lietuvių Kliubūš, būtinai 
nueisiu ryt t pažiūrėti, nes 
rytoj vakare išvažiuojami į 
Maskvą.”

Laiškas rašytas birželio 
14 dieną.

KRIAUČIŲ SKERDYNES 
NEW YORKE

yyzdingiausiu ir skaitlin
giausiu iš visų kliubų, o 
kaip su juo dabar yra? !Jau 
itrys ar keturi) gabiausi to’ 
Jdiūbo organizuotojai pabė
go įš . kovos fronto, palik
dami suviltus preserius dar
bininkus. ; ;

IŠ to viso darbininkai tu
rėtų pasimokint, kad dabar 
ir ateityj., visur ir visuomet 
darbininkai turi pasiduot 
vadovybei klasiniai susipra
tusių darbininkų. Gi Amal
gameitų unijoj vieninteliu 
tokiu vadovaujančiu organu 
yra tiktai Darbo Unijų 
Švietimo Lyga. Tiktai jai 
vadovaujant kriaučiai dar
bininkai savo kova laimės. I

Seno Vinco Raštai Spaudoje
Šiomis dienomis A. L. D. 

L. D. Centro Komiteto litė- 
ratinė komisija • pridavė 
spaustuvei spąus(linti geno 
Vinco raštus. Pasak raštų 
redakcijos, knyga susidės iš 
apie 400 puslapių. Tai bus 
stambus mūs rašytojo raštų 
rinkinys. Be to, tai bus jau 
28-tas A. L. D. L. D. eilinis 
leidinys.

Kiekvienas narys šitą 
knygą, kai ir visas kitas, 
gaus veltui. Tik reikia, kad 
kiekvienas pasimokėtų sa
vo metines duokles, nes ku- 
ne nepasimokės si ir sekan- njnRUSt 
tį mėnesį, tie, einant Drau
gijos konstitucija, bus su
spenduoti, ir negales gauti 
šitos įdomios knygos.

Protingiau Šneka
Ui 

gaičio ir Vitaičio alasavoji- 
m.ui del komunistų Centro 
Biuro sekretoriaus laiško,iš
siuntinėto savo frakcijoms 
S. L. A. reikalais, pereitais 
metais. Sandariečių orga
nas (num. 26) sako:

“Mums tečiau atrodo, kad 
teikimas tokiems raštams y- 
paįingos dorpės, nęatsiekia to 
tikslo, kokio tikimasi. jų 
‘triksus’ mes jau žinome iš 
praeities taikų ir \jų pakarto
jimas gali suteikti visuome
nei klaidingą įspūdį, kad* mes 
vis dar tebestovint ? apšigyni-) 
mę> pozicijoj. • < < • t : . * < t >; ■

“Kuomet < mesz rašome • apie, 
bolševikus daugiau negu ver
tėtų,' mes sykiu juos garsina
me ir duodame jiems progos' 
žuvatiti ten, kur kitaip jie ne
galėtų prieiti.” ' , ■ ’
Komunistų bijosi ir °Šan- 

dara,” bet išrodo, kad ji ši
tuo klausimų/daugiau turi 
senso už savo bičiuolius iš 
“Naujienų” ir “Tėvynes.” 
Kuris tik kiek protauja, ant 
syk supras, kad paskelbi
mas minėto laiško “Naujie
nose” ir “Tėvynėje” komu
nistų ne tik “nenuhalfins,” / •

Ketvirtadienį, 27 d. šio 
mėnesio, New Yorke, Amal- 
gameitų unijos viršininkų 
nusamdvtį ir vadovaujami 
razbainirikai užpuolė ir pei
liais subadė ir švininėmis 
paipomis smarkiai sužeidė 
tris darbįnįnkus. Visi trys 
kriaučiai darbininkai, ypa
tingai peiliais subadytasai, 
kuris randasi ligOnihėj, ko- 
Včja ’su ’mircidįf' : '

Ypač ' pastaromis’ dviem 
savaitėmis Amalgameitų u- 
nijos' viršininkai, pradedant 
prezidentu Hillmanu ir bai
giant “business”; agerįtais, 
išsijuosę ,darbuojasi irihkda- 
mi iš visur įvairius rąžbai- 

Tas garbus, sam
dymas profesionalių razbai- 
ninkų unijos viršininkams 
ne pigiai atsieina. Nėra 
abejonės, kad tam bjau
riam, purvinam darbui lei
džiama tūkstančiai ir tūks
tančiai (gal būt desėtkai

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
Antro Apskričio konferenci
ja, atstovaujanti apie tūks
tantį narių, įvykusi 23 d. bir
želio, ‘išklausiusi pranešimą 
apie likvidavimą Baduoliu 
Komiteto, pripažįsta, kad es
amomis sąlygomis tas komi
tetas, delei priežasčių nuo jo 
nepriklausančių, negalėjo 
darbuoties Lietuvoje, nes ne
galėjo eiti išvien su fašisti
niais šelpimo komitetais.

Mes užgiriam komiteto lik
vidavimą ir dar kartą griež
tai pasisakome prieš tą val
džią, kuri net bąduolius šelp
ti; neleidžia. Mes pasižadam 
ręmti priešfašistinį judėjimą 
Lietuvoj, einantį .kompartijos 
vadovybėje. " ■ i : :

' ■ > j ■ • ■ ’
Kadangi Lietuvos Baduo

lių' Rėmimo Komitetas reko
menduoja aukautojams skir
ti suaukautus pinigus Prieš- 
fašistinio Komiteto iždan ir 
rėmimui Gastonijos streiki
ninkų įr jų bylos vedimui, 
tai konferencija kviečia ap
skričio kuopas ir simpatizuo
jančius mums žmones perves
ti aukas minėtiems tikslams.

Kadangi šiuo tarpu Ame
rikoje siaučia žiauri reakci
ja, kadangi ji nuožmiomis 
priemonėmis puola darbinin
kų klasę, tai konferencija y- 
patingai kviečia surinktas 
aukas skirti Gastonijos Strei
kininkų reikalavus (Priimta 
vienbalsiai, dalyvaujant 53 
delegatams).

buSavo laikais “Laisvėje?
vo rašyta, kad Amerikoj taĮrpe 
stačiatikių kunigų vedama 
smarki kova ne už griešninkų 
dūšių išgelbėjimą ir jų pasiun
timą dangaus karalystėn, bet 
už turtą.

Amerikoj randasi 115 sta
čiatikių (pravoslavų) bažny
čių. Pirmiaus j^s visos buvo 
sinodo žipioj 
joj

t kilus Rųsi- 
revoĮiucijai. ir įsisteig’ 

Sovietinei valdžiai, Ameri 
užya 

kuri \

Sandara” nepritaria Gri- Jūkstančių^ dolerių.

u Hiwiu ..ubu i**i-*i>ii* iI * 
mažiausio pasiketinimo nuvers
ti. kapitalistinę tvarką, prie ku
rios 'Varžytinės logiškai veda) 
pine, kruvinų susirėmimų. Kaip 
galinki iškepti kiaušinienę, ne- 
stikulUs kiąųšinio lukštą?,.

Dėdeli.

KAS ŽUVO KOVOJ—TIE
DIDVYRIAI) BALTIMORE, ND

Tąrasevičienė, apie 30 
amžiaus, bandė nusinuo- 
išgėrė nuodų. Priežastis 

, esanti tame, kad vyras dažnai 
nes fagėlbos daviniais, įvai- nedirbąs, girtuokliaująs. T 'Jie 
riosė buržuazinėse Šalyse turi 4 kūdikius. Ji tapo nuga-

O.
I 

metu^uo pradžios pereitų me
tų iki 1 d. balandžio šių me- įjytį 
tų,'Raudonosios ‘Tarptauti-

riosė buržuazinėse šalyse
pasmerkta, mirtin ir nužu- benta į ligoninę ir ten pavyko 
dyta 24,385 ręvoliucionie- j 3 atgaivinti.
riai. Ųąugiausia revoliuci
onierių žuvo Chinijoje.

Per 11 pat laiką kalėji- 
man pasmerkta 7,200 žmo
nių, iš /jųjų 44 ligi gyvos 
galvos.

Draugas Teračini Sunkiai 
Kankinamas

Iš Neapolio (Italija) pra
neša, kad gyvybė vieno iš 
vadovų Italijos komunistų 
partijos v drg. Teračini yra 
didžiausiam pavojuj. Jisai 
nuteistas ilgiems kalėjimo 
metams. Pastaruoju laiku 
radosi tvirtųvėje Santo Sife- 
fano.

Draugas • • Teračini labai 
suvargęs, spjaudo < kraujais. 
Tvirtovės a d m i h i stracija 
pripažino, kad jį reikia per
vesti į kalėjimo ligonbųtį.

i Vis tik; valdžia įsake, .kad 
ligonbutin. ;jo nevalia- pen 
kelti. Vieton to, susirgusį 
/kalinį išsiunčia Florencijon. 
Kelionėje' jį surakino retė- 

ilus darbininkus žiais; Jis to pakelti nega- 
išbando* kovot pakeliu] j Florehciją 

pagerinimą, ji pahko ;ąrtimiąusiam ,nuo 
Florencijos kalėjime.

Ne vien tik .samdymas 
razbaininkų, bet ir papirki
nėjimas kitų valstybes apa
rato žmonių unijos viršinin
kam . būtinai rėikalingas, 
kad sutriuškint, nuslopint 
darbininkų sukilimą. Kad 
sukriušint darbininkų pasi-f 
priešinimą toms , nepaken
čiamoms .sąlygoms, kurias 
unijos viršininkai ir darb
daviai užvėlė ant darbinin
kų sprando, uųijos viršinin
kai išeikvos desetkus tūks
tančių dolerių, jsūmokėtų pi- j 
nigų pačiais .darbininkais, ; 
Reiškia^ ' darbininkų > sumo
kėtomis duoklėmis samdomi 
razbaininkai, kad užįnušį- 
nėt tuos pačius darbininkus 
todėl/ kad jiė 
už savo būvičT pagerinimą,

Dabar jau tur būt pasi
rodys aišku kiekvieham dar
bininkui, kad Amalgameitų 
Uniją, tapo' atvira darbda
vių rėikąlų gynėja., ’

Aiškus dalykas, kad, es
ant tokiai ' padėčiai,' darbi
ninkai he tik kad , negali 
remt Amalgameitų’ unijos, 
bet visomis ‘priemonėmis, 
visomis išgalėmis^'visur ir 
vįsuųmet turi vest griežę 
čįausią /kovą. \

Mes žinome' labai gerai, 
kad ‘kuomet Anjalgameitų 
Darbo biuruose ir ofisuose' 
pristatyta ^inįduotų' rąžbaį- 
ninkų, tai' t’ęn ęląrmriinkų. 
saugumas n e u ž t i krintąs . ’’a » .a M. U. a « v i/ » a • V h * •'

Pranešimas Waterburio ir 
Apielinkės Lietuviams

Apie porą metų pirmiau ji 
bandė gazu nusinuodinti, bet ir 
tuomet tapo išgelbėta, nes vie
nas vaikų pašaukė kaimynus ir 
ją išgelbėjo.

Birželio 22 d. dirbtuvėje ta
po sužeistas darbininkas, ku
ris dabar randasi ligoninėj. Jis 
įkrito į verdančio švino katilą, 
tik dar laimė, kad ne visas, 
tik viena koja ir ranka. Bet 
daktarai sako, kad, veikiau
siai, reikėsc nupjauti koją ir 
ranką. J

Adomas Remeikis, kuris bu
vo ligoninėj, dabar jau tapo

esančias bažnyčias 
vietinė dvasiškija, 
laiką buvo nusistaęius pr 
Sovietinę valdžią, ir v, 
kontrevoliucinį darbą.;

Pagaliaus, Sovietinėj R 
joj dvasiški jos tarpe iv 
skilimas. Vieni pradėjo 
tuoti, kad reikia pasiduoti 
vietinei valdžiai, pripąžir 
legale, “dievo leista,” ka 
kiekvieną reakcinę va* 
žmonėms pirmiau persta 
vo, o kiti tam priešinosi, 
Ralavo nepripažinti Sovie 
valdžios. Amerikos dvas 
ja, turėdama savo globoj 
bažnyčių, palaikė tą pusę, 
ri stojo už nepasidavimą 
vietinei Rusijos valdžiai.'

