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Masinis Gastonijos Dar
bininkų Susirinkimas
GASTONIA,’N. C.— šeš

tadienį čia prie streikieriiy 
šėtrinės kolonijos įvyko mik 
žiniškas Gastonijos dąrbi\ 
ninku masinis susirinkimas. 
Kalbėjo Hugo Oehler, Al
fred Wagenkneeht, Walter 
Trumbull ir Dewey Martin 
apie reikalingumą darbinin
kams organizuotis į uniją. 
Darbininkai entuziastiškai 
kalbėtojus pasveikino. Keli 
desėtkai darbininkų prisira
šė prie Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos, prie 
Darbininkų Tarptautinės 
Pašelpos ir prie Tarptauti
nio Darbininkų Apsigyni
mo.

Suvirs tūkstantis darbi
ninkų dalyvavo. Atvyko iš 
dvidešimts penkių skirtingų 
dirbtuvių. Bosų “komitetas 
iš šimto” gengsterių buvo 
atvykęs, bet pamatęs didelę 
minių darbininkų greitai pa
sitraukė.

Policija brutališkai užpuo
lė Edgar Garran, streikie- 
rių vaikų, už pardavinėji
mų “Daily Workerio” ir 
“Labor Defender.” Konfis
kavo 500 kopijų kiekvieno 
laikraščio.
Policijos Viršininkas Mir

damas Prisipažino Prie 
Kaltės

Masiniam mitinge buvo iš-

r

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

N<). 167 Telephone, Stagg 3878SOVIE
Studijuos Sovietų Kalėjimus

BALTIMORE, Md.—Mo
teris W. J. Brown, nare 
Valstijos Labdarybės Tary
bos ir buvusi veikėja Mary
land Farmerių-Darbo Par
tijoj, liepos 6 d. išplaukė iš 
New Yorko į Sovietų Są
jungų. Ji ten kartu su gru
pe liberalų studijuos Sovie
tų kalėjimus. Ponia Bert
rand Russell, žmona gar
saus Anglijos filosofo, taip
gi bus viena iš delegacijos 
narių. Ponia Brown dabar 
yra vice-prezidentė Moterų 
Demokratinio Kliubo ir pre
zidentė Moterų Kliubų Fe-

Z

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

t
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Darbininkai, Rengta Prie Pirmos

Rugpjūčio Kovai Prieš Karo Pavojų
Amerikos ir Anglijos imperialistai, su pagelba savo 

tarnų Chinijoj, provokuoja karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Puolimas ant Sovietų Chinijos Rytinio Gelžkelio, kon
centravimas baltagvardiečių armijii prie Sibiro! rube
žiaus, parodo, kad imperialistai pasirengę bile minutą 
pradėti karą prieš darbininkų respubliką. Darbininkai 
tuojaus turi pastoti tam kelią.

Kovojantieji darbininkai, revoliucionieriai, turi pil
dyti savo užduotį. Turi visur pradėti vesti kovą prieš

dalinta šimtai kopijų savai- Aeracijos Maryland valsti- 
tinio darbininkų laikraščio 
“Gastonia Labor Defender.” ------------------
Jame telpa svarbus straips
nis po antgalviu: “Ginkite 
Nacionalės Tekstilės Darbi
ninkų Unijos organizatorius 
ir narius, kuriuos Manville- 
Jenckes kompanija ir jos praneša, kad Vladivostoke 
agentai bando pasiųsti į įvyko didelė darbininkų de- 
elektros kėdę ir ilgiems me- ,monstracija prieš Chinijos 
tams kalėjimo.”

Toliaus tame laikrašty išr 
keliama labai svarbus fak
tas. Nurodoma, kad kuo
met policijos • viršininkas 
Aderholt sužinojo, kad jis 
mirs po peršovimo laike už
puolimo ant streikierių ko
lonijos, jis pareiškė: “Ne
kaltinkite nieko už tai, aš Gelžkelio. 
mirštu todėl, kad aš buvau I Chinijos valdininkai Char- gelbėjo 
ten, kur aš neturėjau būti.” bine ir kitose vietose Man- žmogui Gorgui

Prie to laikraštis pridu- džurijoj 
ria: “Visi y •

Demonstracija Vladivostoke
TOKIO, Japonija.—Japo-

karo pavojų.
Dirbtuvėse, unijose, įvairiose organizacijose mobili

zuokite darbininkus kovai prieš karų. Mobilizuokite dar
bininkų mases Rugpjūčio Pirmai, tarptautinei darbinin
kų dienai kovai prieš karų.

Meskite darbų Rugpjūčio Pirmą.
New Yorko darbininkai, po Komunistų Partijos va

dovybe, rengia antikarinę demonstraciją, Rugpjūčio Pir
mą, ant Union Square. Laiko nedaug. Komunistai, re
voliuciniai darbininkai, smarkiau padirbėkite mobilizavi
me darbininkų masių.

Anti-Karinė Miesto Konferencija įvyks liepos 25 d.1

Apsivedė Sulipę Dvynai
MANILA, Filipinai.—Su

lipę. dvynai, Lucio ir Simpli- 
cio Godino, šeštadienį apsi
vedė su Natividad ir Victo
rina Matos, seserimis. Šliū- 
bų ėmė katalikų bažnyčioj. 
Dvynai yra 21 metų am
žiaus.

Masės Darbininkų Reikalauja Griežto
Žingsnio Prieš ftinijos Reakcionierius

Sovietų Sąjunga Reikalauja Konferencijos Išrišimui Visą 
Klausimu Sąryšy su Gelžkelio Užgriebimu

MASKVA.— Visoj Sovie-1 kad Chinijos valdžia, dary
tų Sąjungoj darbininkai su- dama tokį žingsnį, sulaužė • i -z—* n • • • t • / i 7 i i i • f *7 * A _ _I onlri 0?*l juvic ^ibch ijddę del Chinijos rcakcid-ipndaiytą šutai tį su Sovietu

VilOfiVo uUM“ nįerįų -daromų žingsnių iš- Sąjungą. Sulig sutarties,
kūle; Vienas Lakūnas 
Žuvę, Kitas Sužeistas

4, <7 4- vv r

provokuoti karų prieš So-. Chinijos valdžia £uri pilnų 
vietų Sąjungą. teisę patiekti skundus Sov.

Visur darbininkų organi- Sų-gai del vedimo Chinijos 
zacijos išneša protesto re- Rytinio Gelžkelio. Bet ji to 
zoliucijas, j 
tuoj aus daryti griežtą žing- 

’snį, kad tinkamai atsakyti į

nijos žinių agentūra Rengo 1 Darbininkai, siųskite delegatus iš dirbtuvių, darbo unijų Salos apielinkę; 
ir nuo įvairių darbininkų organizacijų.

■reakcionierius prie Chinijos 
konsulato.

Pranešama, kad pirmadie
nį į Shanghajų atvyko D r. 
C. T. Wang, Chinijos užsie
nių reikalų ministeris. Jis

Gaivinantis Negyvos 
Mergaitės Kraujas

HORTA, Azores Salos.—
Lenkijos fašistiniams lakū
nams vėl nepavyko perlėkti ■ Chinijos reakcionierių agre- 
Atlantiką, nors jie prie to :syviškumų ir kad apsaugoti 
rengėsi labai ilgai. Į Sovietų Sąjungos teises ir

Apie 7 vai. šeštadienio ; užkirsti kelią imperialis- 
naktį jų orlaivis Marszalek i tams išprovokuoti karą.
Pilsudski atvyko į Graciosal Sibire auga didelis darbi- 

. motoras! ninku pasipiktinimas prieš 
jau buvo apgedęs. Per ra- Chinijos valdonus, kurie 

tarnauja Anglijos ir Ame
rikos imperialistams;

Sovietų valdžios organas 
” atspausdino

= dio klauso tinkamos vietas 
, nusileidimui.

Radio stotis ant FayalDaiigi.au Žraonią Kalba
Angliškai, Negu Kita Kalba Salės, Kuri palaikė susisieki- Į “Izyiestija

WASHINGTON.— Anglų' 
j kalba dabar užima pirmą 
1 vietą pasauly. Daugiausia 

. rp i . • žmonių kalba angliškai, ne-Rytmio .10 gyvam žmogui. Pokin' .. . ’
i būdu klinikos direktorius iš- f. kokia kita Kalba, 

gyvybę jaunam', Šimtas metų atgal anglų 
-• ' Morarui kalba kalbėjo apie 20,000,- ,

gelžkeli Moraras, mėginęs nusižudy-AOO asmenų, o šiandien kai-j 
policistai ir suareštavo apie 1000 Sovie- ti, kely nustojo sąmonės 

Roach, kuris nebuvo policis- tų Sąjungos viršininkų ir Klinikoje X.- -s..«1- — —i y * « -i ■»•••» ! _ ~ K. 1

Austrijoje, 4 Klauzenburgo 
klinikoje buvo padarytas

ten sudarys atsakymu i So- ■ įdomus bandymas . perlieji- i 
vietų nota del užgriebimo mo negyvos mergaitės krau-; 
Sovietu Chinijos

mą su lakūnais, nurodė Bra- peržvalgą Sovietų Sąjungos 
zileira Lauką kaipo geriau- iir Chinijos santikių nuo 
šią vieta nusileidimui ant Į1924 metu. Nurodo, kaip 
Graciosa ‘Salos, nors ta vie-‘Sovietų Sąjungą atsinešė 
ta taipgi akmenuota ir pa
vojinga. Lakūnai paskui 
pranešė, kad iie užtėmijo 
lauką ir anie 7:30 vai. pra
nešė apie bandymą nusileis-

: ti.

reikalaudamos 1 nedarė — griebėsi provoka
cinių priemonių, laužydama 

I sutarti.
Baltagvardiečiai Pastatyti 

Prie Gelžkelio
Visi Sovietų viršininkai ir 

' darbininkai, kurie dirbo 
'prie Sovietų-Chinijos Ryti- 
Įnio gelžkelio, tapo išdepor- 
•tuoti arba sugrūsti į kalėji
mą, o į jų vietų prie gelžke
lio pastatyta baltagvardie
čiai rusai.

Nankingo valdžios oficir 
lė žinių agentūra pirmadie
nį pranešė, kad militarinės 
spėkos tapo sudrūtintos 
Mandžurijoj, kad užtikrinti

asmenų, o šiandien Kai- : V-H . m-anešta ! valdžia turi biskį protin- 
ba 160,000,000 asmenų vi- , YcUal\ J0. .p ?’ o-iau žiūrėti i dalvka kol dar uslvju sąmones. • ’ ’ , : kad nusileidžiant jų orlaivis giaii ziuicu.j aaiyKą koi <iai

: jį padėjo greta sam pasauly, dai W,WU,Wl> a.)virto eksplodavo ir tuo-: nevėlu; tun nemanyti, kad automobilio suvažinėtos suprantą anglų kalba ir rei- I p ........
mergaitės Jankų, kuri ture- j3,?1 PrlseJus gali ją panau- 
jo mirti riuo žaidų. Nutar- O°ti.
ta buvo perlieti mergaitės ‘ šimtas metų atgal 32,000,- traukė lakūnus. 2
kraujo Morarui. Jankų ir < 000 žmonių kalbėjo vokiš-i Idzikowski buvo labai su- 
Morarą padėjo greta į one-1 kai; šiandien tarp 80,000,-j žeistas. Jo draugas, majo- 
racinį stalą ir sekė jų šir- 000 ir 90,000,000 naudoja Iras Casimir Kubala, buvo 
dies veikimą. Kai mergaitės; vokiečių kalbą ir 20,000,000 
širdis nustojo plakusi, lavo-; supranta.