Rusijoj viršų pkėmė 
Sovietinės valdžios šalin 
ir išsirinko bažnyčios g 
Amerikos kunigai atsisak 
nors bendro turėti su ta bfe 
čios galva. Tos galvos pr 
tą atstovą atsisakė pripa

Prasidėjo kova, tamp 
sis po teismus. Vietomis 
net peštynių ir areštų, 
kaip čia nesiprovosi, nesi 
kuomet tiek daug turto i. 
dasi! Galimą būtų visų tikb 
čių dūšeles velniui atiduoti, b 
le tik tą turtą užvaldžius.

Dvasiškių kova tęsėsi vir 
dešimties metų. • Pagaliaus 
Jungtinių Valstijų augščiau 
sias teismas tą dalyką išrišo 
Paskyrė septynius taip vadi
namus trustięus, kurie valdys 
•yisą turtą, siekiantį dęsėtkus 
milionų . doleriį. Galy 
trustistų. bus metropolitas 
drovskis. Į trūstistuą 
abiejų pusių po tris šalini: 
Kitaip sakant, Jungtinių 
tijų teismas pavedė visą i 
abejiems, kurie per tiek 1 
provojosi. Ant jų vardo 
pervesta visa tų parapijų 
savybė, kuri dabar ran 
Jungtinėse Valstijose.

Mes žinome, kad tą 
turtą sudėjo paprasti žm< 
liai, darbininkai, priklausj 
m i prie parapijų. Va‘dir 
viskas ir turėtų jiems prikl 
syti. Bet kaip dabar bus? 
sas jų sudėtas turtas paves 
septyniems dykaduoniams, l

i paleistas, bet gydytojai paša- r«e ^a|jar jUOmi valdys ta

——
Liepos 4 d., Lietuvių Dar

že, už Lakewood Parko, Lie
tuvių Piliečių Kliubas ruo
šia didelį pikniką-išvažiavi-r 
mą.' Kviečiame dalyvauti 
visus Waterburio ir apylin
kes lietuvius. Dainups vie
tinis vokiečių choras “pon- 
corjdia,” kalbės vietiniai kąl- 
bėtpjai.’1 J / '

: Rengėjai.

>

kė, kad jeigu jis vėl pradės 
gerti, tai jau tuomet negalima 
bus išgydyti.

Juozas Abrutis taisosi mies
to ligoninėj ir už mėnesio laiko 
bus paleistas.

Petras Stula pradeda sirgti 
proto liga ir turės greitu lai
ku ligoninėj atsidurti.

Tai vis mūnšaino pasekmės.

Vietos kunigėlis nesnaudžia, 
bet deda visas pastangas, kad 
kaip nors daugiau pinigų pasi
darius. Dabar jis reilgia pik
niką ir per pamokslą agituoja 
žmones, kad visi eitų, nes kiek 
būsią pelno, tai sunaudosiąs 
bažnyčios maliavojimui. Bet 
kiek bažnyčios maliavoj imas 
kaštuos, parapijonams nepasa
ko. Abelnai parapijonai nie-* 
ko nežino apie įplaukas ir iš
laidas. Jų užduotis tik pini
gus duoti, bet kur tie pinigai 
padedami, tai jau ne jų daly
kas. Lietuviškas Skaptukas.

kaip norės. Juk ant jų var 
bus pervesti visi dokumėnt 
o tas reiškia, jų nuosavyb 
bus viskas pavesta. Parapi 
nai, kurie dėjo savo cent 
statė bažnyčias ir prie jų ėsi 
čius namus, dabar gauna d> 
sišką špygą. Jeigu JK.pot. 
ateiti į jų pačių pastatyta 
bažnyčias ir pasimelsti, tai pi? 
miaūsiai turės dar ufesimokė1 
už įėjimą, nes kitaip ir baž 
nyčion neleis. / I

Septyni žmonės gafvo žhu 
nių pastatytų 115 badyčių * 
dabar jomis džiaUgiasį.’ ’Še] 
tyni žmonės tapo milidriū 
riais ir tų milionų iš jų nifeks 
negalės atimti,’ nes Jqrigtihi 
Valstijų augšč’iausias Ą^isma 
jiems pavedė.

Tai matote, kaip dvasįškij 
elgiasi su žmonių turtu if* kai 
ji rūpinasi tų pačių žiųon 
reikalais/'

ŠvenčioniŠkis.

SALAMIESTIS 
Irgi žada

Vietos šauliu susirinkime šau
liams pasakojo, kad karui kilus 
jįę būsią moderniškai apgin
kluoti, nes) ginklų esą yra pasi- 
padėjusios teikti Anglija, Itali
ja ir Čekoslovakija. O dabar 
esą irgi labai paųg ginklų turi
ma sandėliuose., Bet apie tai, 
kad Angliją- gįpkjus duos tik 
tuomet, jei šąuliaj kariaus prięš, 
darbininkus ir prieš SSRS, nię-

Balsas.” n

NEW HAVEN, CONN.
_______ z

Kurie norite važiuoti, j N 
Yorką j “Laisvės” pikniką, 
d. liepos, tai įsitemykit, k 
yrą paimta vienas geria 
busų, New England Bus. 
kąle -'užsiregistravimo,/ ra
te P. Keval, 15 Willov 
arba John Sanson, 106 
St. - Telefoną?, Liberty 
Tat pasistengkite tuoj ;ū 
kyti vietas. 155‘ko nesako., -



ĄIKRAŠČIU LAWRENCE, HASS

iko (šaldymo) 
Darbininkų 

Streikas.

“An

Puslapis Trečias

DETROIT, MICH buvo P. Jočionis ir P. D. Stak- 
vilavičius. Raportą gana 
smulkmenišką išdavė P. D. 
Stakvilevičius. Po kelių klau
simų' priimtas vienbalsiai.

Visuomeniškam veikime, ro
dos, bene bus pirmutine A. P. 
L. A. 47 kuopa pasižymėjusi 
šelpime darbininkų, kovęs lau
ke esančių. Praeitais metais 
mainierių šelpime, šiemet strei
kuojančių audėjų, Lietuvos ba- 
duolių, Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo, Lietuvos poli-

GERAI PATAIKOTnaujas darbinin- 
užveizda senų už- 

Katroj dirbtu
vėj dar geriaus kiek darbas ei
na, tai darbo jieškotojų priei
na tiek, kąd toj dirbtuvėj ir 
mašinų neužtektų, jei visus pri
imtų. Daug darbininkų tikė
josi, kad kai atšils, tai gal ū- 
kininkai paims poilsio keletą 
savaičių, tuomet miestiečiams 
bus darbo. 1 Kad ūkininkai ir 
pasiima poilsio ant kelių savai
čių, bet naujų i jų vietas ne
ima.
/ Iškilmingi Parengimai

Liet. Darb. Sus. 8 k p. sku
biai rengiasi svečius . pasitikti 
su puikia vakariene, kuri įvyks 
liepos 3 d., prieš 4 liepos tą 
naktį. Svečiai, kurie iš toliaus 
rengiasi atvažiuoti į visų aps
kričių rengiamą pikniką, ku
ris įvyks 4 liepos ir negali su- 
spėt tą pačią dieną atvažiuoji, 
taigi 8 kp. ir rengia gerą va
karienę pasitikti. Taigi, ku
riems tik laikas pavelija ir į 
manote būti 4 liepos, tai ir e , 
sate kviečiami iš vakaro .-at
važiuoti f Maple Parką. Nak-

’ vyne užtikrinta. Drg. Karso- 
j nas jau pirmiaus ragino va- 

Tr , j v , ižiuoti į šį dideli ir puikų pik- 
Kada atvaziuo avo vįslj mįestų draugus ir 

drauges ir visus pažįstamus, j 
j kad sudarius didžiausi piki V-1 

ką, kiek yra buvusių praeity-! 
je. Ištikrųjų, tai be jokių iš-1 
sisukinėjimų turėtų kuo dau-] 
giausiai dalyvauti šiame pik-j 
nike. Jeigu jau patys apskiji-] 

nariai nevažiuos, .tai kas] 
5 gali atvažiuoti ?

: rai žinote,

tai kur gaus 
kas, kuomet 
tektinai turi

joj kunigavo Virmaųskis. Pas
kutiniais laikais parapijonams 
perdaug įkirėjo ir pradėjo jo 
neapkęsti. Susfrašė keletas 
parapijonų, pasiuntė prašymą, 
kad iš Lawrenciaus iškeltų. Il
gai nelaukus, yyskūpas pado
vanojo Virmauskį bostonie
čiams, o lawrencieciams atkė
lė iš Lowellio Jurą, kurį ne- 
persenai buvo nukėlęs iš Law
renciaus į Lowellj. Dabar 

ph.vhjv. O.MO.I.....---gavo jaunesnį,
frigorifikų . (šaldytuvų) : gal būt, kad Virmaųskis buvo 

j silpnas-mulkinimui, nes men- 
J<ą iškalbą turėjo. Virmaųskis 
Į turėjo prie savęs kokį tai gi
minaitį, kuris užsiimdinėdavo 
Įvairiais bizniais: ledais, mal
komis, anglimis ir pervežinėji- 
mu rakandų. Tai, veikiausiai, 
ir jo tas giminaitis kraustysis 
į Bostoną. Teisybę sakant, 

I kun. Virmaųskis buvo įkirus
žmogus. Kada Lietuvių ūkė- 
sų Kliubas nusipirko nuosavą 
namą, tai kun.- V. piršosi pa
šventinti. Bet kliubiečiai ne
priėmė, tai per visą laiką kun 

i V. kliubą boikotavo ir savo pa
rengimus rengdavo airių sve
tainėje.
iš Lietuvos kokie nors “artis
tai” pas kun. V., tai jis paren- 

'gimus jiems surengdavo taipgi 
Kuomet šioj milžiniškoj įmo-iairilJ svetainėj. O kada žmo- 

rjėj dirba gan skaitlingas nuo-'nj,j mažai nueina į jų paren- 
šimtis lietuvių, tad susirinkime! gįmą/tai vėl užsipuola ant lie- 
dalyvavo taip pat gan žymi į tuvių, kad jie neparemia jo ar- 
sKaitlini ir buvo pasakyta gana tįstų. Vadinasi, išeina 
entuziastinga lietuviška prakal-' nqrpmk ta io “artistą” ir 
ba, pasakyta vieno Arg. komu-]rių bažnytinę salę. Lietuviai j ” 
nistų partijos nario. turi savo svetainę ir užtektinai Į U

Lietuviai.....................

sa-gentiniečių darbininkų 
aštis “Rytojus” (num. 22)

želio 3 d. 18 vai. gatv. 
shea 1335, įvyko geriausių 
tuziastingiausių Anglo fri- 
ikos darbininkų susirinki

mas, kuriame vienbalsiai nutarė 
ant rytojaus eiti streikan jei 
kompanija atsisakys pildyti šios | lawrencieciai 
natajosr, 1 
m i Jos patiektus reikalavimus, 
kuomet pirmu kart įvyko į 

šios įmonės darbininkui susirin-j 
kimas, tad nevienas pamatė ir 
persitikrino, ;kad šiems įvairių 
tautų darbininkams trūksta tik 
gero pažadinimo, gerų vadų., 
Trūko tik keliatui pasidarbuoti 
agitacijos srity (kame svarbų 
vaidmenį suvaidino ir lietu- C 
viai), kaip į pirmą pašaukimą 
priplaukė didžiulis salionas 
įvairių tautų darbininkų, kame 
kalbėtojai įvairiomis kalbomis. 
nuaiškino pradedamos kovos 
streiką, o minia entuziastingai 
pritaria kovą vesiantiems va
dams.

Lietuviai Neatsilieka

Iš A. P. L. A. 47 Kuopos 
Darbuotės

Su šiuomi pusmečiu kuopa 
paaugo ant 20 narių, taip kad 
47 kuopa A. P. L. A. skaitysis 
tarpe didžiulių kuopų. Praei
tame susirinkime, birželio 9 
d., buvo duotas raportas iš 22 
seimo A. P. L. A. Delegatais

*-a’P ■ jį(j 
f11?1 kita

Lietuviai iš pasikalbėjimų, i vietiniu parengimų. Kad Vir-i 
matoma, bus geri šiame streike mauskis boikotavo L. ū. Kliu- 
kovotojai, nes didžiai tuomi su- bą, patys jo korespondentai 
siįdomavę, ir tariasi kaip reikės]rašo “Amerikos Lietuvyj” No. 
varyti tarp savak^lbių agitaci- 2, sausio 12 d., 1928.

šv. Kazimiero draugija no- 
policija, rčjo užbaigt balių su koncertu

ją, kaip stovėti sargybas, kaip
susiremti su brutafe ]
kaip skleis! propagandą tarp jr užkvietė dalyvaut chorą ir
naujų emigrantų. , vargonininką J. Banį, bet p.

Lietuviai turi budėti prie var- Banis nedalyvavo, pareikšda-
naujų emig rantų. ,

Lietuviai turi budėti prie var- Banis nedalyvavo,
tų, prie er 
gaiš rinki 
Turi dabo 
pagiltų a;

gracijos ir būti sar- mas, kad klebonas Virmaųskis 
e unijos viršininkų, jam draudžia dalyvaut. 
Į kad į valdybas ne

Ko
dėl ? Todėl, kad klebonas 

rchistinio ar sočia- boikotuoja L. Ū. K., kaipo pi
mento, nes anarchis- liečiu įstaigą, kuris yra inkor- 

jf^Tnė ki|omet neturi tos teore- j poruotas ir veikia pagal vais
tinės pr^tikos, ką turi komu- tijos teises ir prie kurio pri

klauso didžiuma šv. Pranciš-
tinės pi
ni stas.

Distinis gaivalas?—Jis'kaus parapijom!...
kalo vadinamas “par
neš pilnai to užsitar- augščiau parašytą pranešimą

ne be rei 
' daviku,” 

navęs. Ilgų metų kovos parodė 
jų tikrą maskuotą veidą, ir dar
bininkai turi žinoti, kad socia
listas toks darbininkų vadas, 
kai vilkas avių ganytojas.

Komunistas už savo neapgal
votas paklaidas neša atsakomy
bę prieš pasaulinį avangardą 
Komintemą, ir tas jį priverčia 
būt šaltu apgalvotu kovotojom. 
Tai niekis, kad komunistus pro
vokuoji visoki socialistai ir 
anarchistai. Juos tai daryti 

įverčia buržuazija, ir jie, pildy- 
1 ‘ jos valią, niekina pozity-

darbininkų vadus,—pasto- 
ir parduoda 

reikalus^ Anarchistai

Pora parapiionų išpasakojo

turėtų

DIENRAŠČIO “LAISVĖS”
DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ

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

PIKNIKAS ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

ja pajtys “vadais
visus ,
nors tyčiomis neparduoda, ta- 
čiaus jų labai neapgalvota ideo
logija.

Tad reikia balsuoti už komu
nistus, kad anie patektų į uni
jos valdybą, o tuomet bus pa-bą, o tuomet bus pa- 

ninga kova ir streikas bus

nkime moters nesimatė 
k>Jrikios, n

gana daug. O neturėtų atsilikti 
nuo vyrų, nes jos daugiau iš
naudojamos negu vyrai. Jei
Apters gerai laikosi streiko lai

ke, būna daug pasekmingesnč? 
kova, nes į moteris ir patys ka
pitalistai labiau atsižvelgia.

Reikalavimai
Pastatyti reikalavimai

Me v ‘
1. 8 valandų dąrbo diena.
2. Už viršlaikį dvigubas mo

kesnis.
3. Ui šventų dienų ir naktų 

darbus n okesnis dvigubas taip 
pat. p

i 4. 'MtaAausia paprastų darbi- 
ninkif’< mokesnis—6 pesai į 8 
valartdM t

5. Kitę -skyrių darbininkams,
I ui M

tors skerdykloj dirba jų f • h • t x I V

ir priduria: “Dabar geresnį ir 
jaunesni tėvelį turėsime.” Pa- 
sidžiaugkite šiuo jaunesniu, 
nes geriau gal mokės išmelžti 
iš jūsų kišenių skambučius, tai 
jums bus lengviau vaikščioti 
nuo vienu dirbtuvės vartų prie 
kitų darbo jieškoti.

“Socialistas” Didžiuojasi 
Korporacija

“Socialistas” per Maikio 
“socialisto” organą didžiuoja
si, kad duonkepyklos korpora
cija gerai stovi finansiniai. 
Tas teisybė. Bet kodėl-jūs ne
parašote apie jūsų įstaigoj 
dirbančius darbininkus, kaip 
jie ten dirba? Kuomet vienas 
darbininkas paprašė daugiau 
algos, tai p. “socialistas” at
sakė: “Valig mano idėjos rei
kėtų pakelti, bet biznis nelei
džia.” Dabar “socialistas” sa
ko, kad biznis kyla. Teisybė, 
darbo daugiau, o algas nuka- 

, pojate, bet tą viską užtylite. 
Jeigu rašote, tai pasakykite

Jūs ge-' 
kad mūsų apskri-] 

ičiai mažai turi ižde pinigų;, 
kad padidinti iždą ir apskri-l 
čių veikimą, mes turime gerai j 
padirbėt, kad padarius dides
nį veikimą. Be finansų veiki
mą sunku išjudinti. Taigi, vi
sos kuopos, priklausančios prie 
apskričių, būtinai turite daly
vauti.

Į A. L. D. L. D. 37 Kp.
Draugės ir draugai, katriems 

neteko būti susirinkimuose, ir 
dar esate neužsimokėję į 
draugiją, tai 4 liepos atvažiuo
kite į rengiamą pikniką ir ta
da galėsite ypatiškai užsimo
kėti. Pirmą knygą šių metų 
“Caro Kalėjimuos—Užrašai ir 
Atsiminimai,” parašytą drau
go V. Mickevičiaus-Kapsuko,! 
jau gavome. Katrie yra užsi-Į 
mokėję, ją gali gauti pas fin. | 
sek., kurie norėtų pirma susi-j 
rinkimo gauti. Knyga yra 
puiki, gražiuose apdaruose ir 
labai patraukianti skaityti. 
Kožnam darbininkui relxalin- 
ga perskaityti, kurioj daug 
naujo gali surasti ir pasimo
kinti. •>

L. Koresp. Biuras.

A. L D. L D. ŽINIOS
PRANEŠIMAS A. L. D. L. D. 
IV APSKRIČIO DELEGATAM

YUį vai. pridėti‘20 cęn-

I taisyklės dalinasi į 
taria liečia darbininko 
pilsi ir tt.

Bedarbė Eina Vis Didyn
Atšilus orui, dar daugiau 

darbai sumažėjo. Bedarbių 
daugiau ir daugiau randasi ant 
gatvių, ir daug jau apleidžia 
Lhwrenciu, išsikrausto su šei
mynomis į kitus miestus. Ne 
todėl bedarbė, kad daug dar- 

yrajbininkų randasi ant gatvių. 
Darbai, taip sakant< sumažėjo, 
tas tiesa, bet paėmus produk
ciją, tai gal būt tiek pat dar
bo padaro, kaip ir pirmiaus, 
nes dabar pagerinta mašineri
ja. Kitose dirbtuvėse (mažes
nėse) dirba tik po kelius dar
bininkus, bet dirba dieną ir 
naktį. Naktiniai išdirba nuo 
6 vakaro iki 6 ryto. Reiškia, 
mažai mašinos sustoja. Nete
kus darbo kokioj nors dirbtu-l 
vėj, kitą darbą sunku gauti. 
Mat, dabar gerina ir daugina 
mašinas. Kur pirmiaus dirbo 
ant dviejų, tai šiandien dirba 
ant 6. Ir kožnoj dirbtuvėj

6 :54 vai.

A. L. D. L. D. IV Apskričio 
konferencija įvyks 14 d. lie
pos, 10:30 vai. ryte, Youngs
town, Ohio. Todėl aš čia no
riu pažymėti, kokiu laiku išei
na traukinys iš Pittsburgho1 
priemiesčių, linijos Lake Eriev 
Railroad excursion, kad visi ži
notumėte.

McKeesport, Pa., 6:35 vai. 
ryte. j

Braddock, Pa., 6 :46 vai. ry
te.

Homestead, 
ryte.

Pittsburgh, Pa., Smithfield 
St., 7:20 vai. ryte.

Cora/tpolis, Pa., 7 :36 v. ryte.
Aliquippa, Pa., 7.49 vai. ry

te.- .
Laikas—“Eastern Standard 

Time.” Youngstowne būsime 
9:05 vai. ryte; iš ten grįšime 
atgal 8:55 vai. vakare.

Nurodytas laikas yra pato
giausias važiuoti, todėl visi de
legatai įsitėmykite, iš kur ir 
kokiu laiku traukinys išeina, 
kad nepasivėluotumėte.

Visų kuopų delegatai priva
lo būti ir padaryti konferenci
ją skaitlinga.

A.L.D.L.D. IV Apskr. Org.,
- J. Urbonas. ,

July, 1929
____ t

Grieš Dvi Prof. Retikevičiaus
Orkestras

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

ĮSITĖMYKIT PARKO ANTRAŠĄ:

Ulmer Park Music Hall
Gale 25th Ave., Brooklyn, N. Y.

(aibės mūsų seni darbuotojai 
darbininkų juuėjime

J. ŠUKYS ir H. STANKUS
Bus svečių iš Chicagos, Detroito, Cleveland©, Pittsbur
gh©, Wilkes-Barre, Scrąntono, Philadelphijos, Bostono, 

Binghamtono ir iš kitur.

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Pradžia 1-mą valandą po pietų
Draugas Balčiūnas, iš Lung 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.

' VALGIAI IR GĖRIMAI
Jau paskirtas komitetas vedimui maisto de- 

partmento. Komitetas pareiškė, jog visą maistą 
gamins ant vietos. Tai bus šviežus ir skanūs val
giai. Bus šaltų gėrimų ir pakankamai Naujokų 
cigarų.
\ . \ ’

KELRODIS I ’‘LAISVĖS” PIKNIKĄ:
Atvažiavę iš kitų rųiestų į New Yorką, važiuokite į 

Union Square, čia imkite požeminį traukinį su užrašu 
WEST END EXPRESS, CONEY ISLAND ir jo važiuo 
kite iki 25th Ave. Čia išlipę, eikite po dešinei ir gale 
25th Avė. rasite Ulmer Parką.

k Iš Brooklyno ir kitų dalių miesto geriausia važiuo
ti iki Chambers St. stoties ir imti Coney Island ekspre
są, persimainant ant 36th St. čia gausite ta patį trau
kinį—WEST UND EXPRESS, Coney Island.

Kurie važiuosime kitais CONEY ISLAND traukiniais, 
tai ant 36th St. stoties persimainykite ant West End 
Express, Coney Island, traukinių.

KAIP VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS:
Iš New Yorko miesto, valiuoti per MANHATTAN 

BRIDGE (tiltą), pervažiavę tiltą, važiuokite FLAT
BUSH AVE. iki Prospect Park. Pervažiavę parką pa
sukite į OCEAN PARKWAY ir važiuokite iki BAY 
PARKWAY, Privažiavę BAY PARKWAY, pasisukite’ 
po dešinei ir važiuokite juomi iki galui. Pamatę van
denyną, pasisukite po kairei į CROPSEY AVĖ. Kada 
privažiuosite gatVękarių “trekes”, tai tas ir bus 25th 
Avė. Ten ant kerčios, po dešinei, rasite Ulmer Park.

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po num. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kud j mėnesį laiko po 500 JOHN’8 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 

i 
is cigarus ir po daugiau paši- 
ant syk. VISI supratlyvi vyrai 

tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

, ,. M. J. J. Urbszo, L
Qaį streeĮ( 

Lawrence, Maas., 
j savo krautuvę 
kas mėnesi s po 

' 1 kelioliką šimtų
pasitraukia. Taip 

John Naujokas Pat drg* S. Ra
kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

Tain-nat 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- 
onresyviški b’*nieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose. Užeigose. 
Kliubuose. ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugu cicranj viršminėtais vardais, 
tik nakeliant nirštą^ n (rausite ciga
rą, kuri« visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunČiame ant 
nareikalarimo visur J kitus miestus 
biznieriams ir privatilkiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 18- 
ias apmokame.

Adresas* 4

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

tinių kalinių, kuopa visuomet 
prisidėjo su aukomis, pirmuti
nė su pagelba.