Unijos Gastonijos lokalas spėkas prie Mandžurijos pa- Ao gyslos buvo perpjautos į
— j rubežio. x n—

užimant

sulig pripažinimo (darbininkų.tu
Hord, einančio policijos vir- Nankingo valdžia bando 
šininko pareigas — buvo Nuduoti, kad gelžkelis tapo 
ten, kur jie neturėjo reika- i užgriebtas be jos žinios; 
lo būti. Streikierhi koloni- vietiniai Mandžurijos valdi- 
joj buvo ramu, daugelis vai- ninkai tą padarę.
kų ir moterų jau gulėjo, Japonijos žinių agentūra 
kuomet policija užpuolė.”^ i praneša, kad ir Sovietų Są- 

Nacionales T^elęstiliec ii junga koncentruojanti savo
T* 7 a- a. _ a. — - 1 — 1   1 _ — ■ ® a B

praneša, kad jis suorgani-1 
zavd “beisbolninku” parti-1 
jų. Kita “beisbolninku”
partija suorganizuota Bes- Čekoslovakijos Komunistai 

Rengiasi Prie Raudonosios 
Dienos

semer City. Darbininkų 
Sporto Unija, kurios vy-, 
riausia raštinė randasi New 
Yorke Aprisiuntė pirštines, 
boles ir lazdas.

Prisipažino Prie Vagystes

Washington. — Policija 
praneša, kad George Wil
liam *Bennett, 25 metų am
žiaus, Farmers ir Mecha
nics Banko iždininkas, pri
sipažino, kad jis suvogė

PRAGUE, Čekoslovakija. 
—Čekoslovakijos Komunis
tų Partija rengiasi milžiniš
komis demonstracijomis ap
vaikščioti Rugpjūčio Pirmų, 
tarptautinę darbininkų die
nų kovai prieš karo pavojų.

Čekoslovakija lošia svar
bių rolę Europoj imperialist 
tinėms valstybėms besisten-

$104,000’per astuonių metų ‘ gian\ sudaryti bloką prieš 
laikotarpį. Jis sako, kad Sovietų Sąjungą.
norėjęs geriau gyventi, del 
to ir vogė.

Padare Anglijos Karaliui 
Operacijų

Londonas. — Pirmadienį 
tapo padaryta Anglijos ka
raliui operacija ant krūti
nės, kad apvalyti nuo pūlių 
krutinės žaizdų, kuri pasi
darė darant operacijų virš 
mėnuo laiko atgal.

Buvęs Teisėjas Suareštuo
tas už Butlegerystę

linkui Chinijos draugiškai, ioperavimą Chinijos Rytinio 
elgėsi su ja, kai n su lygia, 
bet Chinijos valdonai vis 
provokaciniai atsinešė lin
kui Sovietu Sąjungos. To
linus nurodo, kad Chinijos

Gelžkelio. Pranešimas sa
ko, kad 80 baltagvardiečių 
pastatyta prie gelžkelio.

Pulkai baltagvardiečių su
mobilizuota ir pasiųsta prie 
Sibiro rubežiaus.

| Sovietu Sąjunga yra silpna, 
kuomet ji iki šiol vis švel
niai atsinešė linkui daromu v

jaus užsidegė.
Salos gyventojai, kurie su

bėgo į nelaimės vieta, iš-
, Majoras ant Jos puolimų.

i i ■ Per šimtmeti itališkai kal-ir dar nesustmgęs krauias - £
per guminius ___ 2—
pradėjo tekėti j Moraro ve
nas. Pusvalandžiui praslin
kus Moraras jau buvo išgel
bėtas nuo' mirties.

vamzdelius ^"^P^idejo ™° 21,000.-'
000 iki 45,000,000; ispaniš
kai kalbančių skaičius padi
dėjo nuo 32,000,000 iki 50,- 
000,000. Francūziškai kal
bančiu skaičius padidėjo 

| nuo 32,400,000 iki 45,000,- i • . w v., w itv 900. Apie 75,000,000 sve- Lietuvon įvežta JaVŲ UZ timšalių supranta francūzišr 
kai.5 Milkums Lity
Socialistų Demonstracija 

VienojKAUNAS.— Šiemet neti
kėtai išaugo javų įvežimas. 
Tai parėjo nuo to, kad ūki
ninkai susilaikė javus pųr-.i 
duoti' rinkos kainomis, o dienį čia įvyko jaunųjų so- 
Šiaurės Lietuvai daug javų cialistų demonstracija. Da- 
reikėjo. Antras dalykas, lyvavo atstovai nuo jaunųjų 
kad Vokietijos pirkliai ir socialistų iš įvairių Europos 
kooperatyvai dėjo dideles šalių, 
pastangas įvežti Lietuvon apie 50,000 jaunimo. Vienas 
javus, duodami ilgalaikius iš maršuotojų, kuris dėvėjo 
kreditus perkantiems ir jūreivišką kepurę, nešė A- 
parduodami žemomis kaino- merikos kapitalistų vėliavų, 

perstatydamas save Ameri- 
Nuo pradžios metų iki šiol kos jaunųjų socialistų atsto-

Viena, Austrija.— Sekma-

Sakoma, dalyvavo

Helena, Ark. — Pereitą mis. 
šeštadienį čia tapo suaręs- • 
tuopas apskričio teisėjas J. įvežta virš 200,000 centne- vu.' Demonstraciją tėmijo 
M. Jackson už butlegerystę.; rių javų, už 5 milionus litų. Paul Loebe, 
Jis tapo sugautas gabenant į Pernai per pįrmą pusmetį Reichstago prezidentas, ^1’ 
automobiliu du 
degtinės. Sulaikytas 
$500 kaucija.

Vokietijos

galionus I rugių išvežta į užsienį už kiti kapitalistų tarnai, įo- 
po dideles sumas, o šiemet cialdcmokratų . partijų va- 

' įvežta.' ’ ‘ “L. Ž.” Idai. 1 . *

lengviau sužeistas.\
Orlaivis liko visai sunai

kintas.
Abu lakūnai paimta ga

benti į ligoninę, l>et majo
ras Idzikowski numirė be
gabenant.

Lenkijos lakūnai išlėkė ‘iš 
Paryžiaus anksti šeštadie
nio ryta. Jie planavo lėkti 
į New Yorkų. Paskui juos 
už 45 miųutų išlėkė- Fran- 
cijos orlaivis. Francijos 
lakūnai, atlėkę netoli Azo
res salų, bekovodami su di
deliais ve mis, nusprendė 
grįžti atgal. Jie sugrįžo. •

Dinamito Eksplozija 
Philadelphijoj

Philadelphia, Pa.— Pir
madienio rytą eksplozija su
purtė centralinę dalį Phila- 
delphijos, kuomet gaisras, 
kilęs prieplaukos sandėly, 
pasiekė keletą tonų dinami
to, sukrauto prieplaukos 
name 34, netoli Delaware 
Ave. ir Green St.

Teheran, Persia.— perei
tų ketvirtadienį, Tabriz a- 
pielinkej, Persijoj, nuo po- 
tvinio žuvo 375 žmonės.žmones.

Fordo Įplaukos Siekia 
$136,986 j Dieną

NEW YORK. — Vaduo- 
jantis pranešimais, kad 
Henry Fordas, automobilių 
magnatas, turi $1,000,000,-' 
000, padaryta aprokavimas 
kad tuos pinigus investinu 
ant penkių nuošimčių, For 
das gautų įplaukų $136,98 
j dieną, $5,707 į valand; 
$95 į m i nu ta ir $1.58 į s< 
kunda. Žinoma, Fordą 
turėdamas tiek kapitalo . 
išnaudodamas tūkstančii 
darbininkų, gauna didesi 
nuošimtį. Taigi, tikrenybe 
Fordo įplaukos bus dar di 
desnės.

Sunkiai dirbdamas darbi
ninkas negali pas Fordų už

Sovietai Pasiuntė Aštrią 
Nota v

Šeštadienį Sovietų valdžia 
įteikė aštrią notą M. Liao 
S. K. Liao, Chinijos atsto
vui.

Nota tapo parašyta perei
tą šeštadieiiį. Po ja pasi
rašo, L. M. Karachąnas, už
sienio reikalų vice komisa
ras ir buvęs ambasadorius 
Chinijoj.

Notoj pareiškiama, kad 
Sovietų Sąjunga bus priver
sta imtis kitų priemonių 
apgynimui savo legalių tei
sių, jeigu Chinijos valdžia' t # 
nesutiks bėgy trijų dienų dirbti nei porės doleri^ 
imtis taikios politikos išriši- valandą, o Fordas dykin 
mui nesusipratimų su Sovie
tų Sąjunga.

Sovietai reikalauja:
1. Tuojaus sušaukti 

ferenciją išrišimui 
klausimų, kurie liečia 
vietų Chinijos Rytinį Gelž-

kon-

So-

2. Chinijos valdininkai tu
ri tuoj aus panaikinti visus 
sauvališkus įsakymus kas 
liečia užgriebimų Chinijos 
Rytinio Gelžkelio.

3. Kad visi suareštuoti 
Sovietų piliečiai tuoj aus bū
tų paliuosuoti ir kad valdi
ninkai sustabdytų persekio
jimų Sovietų piliečių ir So
vietų įstaigų Chinijoj.

To liaus notoj nurodoma,

damas ir baliavodama 
“uždirba” $95 j minuta.

7 Metai Letargijos Mieį
Maskva.— Maskvoje ch 

niškų ligonių namuose ne 
nai pabudo mergaitė r 
ganti letargijos miegu 
1922 m. Ji yra nuolatii 
gydytojų priežiūroje, 
šių metų sausio mėn. n 
gaite pradėjo rodyti sųiu 
nės žymes. Ji buvo maiti 
narna dirbtiniu būdu h’ pe 
septynerius metus geroka: 
išaugo.- Prieš atbundant ji 
turėjo temperatūrų pasie
kusią beveik 40°. Po ilgų 
metų tylėjimo ji paprašė 
valgyti.

Daiigi.au
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manom,' kad ‘ j iė tūri Viską,' ko 
tdk trokšta. Medžiagiųėš są
lygos jųl pilniausiai' patejnkjnfds. 
Važiuoja kui^ nori,1 gyvena kpr 
nori. Turi savo rankose mo
kyklas, knygas, ir kitokius ži
nių aparatus, kuriais gali pa
tenkinti savo medžiaginius ir 
dvasinius reikalus. Dirbti nie
ko nereikia, jei nenori. Vadi- 

biologiniai kapitalistai-

Kas daro žmogų laimingu? j prigimimas, ta tuščia; . garųė. 
Kiekvienas, atsakys: .“Pinigai, Taigi, kurie mėgina eiti tokiais 
turtas daro žmogų laimingu. O keliais prie kapitalistinės lai- 
kapitalistas yra laimingiausias mės, tie daro labai didelę klai- 
žmogus pasaulyje.” Ne. Giliau dą. 
paanalizavus kapitalisto bei mi
lijonieriaus gyvenimą, pasirodys, 
kad jo gyvenimas yra nelaimin
gas, ir nėr su kuo džiaugtis. 
Jeigu žmogui darbininkui, tu- 

&—— > v— Gunčiam žmoniškumo jausmus,
ka ~~ tas bjaurojama. Štai,!atidarytum jam nuogybę milio- 
kokl£> Susivienijimo darbi-1 nieriaus gyvenimb, jis'nė jokiu 
ninkiskumas. CLA. 
darbininkai tuo pasitenkinti 
negalėjo ir negalės. Prieš 
taį jie kovojo ir kovos. To
kį darbininkiškūmą, kokį 

•28-’ Vitaitis siūlo .dabar, tėgul 
tąm jis išsijuosęs šaukia tuo jis pasilaiko sau, nes jis ei- 
pačiu klausimu; Bet vis ne- na’naudon Lietuvos budeliui 
Vyksta. Jis, pavyzdžiui, pą7 Smetonai ir jo klikai, ir A- 
cituoja mus pasakymą, kad merikojė esantieni jo ber- 
Susivienijimas anksčiau ar nam, o ne darbininkų ma- 
vėliau bus komunistų ran-1 sėm.1 ’ • I '

I Ažuot plūdusis ant komu-

lutis.” Gerbiamas! . Tam 
pačiam numėryj išgarbina-

Šitoj vietoj jau ne kartą mas tūlas M. Vaidyla, “San- 
buvo rašyta apie Kom. Par- daros” redaktorius;— kitas 
tijos Lietuvių Centro Biuro fašistų bernas.'Ir taip kiek- 
savo nariams laišką, kurį vienam .‘/Tėvynės’- ntime- 
“Naujienos” su 1-—-■ •-
perspausdino savo ' skiltyse 
ir prakaituodamos kritikuo
ją, bet vis nepajėgia sukri
tikuoti. yitaitis .ypatingai 
del to nervuojasi. Bet kiek 
sykių jis pabandė kritikuo- 
jtl,i tiek sykių ( susimainė -ir 
save ant juoko pasistatę.
\ į !“Tėyynės” numęryj

“Tėvyne” 'ryj • kas tik fašistiška—tas 
gerbiama, kas darbininkiš
ka ■— tas bjaurojama.