Detroito lietuviai
kreipti atydą į A. P. L. A. 47 
kuopą. Norinti rašytis i pa- 
šelpinę organizaciją, rašykitės 
į minėtą 1 draugiją, po darbo 
žmonių vadovyste.

Praėjusiame A. P. L. A. 22 kostumieriai ateina ir saujoms po 
seime priimta nauja konstitu- penkis cigarus ir po daugiau pasi- 
cija, kuri yra tinkamesne bu- myn juos rūkyt, nen geriausia pa- i i i i n i <■» i » -i *-» -i ' t dūmnljojimui šiai organizacijai.

Taigi, darbininke, stok i A. 
P. L. A., neatidėliok, nes rytoj 
gali* būt vėlu.

Susirinkimas įvyks 14 d. lie
pos, 10 vai. ryte, 24th St. ir 
Michigan Ave., draugijų sve
tainėj (1. A. S.).

SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAISVĘ”

CASTON ROPSEVICH

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergaia: 
1218 So. 10th St.. Camden. N.

LIETUVIS GRABORIUS

J.

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., Bo. Boston 0304 W.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, ‘jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas auk>o 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomafą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadinA- 
mu!s “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

3043

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo 
jsltikinimų 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.

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimąs, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažarnės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyru, 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
vienų kart atsilankę. Užlaikoma 
s clcrc t n i
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI A

D R. ZINS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal
110 East 16th Street, N. Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irving PI. 
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedėliomis: 9 iki 4 ,po pietų.

LIETUVIŠKA AUTOMO 
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais j trumpiausi laik4> 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip*- 
lomus. Pilnas mokslo kursas |25. 
Taipgi duodame važinėlimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki T 
vai. dieną.' Lietuvis mokytojas L* 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tn SU N.Y.
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Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas s<b

Keturi Skyriai Pomirtines

Su pradžia Liepos visais A. ’ P.

J. MILIAUSKAS ■DIENOS ANT MARIŲ
Iš ar j

z

GELBĖKITE DAILY WORKER!!

Y;".

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien I

Juos išdirba

526 N.am
i

dienų darbo

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

UŽIMA SAVO 
(JULY), 1929.

NAUJA CENTRO 'VALDYBA
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS

$10.00
mėnesyj 2 lo- 
sius po $6.00

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedčlio- 
mis nuo 9:30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS 
’ Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

644 Driggs Avenue, Brooklyn
Ridgewoodo 51<Vr*u8: 253 Grove St.

THE DAILY WORKER, 26-28 Union Square, Mew York
After reading the appeal for aid in the Daily Worker I 

sending you the enclosed amount, $
Name ............................................................. ..........................

i f
Į šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis yy: 

ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

Address ....................................................................... ...  ..
t

Aukotojų vardai be atidėliojimo skelbiami Daily Worke-

L. A. reikalais 
kreipkitės į naują Centro Sekretorių:

DARBININKAI STOKITE

LLOYD
^ 57 BROADWAY, NEW YORK

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9C8 akerių tuojaus prie, .ir 
Klauskite arba rašykite: J u
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, -New £tfrk, N. Y.

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

Tel.t Greenpoint 0632

K. M.S

DAUGIAU VEIDMAINIU ATSIL1EPE

B

MINERSVILLE, PA.

jei kokie del to ginčai kils iš

atsakys. Aš, duodamas į spau-

čiui Zabulionis taip rašė:

savęs apgynimas ir

ryje

jie turi 
Dešimts 
yra pa
ti ž guo-

raštas (per re- 
keliais jo slapy- 
pavarde, duoda- 
kad taip tur eit

Po tilpimui to

“darbininku” pakeičiau “dar
bininkais”; žodį apmokamu

Iš-
Nepasitikėkim Ap-

Pir-

Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiais ir greičiausiais vokečių laivais 

' I I I S m I I !I ČI A
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

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

Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai su kitais Populia- 
riškais Lloyd laivais

Del sugrįžirąo paliudijimų ir kitokių informacijų klaus- 
kites lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas

L NCCTU CECHAM

Amerikos komunistų. Jis jū-

tis.
Rugsėjo 18 d., 1923.m., už- $10.Q0 LOTAI

Kiekvienas gali gauti šiame i 
tus įmokėdamas $10.00, o liku 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augfičiau. Van
duo, «gesaa ir elektra suvesta> Nėra jokių 
ase&jnentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčlo ąŲn pa- 
budavosilne pagal jflstį reikalavimo fent ’Hsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950

pridavė, tai grąžinau centrui, 
patardamas siųst pirmajam 
redaktoriui, bet . centro pirmi- 

1 ninkas V. Užkuraitis pareika-

Puslapis Ketvirtai
F

; i ' z (Pabaiga)
J. Ramanauskas, pasinau

dojęs mano prakalbų aprašy
mu (“Laisvės” 12 d. bal. lai
doj), “išlenda kaip yla iš mai
šo” rašydamas, kad jis mane 
“šėrė kelias dienas”, ir ver
kia, kad “neparodė man du
rų”. Būtumei’ niekam skriau
dos nepadaręs, jei būtumei pa
rodęs man duris, bet būtumei 
pats pasirodęs atvira širdžia 
žmogum. Pirmesnis slėpimas 
“parodyt duris”, o dabar prie 
to geismo prisipažinimas pa
rodo‘tikroj veidmainio rolėj.

Man centras nustatė $30 sa
vaitinės algos. Nuo 1-mo ra
jono reikalavau tik $20 į sa
vaitę. Sakiau, kad draugai 
duoda pragyvenimą ir nakvy
nę, tai tiek pakaks. Bet Ra
manauskienė davė tokį pasiū
lymą:

“Kitų kolonijų draugai ne
apmokėjo, o 1-mas rajonas 
turi pinigų, tai lai moka $25 
j savaitę.” Ant jos žodžių su
tikot ir tiek atmokėjot—po 
$25 į savaitę, bet ne taip įvy
ko, kaip pats rašai: “sulyg 
tavo reikalavimo (sic! A. A.),- 
Rajono valdyba nuo savęs pri
dėjo po $3 savaitei”. Tol^į 
melą rašyt tegali. • paskutinę 
gėdą nustojęs žmogus.
* Nusileisdamas $10 į savaitę 
turėjau mintyj, kad 
eit už mano “burdą”. 
dolerių į savaitę, tai 
kankamas atlyginimas 
įf ir maistą. Net buržujai ma
žiau ima nuo darbininkų už 
tokį patarnavimą: St.€ Louis, 
mačiau; ima $7\,50; o Chica- 
goj $8.50 savaitėj.

/.Ramanauske, nepadirbsi 
skardžios dūdelės iš veršiuko iavo talpint, sakydamas^ kad 
ausies, lygiai taip neprilygjn-........................................................
si Zabulionį prie manęs ir prie redaktoriaus pusės, tai centras 
a —i jjs __2, ‘_____ į „
sų mylimas vienmintis draugu- dą įa raštą, pataisiau : " žodį

Antradienis, Liep
. 1 . . '! . ' 1 ■■■T

nai pertikrino, rfkad po A. D. 
’A. D. pastoge didžiumoj tik 
veidmainiai tetūno. Vieną kar
tu kryžiavotis, kad tas ir tas 
yra geriausi, o valandėlei lai
ko praslinkus gvoltu šaukti 
narius į kovą prieš tuos “ge
riausius,” tai vien veidmainys 
gali taip elgtis.

Vietoj spaviedojimosi, kad 
“. . . mano sąžinė nebuvo ir.nė- 
ra sutepta darbininkų sudėtų 
aukų prisišavinimu ir neišda
vimu iraportų”4 ir “neturėjimu 
“jokių (sic!—A. A.) užmeti
mų iš darbininkų puses...” 
tai būti] geriau padaręs per- 
skaitydamas eiles “Kiaulė Po 
Ąžuolu” ir iš jų pasimokinęs.

Del ko buvo vedama kova 
A. D. A. Draugijoje prieš J.

parašysiu kitą kartą.
A. Aimanavičius.

daugumą darbininkų. Dabar 
jūs, tęsdami tos draugijos dar
buotę, lygiai taip apgaudinė
jat, mulkinat Amerikos lietu
vius darbininkus.

Toliau Ramanauskas . ner- 
vuojas, kad aš jį pavadinau j 
“Tėvynės” sandarbininkų. Gi 
tik biskį žemiau pats prisipa
žįsta, kad jis “Tėvynėje” ap
rašė I. Narušos biografiją.'

Pats Ramanauskas tame ra
šte sako, kad jis darbuojas 
“darbininkų visuomenės labui 
nuo 1893 metų” ir per tokį il
gą laiką neišmoko atskirt ge
rą nuo blogo, tai jau nuosta
bu.

J. Ramanausko veidmainys
tę permačiau bedirbdamas prie 
“Aido” redakcijos tokiu būdu:

Vieną kart J. Baltrušaitis 
patarė centrui nesiųst pirma
jam redaktoriui kuopų raštų, 
kurie neliečia politikos, bet 
perduot antrajam redaktoriui. 
Tą patarimą centras priėmė ir, 
matyt, kas nors apie tai pra
nešė 'Ramanauskui, tai jis ir 
pradėjo kuopos vardu krams- 
čiot savo raštais pirmąjį re
daktorių J. Baltrušaitį. Kada 
tik užkabindavo pirmąjį re
daktorių, tie raštai ėjo kuopos 
vardu į centrą, o kitus raštus 
pats siųsdavo redaktoriui. Taip 
aš ne kartą ir išsitardavau, 
kad tik veidmainys taip gali 
daryti.

Vieną kart Ramanauskas 
parašė straipsnį (kuopos var
du) “Nepasitikėkim Apmoka- mums jįj lavintomis dainelė- 
mu Darbininku.” Kada jį man mįs peį žaislais pasigėrėti.

' ----- - -----y ---- UllLUllVCHO , VA £ CV Į7 L1 l \

rašų raštininkui V. Užkurai- pakeičiau “apmokamais, 
čiui Zabulionis taip rašė: §j0 taip* - -

“Prie to, del aiškumo jums mokamais Darbininkais.’ 
pasakysiu, .kad mano rašinė- masis redaktorius vis tiek su- 
jimas ‘Keleivyj’, tai yra pats prato, kam kliudoma ir barė 
savęs apgynimas ir peizavi- centrą, kam dėjo, tai V. Už
imąs tų žmonių,'kuriuos ir jūs Kuraitis redaktoriui ypatiškai
peizuojat.” (mano pabraukta, pasakė: “Davei Aimanavičiui 
A:. Zabulionio žo- galią, tai dabar žinokis.” Pa-

. - _ • |skui juokėsi centro susirinki
me, kad jis (V. U.) nuplovė 
centrui rankas tokiu savo pa
sakymu.

Po šio nuotikio tuoj atėjo 
Ramanausko 
daktorių) su 
vardžiais ir 
mas suprast, 
ir į spaudą.
straipsnio, Ramanauskas kėlė 
didžiausią lermą, kam sudėjo 
jo slapyvardžius ir pavardę. 
“Redakcija jį išdavė.” Už tai 
atsisakė rašinėt. v

Dabar vėl “Aido” num. 4 
telpa Ramanausko straipsnis 
po antrašu: “‘Keleivio’ Vei
das.” Po tuo straipsniu pasi
rašo Senas Angliakasys j.-r. 
Tai reiškia jo slapyvardį ir pa
vardę. Kokį jis dabar del to 
triukšmą kels ?

.Man pribuvus į pirmą rajo
ną su prakalbomis, jo užklau
siau, del ko jis pykstasi su J. 
Baltrušaičiu. Jis at’sakė, kad 
jlokio piktumo neturįs prieš J. 
B. “Kada tai buvo susiginči- 
jimas, bet dabar išsiaiškino 
dalykas, tai ir vėl viskas ge
rai.”

Pasikalbėjimuose, laike pra
kalbų, kiti A. D. A. D. nariai 
pareikšdavo, kad J. B. reikia 
prašalint nuo “Aido” redakto
riaus vietos. Girdėjęs tokius 
narių išsireiškimus, aš Rama
nausko užklausiau: “Ar mes 
apsieitum be J. B., kaipo ‘Ai
do*’ redaktoriaus?” J. R. at
sakė: “Jokiu būdu negalima 
prašalint J. B. nuo redakto
riaus vietos. Jis yra geras 
draugas ir mes visi jį turime 
remt. Kas nori prašalint J. 
B., -tas yra darbininkų prie
šas.”

Keliems mėnesiams praslin
kus, J. Ramanauskas su P. Pa- 
cenka (pastarasis sudėjo pri
žadus, kad ir galvą guldys* už 
J. B.) išleido parašę “tezius,” 
prisakydami nariams kovot 
prieš J. Baltrušaitį it Av\ Ai- 
manavičių, kaipo negeistinus 
vadus A. D. A. Draugijos, ši
sai J. R. darbas mane, galuti-

džių jūs pilnai prisilaikot.
•Zabulionis pasinaudojo iš 

Lietuvos Darbininkų šelpimo 
Komiteto, o ADAD pasinau
dojo mano dviejų metų, už
darbiu, Merriko aukomis ir už 
Lenino raštus, šitas doku
mentas, neliečiant kitų mažes
nės svarbos jūsų prasižengi
mų, parodo, kur jūs esate.

Zabulionis viešai išėjo prieš 
III Internacionalą, lygiai taip 
išėjot ir jūs.

Ar Ramanauskas ! apsiimsi 
priimt tuos pinigus ir bilas, 
kurie ir kurios suplaukė, “k£- 
da po maršruto užėmiau ad
ministratoriaus vietą” ir pa
lyginę kiek tuo laiku bilų at
mokėjau, jei pasirodytų, kad 
pas mane randasi nors centas 
administracijos pinigų, tai aš 
apsiimu atlygint už to laiko 
neatmokėtas bilas ir aukot 
ADA# visus pinigus, kuriuos 
ji man. skolinga. Bet jei to 
nesurasit,z' tai jūs lygiai taip 
turėsit pasielgt: išlygint už 
admii/stracijoss bilas ir atniUs 
kėt /man tą ką ADAD 
skolinga. Čia gera proga pa
rodyt jūsų atvirumą.

Kas link centro šmeižimo 
; ir draugų, tai Ramanauskas 

~ pats savo ^paveikslą parodo. 
O - jei aš bučiau norėjęs ma
rint “Aidą”, tai būčiau prie 
jo nedirbęgK veltui virš dvejų 
mfctų. O Ramanauskas, kai
po, tokiš “Aido” patriotas, 
kiek jo išleidimui aukojai? 
r A. D. A. D. tvėrėjai į darbi
ninkus taip atsiliepė:

“...Mes turim sutraukti 
spėkas į vieną federaciniai 
centralizuotą kūną. . .,H

...“Taigi mes ir duodam 
sumanymą arba iniciatyvą su
organizavimui Anferiįps Dar
bininkų Aplietos Draugijos, 
ši Draugija leis savo organą- 
laikraštį, steigs 'knygynėlius, 
lavinimosi mokyklas, ir šiaip 
skleis apšvietą tarp Amerikos 
darbininkų.”

Ar . tuo keliu A. D. A. D. ei- 
Ne! AtsiŠaukėjai, var- 

zgerą obalsį, apgavo, tod ami

S. L A. Pildomosios 
Tarybos Taupumas

Birželio 23 d. įvyko pikni
kas, kuris buvo rengiamas 
bendrai A. L. D. L. D. ir L. D. 
S. A. apskričių, ir pavyko vi
sais atžvilgiais gana gerai.

Vietinių ir iš kitur suvažia- 
vusiti susidarė didoka publika, 
kurios gražus sąjausmingas 
dalyvavimas darė malonius į- 
spūdžius. Ypač tai džiuginan
tis jausmas yra iš shenandoah- 
riečių jaunimo, kuris ne tik ką 
dailiai, bet ir abelnai darbi- 
'ninkiško progreso judėjime 
taip pavyzdingai dalyvauja, 
kas duoda progos kartais ir

Nuolatos “Tėvynėje” rašo
ma ir S. L. A. keliaujantis ge
neralis organizatorius kartoja, 
kad S. L. A. Pild. Taryba la
bai taupi, kad ji sutaupino mi- 
lioną dolerių, ir t. t.

Man nesuprantama, kokiu 
būdu tas jos taupumas gali 
apsireikšti? Algas gauna ne 
visai kūdas. Sugaištis, kelio
nės ir abelnai kiekvienas žy-- 
gis gerai apmokamas ir tą at
skaitos aiškiai parodo.

Jeigu už mažiausią patarna
vimą reikia apmokėti, tai iš 
kur tas taupumas gali būti? 
Gerai būtų, kad . kas nors aiš
kiai prirodytų tą taupumą, 
apie kurį tiek daug rašoma ir 
kalbama.

Sakyčiau, kad visi algas nu- 
simušė, už sugaištis nieko ne
ima arba labai mažai paima 
ir t. t., tuomet jau ir žodis 
“taupumas” jiems tiktų. Bet 
dabar nieko panašaus nemato
me, net už visokiasme, net už visokias . sugaištis 
smuikui išlaidų neskelbiama/-

Dar daugiau. Pild. Tary
bos paskirtas generalis orga
nizatorius važinėja per kuo
pas ir aplanko tokius mieste
lius bei kaimelius, kuriuose 
nieko negali nuveikti, nes nė
ra ką ten organizuoti. Vienok 
jis išlaidas padaro. Pavyz-

, ~............ įi............... — —..J..,

džiui, Illinois valstijoj aplankė 
tokias vietas, kaip Ladd, Cher
ry, Grandville, Aitin, River
ton ir kitus, kur nieko nega
lima padaryti, nes ten lietuvių 
labai mažai. Čia tik, vardan 
taupumo, daromos lėšos ir dau-: 
giau nieko. O juk tas lėšas 
turi padengti ne Pild. Taryba 
iš savo kišenių, bet S. L. A. 
nariai. O gal šitokią operaci
ją “Tėvynė” ir Pild. Tarybos 
generalis organizatorius vadi
na taupumu ?

Viską Girdėjęs.

WASHINGTON. — Perl 
šešis šių metų mėnesius re
akciniai gaivalai nulynčiavo 
keturis asmenis: tris negrus 
ir vieną baltą. Du žmones 
nulynčiuota Floridoj, vienas 
Mississippi ir vienas Ten
nessee.

I AUGščIAUSIĄ PRIEGLAUD 
LIETUVIU AMERIKOJE

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

Prie išpildymo programos 
minėti jaunuoliai, po vadovys
te šiūriko, sudainavo . keletą 
dainelių; dd. Kuzmickas ir 
Grabauskas sudainavo porą 
duetų, kas publikai patiko. z

Buvo ir prakalbos. Drau
gai ž al d okas su Vratariku pri
buvo iš Wilkes-Barre, Pa., ir 
apie «po pusvalandį kalbėjo. 
Drg. V. kalbėjo angliškai apie 
National Miners’ Union ir Lew- 
iso pardavikišką mašiną. Aiš
kiai išparodė, kaip U. M-. W. 
of A. yra disorganizuojama, 
kuomet iš jos jau neliko nieko, 
apart operatorių žaislo ir 
lewisines reakcijos. O kad jau 
veik visi eiliniai mainieriai tą 
prągaiŠtingumą mato ir neuž
kenčia, tik nepasitiki, kad to- 
kis lewisiniu įsigalėjęs reži
mas galima būtij nuversti. Tai 
kalbėtojas nurodė, kad tik 
vienas bū.das yra tą pragaištį 
prašalinti, tai Nacionalė Mai- 
nierių Unija, kuri yra kovin- 
giausia unija, ir kuri negali 
būt pardavikiška, nes ji kont
roliuojama didžiausios darbi
ninkų spėkos pasaulyje, t. y. 
Kominterno. < Ši unija yra or
ganizuojama visoj kasyklų in
dustrijoj. Ir jau tūlose teri
torijose lewisinę mašiną bai
gia išstumti. Todėl kalbėtojas 
atkaftotinai šaukė mainierius 
tverti jos lokalus, organizuoti, 
rašytis į ją, darant paramą jos 
darbuotei.

Antras kalbėjo drg. ž. lie
tuviškai, pabrėždamas bedar
bės baisenybes ir abelną dar
bininkų padėtį. Nurodė, kaip 
ir prie kokios katastrofos pri
vedė darbininkus lewisiniai 
pakalikai, kuomet iš priežas
ties nelygaus darbo padalini- 

anglių 
yra iš-
Primi- 

■ pavojų 
Ragino 

į Kom.

mo, šiandien kietųjų 
jau daugelis miestelių 
statyta ant licitacijos. 
nė ir būsiančio karo 
bei jo baisenybes, 
kuo daugiausia stoti
Partiją, kuri kovoja prieš tai 
ir nurodo • darbininkams, kaip 
tam pastoti kelią. Publika 
atydžiai klausėsi.

Įplaukų buvo $222.97. Iš
laidų $143.40. Pelno apskri- 
čiams liko $79.57. Iš tų aps
kričiai turės užsimokėti spaus
tuvei už plakatus, nes bilų ne
turėjome.

Už tą viską dalyviams nuo 
minėtų Organizacijų priklauso 
padėkos žodis.

A. Arbačauskas.

MUNCĮE, Ind. — Orga
nizuoti elektros darbininkai 
čia sustreikavo, reikalauda
mi pakelti algas iki $1.25 į 
valandą; taipgi reikalauja 
įvesti penkių 
savaitę

Daily Worker, vyriausias Komunistų Partijos, organas, 
randasi apverktiname'padėjime. Jau vienas jo numeris per
eitą savaitę neigėjo. Ar išeis rytojaus numeris? Nėra žinios. 
Priklausys pu o to, kiek draugai ir pritarėjai ūmai duos jam 
piniginės paramos.

Nėra .kuom užsimokėt už popiei’ą ir spaustuvei; trūksta 
pinigui apmokėt techniškiems darbininkams. Todėl Daily 
Worker jau jr sumažėjo nuo 6 puslapių iki 4.

Skirkite vienos dienos uždarbį tam svarbiausiam darbinin
kų spaudos organui; patys aukokite ir iš kitų jam aukas rin
kite. Negalima leisti, kad Daily WoYker pakriktų, ypač šiuo 
momentu, kuomet raudamės sūkuryje tokių svarbių kovų ir 
kuomet mūms priešakyje stovi tokie opūs uždaviniai, kuriems 
Daily Worker yra būtinas, nepavaduojamas, kaip akiai lė
liukė. ,

Reikia išgelbėti 14 Gastonijos streikierių, kuriems gręsia 
mirties bausmė elektros kedėje.

Rugpjūčio 31 d. įvyksta yisos Amerikos Darbo Unijų Vie
nybės Konferencija Clevęlande.

Rugpjūčio 1 d.—Tarptautinė Raudonoji Diena su prieš
karinėmis demonstracij omis.

Organizavimas neorganizuotų ir statymas naujų, klasiniai 
kovojančių unijų.

Rėmimas Nacionalės Audėjų Unijos, Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo ir Darbininkų Raudonosios Pagelbos.

Kūrimas negrų ir baltųjų darbininkų vienybės.
Naujų, narių traukimas į Komunistų Partiją-4r jos intakes 

skleidimas tarp visų kitų darbininkų.
Talka keliems dideliems einantiems streikams, ir t. t.
Be Daily Workerio nei vienas iš suminėtų uždavinių ne

galėtų būt nėi pusiau atliktas.
Skubėkite, todėl, greičiausion pagelbon revoliuciniam sa

vo klasės organui. Siųskite jam pinigų ŠIANDIEN, sekamu 
adresu^ išsikirpejami žemiau dedamą blankutę ir pažymėdami 
joj sumą jūsų teikiamų aukų:.

626 Woodward Ave., McKees hicks,
i

[I. = YįkĮ
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LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
<r-

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

/

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

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

K. M. S.

MENDELO

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių JOs Pageidavo!MENDELO

i - '/
- ' ' 1 f .1

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų I 

Vidurys vien tik iš importuotu tabakų.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

Sulig reikalavimo, /Šiuos cigaru taipg 
per paštą išsiuntinėjamu 

užsakymus (orderius).

i
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PITTSBURGH, PA

A. F. STANKUSIš

Graborius-Undertaker
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'ODIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
151 5

St. or Ara.No.