Vietine Mandžurijos vy-Jskelbia, karo. Jie nori ir;tą 
riausybe ir centraline Chi- ’ nuotikį ramiai užbaigti, ir šKUo. 
nijos Chiang’ Kai-sheko vai- Chinams derybas tam klausj-l 
džia padarė vieną iš bjau- mui taikiai išspręsti, ’ ir tuo; 
riausiųjų provokacijų prieš tikslu siunčia savo atstovą L B. 
Sovietų • Sąjunga,—įsivaiz- Serebriakovą į Mandžurij^. 1 
duodama' Sovietų’ Respūbli- Sovict„ stijiidiisios 
Kos “silpnumą, norėdama x i ■ w AL.’1
sukurstyti Sovietus į karą Milioninės Sovietų darpinin^ 
ir tikėdamasi; kad su pagel- ir valstiečių^ masės didelia-

tų imperiaifštu " galima bū- valdžiai. pasireišRimus! '‘iJieįgu m i 1 ž i n i š ko j didžiumoj iš 'ni^^itekirdauc eeriau 
šią sukriušinti Raudonąją Chinijos militaristai ir jų bal-‘ darbininkų, gi komunistai G
Darbininkų Valstybę. i- ’

Mandžurijos diktatorius, 
su žinia ir pritarimu cen- 
tralinčs Chinų Nankingo 
valdžios, suėmė 120 sovieti
nių valdininkų Chiniško Ry
tų Gelžkelio ir deportavo 
juos į Sįbirą; jų šeimynas 
kol kas paliko mylistai bal-s 
tagvardiečių budelių Man- 
d^urijoj; ištrėmė ir visus _ ___
sovietinius gelžkelio darbi- užpuolančius Sovietų Sąjungą.” 
ninkus. j Sibiro valstiečiai ir darbininkai

Sūlig 1924 metų sutarties,: virte verda apmaudu prieš. u4-< 
minė tas. gelžekelis priklausė puolikus. \ ■ ■ ' i ■ a j

Bet Sovietų valdžia, kai$ ,pa- 
žymi N. Y. Times ir kįti.kapi-Į 
talistiniai laikraščiai,vis?(įa^ f-. > , Vitaičlo . galvelėj. Ko- i

. i j J t . mumstai ir visi; pažangieji;

sukurstyti Sovietus į karų Milioninės Sovietų darį>inin-

ba Japonijos, Anglijosir ki- me sujudime. Siunčia jos savo J. koše, todėl kad jis susideda |

> gi 
s tagvardiečiai sėbrai mano, kad yra dalimi darbininkų ju- 
’ Sovietų kantrybė ir Sovietų dėjimo, ir surinka: 
troškimas apsieiti su Chinais, Į 
kaip su lygiais, esą įrodymas i 
Sovietų silpnybės, tai jūs turite 
įrodyti, jog jie klysta, taip ma- . 
nydami.” Raudonosios Armi- j 
jos organas, “Raudonoji žvaigž-1 
dė” rašo: “Raudonoji Armijai 

!ir Sovietų Sąjungos darbininkai 
nori taikos, bet jie yra pasiry- 

, žę parodyti ir griežtumo prieš

padarytų paaiškindamas 
i nariam, kodėl jis pavertė 
i “Tėvynę” į fašistų organą;

“Kokis absurdas! Komums- kodėl jis plūsta komunistus 
tų vadai rengiasi Susivieniji- įr visus pažangiuosius na
mą padaryti tokiu, kokiu Su- rjus darbininkus. Tegul1, jis 
sivienijimas yra, nuo pat pra- ųus vyru įr atsakys į tuos 
džios įsikūrimo. Juk'kiekvie- faktus, kurie buvo iškęlti 
nas SLA. narys žino, kad Su- Centro Biuro pareiškime, 
sivienijimas yra ir bus pašai-, atspausdintame 
pos, apdraudos, labdarybės ir “Vilnyj.” 
kultūros organizacija. Vadi-] '
naši, sumišo komunistų va-

džios įsikūrimo.

Nes darbininkas nė jokiu 
būdu negali tapti milionierium, 
nes jam yra užstotas kelias di
džiojo kapitalo. Jei kuris ir Į naši, 
prasimuštų per tą užtvarą, bet turčiai gali būti nepatenkinti;
vis tiek darbininkas nedasieks vis trokšta ko nors naujesnio,
tos pageidaujamos laimės. O | bet kaipo klasė, kaip žmonės,
tik pragaišins savo žmoniškumo ;Be yra laimingesni už visas ki- 

_ toi7_ ___ ..v, ..v. jausmus ir ištikimiausius drau- ^as klases,
SLA. nariai būdu nesutiktų eiti į jo vietą gus, ir paskęs plataus gyvenimo ne£u socializmo laikuose žmo-

ir džiaugtis ta laime. Jeigu; rūpesčiuose.
žmogus nori būt laimingu, nęUž- Rapitąlistų tąrnąi irgi nega- 
tenka - būt sočiai privalgius, )ima prigkaityti ie laimingų. 
gražiai apsireiigu^ ii' turėti• pil- ! jy;neg ir jie yra kaipo kapita., ........ -
ną maišą pinigų, bet dar reika- |istu belaisviai ir aštrioj disci- nei'.viršį energijos, pakantrumo 
hnga, kad bpfų y^ąnėdinti io plin‘oj_ ,, . . . . ... ; if. tuščios garbės?” Patyrinė-
visi dvasios, ir kūlio, jaūsmkv o Q j&u skukažius darbininkas 1 jus,, pamatysime, kad ne. Jei 

_ tai yra paskutinis nelaimingiaū- l)a'ms’m tuos pačius lietuvius gyvenime kaip .tik to.nėra, i . . \ < . . . , . >. . ..... srasi sutyęriplaą pasaulyj.Jis ne 
Tik tie žmonės praturtėja, tik turi pė? suų^ią procę ir pra- ’ 

kurie turi prigimtą perviršį 
energijos, pakantrumo ir tuš
čios garbės. Tie' žmonės, su ta 
savo prigimta jėga, lipa per ki
tų galvas, bėga ir viską pirma 
apgrobdami ir nustumdami silp-ijam badas, 
nuosius. O paskiau, įgiję dau- ar ;
giau fizikinių ir protinių jėgų, senatvės, nebepajėgia atlikti i 
pavergia silpnuosius, išnaudoja tiek darbo, kiek atlieka jaunas, 
juos ir pasilieka jų viešpačiais. ■ yėl badas. Seneliam >darbiuin- 
O šiandieniniame kapitalizmo; kam yra pi’ieglauda ir jų užta- 
surėdyme tokiem gaivalam už- rėjas—tai nuodingos dujos ar-

ypač ramybės. O milionieriaus

ir geriau gyvena

nes gyvens, nes jiem nieko ne
reikia dirbti, b’ turi viską.

2. Argi tik tie žmonės pra
turtėja, kurie turi “prigimtą

pusiau. .Sovietų Sąjungai,, 
pusiau Cninijal Puse jo at- 
sakomingų valdininkų turė
jo būt Sovietų fpiliečiai, o ki
ta pusė^—Chinijo^. ' 1

Vietoj’išguitųjų sovietinių na savo darbo žmonių, minias, _ 1 JI • _ _ • _ 1 f 1. • —. X A Ai i 1 *

talistiniai laikraščiai,vis. daį ,t
1 • • • 1 V V • . d I i > j-4-kiši g

jturčius—pamatysim, kad .nieko 
‘ panašaus’ Kapitalistinėj siste- l/JLAV KJ V* ** Ik AM. J. AX jp *. W .

kaitą valgyt juodą duoną, bet (m°Ji dažiiiausiai praturtėja ( ne 
dar turi maitinti visus r 
parazitus, ir išnaudotojus, 
rytojus jį dar daugiau kanki
na. Jis pritrūko darbo, gręsia

Pritrūko sveikatos Tai. <ra’ vis« »irma’. tam tikr,» 
susižeidė—badas. Sulaukia ; slls'^us'^ aPl*nkybiy pasėka, 

!o antra—mokėjimas išnaudoti 
kitus. Ar tai veiielgystėje, ar 
kaip kitaip, kuris tik plėšia per 
akis, išnaudoja kitus—jam daž
nai pavyksta susikuopti daugiau 
turto ir patapti kapitalistu 
(šiandien tačiaus tas yra labai 
didelė retenybė). Tik įš savo 
darbo niekas turtingu nebuvo.

3. Drg. M. sako, kad turtuo
lis pasilieka “savo sąžinės kan
kinys” todėl, kad jis turi apsi
lenkti “su teisybe kiekvienam 
žingsnyj.” Tai nėra tiesa. Ka- 

Birželio 22 d. užsibaigė. An-Įbes sultis, kad tik daugiau pa-1 sprando boso; ir dirba kaip sau pitalistinė sistema yra taip su- 
. ___ ■ - . J. 1 • . . 1 -> * ' . . . iii * 1 1 • -I

laisvėje už akių nėra įstatymų ir: ba virvė ant kaklo.
jie yra pateisinami kaipo lega-

į liški grobikai. Juo žmogus ei-į šaulyje? Tas

savo ‘Jodei, kad turtuolis yra su ne
gi paprasta energija ir “tuščios 

garbės” jieškotojas (pastaro
sios kaip tik mažiausia reikia).

Tai kasgi yra laimingas pa
yra laimingas,

dams visi'galai ir net patys Soviet?RaltarUSlioSPartijimB!na turtb'^>}ylu^J0Sę'enima^bj>^ yra laiavas, neturi priešų, 

< gakojaU”ia. W <iaS Y ©arbuotojy Pasitarimas lįkyryn. Jis kiekvieną dieną kas jo nęišnąudoja. Tas tik yra 

d Pas ką tas absurdas, su- Raudonasis 
rnįšimas, ir kvailybes? Aiš-į 
kū, kad ne pas komunistus,;

Artojas” 
(num. 24) praneša, kad

1 stengiasi daugiau apgrobt, dau- laimingas, kuris dirba tokį dar- 
, giau savo vergų išnaudoti ir i£- bą pagal savo iiorą^ pagal savo 
Įspausti iš jo paskutinias gyvy-i išgalės,' neturėdamas ant savo

! - ... 1 <•! j______ • . „i ■ I , , ... T , 1 .

I . , . , , ' ;IlIlUIHblzfcll 11 VliM JcLZclll ąiv. madentą ir nekursto, bet u dartoi^į sįkį
, dorhn minios .

valdininkų, i nacionalistinė 
Chinų valdžia dabar pasta
te 80 rusų ęarįstų, kuriė į>8 
Kolčako vėliava kariavo 
prieš Sovietų Respublikų.

kųrios yra ghUvds stot į mirti
ną kovą už savo proletarinės tė
vynės teisių apgynimą. ,.