State..,Miestą*

o

-aisvės” Piknikai

BROOKLYNE

2
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3 2, 1929

9669, 
5136

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

Mes neklausykime 
Buivydų ir Vaitukąičių 
Žilinsku priešakyje—at- 
mūsų aprubežiavimo ta- 
Mes vykim juos visus į

7 d. Liepos-J ui y 
me’r Park Music Hall

Gale 25th Ave.

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

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 8791

VIETOS ŽINIOS

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

, po plačią Ameriką pagarsėjusius )

Urban’s Cold Powders <^ž8
nuo savo amžino priešo 1

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JAS

t

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

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

____________________  ORDER BLANK ____________________
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

IŠ IR Į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Arti mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

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

$5 įeigų taksus) 
3-čia klesa

bedarbė. Tai kada mūsų rei- 
rimtai aptvarkyti,

RUSIŠKA; PIRTIS TURKIŠKA
FYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A rAMhi LAIIVl. Nuo 8 To ryt0 iki 6 vak<; po 6 vaL__75c 3V teuiy

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 surum vandeniu
LAPUOTOS IŠS1PŽRIMUI VANTOS VELTUI

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

T lyk n I S)Y Tahę centai už skrynutę) yra tai kanuolč prieš 
UI DU LuA IdUo kjtą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

______ __ _________________________________ ,____ _____ _____ „__ _______

Puslapis Penktas

Čia randasi didelė triūbų 
dirbtuvė, priklausanti A. M. 
Byers Co. Birželio 22 d. ši 
kompanija buvo surengus savo 
darbininkams pikniką West 

iew Parke. Dar už keturių 
dienų anksčiau, negu papras
tai mokėdavo, išmokėjo darbi
ninkams algas. Mat, tame 
parke buvo visokių žaislų, vi
sokių liotęrijų, visokių ratų, tai 
kompanija norėjo, kad darbi
ninkai uždirbtus savo centus 
ten ir paliktų.

Kompanija sakė, kad visus 
darbininkus su šeimynomis dy
kai į parką nuveš ir atgal at
veš. Darbininkai važiavo su 
šeimynomis. Teisybė, nuvežė 
specialiais karais. Parke da
vė darbininkams dykai kavos 
kiek kas norėjo, bet visa ki
ta turėjo pirkti. Kadangi ten, 
kaip minėjau, randasi visokių 
įtaisymų pinigų praleidimui, 
tai kai kurie praleido pasku
tinius centus.

Vakare pradėjo rengtis na
mo važiuoti, bet kompanija 
jau neduoda specialių kart^. 
Vadinasi, užsimokėkite, kaip 
kas norite, ir važiuokite.

Darbininkai sukelia lermą, 
reikalauja, kad duotų spec, 
karus ar busus. Kompanijos 
atstovai 'pašaukia policiją tvar
ką padaryti.

Pribuvus policija liepia dar
bininkams sėsti į pasažierinius 
karus, o ten jie gausią tam 
tikrus pasusr su kuriais galė
sią persėsti į busus ir jie nu
vešiu kur reikia. Bet ir čia 
paąi^odė apgavystėj neš kom
panija ir policija norėjo tik 
nuo darbininkų atsikratyti, iš
siųsti juos iš parko, o paskui 
jau žinokitės.
' ,Tai matote, draugai darbi- 
jynkai, kaip jus apgaudinėja 
darbdaviai nė tik drbtuvėje, 
£et ir už dirbtuves sienų. Jūs 
•ten praleidote paskutinius cen- 
Itus, o paskui jau žinokitės, 
važiuokite kaip norite, jeigu 
pinigų neturite, tai pėsti ei
kite.

Ar ne laikas būtų darbinin
kams susiprasti ir atsikratyti

' yotrtpAfiijos “malo
nu darbdaviai su-( 
tą, lai patys ir da- 
feigu darbininkai

* autų ir paskutinių 
ųėišĮeistų, tuomet

• įrengtų tų pikni-

KRIAUČIŲ
NEPAPRASTO

SUSIRINKIMO

liepos 4 d. įvyks didelis pik- 
pikSts, kurį rengia Amerikos 
Komunistų Partijos Penktas 
Distriktas. Vieta—Gajdas far- 
ma, Cheswick, Pa. Vyrams į- 
žanga 50c, moterims ir vai
kams dykai. Bus puiki pro
grama. Todėl visi vietos ir' 
apielinkių lietuviai darbininkai 
dalyvaukite šiame piknike. Jūs 
žinote, kad visas pelnas bus 
sunaudotas darbininkiškiems 
reikalams. Amerikos Komu
nistų Partija remia darbininkų 
streikus, ypatingai dabartinį 
Gaštonijos audėjų streiką. To- 
<*31 visų darbininkų pareiga

*mti Partijos parengimus. Jū- 
’ atsilanfcyrjias į pikniką, bus 

ujimas prie bendros pa- 
kovojančių darbininkų 

savo išnaudotojus.
S. S. Bolševikas.

Publikos Nuomone
yra aštri. Štai kodėl milionai rūkytojų, nepaisant beverčių 
priešingų pagyrų, atranda Lučky Strike Cigaretų apkeplnimo 
procese didžiausių rūkymo smagumų, koks tik galimas. Nežiū
rint savo kainos, joks kitas cigaretas, ar jis butų pagamintas 
American Tobacco Kompanijos ar kokios kitos kompanijos, 
negali prilygti Luckies. Luckies yra pagaminti iš puikių-puiki- 
ausių tabakų ir vien tik Luckies yra apkepinti. Apkepinimo pro- • 
cesas prideda kvapsnio ir apsaugoja nuo gerkles susierzinimo— 
20.679* daktarai sako, kad Luckieg mažiau teerzina, nekaip kiti 
cigaretak

*Čia paduodamas skait
lines patikrino ir patvir
tino LYBRAND, ROSS 
BROS. IR MONT
GOMERY, oficialiai 
Skaitmenų Patikrintojni 
ir Auditoriai.

Prezidentas,
Tbe American* Tobacco Company, 

Incorporated

It’s toasted'"
Nei Jokio Gerklės Erzinimo

S Nei Jokio Kosulio.

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

(Tąsa nuo 6 puslapio)
Jonaitis: “Ar jūs matote, 

vyrai, kokius iš mūsų daro juo
kus, pasisamdę, dievuliau, Kli- 
muką, kad iškeltų tą plausimą 
čermanų susirinkime ir tuom 
tie žmonės vaduodamiesi atne
šė čia susirinkimui mušti vel
tui laiką. Mes, draugai, pa
mename Bekampio laikus, 
kaip jis valdė diktatorišku bū
du mūsų lokalą ! Mes neduo
kime dabar top galios Buivy
dui ir Vaitukaičiui! Išbuvo 
metus laiko lokalo viršininkais 
ir gana! Kitus išrinksime ir 
kiti dirbs ne prasčiau, kaip šie 
dirba.”

Stanaitis: “Mes jeigu im
tume čermanų tarimą, kodėl 
jis tapo padarytas, tai mes 
rastume, kad užsukta esamųjų 
viršininkų: Vaitukaičio ir Bui- 

|vydo; jie užsuko—čerįianai ir 
nutarė. Mes turime atmesti 
tokį čermanų pasiūlymą—kad 
atšaukti aprubežiavimą; mes 
laikykimės savo senų taisyklių 
ir eikime prie rinkimų.” 

žėkas: 
tokių 
su A. 
šaukti 
rimą.
Maskva!”

B. Jokubonis: “Draugai, aš 
nesu entuziastas atšaukti tą 
tarimą, bet aš jums ttrriu pa
sakyti, kad tas tarimas yra 
netikęs, o ypatingai birželio 
mėnesyje daryti apmokamų 
viršininkų rinkimus. Pradžia 
sezono, reikia visokių sutarčių 
daryti su darbdaviais, reikia 
firmas prižiūrėti, kad darbo 
kainas nenumuštų, o čia užima 
vietą nauji, nieko nepatyrę 
žmonės. Mano supratimu, 
rinkimams laikotarpis yra vie
nas iš geriausių, tai spalio mė- 
nesis.”

V. Bielskus: “Na, gerbia
mieji, ar neraustume mes iš 
gądos, kad tokis Klimukas pa
siūdytų pakeisti tą tarimą ir 
mes pakeistume? Juk visas 
svietas juoktųsi iš mūsų. Tas 
žmogutis jūs žinote, koks yra 
...Ir sakau, dar ima domėn, 
svarsto tą klausimą—numesti 
ir eiti po senovei, kaip ėjome 
per kelis pereitus metus, kad 
tik .vienus metus tarnautų 
mums viršininkai.”

Karpus: “Jūs matote, kas 
atnešė dirbtuvių čermanams 
pasiūlyti tą tarimą, ogi Kli
mukas, Biržiečio švogeris; tai 
matote, kas kuo rūpinasi ir 
kam nepatinka tie tankūs mai
nymai mūsų lokale viršininkų. 
Nepatinka kontraktoriams! 
Užtenka ir pilnai užtenka bū
ti viršininku tik vienus metus. 
Ir tie patys žmonės, kurie no
ri prailginti tarnyštos laiką, 
seniau rėkė prieš biurokratiz
mą, o jflabar, kuomet paragavo 
duonos^ tai jau reikia pamai
nyti mūsų lokalo sveiką tari
mą.”

M. Nazveckas: “Aš, drau
gai, nesu ‘spykeris,’ bet aš esu 
dirbtuvės žmogus, kur mes sa
vo užsispyrimais nu kenčiame 
ant duonos ir druskos patys, i kalai būtų 
o ne kiti. Politikuoti galima, [tai męs vėl turime rinkimus. 
Bet mes turime žinoti, kac| kur j Na, ir kur mes, draugai, pri
tik kontraktoriams pasmuko Į eisime tokia tvarka eidami? 
vėrauzė, tai šiuo laikotarpiu, j čia dabar tūli Įsikando Kli- 
Čia sezono pradžia; čia viso- muką. Juk Klimukas yra toks 

pat darbininkas ir jaučia tą 
patį, ką ir mes. Bet tik skir
tumas, tame, kad čia yra tūli 
ekstra politikieriai, o Klimu
kas paprastas darbininkas, ku-1 
ris supranta, kad mainant tan- i 
kiai viršininkus patys kriau- 
čiai turi sau nuostolius.”

Glaveckas: “Na, Imančiai, 
jau susilaukėme laikotarpio, 
kad Klimukas pradės mus mo
kinti, kaip reikia elgtis lokale. 
Juk tai būtų gėda vaduotis to
kiu žmogum'... Mes padarė-* 
me, draugai, tarimą, kad ne
būtų ilgiau mūsų lokale virši
ninkai, kaip tik metus, mes

tai šiuo laikotarpiu, j 
Čia sezono pradžia; čia viso
kių darbų ir priežiūros reikia, 
kad viskas eitų tvarkoje, vadi
nas, budėjimo laikotarpyje pa
statytume naujus, nieko nepa
tyrusius viršininkus, kurie kad 
ir turi gabumų, bpt ima šešius 
mažiausiai mėnesius, kol jiems 
prasideda reikalai tvarkyties 
ir sekties. O juk mes visi ži
nome, kad po šešių mėnesių—

©1929, 
The American 

Tobacco Co.; 
Manufacturers

Kad palaiky t laibą 
figūrą, nieks ne
gali užginčyti 
teisingumą to pa
tarimo :

“SIEK LUCKY VIE
TOJ SALDUMYNO?”

IT’S TOASTED

laikykimės to tarimo, nes tai 
sveikas nusistatymas. Pats 
Buivydas užpernai sakė, dabar 
ant Bubnio tik norima pralauž
ti ledus panaikinimui šešių 
menesių perrinkimo, toliaus vi
sus ledus sulaužys. O dabar 
jau patys laužo tuos ledus.
Neleiskime tai daryti; mes ne
norime mūsų lokale carizmo!”

J. Buivydas, Skyr. Kor. 
(Bus daugiau)x

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLISKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iž 18,000 žodžių

Tuoj aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pągelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25*

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

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

JUOZAS

Bell Phone, Poplar 7141

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 visokią kapinių 
kuogeriausioae vietos* ir už šerną 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS

TELEFONAI:
Keystone Main
Bell___  Oregon

iiioiiiBiiiaiiiaiiiamonioiiiaiiioiiioiiioiiioiii[o]IIIQUISIIToThh n i°i n i°i i j GUI[o]III3IIIŪII1S1

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA SU REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradek 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai-’ 
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klases moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

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

New York City

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

utarninkaia

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną nėr visą naktį 

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

nakties
Trys gariniai kambariai delei išsipSrimo: Rusiškas, Turkiškas jr 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat ĘE8TORANAS su geriausiu garantuotu patamaviluu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.