Sovietų Ultimatumas
Trokšdama taikos,K # # Sovietų

Visi Sovietų konsulatai !SąjUnga, tačiaus, negali vien 
Mandžurjjoj iškristi, jų do- Lpro pirštus žiūrėti į juodašim- 
kumentai išplėšti ir patys tišką. provokaciją Mandžurijoj; 

|. konsulato butai saugojami; įr pasiuntė ultimatumą (griežta 
chiniškos kariuomenės.
. Buvo ir pirmiau, keli me-jįs

Į tai atgal,
> žingsnių prieš
1 buržuazinės Chinų vyriau-

i reikalaymą) centralinei Chini- 
‘ i ir Mandžurijos valdžiai: 

proyokacinių I Chinai turi atšaukti sauyališ- 
Sovietus iŠ1 ^us savo patvarkymus kas link

gelžkelio; turi paliuosuoti visus 
Sovietų piliečius.| sybės, tarnaujančios užsie- areštuotus

L -niniams imperialistams; bu- Jeisu chilnl vyriausybė neduos 
VO ir tada užpuolimų ant Sovietam patenkinančio atsaky- 
Sovietų konsulatų Chinijoj. mo bggyj'e trijų .dienų, tai, So- 

kurstomi Japonijos, Angii- rizikuoja rimtomis pasekmėmis.
< jos ir Amerikos imperialis- Jeb?u jie neišpildys minėtų tei

tų, metė purviną kovos pir-pingų reikalavimų paskirtu lai- 
Štinę Sovietams į veidą, be- ku> tai Sovietų Sąjunga bus 
•sistengdami iššaukt Raudo- priversta griebtis kitokių prie- 
nąją Respubliką į karą, kad 
su kitų šalių kapitalistų tal
ka padaryt jai galą.

, Jau tuomet Chinų valdonai, v.ietai sako, Chinijos valdoną?

monių. Sovietai vis dar turi 
vilties, kad klausimas galėtų 
būt taikiai išrištas, derybų ke-

kad Susivienijimas turi įkib
ti darbininkų savišalpos, 
apdraudos ir kultūros orga
nizacija, o Vitaitis-’turi' drą
sos pasakyti, kad Susivieni
jimas jau “tokiu yra.” Va
dinasi, jis jau yra darbinin
kišku.

Tokią nesąmonę /gali iš
kepti tik Vitaitis. Visų pir
miausiai dabartinį Susivie
nijimo “davbininkiškumą” 
geriausiai vaizduoja orga
nas, kurį pats Vitaitis re
daguoja. Kiekvienam nu- 
meryj jis plūsta komunistus, 
kiek bepajėgdamas. Štai ir 
tam pačiam “T.” numeryj 
prieš komunistus prirašyta 
špaltos, o fašistai giriami. 
Sandaros prezidento iBukš- 
naičio net “abrozdas” pir
mam “Tėvynės” puslapyj | 
įveltas; Lietuvos kruvinųjų i 
fašistų klikos atstovas Balu
tis Vitaičiui jau yra “Lie
tuvos atstovas gerb. B. Ba-

(ras visos Sovietų Baltarusijos 'gamintų jam turtų, ir kad-.vią. irg pilnai naudojasi saVo darbo 
lietuvių partinių darbininjkų .eitų augštyn, turtingyn. Tur-j vaisiais. (Taš tik yta laimingas, 

tuolis turi su teisybe ūpsiienkti: kuris turi lygias teises su visais; 
kiekviendme žingsnyj, kaip pirk- naudoti^ ( .gamtos turtais, jos 
dąmas, parduodamas ir įlėatly- gražybėmis, ir. visais jos pato

gumais. Tas yra .ramus ir lai
mingas, Bet j ,ar daug tokių

Bet dabartinis Chinų bal- ,iu/ bet.ui Paausys-nuo to,
tagvardiečių padarytas žy
gis s^ryšyj su gelžkeliu ir 
pogromais 'prieš * * ‘ _ 
konsuiatiaš — 'tai nachališ- 
kiausiįa provokacija iš visų, 
kurios tik* kada buvo.

Šaudymais Sovietų atstovų 
Lenkijoj’ir laike jtarptauti
nių kpnffcrencijų (kaip kad 
Vorovskio s nušovimas), 
nuolatiniais provokacijos 
žygiais f iš ; -Rumunijos > ir 
Lenkijoj pdses ’ nepavyko 
mperialištams suerzinti 
Sovietus į karą.

Užtat Žiais dvyliktais me- 
ais Sovietų Sąjungos gyva- 
imo imperialistiniai krimi- 
alistąi, pasinaudodami 
Jhinajs, kaip savo įrankiais, 
landžurijoj iškirto tokį 
posą,. kad jokia stambesnė 

kapitalistinė valstybė nesu
silaikytų nuo karo paskelbi
mo, jeigu prieš ją būtų pa- 

I daryta kas nors panašaus į 
k tai, kąin kąd dabar padary- 
l ta prieš Sovietu Respublika.

Bet Sovietai, trokšdami tai
kos, ir; šknfe atvejyje dkh rie-

niai Chinų valdonai, parsidavę 
imperialistams pašlemėkai, at
silygino tuom, kad iškepė di
džiausią kriminališką p^ovo-

kaip Chinų vyriausybė atsilieps 
ji * sovietinį ultimatumą. Sovie- 

Sovietų k** tū° pačiu žygiu primena
- - 1 chiniškiems provokatoriams: įkaciją, kurią net Anglij os so- 

“Soviėtų valdžia, tddel, yra cialistų > rhacdonaldinis’ “Daily 
priversta primint >Chinijos vai- ^‘era^. ya^^a neišmintingu 

7 * * zincrsnitr’> a r. i », j v » rdonams, jog Sovietai j turi už-. J m.. .. ,£ a, 1 . . * u■ ' . , • n Tikėdamiesi ;gr Japonuos,tehkamai priemonių, kad aP:! Angiijos fir kitų- imperialistų 
į saugotu . .4 v9VW įųUWrWČ,i(?ą -w i tom
1 fpispjt nriPR vifinkins nnpvnrfin-i -------teises prieš visokius prievarfin- 
gus tų teisių laužymus.”

Atvejų; atvejais Sovietai yra 
parodę Chinijai draugiškumo. 
Jie atsisakė nuo nepaprastų 
(extra-teHtorialinių) teisių 
Chinijoj, kuriomis naudodamos 
imperialistinės valstybės tebe
engia Chinus; jie panaikino i 
visas karo skolas, kurias Chi- 
nija būtų turėjusi išmokėti ca
rinei bei kerenskinei Rusijos 
valdžiai; jie lygiomis su Chi
nais 192k metąis susitarė .val
dyt augščiaū minėtą Mandžu- 
rljds‘gelžkelį, kur pirma išim
tinai šeimininkavo vien1 cari
niai valdininkai. Sovietai vi
suomet įrodė savo pritarimo^

prieš Sovietus,, baltagvardie
čiai šiandieniniai Chinijos val-l 
dytojai jąU/prądėjo armijos 
mobilizaciją pasienyje; jau, 
užsisakė ^didelį claiigį ginklų ir ; 
amunicijas :iš" Japonijos ir ki-i 
tur. | f, \

Jeigu kas nors abejodavo,

pasitarimas. Pasitarime daly
vavo šie draugai: Ambrhži'ū- 

,nąs (iš Gomelio), Kopka, K^n-;
drotas, Jauniuj Abramavičįus 
(Vitebsko apygarda), Burbąi- 

, tė-Eidukevičienė (Polockas),
Raudonis, Maslauskas (Maąk- 
va), Merkevičius (Leningra
das), Eimutis (Charkovas), 
Serbentą, Vilūnas, Dabuleyi- 
čius, Niaura, Bušmanas, Mac
kevičius, Bukantaitė, Merkytė, 
Ramanauskaitė, Valma, Vėdri- 
naitis, Bučiukas (Minskas).

“Visi pasitarimo dalyviai 
labai aktyviai svarstė visus 
klausimus ir kėlė naujus su
manymus. i

“Pasitarimas pažymėjo, kad 
pastaraisiais metais Baltarusi
jos komunistų partija atliko 
lietuvių darbininkų ir valstiė- Į 

i čių tarpe daug žymaus prak- 
j tiško darbo, kuris turi nema

žą istorinę reikšmę. Mokyklą 
organizavimas, ypatingas susi- 

. rūpinimas ekonominiais lietu
vių gyventojų reikalais, laik
raščio leidimas, kultūros ir 
politinės apšvietus darbinihkų 
kadrų auklėjimas—-vis tai tei
giami darbo vaisiai. I ‘ '

• “Charkovo, Leningrado
Maskvos draugai pabrėžė rei-! . . , . .
kaiiniūmų ■ sustipi-iiit darbį' au®ščiausiu už J viaus,1!’ bQda’ 

l^ose Sov. Sąjungos lietuviit išnaudotu lĮ ./r; priešas
kolonijose, organizuojant prie v1^ turi visų bijoti ir vaktuo- 
partijos komitetų vadovaujant tls ',ub « atkerę .Jisjiepa- 

S ’ips centrus. • lietuvių . darbui; slt,ki savo draugai, savo tar- 
k:ad plačiįšiafe lietut-ių darbi, ^’1” jlS- bij° ’vlenM'iŠkelti ko' 
i|iasės pritraukus .prie :s.o.cjalisl Jas he .palydovų/be kelių; šaųt^ 
ttnėS statybos ir galutinai pra-

tais.yta, kad kiekvienų panaši 
vagystė, kiekvienas išnaudoji
mas, kiekvienas ąpsilenkimas su 
teisybe yra išteisinamas nę tik 
juridiniai, bet ir moraliai.. Kiek
vienas fabrikantai, , mano, kad 
jis moka pakankamai savo dar-

gindamas teisingai savo ver
gam" ir tokiu būdu jis pasilieka 
savo sąžinės kankinys, ir Visų lyra laimingų štamų .kapitalistį- .bininkams; kiekvienas kyautuv- 
sąvo skriaudikų priešas. O pa-j niame surėdyme? Gal ne vieno ' ninkas, bei kitokios rūšies pirk- 
siekęs augščiaušio laipsnio rhi-'nėra. žmoniją padąrys laimiu- lys, vertelga, mano, kad jis vi- 
lionieriaus, jis •• J-,~- — 1 Tr • • i—-i
pasaulio priešu.
tik rūpinas, kad vis eitų turtas nijai tokias 
augštyn ir platyn, bet daugiau 
rūpinas, ka.d neprarastų savo 
milionų. Nes jis supranta, kad 
kapitalizmo gadynė tai yra va
gysčių ir suktybių gadynė. Jis 
rūpinas, kad jo tarnai neeikvo
tų jo turto.

Kiekvieną dieną jis skaitliuo- 
ja ir peržiūrinėja, kad viskas 
būtij atlikinėjama teisingai ir 
tvarkiai. Jis kiekvieną dieną 
rūpinas ir bijo, kad jo vergai' 
nesusiprastų ir nesukiltų prieš 
jį ir kad nepasiųstų jo paties į 
pragarą. Jis rūpinas papirki
nėti darbininkų vadovus ir kad 
mokėtų jie darbininkus mulkin
ti ir laikytų juos ramybėje. Jis 
rūpinas, kad ilgiau pratęsus ka
pitalizmo surėdymą. Jis rūpi
nas papirkinėti spaudą,,mokyk
las, bažnyčias, ir visų vąldžią, 
kad atstovautų už jį įr kąd gih- 

reikaluš. Jis, būdamas

pasilieka Viso ga tik komunizmas. .Komuniz- siškai legaliai elgiasi, jei jis 
Tada jis ne mo surėdymas tik; suteiks žmo- tam tikrą daiktą parduoda tam < 

; gyvenimo aplin- tikra kaina. Tai nesirokuoja 
kybes ir tik tada pasaulis bus I apgavyste, jtai visiškai natura- 
laimingas. i

S. R. Maptūnas.
Redakcijos Prierašas.—Būti

nai matome reikalo prie šito 
d. Maptūno straipsnelio pridėti 
pastabą, kad nušvietus tą klau
simą, kuriuo jis kalba, nes dar 
randasi nemažai mūs draugų, 
kurie panašiai d. M. protauja. 
Tai nuo senų laikų pas lietu
vius socialistus įgyvendinta niausią atheka 
nuomonė. Apie desėtkas metų išimčių,
atgal panašiai s skelbdavo 
chelsonai, Smelstoriai ir 
Jie sakydavo, kad socializmas 
suteiks laimę ir kapitalistams: 
jie dabar rūpinasi, galvoja, 
prakaituoja, o socializmo tvar
koj bus laimingiausiais žmonė
mis. Bet tai klaidinga mintis. 
Kįekvienam berods jau reikėjo

U j tų jo

lūs žygis. Tai užgiria ir religi
ja, ir spauda ir patsai turčių 
dievas.