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

ILKES-BAĘRE, PA.

Rugpjūčio-August
Valley View Darže

HILADELPHIA, PA. 
įd. Rugsėjo-Sept. 
Laurel Springs, N. J.

isi klasiniai sąmoningi 
bininkai, bukite patys ir 
veskite kitus j šiuos pik 
□s. j

. DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
čia randąsi dyi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug J prieinaniesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A?KISHCĮN, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS;.j^Ajm>£U^i j '.į j046^CĮįEfj|i^S:r.,; DEITROIT

t

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokion kraujo ligoa, ikaudulių, 
skūroi ligų, vidurių, Birdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo, šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos, iš manų keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATIfiKA ATY- (T*-| fį 
DA IR PATARNAVIMAS $10.00 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Pritūrimi 
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.

ANDREW EGAN, M. D.
1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

MASKVA. — Stalingra
de, prie Volgos upės, bus 
pabudavota didelė traktorių 
dirbtuvė po priežiūra Ame
rikos inžinieriaus Albert 
Kahn iš Detroit.
‘ Praeis apie 18 mėnesių, 
kol dirbtuvė bus galutinai 
užbaigta ir pradės dirbti.

T>. . . „APinigus persiunciam grei
tai ir žemomis ratomis

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

Hamburg-American line
8» JWtO2CDWAY,..NEW YORK
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vietos žinios
* • • I * • j ' t J

Drg. M. Vaidžiulienė ir
V. Maciūtė Dainuos .
A. L. D. L. D. Vakarienėje

6

Antradienis, Liepos 2

Visas Gibbstownas 
Atvažiuoja i “Laisvės” 
Pikniką

* • : -i J
Visiems žinoma, kad šimtai 

philadelphiečių atvažiups spe
cialiu,traukiniu į metinį, “Lais
vės’’ pikniką, kuris įvyks atei
nantį sekmadienį, liepos 7 d., 
Ųlmer P£rke. Apie šmeruo- 
jamus piknikan busus iš Con
necticut ir kitų valstijų čia ne
kalbėsimi. t Va vietoj pasiskai
tykite peno; Vinco telegramą iš 
Gibbstown, ' N.; J.':
SPECIALS TELEGRAMA 

“LAISVĖS” PIKNIKO
GASPADORIUI

Iki ! šiol' Tylėjęs, Prabilo " ir 
Gibbstownas!

• r / : ; ' , i
Gerbiamieji.!

Turime,garbės jums praneš
ti, kad į “jLaisvės” pikniką, 7 
d. j liepos, speciale ekskursija, 
atvažiuoja visas Qibbstownas.

Mes reikalaujame (uždyką 
neprašome), kad būtų įvalias 
gert ir valgyt. O su linksmu 
laiku bei šviežiu oru jūs nepri
valote turbacytis, nes mes pa
tys tatai atsivešime.

Su gilia pagarba ir linksmu 
pąsimatymu, ,

Ekskursijos vadas,
Senas Vincas.

Billy Walton, brooklyniškio 
Atletų Kliubo kumštynių spe- 

. cialistas, žada į pikniką atsi- 
vest sunkiasvorį boksininką 
Juozą Vinčą, čampioną Pabal- 
tėš valstybių' ir daugelio kitų 
Europos šalių. Tai tas pats 
Vinča, kuris Brooklyne, New 
Ridgewood Grove, su pora tre
jetą kirčių paguldo sunkiasvo
rius camerikoniškus boksinin-

, kus^ •
Cineova , judžių lietuviška 

bendrovė -trauks krutamuosius 
v. “Laisvės” pikniko paveikslus, 

kurie p-askui fous rodomi dide
lį liuese'parengimuose .bei teat

ruose. Daugelis žadančių da
lyvauk piknike todėl prosijasi 
ir taisosi, drabuži/s, kad ge
riau . atrodyt kintamuosiuose 
paveiksluose.

Merginą Orkestrą
Pirmu sykių lietuvių paren

gimu grieš merginų orkestrą. 
Tas parengimas yra garsiojo 
Atletų Kliubo, kuris davė lie
tuviams ristikus Komarą, Bra- 

m zauską ir kitus, šio kliubo ly
derių yra Billy Walton, gabus 
kumštininkas.^ Vėliausiu laiku 
smarkiai progresuAja bokso 
sporte šie kliubo nariai: Jack 
Winslow, Stanley Vizgytis ir 

? kt. Šią visą vasarą Atletų Kliu- 
bas rengia, šokius su puikiom 
koncertinėm programom ir vo- 
deviliškais aktais. Sekančią 
seredą (liepos 3 d.) turės 
Bobby Duncan &Co. Revue. 
Tai g^ųpė gražių šokikių, ar
tisčių .ir dainininkių. Kita nau
jenybė, tai bus merginų orkes- 
tra iš 8 kavalkų. Tas viskas 
’žtteibite KlaŠčiaus Clinton ‘Park 
svetainėj. Niekur linksmiau 
laiko negalima bus' ’praleisti 
trečiadienyje,'kaip su Atletais, 

gį '! i- • •:x_zj—.. ...* n u \'

W Raktas Išdavė Vagilės
g Namu$ ir Grobį

f Brooklyne buvo areštuota, 
kaipo vagilė, vieną moteriškė, 

i kuri pąlįcijąi pasiVadino Mare 
Sidėliūte, bet atsisakė pasakyt, 
kur jinai gyvena. Pas ją, ran
kiniame krepšelyje, policinin- 

JU kai surado tikietą būk tai nuo 
vienos skalbyklos, esančios 
New Yorke, ir raktą; bet to
kios skalbyklos'detektyvai ne
galėjo rasti. Detektyvams me- 

S tėsi į galvą, kad moteriškė 
veikiausia gyveno toj apielin- 
kėj, kur paduodama nebuvė
lės skalbyklos adresas, ties 
27th St. ir' LexingtonI’.'Ąve.i 
Ne>w i Yorke. Jieprądėjo su 
Jos ^Irakth 'bandyti I sįyną^ 

r ' 27-toj gatvėj; ’atsirakino num.
147 E. -27-tos • gatvės. - čia ir 
surado jOš; vogtų, daiktų7 sah-

dėlį, visokių brangių drabužių, 
auksų ir kitų brangumynų, ku- 

' rių ta moteriškė buvo prisivo
gus iš turčių. Voginių verte 
apskaitoma nuo $7,500 iki 
$10,000. Jinai gaudavo vietą, 
kaipo tarnaitė; pabūdavo tol, 
kol pavykdavo apiplėšt ir pra
sišalint. Tikrasis jos vardas 
—Daisy Stockellienė, pasime
tusi su vyru; ji yra motina de
vynių metų mergaitės.

Iš Šv. Jurgio Draugijos 
Pikniko :

šv. Jurgio Draugijos mėtinis 
piknikas pereitą šeštadienį, 
Dextet ■ Parke, labai pasisekė. 
Buvo didelis žmonių knibždy- 
nas. betrūko visokio amžiaus 
svietelio, bet Amerikoje augęs 
lietuviškas jaunimas ėmė vir
šų. Pįrmesniuose parengimuo
se būdavo matai daugiausia 
čiagimių mergaičių; o šiame 
parengime buvo pilna ir lietu
viškų. amerikonukų. Visas pik
nikas buvo tvarkingas ir sma
gus. • šokiam griežė Retikevi- 
čių orkestrą. Rep.A

Šv. Jurgio Draugijos 
Susirinkimas

šv. Jurgio Draugystės pus
metinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, 3 d. liepos, “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyne. Pradžia 7 :30 vai. 
vakare. Nariai kviečiami skait
lingai susirinkti.

Sekr. J. A. Draugelis.

Suėmė Pavojingą Plėšiką 
ir Žmogžudį

, . I _____ ____

Bejieškodami, kas nušovė 
Fr. Marlową, buvusį kumšty
nių promoterį ir latrą, detek
tyvai sučiupo dar du krimina
listus, 4339—41st St., Queen- 
še. Vienas iš, jų dviejų esąs 
Daniel Grosso, už kurio suė
mimą ir nuteisima valdžia bu
vo skyrusi $2,000. Grosso bu
vęs vienas iš užpuolikų, kurie 
1926: metais, ties Elizabeth, N. 
J., išplėšė pašto troką ir iš 
kulkosvaidžio nušovė vežiką.
I ----------------------------r

Iš Aido Choro Išvažiavimo
--------- >

Birželio 30 d. įvyko Aido 
Choro išvažiavimas į Forest 
Parką, žmonių buvo viduti
niai. Mat, ten buvo net keturi 
išvažiavimai, todėl ir publika 
išsiskirstė. Pavakariais aidie- 
čiai, susispietę į būrį, pradėjo 
dainuoti. Tuomet • publikos 
susirinko . daug, ^nes visų kitų 
išvažiavimų vietos pasiliko tuš
čios, visi , suėjo pas aidiečius. 
Mokytojo nebuvo, tai ir daina
vo, taip sakant, lietuviškai. 
Kada publika buvo sutraukta, 
geraį būtų buvę pastatyti ir 
kalbėtoją, bet aidiečiai netu
rėjo. Buvęs.

$2,000,000 Nervą Ligą ir 
Pamišimo Institutas

, I

Greitai bus pradėta statyt 
Neurologijos Institutas, ties 
Broadway ir 168th St., Medi- 
kaliame Centrą, New Yorke. 
Tuo tikslu stengiasi sudaryt 
$2,000,000. Vienas nežinomas 
geradarys paaukojo $150,000.

Institutas tyrinės visokias 
nervų ir pamišimų bei nesusi- 
tvarkymo ligas, kurios pada
lintos į 65 skyrius. Tam jab 
paskirta komisija iš 59 dak- 
tarų-specialistų.

Laikraščių skaitytojams, .'ži
noma, kad New Yorke dides
nis nuošimtis serga nervų su
irimais ir pamišimais, nekaip 
kokiame kitame didmiestyje!./

šeštadienio vakare, liepos 
d., turėsime vakarienę didžiau
sios lietuvių darbininkų orga
nizacijos pasaulyje, tai yra, 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos. Tas po
kilis rengiamas pagerbti Drau
gijos senuosius veikėjus. Ka
dangi jis įvyks išvakarėje 
“Laisvės” pikniko, tai bus pri
važiavę šimtai įmonių iš toli
mų kolonijų. Bus chicagiečių, 
pennsylvaniečių ir kitų, kurių 
Bfooklyno publika dar nėra 
mačiusi. O juo daugiau švie
žių (žmonįų, tuo žingeidžiau 
yrą dalyvaut tok-ioje pramogo
je. Brooklyniečių, newyorkie- 
čių ir newjersiečių, tikimės, 
tiek sueis, kad jiems reikės 
net varžytis del vietų vakarie
nėje su tolesniais' svečiais.

Vakarienėje dainuos drau
gės M. Vaidžiulienė su V. Ma- 
čiūte-Jaskevičiene, abidvi iš 
Philadelphijos. Philadelphie- 
čiai jas labai brangina, kaipo 
dainininkes. Apart malonių 
solo balsų, jodvi sudaro lipš
niausius duetus.

Turėsime ir vietines, visai 
Amerikai žinomas dainininkes, 
Menkeliūniūtę ir M. Česnavi- 
Čiūtę.. Apart tinkamos piano 
muzikos, bus dar gabus smui
kininkas. Išgirsime įspūdžius 
pirmųjų Literatūros Draugijos 
kūrėjų ir darbuotojų.

Kažin ar yra kita organiza
cija, kuri lietuviškose miniose 
turėtų tiek daug prijautimo,^ 
kaip Literatūros Draugija. Tas 
prijautimas ir A.L.D.L.D. kul
tūrinio 'darbo įkainavimas bus 
magnasas, kuris trauks darbi
ninkišką publiką į vakarienę.

Pačią vakarienę pagamins 
draugės Marytė VaicekauskiCi
te, Deikienė ir Čepulienė,tokių 
"darbų specialistės, kurioms tal
kininkaus ir kitos draugės.