4. Netiesa ir tame, būk kapi
talistai, kaipo tokie, kaipo kla
sė, labai rūpinasi ir nervuojasi 
del darbininkų susipratimo. Ka
pitalistinė sistema yra taip su
taisyta, kad šiandien kapitalis
tui visus tuos rūpesčius daž-

valstybė. Aiš- 
Randasi tam 

Mįl tikri kapitalistų sluogsniai, ku- 
kiti. pie yfa susirūpinę bėgamais 

klausimais, bet, jei mes paim
sim Amerikos ir visos Europos 
kapitalistų klasę kaipo yisą, tai 
surasim, kad tik labai maža da
lis panašiai rūpinasi. Spaudos 
užlaikymą, papirkinėjimą, mo
kyklų sutvarkymą atlieka ka- 

• valstybė, tam tikri 
pastatyti žmonės, kapitalistų 
tarnai. Pastarieji gauna rie
biai apmokėti ir todėl jie del ši
tos kapitalistinės sistemos pa
laikymo kovoja energingįku už 
pačius kapitalistus.

5. Sulyg d. M., šiandien nesi
randa ląimingo žmogaus: kapi
talistai nelaimingi, jų tarnai 
nelaimingi, bijosi visų, o darbi
ninkai—nelaimingiausi. Viskas,

(Tąsa 3 pusi.)

nuo josios pasiliuosuoti turint pitalistinė 
tokius pavyzdžius, kaip Rusijos 
reyoliuęijps ęigą,. kuri, turčių ne 
tilį nepadarę “laimingais,” bet 
jięns uždavė tokį smūgį, koKio. 
niekas nesitikėjo. Ir . šiandien 
buvę Rusijos .^apitalistai ir 
dvarponiai nesuranda žodžių 
revoliucijos prakeikimui ir būdų 

i aktyvui,...____ „_______ ...... bi^”ka?■»,kontr-revoliuciniam
kapitalistinių elementų at žmogžudžiai. Jį n kaj yk kuogreičiausiai sugrą-

VU

1 miegantį kankina sąpiiai ir ne
duoda jam , ramybėj. . Jis yisąįjtaką

(jį ■ * / •' < - ' ’ » . .fp J. > . v F «.

T^i geras darbas. Meš'savo gyvenimą neturi•- ramybės 
ar ištikrųjų imperialistai pla- iuąnomę, ,jej. tik draugai vy- ir . paskendęs rūpestyje ir bai- 
nuoja karą delei sunaikinimo ^BS gyveniman konferenci-5 mėje. ,Daug esti tokių atsitiki- 
SoVietų Sąjungos, tai bent šie ;još pabrėžtus nutarimus, tai^ mų, kad kapitalistai bekovoda- 
nuotikiai turi išmušt iš galvos gręitų laiku jie užkariausimi ir besirūpindami su savo;

Ėll- rlld'zllima Imil-ltri n vArin-l n ■ +nvl-nw niio+nin onxrr. '

žilius senąją, tvarką. Daug ir 
kitų klausimų d. Maptūnas nu
šviečia klaidingai. Negalėdami 
ant syk paimti visų—imkim tik 
kai kuriuos jo paliestus klausi
mus.

1. Drg. Maptūnas sako, kad 
" jei darbininkui būtų parodyta 

vjsos paslaptys turčių gyveni- 
• . , . ,v. ; . . -j iAq, tai pirmasis nenorėtu juotuvą ir paleidžia įsū.vi, p kaktą į. gyyenįi.

DARBININKŲ
Tatai tu-, didžiumą lietuvių ‘ darbiniu- turtais nustoja savo proto, ne-; 
ai įrodyti kit masių,- gyvenančių' to-J matydami rūpesčių galo ir ne-. 

. . , A ic. 3’ tai kiame Leningrade, bei Mas-1 surasdami laimės pasiima šau- nėra koks; bej-gzdzma, kurnu- kXje Jki; į - ;0saj 
mstu pasišvaistymas ta Tarp- • ■ . .J 1 vi v . 1- - ■ -• jau matę, is pranešimų, < to-
A___ ; pasaulyje, ruošiama Į Leningrade, kur lie-j
rugpjūčio 1 d:, didiems•.protės-, tuyjų, darbininkų gyvena 

Chinįjai įprieš svetimuosius pa- to streikams ir demonstraci-1 yiH 5,000^ didele į .didžiūniąį 
joms prieš imperialistinį karą j ir dar vis seka kunigų pa- \ • • • rN - • j rN • , "111

visokias abejones. ' _ ___ ___
retų pirštu prikišamai įrodyti fcųį mhšių, 
visiems darbininkams,

nistų pasišvaistymas ta Tarp-; 
tautinė Raudonoji Diena, kurk 
visame pasaulyje, ruošiamai

vergėjus',., imperialistus. Už vi
sas Uis geradarystes • ^(taįjaartį-, jr iapgynimuirSovietirfe dalkUs*

ir tada/esti užbaiga jo gyveni
mo laimes. ,

Taigi pasirodo, kad turčiai 
nėrą Jaimingį,p kai$ tjk atbu
lai savotį^kos b rūšies į kankinjąį, 
J uos t i k p r i 1 a i k o’ j ų t a s ‘ pagedęs

. _ f , ,, . milionieriaus 
gyvenime kaip tik nėra ramy
bės, nepatenkinta jo dvasios 
reikalai. Kaiįa pięs kalbam ąpie 
turčius, negalime, in^ti individu
alų’; tyet visus, apskritai. Argi 
jie neturi pasitenkinimo? Mes

KALENDORIUS
Liepos 16 d.:

—Matydamas, kad caras 
Nikąlojus gali patekti į kontr* 
revoliucionierių čeko-slbvaMų 
rankas ir paskui bendrai or
ganizuoti kontr-revoliucines 
kovas prįeš- darbininkų tvar
ką, Ękaterįnburgp Spvietąs su
šaudė jį ir jo šeimą, 1918.



'% i

Antracjien.^ liepos J 6, 1929 j , Puslapis Trečiai
=====

Lavinimosi Kampelis
J. Stalin

KAS TAI YRA LENINIZMAS?

bet kad ji yra laimingiausia 
klasė’ šiandien—niekas ‘ neuž
ginčys, nors jos laimė paremta 
milionų žmonių—darbininkų— 
nelaimėmis. Komunizmo laike 
gi visų žmonių laimė remsis jų 
pačių triūsu ir sugabumais.

I Darbininkų klasės laime ir 
viltis keri tame fakte, kad nors 
ji šiandien yra pavergta (kal
bant apie kapitalistines šalis), 
tačiaus rytoj poryt ji bus vieš 
pataujanti; josios misija, pąga- 
liaus, yra panaikinti visokias 
nelaimes, pasekančias iš sočia- 
lės nelygybės, panaikinti klases 
ir privesti visą žmoniją (Engei- 

įso žodžiais) į laisvų žmonių 
ko
dą r

Užsidegė Orlaivis, 2 žuvo 
Woodbridge, N. J.—Penk

tadienį po pietų netoli nuo 
čia užsidegė lekiantis orlai
vis Spartan ir nukrito. Žu
vo orlaivio valdytojas Milk- 
reitz iš Elizabeth, N. J., ir 
mechanikas P. Rourke iš 
Westfield, N. J.

Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulėnas, 20 Faxon Ši. Visi iš 
Montello, Mass.

XX šimtmečio pradžioj. Rusi
ja toj gadynėj buvo prieš pat 
buržuazinės revoliucijos pra
džią, ji turėjo padaryt tą re
voliuciją esant progresyviš- 
kesnėms sąlygoms Europoj ir 
labiau pakilusiam proletaria
tui, kaip Vokietijoj (nekal
bam jau apie Angliją ir Fran-j laisvą susivienijimą, 
ciją), prie to visi, daviniai kal-|del darbininkų klasė 
bėjo apie tai, kad ši revoliu- j. 
cija turės patarnaut kaipo 
mielės ir įžanga į proletarų i 
revoliuciją. Negalima skaityt; 
pripuolamu tą faktą, kad Le-' 
ninas dar 1902 metais, kada Į 
Rusijos revoliucija tik prade-1 
jo rodytis, rašė savo knygutėj 
,“Kas Veikti?” (“čto Die- 
lat?”) pranašingus žodžius, 
apie tai, kad :

“Istorija pastatė

(Pabaiga)
Tuo tarpu, Rusijoj kilo di

džiausia žmonių revoftucija, 
kurios priešakyje stovėjo re-; 
voliucioniškiausias pasaulyje 
proletariatas, turintis savo ži
nioj tokį rimtą talkininką, kaip 
revoliucinis Rusijos valstietis. 
Ar reikia įrodinėt, kad tokia 
revoliucija negalėjo sustoti vi
durkely,. kad ji laimėjus turė
jo eiti toliau,; pakeldama suki
limo vėliavą prieš imperializ
mą ? t ;

Štai kodėl Rusija turėjo tapt 
imperializmo prieštaravimų 
mazgo punktu ne tik ta pras
me, kad šie prieštaravimai 
lengviausiai pasireikšdavo bū-' 
tent Rusijoj deį ypatingai I 
bjauraus ir ypatingai nepa
kenčiamo jų charakteriaus, ir 
ne tik del to, kad Rusija buvo marksistams artimiausią uždą-,rio 
svarbiausias vakarų imperia- vinį, kuris yra labiausiai re- vu į abudu galus tik $1. 
lizmo ramstis, jungiantis fi- voliucinis iš visų artimiausių 
nansinį Vakarų imperalizmą, vis vien kokios šalies proleta- 
su Rytų kolonijomis, bet ir del^iato uždavinių, kad šio užda-

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

PITTSBURGIIAS IR APIELINKfi
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way, 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon 

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion).

Prot. sekr. E. K. šiurmaitiene, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones 
Ave., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—Sth St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. š.

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagelbininkė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereŠkienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Amos St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

‘GERAI PATAIKOT’

Štai 
nors 

•pavergia, bet optimistįngą.

Pirmininkas—IG. SAVUKAITIS, 
P. O. Box 262, Cuddy, Pa.

Vice-Pirmin inkus—K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa.

Sekretorius—J. GATAVECKAS, 
10!) Cress St., Carnegie, Pa.

Iždininkas—J. J ASADAVIČIUS,
538—3rd Ave., Parnassus, Pa.

Turtų
J.

J.

PHILADELPHIA, PA

n St.. Cai-nejric, Pa.
. JASADAVIČIUS.-

Kontrol.:
TAU ROZAS.
31 W. Main St., Carnegie, Pa. 

GIRSZTOFF,
524 Washington Ave., Exten.
Carnegie, Pn.
F. RODGERS.
312 O regoj) St., Pittsburgh, Pa.I _

Svarbus Pranešimas Vietos 
Apielinkės Lietuviams

P. L. A. KUOPŲ SEKR.
ANTRAŠAI

Amerikos Komunistų Parti
jos Trečias Distriktas rengia 

Rusijos ekskursiją del “Daily Worke- 
21 d. liepos. Kelione lai-

Draugai ir draugės, mes ži
nom, kad “Daily Workeris” 

su xvyty Avivmjvnus, uet n — ~~~~ įvienintėlis anglų kalba dien-
to, kad tik Rusijoj buvo rea-|Vin>o įvyk nimas, būtent ne tik raštis> kuris tikrai atstOvauja 

Europos, bet taipgi ir darbininku klasės reikalus, ku-
, - . 3 ris rašo teisybę, kuris nurodo
Isuardymas padarytų Rusijos darbdaviu šunybes, kuris ko- 
proletariatą tarptautinio revo- 

Iš to išeina, kad revoliucija ]jucjni0 proletariato avangar- 
Rusijoj negalėjo nebūt proleta- cju >> 
rinė, kad ji negalėjo nepriimt1 
savo plėtotės pirmose dienose 
tarptautinio pobūdžio, neišsiū- 
buot pačius tarptautinio impe
rializmo pamatus.

jėga, galinti išrišt revoliu- ,■
elniu būdu imperializmo prieš--reakcijos galingiausio ramsčio 
taravimus.

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas' Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATA1K0T PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, * 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostuineriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

t„.    M. J. J. Urbszo,
■ 187 Oak Street,

Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 

-------  jų parsitraukia.
John Naujokas Taip pat drg. S. 

Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar- 
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
j gresyviai biznieriai, ne tik Brookly-

Baigęs Philadelphijos muzikos kon-! ne, bet ir kituose miestuose—visur 
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū- Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

CASTON ROPSEVICH
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGIJA GRAND RAPIDS, i
MICH. , , Į

Valdybos, Adresai
Pirm. Chas. Jakems, 1564 Turner 

Ave., N. W. “ '
Vice-pirm. A.

Qbarry Ave. , . , . , , ■
Tarimų Rašt. K. Rasikas, R. R. 9, 

Box 117.
Finansų Rašt.,Ą. Garbanauskas, 1108 

Elizabeth Ave.
Iždininkas D. Krasnauskas, '1529 

Hamilton Ave.
Ligonių globėjai:’ J. Skripkiūnienė, 

159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas. 
J130 Alpine Avė.

Trastisai: A. Daukšas, sekr., 1131 
Walker Ave.; Ig. Medastavičius, 
Frank Žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank Žegūnas, 515— 
11th St.

Svetainės nuomuotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą utaminką, sa
vam name, 1057-63 Hamilton Ave.

Tel. 72073.
Krasnauskas, 156$

3409 

315 

E.

, 1009

Overbrook 

Sarah St.,

New Kensing- 

Wenthworth Ave., 

Box 441, Courtney, 

Maplewood Ave. i 
D. No. 42, Rices Į

815 Middle St., 

300 Todd 

526 Beaver 

P. O. Box 

201, Minden,

W. Carson St.,

Carothers Ave.,

Monroe Street,

E. 74th St.,

Blvd.,

S. S.

2— P. Franckevičius, 
Pittsburgh, Pa.

3— J. Siurmaičiūtč, 1 
Carnegie, Pa.

5— V. Labutis. 121
M cAdoo, Pn.

6— M. E. Custerienė, 
Cleveland, Ohio.

7— J. D. Sliekas, 
Pittsburgh, Pa.

8— W. Stačinskas, 
Pittsburgh, Pa.

9— C. Stasiiinsky, 
ton, Pa.

10— J. Albauskis,
Chicago Heights. III.

11— J. Barškictis, P. O. 
Pa.

12— J. Kinderis, 
Ambridge. Pa.

13— Wm. Orban, R. 
Landing, Pa.

14— G. U. Urbonas, 
Braddock. Pa.

15— P. Kavaliauskas, 
quippa. Pa.

16— A. Besasparis, 
Aliquippa, Pa.

17— T. Treinauskas, 
Pittsburgh, Pa.

19—J. Preikšą, Box 
20
21— J.

c
22— P.

23— M.

24— J.

25 .... .... ...................... ..
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambrauskas, 22 
c:

27— M
30—J.

215

2310

Box 655,

1503

439

F.

draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur į kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame. ,

Adresas:

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III. 
VALDYBOS ADRESAI:

Ali-! Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 
w.

East

N. i

IR

Seredomis ir ketvergai
1218 >So. 10th St., Camden,voja už darbininkų klasės rei

kalus. Taipgi mes žinome, 
kad tokiam dienraščiui be ga- 

Kitaip pasakius, revoliucinio ]0 sunku išsilaikyti, nes jis tu- 
judėjimo centras turi būt per-į ‘ ‘ ~ ..............

keltas į Rusiją.
Yra žinoma, kad revoliucijos!

eiga su perteklium patvirtino

Moline, III.
Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 

Avė., Moline, 111.
Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—10th 

St., Moline, III.
___ „J...,—K. Shimkus, 135—36th 

St., Moline, III.
Iždininkas M. Milienė, 502—4th Avė., 

Moline, III.
Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 

10th Avė., E. Moline, III.
Maršalka J. Kairis, 2435—33r St.

Moline, III.

J.Avė., 

163, 

W. Va.
A. Potyrius, Box 237, Burgettstown, Pa.

Lingevičius, P. 
ernport, Md.

Cibulskis, 7042 
peth, N. Y. 

L. Balčiūnas, 
Thomas, W. Va. 

Kasparavičius, 
Youngstown, Ohio.
M. Garrison, 108 
Buffalo, N. Y.

• 22-
Girardville, Pa.

Batutis, Box 2-4,
Leonaitis, 107 

Benton, 111.
Easton A. P. L, A. kuopa—M. Urba, 119 

Bushkill St., Easton, Pa.
33—A. B. Shatkus, 1256 Scribner Ave.,

I, ra.
West-1 bin. Sekr.- LIETUVIS GRABORIUSri daugybę priešų. Todėl mū- 

!sų visų pareiga būtinai jį pa- 
' remti. Vienas parėmimo bū-

Todęl 
par- 

ir da-

remti.
du ir yra ši ekskursija, 
kiekvieno ir kiekvienos 
eiga nusipirkti tikietą 
lyvauti joje.

Kurie dar neturite 
tuojaus juos įsigykite.

i ma gauti pas A. F. Galkų, 324
! N. Lawrence St., nes paskui ga-Jei taip, tai ar nuostabu, jr vgiu

, ...J šio proletariato vadas,
kad išeit savo darbe iš tų rė- Leninas, kartu tapo, šios teo- Į*

Ar galėjo Rusijos komunis- šį Lenino pranašavimą.
tai tokiam dalykų stoviui esanti jei taip, tai ar nuostabu, 
apsirubežiuoti savo darbe siau-.kad šalis, padariusi tokią re- 
rai-tautiniais Rusijos revoliuci- voliuciją ir turinti tokį prole- 
jos rėmeliais? žinoma, ne! tariatą, tapo proletarinės re- 
Priešingai, visos apystovos,:voliucijos teorijos ir praktikos 
kaip vidujinės (gilus revoliu- tėvynė?
cinis krizis), taip ir išlaukinės
(karas) stūmė juos prie to, kad šio proletariato vadas,

Gali-

Kiek teko sužinot, tai jau 
mėlių, atidengt imperializmo rjjos taktikos tvėrėjas iri daugelis draugų nusipirko ti- 
sk^udulius, parodyt kapitaliz- tarptautinio proletariato va- 

žlugimo neišvengiamumą,1 ^as*? 
sudaužyt social-šovinistus, so-l 
cial-pacifistus, pagaliaus, nu-! 
verst savo šaly kapitalizmą ir 
nukalt proletariatui naują ko
vos ginklą, proletarinės revo
liucijos teoriją ir taktiką tam, 
kad palengvint visų šalių pro
letarams kapitalizmo nuverti
mo darbą. Rusijos komunis
tai kitaip ir negalėjo veikti, 
nes tik šiuo keliu einant gali
ma buvo tikėtis tam tikrų per
mainų tarptautinėse apystovo- 
se, kurios galėtų garantuot 
(užtikrint) Rusiją nuo buržu
azinės tvarkos restauracijos 
(grąžinimo).

' Štai kodėl Rusija liko leni
nizmo lopšinė, o Rusijos komu
nistų vadas—jos tvėrėjas.

Su Rusija ir Leninu čia “į- 
vyko” maž daug tas pat, kas 
ir su Vokietija ir Marksu-En- 
gelsu pereito šimtmečio ketu
riasdešimtuos metuos. Vokie
tija buvo tuomet taip pat nėš
čia buržuazine revoliucija, 
kaip ir Rusija XX šimtmečio 
pradžioj’. Marksas rašė tuo
met “Komunistų Manifeste,” 
kad: -Gi i 

“Į ,Vokietiją komunistai 
svarbiausią savo domę kreipia, 
nes ji randasi prieš pat bur
žuazinės ręvoliucijos prasidėji
mą, kad ji padarys tą perver
smą aplamai prie progresyviš- 
kesnių Europos civilizacijos 
sąlygų ir su labiau pakilusiu 
proletariatu, kaip Anglija 
XVII ir Francija XVIII šimt
mečiuos, kad Vokietijos bur
žuazinė revoliucija, tuo būdu, 
gali būti vien tiesioginė įžan-j 
ga į proletarinę revoliuciją.” 

Kitaip pasakius, revoliucinio 
judėjimo centras kėlėsi į Vo
kietiją.

Vargiai galima abejoti ta
me, kad tai šis dalykas, Mark
so nurodytas augščiau' paduo
toj ištraukoj, buvo, veikiau
siai, priežastim to, kad būtent 
Vokietija tapo mokslinio soci
alizmo tėvynė, o Vokietijos 
proletarų vadai Marksas ir 
Engelsas—jo tvėrėjai. 
7*Tą pat prisieina pasakyt, 
bet dar aiškiau, apie Rusiją

kietus. Iš to matosi, kad eks
kursijoj daug bus ir lietuvių. 
Taigi laiką smagiai praleisime.

Šis straipsnis paimtas; Rejkia priminti, kad vieta la-
iš Lenino raštų “Marksizmo 
Pamatai,” išleisti L. D. S. D.

bai puiki ir kurie nuvyks, tie 
nesigailės. Pasimaudyti irgi 
bus galima. Bus visokių žais-

ŽMOGAUS 'LAIME
(Tasa nuo 2 pusi.)

į Burlington
Brandywine.

Penn Treaty
Columbia

O. Box 528,

Wilsonville, Ill.
N. Duquoin St.,

Link Court, Mag

i'. O. Box 128,

636 Samuel Street,

S. Division St.,

'4 E. Mahanoy Ave.,

Grand Rapids, Mich.
34—J. Audio jaitis. Bax 113, Royalton, II).
35—K. Bagdonas, 

okin, Pa.
114 N. Vine St., Sham-

36—K. Vaičiūnas, 
burg, Ill.

P. O. Box 209, Harris-

'37—L. Aimanas, 
Shannon, Pn.

P. O. Box 568, Castle

38—B. YuSkauskas, Box 253, West 
fort, III.

Frank-

39—Jos. Chiplish, 611 Vandalia St., Collins-
ville, Ill.

40.—M. AndruSkevičius, 172 Gertrude 
Akron, Ohio.

41— Juzė Guzevičienė, Box 400, Benld,
42— F. Miller, Box 264, Buckner, III.
43— S. M. Liesis, 134 Williamson St., 

ginaw, Mich.
44— L. Lasky, P. 0. Box 413, Zeigler, Ill.
45— Ig. Savukaitis, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46— D. Simutis, Box 27, Blanford, Ind.
47— J. Vaitkevičius, 5768 Addison Ave., 

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, P. O. Box 24G, Miners

ville, Pa,
49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck St.,

st.,

Ill.