Tikieto kaina $1.25. Ne tik 
vietiniai perkasi tikietus iš- 
anksto, bet ir kolonijų žmonės 
siunčia savo užsakymus, kad 
būtu palaikyta jiems tikiėtų.

dž. k:

Apsivedė J. Petriką 
su A. Mališauskiūte

John Petrike, automobilių 
specialistas, apsivedė su Anele 
Mališauskiūte. Abudu yra A- 
merikoj gimę ir augę. Vestu
vių pokilis buvo “Laisvės” sve^ 
tainėje. Svečių prisirinko ko
kie 150, ir visi kultūringai pa
silinksmino.

Geros kloties jaunai pore
lei ! V. Rep.

Kiek Lėšuoja Mylia Subvės
Pastatyt vieną imylią ?‘sub- 

vės” (požeminio j gelž^elio) 
dabar atsieina devyni milionai 
dolerių, kaip kad raportuoja 
New Yorkd Transit© Komisija.

jd kaip už atšaukimą, taip ii1 
Rities. Paduosiu visų kalbėto
ji^ išreikštas mintis, kaip kas 
žiūrėjo į tą klausimą ir kokius 
argumentus statė prieš pakei
timą metų aprubežiavimo tar
nybos ir už. ■ .

• K. Siminkevičius: “Man ne
svarbu, kas bus viršininkais iš
rinkta, bet man svarbu tas, 
kad mes, rinkdami vis naujus 
ir naujus kas metas viršinin
kus, patys nukėnęiame ant sa
vo kišeniaus. . Aš buvau prie. 
Bubnio reikalavęs, kad tokį 
tarimą pakeistų; aš reikala
vau dabar čermanuose, aš rei
kalauju šiame susirinkime pa
keitimo žingsnius padaryti.”

(Tąsa 5-tam pusi.)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

RIDGEWOODIEČ:IŲ ATYDAI
L. D. S. A. 132 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus seredoj, 3 liepos, 
8 vai. vakare. Visos narės ateikit, 
nes bus svarbu išgirsti raportą iš 1 
Rajono konferencijos. Sekr. S. Ka- 
zokiūtė. 155-56

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PITTSTON, PA.

A. L. D. L. D. 12 kuopos susirin
kimas bus nedėlioję, 7. <1. liepos, sve- 

51 Butler Alley, 
are. Kiekvieno 

draugo ir draugės yra būtinas rei
kalas dalyvauti šiame susirinkime. 
Todėl, kad bus pakelta daug naujų 
klausimų del geroves mūs kuopos, 
kad išdirbus planus, kaip geriau būt 
gauti naujų narių j mūs kuopą. 
Draugai, kurie dar neužsimokėjote 
už šiuos metus savo mokesčių, tai 
malonėkite užsimokėti šiame susirin
kime. Ilgiau nėra ko laukti, kad 
neprisieitų ’ išnaujo rašytis. Tai, 
draugai ir draugės, pasiskubinkit su 
mokesčiu. Sekr. J. Kuncevičius.

‘ • 155-57

tainej A. Vėlinčiau 
Prasidės 7 vai. va

HAMTRAMCK) MICH.
D. S. A. 130 kuopos susirinki- 
bus ketverge, 4 liepos, Yemans 

Visos
mas
Svetainėj, 7:30 va|. vakare, 
narės ateikit ir naujų draugių atsi- 
veskit. Org. U. Daržinskienė.

GREAT NECK, N. Y.
A. L. D. L. D. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks 2 d. liepos, 8 vai. 
vakare, J. Tankaus svetainėj. Malo
nėkit visi nariai ateiti į šį susirin
kimą, nes > jau atėjo knygos “Caro 
Kalėjimuos/’ katros bus visiems na
riams Išdalintos. A.’ Talandzevičius.

YONKERS, N. Y.
su- 
lie- 
292

FOR RENT

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA saldainių ir station
ery krautuvė, laikoma visokių daik
tų, biznis senas ir gerai eina. Prie 
krautuvės yra 4 kambariai gyveni
mui, randa tik $30.00 į mėnesį. Par
siduoda prieinama kaina. Pardavi
mo priežastį sužinosit ant vietos. 
Kreipkitės po No. 167 Hobart Ave., 
Bayonne, N. J. (151-62)

PASIRANDAVOJA šeši fomišiuoti 
kambariai. Kas nori, gali pirkti 

visus fomišius 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 pi’agyvenimą. G. M. Kanton, 420 
West St., 3rd floor, New York, N.' 
Y. 147-74

Lorimer Street417

PARSIDUODA Claras restoranas, 
biznis įdirbtas, geroj vietoj, ir ge

ra proga pirkti. Pardavimo priežas
tis—savininkas išvažiuoja Į Europą. 
Kreipkitės po No. 129 First St., 
Elizabeth, N. J. (153-155)

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMES

PARSIDUODA naujas 4 kambarių 
namas, su porčium, yra didelis 

skiepas, šiluma, garadžius ir višti- 
ninkas, geras vanduo, elektra, 4į ak
rų žemės. Tinkama vieta vištų far- 
mai.' Tik viena mailė nuo byčių. 
Kas mėgsta maudytis arba žuvauti,' 
tai čia gera proga. Parduodu labai 
pigiai, imokėt reikia tik $2,000; liku
sieji ant lengvo išmokėjimo. — 
Joseph Wolton, Barnegat, N. J..

(153-155)

A. L. D. L. D. 172-ros kuopps 
sirinkimas įvyks seredoje, 3-čią 
nos, prasidės 7:30 vai. vakare, 
Warburton Ave. Yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui, todėl visi na
riai laiku pribūkite i mitingą.

(154-155)

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiy Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium x.

Juniper 7646
RALPH KRUČU ;

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

(‘,‘Lajsves” Name), Brooklyn, N. >Y..

Telephone, Stage

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

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

612—1 Oth-Ave., cor. 44th St., 
New York, N. Y. 

141—165
KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus,

i. Taipgį taisome 
le naujus. Reika-

S., 114 
Tel.

TELEPHONE. STAGG 9105

LIETUVIS DANTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieS piet; 2-8 po plet. 
Ketivergais ir Bubatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdai.

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

EW YORK CITY
: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 

edėliomis 10 iki 1 P. M.
Valand
8 P. M.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

• Brooklyn, N. Y.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

5 Specialias del visų lippj ir opera- i 
scijų: A'kių, Ausų, Nosies ir Gerk-i

Telephone, Greenpoint 282®

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo iu- 
tomobiliua ir karietas veselijoias, 
krikštynoms ir pasivažinžjimar s.

231' Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 80-tos kuopos susirin

kimas įvyks seredoje, 3 d. liepos 
(July), 1929, po numeriu 928 M'oya- 
mensing Ave., Philadelphia, Pa. Kvie
čiame visus narius dalyvauti ir atsi
vesti naujų kandidačių į kuopą. • 

Sekr. M. Kutriene. ' 
(154-155)

GREAT NECK, N. Y.
Linksmas ir didelis piknikas Tarpt. 

Darb. Apsigynimo 48-tos kuopos į- 
vyks ketverge, 4 d. liepos (July), 
1929. Prasidės 2-rą vai. po pietų 
ir tęsis iki vėlai nakties Vieta: 
J. Tankaus svetainėje, 139 El m Po
int Avo., Great Neck, L. L, N. Y. 
Įžanga ypatai 50c.—Gerbiamoji Vi
suomene! Atkreipkite atydą į tai, Į 
kad šis piknikas yra rengdamas del 

<mrtvio Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo.
, , , octiLvie- Meg atsišaukiame į jus su prašymu

Paskyrė balsam skaityti kuo skaitlingiausiai atsilankyti ir pa-

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

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 
grožybes srityje del 
vyrų.

Gerai įsitėmykite
ANTHONY MOLLYN

578 Grand Stret
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

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 geraj ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Tel., Stagg 5878 
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir — 

BEAUTY PARLOR
J. LEVAN V"’*"

GRAB(

107 UNION A
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

Iš Kriaučių Nepaprasto 
Susirinkimo

27 d. birželio atsibuvo A- 
malgameitų kriaučių 54 sky
riaus nepaprastas susirinki
mas. Susirinkimą atidarė sky
riaus pirmininkas J. 
tis.
ir tvarką prižiūrėti; Jackų, 
Rickevičių, Šnyrą, Mickevičių, 
Jasulaitį ir Jonaitį.

Šąrtvietis perskaitė dieno
tvarkę, kaip klausimai eis iš 
eilės susirinkimui apkalbėti. 
Dienotvarkėje buvo pirmuoju 
klausimu apie pakeitimą loka- 
lo tarimo, kad galėtų clelega- 
tas ir duoklių rinkimo sekre
torius kandidatuoti ir ant ant
rų metų, nes iki šiam laikui 
tik rihkdavo vieniem metam, o 
po išbuvimo vienų metų nega
lėdavo daugiau per vienus me
tus apsiimti į viršininkus. Kad 
pakeikti tą aprubežiavimą mū
sų lokale, tai pasiūlė dirbtuvių 
čermanų susirinkimas kriaučių 
lokalui apsvarstyti.

Kaip greitai šąrtvietis per
skaitė dienotvarkės punktus, 
taip greitai duota įnešimas, 
kad pakeitimo klausimą visiš
ką! atmesti nuo šios dienos 
svarstymo. Biskį buvo štur
mo, bet, kad paimti pirmuoju 
klausimu ant apsvarstymo lo
kale tą klausimą, balsavo 181; 
kad visiškai nesvarstyt tą at
šaukimo klausimą, balsavo 94.

Kuomet didele didžiuma 
balsų perėjo, kad imti į svars
tymą tą tarimą, iš seniau pa
darytą aprube^iayįmo, laiko
tarpį tarnystoš viršininkams, 
tai pasipylė visa eilė kalbėto-

! remti finansiškai šį fondą, kuris gi
na kovojančius už darbininkų reika
lus draugus ir .deda pastangas na- 
liuosavimui politinių kalinių. Da
lyvaukite visi ir visos, prijaučianti 
darbininkų judėjimui. Bus puiki or
kestrą. Kviečia Komisija.

(153-155)

$10.00
specialistai 

merginų ir

antrašą:

MALONAUS PASIMATYMO \

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame J^s, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maapeth, N. Y

PA.HEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAŲ draugo Stanislovo Mi- 
kušąusko, Višakio Rūdos parapijos, 
End'ziulių' {kaimo, Jenkių' valsčiaus, 
šakių 'apskričio; Abu kartu atva- 
žiąvorrte į Ameriką. Meldžiu, jį pa
tį ’atsisetukti arba kas žinote praneš
kit. P. Rudaitis, 820 Bank St., Wa
terbury, Conn. (150-155)
PAJIEŠKAŲ brolio Juozo Paulausko, 

paeina iš Kartino parapijos, Mar
tinaičių kaimo. Pirmiau gyveno
Montreal, Canada. Norėčiau su juo 

‘susirašyti arba pasimatyti, turiu
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote praneškit. I. Pau
lauskas, 13 Evans St., Brooklyn, N. 
Y. ' 155-57

Tel. Foxcroft 8523 
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernicę Šaliniūtė

VadovS
411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y. '

i

NAUJA BUCERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
(Garbačauskaą)

431 LORIMER STREET
Broolclyh, N. Y.

214 Perry Avenue

Kundroto Tikri Lietuviški Vaist
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokia didelę vertę Lietuvoje tu 
kios mūsų vientaučių vartojamos žolis, šaknys ir kitokie n 
vaistai. Mūsų žmones taip pigiais naminiais vaistais gydo 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientauciaim 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikri 
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių_ vaistų,_ tarpe 
ir žemiau paduotus. <

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sčkluklų
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronėlių
Čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas^lavo prigimtoj kalboj apie kokią lieti 
gydančių žolę arba vaistą, tegul tuo jaus kreipiasi arba pari 

mane, o aš visados kuogrei&ausiai išpildysiu jo reikalavin

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G^ Vaistininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENT

Phone: Greenpoint 1017, SIM, 1114.

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir dai
Grybelių 

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

Lelijų iaknų 
Rūtų 
Rožų 
Rcmunilių 
Seneso plokiiii 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerb 
Traukžolių 
Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šakn 
Šalmėčių