Sa-

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS

Naujos Valdybos Vardai ir Adresai:
Pirmininkas K. Maziliauskas,

593 Avė. A.
Vice Pirmininkas A. Bočis,

68, W. 10 St.
Protokolo Sek. P. Janiūnas,

128 W. 49th St.
Finansų Sek. A. Arasimavičius,

625 Boulevard
Iždininkas F. Lukaitis,

330 Broadway
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

20 E. 22nd St.
i 2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,

348 Avė. C.
Maršalka L. Rimša,

167 W. 20 St.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONA

13

—MI s

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Rcsidencija:

W. 3rd St., So. Boston, Mass.
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel., So. Boston 0304-W.

■--- * ■ 
■

aišku, priklauso, kaip kas laimę 
supranta. Bet nieko d. Maptū- 
nas nepasako pareikšdamas, • 
kad tik tas yra “laimingas, kur 
ris dirba tokį darbą, pagal sa- įrd Av*e., 
vo norą, pagal savo išgalės, ne-1 gatve karį, 
turėdamas ant savo i

Laivas plaukia
Island Park on
Išplauks nuo ............—»
Pgk. wharf, Columbia Ave. j ELIZABETH, Nt J. 
and Delaware River. ^Aušros Draugijos Valdybos Antrašai

• v. . x. ,v . 2. _ . 'Pirm. M. BUDRIS, 415 Franklin St.
Važiuojantiems is pietines ir; vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 

šiaurinės Philadelphijos dalių Prot. Rašt. B. BARKAUSKIS, 
visi gatvekariai geri, tik reikia

255
Pine St.

. -. iFin. Rašt. A. GRIGUTIS, 2122 In-
paimti pasą ir išlipti ant Gir-j ffaiis Ave., Linden, N. J.

15 1 Ižd. V. Paulauskas, 228 Clark PI.
-i - Iždo Globėjai:

i K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Avė.
persėsti į num. 
kuris priveža 

sprando ’ laivo vietos išplaukimo. R 
boso, ir dirba kaipo sau ir pil- kite ant Girard ir Columbia 
nai naudojasi savo darbo yai- Avės.

Dar kartą raginu įsigyti ti- Maršalka J. KICEINA, 259 Broad- 
kietus iki ketvirtadieniui, nes; way’ 
paskui gali būti vėlu.

L. K. S. Sekretorius.

siais.” Kas gi šiandien tokiais 
laimingais gali būti? Aišku, 
tie, kurie savo rankose turi tur
tus—kapitalistai. Vadinasi, šis 
ir po juo sekantysis šakinys 
niekaip negalima suderinti su I' 
pradžia straipsnio, kur kapita
listai priskaitoma 
mingiausių.

6. Užtikriname 
kad kapitalistam 
sistemoj negalės būti geriau, j 
kaip dabar. Ir jie savo šito | 
“blogumo” nemainys ant jokios I 
socialistinės sistemos: nemai
nys, kol darbininkų klasė kapi
talizmo kaipo tokio nenušluos 
prievarta, ir vietoj jo nepasta
tys socializmą.

7. Šis d. Maptūno straipsne
lis yra savo rūšies filosofija.1 
Galiipa ir pafilosofuoti, bet tai 
reikia turėti ta filosofija aiški 
ir surišta su pačiu gyvenimo 
tikslu. Sakyti, kad šiandien vi
sos klasės kenčia nepasitenki
nimą gyvenimu nėra tiesa. Ga
lima daleisti, kad kapitalistų 
klasė, kaipo tokia, nėra pasiten
kinusi; iš pertekliaus ir išgve-' 
rimo dažnai josios nariai net 
žudosi; bet tai iš pertekliaus. 
Suprantama, kad mažai kapita
listinės klasės narių yra apsi
švietę pilna to žodžio prasme;

prie nelai-

d. Maptūną, 
komunizmo

IŠ IR Į

LIETUVA
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

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

$5 jeigu taksus) 
3-čia klesa

Pinigus persiunčiant grei
tai ir žemomis ratomis

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

Hontarg-American line
M BROADWAY, JOBW YOBK

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA’ 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai;

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash
land, Avė.

i Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas
I 1946 Sharon Ave.
Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran-

I done Ave.
Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 

Ave.
Iždo globėjai: Jieva Vegeliene ir Ona 

Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą

MATHEW P. BELLAS
L.

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

J.’ KRAKAUSKAS, '300 First St. ’-nedčldienj kiekvieno mėnesio. Lietu-,
J. KENTRUS, Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 

201 E. Westfield Ave., Roselle' Park,,» vak P° pietų.
N. J. I -----------------------------------------------

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VA L-1 . . ,Valdybo® ,
DYBA 1929 M., BROCKTON, MASS. Pirmininkas P. Knsčius, 236 Park

Terr.
Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton Vice-pirm. B. Muleranka, 

----- “ ...... St.
98 Cedar

St.; Pirmininko. Pagelbininkas K. St. ,
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta-'Prof. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud- 

I rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 son St.
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas Fin. rašt. J. Pilkauskas, r7 Seymour
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
gojis, 75 . Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P.

Ave., W. Hartford, Conn. 
Iždininkas A. Klimas, 36 
Maršalka J. Giraitis, 174 
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna 

ketvergą kiekvieno mėnesio, Labor 
Lyceum, 29 Lawrence St., Haftford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis,

kas antrą

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS i
Patarnauju visiems be skirtumo I 
įsitikinimų, ir tolumas nedaro del | 
manęs skirtumo. Mano ofisas at-» 
tiaras dieną ir naktį. Darbą at-Į 
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas | 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.!

734 Grand Street |
BROOKLYN, N. Y. I

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

' Savo Savaitini Laikraitj 

“RYTOJUS"
Jis pilnas Žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
‘‘RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; PuseL.—_fl.iO
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos ifiralydami 
ant “RYTOJAUS” vardo, ir adreso.
PASTABA: Isidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina ,

DABAR SVARBIAU, NEGU PIRMA

O/P PATAPTI JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU

Su priedu naujo įstatymo, įėjusio į galę su 
1 d. liepos šių metų.

Aiškūs nurodymai, kaip dabar reikia išsi
imti pirmas ir antras popieras. Be atidė
liojimo įsigykite ją ir naudokitės tais svar
biais nurodymais.

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

$1,000 Tik Už 60 Genty
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
sini kalną parodytum, tai jam malo
nesnė btftų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nešina; 
greit reikalauk mūsų vaį«' 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų t 
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 
j ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Į Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
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.

urnų, tai
;olių nuo

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos

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

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

D R. ZMM S 
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.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Stadija atdara kiekvieną dieną ir nedilio 
mia nuo 9:30 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINGUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.



Puslapis Ketvirto
-V”

Antradien liepos :
i4

Iš Mano Brolio Karo Laikų Atsiminimų
--------------J. MIKODUKAS 

WATERBURY, CONN.

Juk pats dar gerai prisimeni tą netoli
mą praeitį, 'kaip mes augome Armeniš- 
kių kaime, kur kiekvienam kieme riog
sojo kryžius, o apie juos kartais ir gra
žūs rūtų darželiai. Visi mūsų kaimiš- 
kiai yra stamboki vyrai, bet tamsūs su
pratime, kaip akmeninė anglis. Tartum 
tame mūsų kaime niekuomet nebuvo 
lemta saulės šviesos paregėti. Kas pa
vasaris—kryžiavos; mojavos. Tamsūs 
kaimiečiai mano, kad maldomis laukai 
užderės, karvės gerus teliukus atves. 
Kunigai laukus šventina, kad javai ąug- , 
tų, o apie trąšas ir įdirbimą niekas gal
vos nekvaršina.

Pats žinai, kad mūsų tėvelis tai buvo 
iš dvidešimt penkių ūkininkų stambiau
siai įsigyvenęs. Tiesa, jis žemės neturė
jo daug, bet pats, tvirtu būdamas, lup
davo, lyg dvylis jautis, tamsa nuo tam
sos. Bet sveikatai sumažėjus, ir jis vos 
ubagais nenuėjo.

Tris pačias pragyventi, susikrimtimo 
turėjo ir mūsų tėvelis.' O apart to vieni 
vaikai, kiti vaikai, tai ne 
aprūpinti duona, drabužiu ir sutikimu. 
Vyriausias mūsų brolynas 
užsiauklėjo lyg laisviau, o 
vargo pelės. Aš prisimenu, kaip mes li
kome keturiese našlaičiai, visi mus barė, 
mušė ir išdykusiais vadino. Apie mokslą, 
apšvietą mums nebuvo kada pagalvoti; 
tas tai svetimas dalykas.

Aš prisimenu, kaip mūsų sesulė Ona 
vienuoliktus metus eidama šeimininkė 
tapo, o <tu, Jonai, šeimininku. Ką jau 
čia kalbėti apie mane ir Antaniną, kurie 
vos per aslą it kiaušiniai persirisdavom. 
Tamsūs kaimiečiai vietoj gero mus mo
kino paklusnybės dievui, o juk mūsų tė
velis, amžiną atilsį, ir nekitoks; jis die- 
vočius iš visko buvo. Gerai, kad Niko
demas išvyko Amerikon, tai tėvui ap- 
sivedus ir mes likome aprėdyti, apvilkti, 
kaip žmonės. O kitaip juk mes būtume 
tapę brudo užėsti būdami gyvais. Aš 
kaip prisimenu, tai' stebiuosi, kaip <mes. 
ir užaugome iki to laipsnio, kad aš ti
kau ir Jcaro tarnybei ir revoliucijai!

Aš labai gerai prisimenu, kaip mušti 
brolynas Nikodemas iš Amerikos tėve
liui rublių parsiųsdavo, o pastarasis žiū
rėdavo į juos ir ašarodavo: “Gal pasku
tiniai sūnelio pinigai?” Juk kiekvienas 
tėvas savo širdyje rauda apie vaikus, 
kuomet jie išvyksta į svetimą pasvietį, 
kur senio nei smegenys negal suvokti 
tąją tolybę.

Prie gerų norų mus galėjų leisti nors 
pradžios mokyklą baigti, bet atsilikimas, 
tamsumas nei prie to mus tėvelio neska
tino. Aš matau, kad tu, brolau, truputį 
per save prasikrapštęs į priekį, o kas 
iš manęs?—Niekas. Gyvenu įr pats ne
žinau kaip. Žinau iš praėjusių kovų, 
kurias savo akimis mačiau ir spėka su 
pečiu stūmėjau į priekį, kąd dąrĮbįninkų 
klasė laimėtų, delei geresnės (dienos bent 
ateityj. Vargas ir skurdas jkįekvi,eną die
ną, tai mano maistas. Bet turiu viltį, 
kad ateityje žmonija neraudos savo Šir
dyje apie praeitį, kada nuriedės tamsu
mas ir nežinystė, o žinojimas ir organi
zacija bus darbo žmonių rankose.

Tai tokia mūsų visų praeitis, ką be 
jokių dvejojimų ir pats neginčysi, nes 
gyvendamas kartu Armenos pakrantė
je prisimeni tuos šiurkščius laikus ir 
skaudžias valandas pas savo tėvelį, au- . 
gant mums visiems krūvoje.

Tiesa, tu. jaunutis apleidai tėviškę, iš
vykdamas į tą taip pagarsėjusią aukso 
šalį, Ameriką. Bet esu tikras, kad gyve
nimo bangos ir tavo laivelį blaškė į vi
sas puses, bet čia tai ne mano dalykas-, 
o tavo, mielas brolau. Aš noriu tau iš
reikšti tik tuos jausmus, kuriuos kartu 
augdamas Armeniškiuose įgijau, ir pri
minti, kad tu žinotum, kad esam augę 
tamsiausiame kaime, kuris tik randasi- 
Seredžiaus apielinkėje. Gal būt, perdaug 
būtų atkartoti, kas praėjo, bet žmonės 
sako: “Kas nežino praeities, tas nežinos 
ir ateities.” Tad va tuo Motyvu vaduo
damasis ir suku apie tuos laikus, ku
riuos geriausia mudu žinome.

Amerikonas
II.

Tai buvo rudens laikas. Oras taip at
šalo, o žemė tartum rauplėm susirgo, į 
yieną gruodą susįr aukšlė jo. Vežimu va
žiuojant, net dantys iš kaulo veržtis im
davo nuo kratymo, kaip staiga, atmenu,

juokas juos

Nikodemas 
mes-tai jau

žydo “fura” į mūsų kiemą įbildėjo. Gale 
vežimo sėdėjo, juodu švarku apsivilkęs, 
išdidus ponas, mūsų brolis Nikodemas, 
iš Amerikos pervykęs. Kaimiečiai tuo- 
jaus suskato rinkties naujo “pono” pa
matyti. O jis sėdi už stalo, pagurklį iš
pūtęs honoringai ir tiesia ranką, svei
kindamas savo pažįstamus. Juk tai link
sma jam buvo valanda? O kaip aš da
bar apsvarstau, tai durnumo momentas...

Tų kaimiečių atsilikimas! Vienas klau
sia ar nematei mano Juozo, kitas Vikto
ro, o trečias JBaltraus. Mat,: jie mąsto I 
sau, kad Amęrijka įtai kaip kokis Lietu
vos kaimelis, gali visus matyti, su visais 
pasikalbėti ir tėvams jU- tiesioginius žo- į 
džius iš lūpų į lūpas, parvežti. Jie suži
noję, kad Amerikoj miestas nuo miesto 
randasi atstumoje šimtų ir tūkstančių 
mylių nuo vienas kito, patys sarmaty
tųsi klausiamajam ir į akis dirstelėti.

I

Prisimenu, kaip tą pirmą vakarą mū
sų tėvelis įgudęs klausė: “Tai kiek jau 
parsivežei pinigų iš Amerikos?” Kuo
met. atsakė, kad turįs susitaupęs tryliką 
šimtų rublių, tai tėvelio džiaugsmo aša
ros per skruostus nuriedėjo. O juk mū
sų brolynas, tai tas asmuo, kuris nieko 
gyvenime nesiekė, kaip tik dievo malo
nės ir dolerių arba cariškų rublių pri
sikrauti savo karmoną. Tas jam maž 
daug pavyko atsiekti ir susitaupyti.

Iš tų kaimiečių ir juokas kartais ima. 
Kaip tik Nikodemas pranešė, kad turįs 
tryliką šimįų rublių, juk pameni, kaip 
tėvelis suko rokuodamas, kad nupirkti 
kaimyno namus Nikodemui, bet taą iš 
karto pritarė tėvo užmanymui, o paskui 
purtėsi, lyg manydamas išlošęs ką nau
dingesnio su tais pinigais? Pinigai nors 
ir šiurkščiam, o greitai išslydo, ir vėl jis 
turėjo braukti atgal Amerikon naujų 
susidaryti.

Kada, jau tėvui pasimirus, Nikode
mas antru kartu parvyko iš Amerikos 
ir vedė sau už žmoną vienturčio ūkinin
ko dukterį, tai tada jau ir mes pajuto
me naujoj šeimininko ranką. - «’•

Aš dar buvau?vos dvylikos į metų Vai
kėzas, kaip vieną pavasarį Nikodemas ’ 
išvyko Kaunan su reikalais, o jo gražuo
lė Domicėlė užsimanė su jaunesniu vyru 
pasimyluoti. Aš tapau auka jos meilėj. 
Man buvo duotas užsakymas, kad, aš tą 
ir tą at vesčiau pas ją pasisvečiuoti. O, 
ant nelaimės, aš to pageidaujamo jauni
kio negavau; atvedžiau bernuką. Kuomet 
aš: su tarnautojais'visuomet sutikdavau, 
sugyvendavau, tad man ir savo brolie
nės troškimas, maniau, geriau pavyks iš
pildyti.

Bet juk samdininką Lietuvoje atvesti 
dar pas amerikanto pačią, tai įžeidimas 
visų namų ant kelių gentkarčių. Aš to 
nesupratau, nes buvau per j aunas. Tas 
ėjo, aš jį nuvedžiau. Viena, tai jinai jo 
neprisileido, o kita, aš pakliuvau po bro
lio drausme už savo nuodėmę.

Aš triūsiausi daržinėje, kaip Nikode
mo ranka pasitvėrė už mano apykaklės 
ir iškėlusi į au.gštą, paskui trenkė žemėn, 
it katytį. Kas daugiau su manim buvo, 
aš neprisimenu. Tik atbudęs jaučiau 
skausmus ir negalėjau atsitiesti nei paei
ti.

Laikas buvo malonus; sode žydėjo, it 
varškė, obelės, vyšnios ir grūšios su ska
niausiu kvepėjimu, tartum medumi. O aš 
gulėjau kampe ant šieno pluošto ir deja
vau, sulamdytas, lyg nekenčiamas*šuny
tis. Tiesa, sesutės nešė man maistą ir 
vandenį atsigerti, bet taip daugiau "ie- 
kas prie1 mąnęą ; ųęprįėjo ir nepaklausė, 
už ką aš taip^sukoneveiktas gulįs'.

Kaimiškiai rado manyje kaltę, kad aš 
norėjęs išjuokti ša’vo vyresniojo brolyno 
šeimyną.

Po visų trukšmų ir nesutikimų, Niko
demas man įkalba vykti Amerikon. Kas 
man tada buvo galvoje, kaip Amerikoje 
gyvena. Aš tik žinojau, kad iš Amerikos 
dažnai parvyksta riebūs vyrai ir susitau
pę dolerių parsiveža. Aš taip pamaniau, . 
kad čia, jau bus galas visų tų nelaimių, 
ir išvykau į Ameriką pas tave.

Tuom laiku siautė streikas. Čia atvy
kau, it bumpuras, pas tave. Abudu jau
ni, be pinigų buvome. Išnaujo gyveni
mo kąi’tybės-pasipylė tarpe mūsų. Rei
kia kelias dienas įr nevalgiu^iem pabūti 
ir be buto kur patiltėje naktį pernakvo
ti laisvoje Amerikoje. Tos visos svajo
nės apie linksmu ir laimingą ateitį dings
ta iš mano galvos.

, M j ’ (Tąsa> bus) >■ ? <

T. D. A. L. S. 30 kuopos su
sirinkimas įvyks 17 d. liepos.

Draugai ir draugės, kurie I 
prigulite prie šios organizaci
jos, privalote ateiti į susirinki
mą sekantį trečiadienį, 17 lie
pos, 7 :30 vai. vakare.

Kadangi delei nesilankymo 
narių negalėjo įvykti du mė
nesiniai susirinkimai, todėl 
rengkitės ateiti į sekantį susi
rinkimą, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti.

Labai bloga, kad mūsų 
draugai blogus įpročius įgijo 
—pamiršta susirinkimus. Ro
dos, visai menka mokestis,, tik 
15 centų į mėnesį. Bet kada 
ilgą laiką nesilanko į susirin
kimus ir mokestys užsiyęlka, 
tai jau nebenori rodytis; kiti 
pamoja ranka ir pasako: ki
tą kartą nueisiu. Tokiu bū
du ir negali susirinkimai įvyk
ti. Laikas mums, draugai, 
mesti į šalį tokius įpročius. Jūs 
gerai suprantate, kad mes, tu
rėdami organizacijas, laikyda
mi susirinkimus, vis žengiame

pirmyn, bandydami gerint bū
vį ir visi susirinkę galime šį 
bei tą nuveikti.

Todėl visi ir Visos būtinai

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenes dvi-

• savaitinis laikraštis
(su paveikslais)

“BALSAS”
daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenes gyvenimo ir 
,iš fašistų darbų. * Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 
i . “BALSĄ”

‘(BA^iSO” KAINA AMERIKOJE:

I i • Metams ..................... $1.75: ( ■!
6 mėnesiams............ .$1.00

Adresaą užsisakyt “Balsą”: Ger
many. ‘ Franz Moericke, Koenigš-1 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas Užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar- 

, bininką spaudą ir padeda jų ‘ 
kovai prieš fašistų valdžią.

Wilkes-Barre, Pa Wilkes-Barre, Pa

Kietuosius anglies kasėjai, audėjai ir kitų industrijų 
darbininkai rengia

4

Šiame piknike dalyvaus Philadelphia, Brooklynas ir 
visa plačioji Scrantomo ir Wilkes Barre apielinkė

NEDĖLIOJĘ

1929

DUOS PUIKIĄ PROGRAMĄ
Rengėjai užkvietė Philadelphijos Lyros Chorą, Bro- 

'oklyno Chorus ir garsųjį oktetą Ufa. Atvažiuos vi
sas “Laisvės” štabas ir pasakys svarbių prakalbų.

Piknikas atsibus puikiausioje šios apielinkes vietoje 
vadinamoje

Valley View Park
WILKES BARRE, PA.

Tikimės, kad bus daug svečių iš Minersville, Shenan
doah, Mahanoy City ir iš kitų šios apielinkes miestų.
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REIKALAUKITE TUOJAU!
Būtinai ReikalingosKnygos, Kurios

Kiekvienam Gyvenančiam Jungtinėse Valstijose

LIETUVIšKAI-ANGLĮšKĄS
ir ■ , .

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

835 Puslapių

DABAR JO KAINA VISUR $15.00 
“LAISVĖ” PARDUODA PO $12.00
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Turime tik keletą knygų. Greit niekur tos svar
bios knygos nebus galima gauti. Gi be žodyno 
neišmoksite anglų kalbos ir neišmoksite teisin
gai lietuvių kalbos.

46 Ten Eyck St.

iX-

Reikalaukit

“LAISVĖ”
(Brooklyn. N.lįY.

būkime sekančiame susirinki

me ir padarykime jį 'vienu karpenteriai ^dailyc 
skaitlingiausių.

T.D.A. 30 Kp. Sekr. M. V.

>

Rockford, IlL-r* i

mėjo algų pakėlimą 
15 į valandą.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEK 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 ęjIENE ST., DET

DARBININKAI STOKITE

Į AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

sa

Į šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

Keturi Skyriai Pomirtinės:

Pirmame skyriuje $150, Antrame - Sj 
Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,00

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kai 
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuo 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dov;

NAUJA CENTRO VALDYBA UŽIMA S/
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS (JULY), 1

Su pradžia Liepos visais A. P. L. A. reikt 
kreipkitės į naują Centro Sekretorių:

J. MILIAUSKAS
j ! • < • ■ . i •

626 Woodward Ave., McKees Rocks,

Tol.: Greenpoint 9682

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTOKIAI

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

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

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adre|

K. M. S.
644 Driggs Avenue, Brooklyn^

Ridge wood o Skyrius: 253 Grove St.

<♦>

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Sujjg reikalavimo, Šiuos cigarus ta 
per paštą išsiuntinėjapie, kai t 

užsakymus (orderius).

Juos išdirba

STANLEY PAUL 
626 N. 11 th St. Philjudelph

/>////# •* • t

Rmendelo

Tai Tie Švelnūs Cigars 
Kurią Jūs PageidavotMENDELO

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų ts
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Antrądiu Liepos 16, 1929 ..
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KftRvępftNnFNrnftę ikad-jiems iaisv®pati ^ms-l 
ItvlLLajT vlil/Edl vlJVu i Balandžio m. 1 dieną fašistas

Ič I1VTVTUAC ijulnanis ėjo prisigėręs iš mie-IŠ LIETUVOS
Atstato Kumečius

BIKUšKIO DVARAS 
nos apskr.)—Dvarininkas Pu- 
zinauskas atstato kumečius ir 
jų vieton samdo bernus, kurie 
yra žymiai pigesni. .Atstaty
tieji kumečiai su šeimynomis 
neturi kur dėtis. KuYie gali, 
—bėga į Braziliją, kurie neiš
bėgo—tiesiog badauja dabar.
Užneria Kilpa •

NOLIŠKIO DVARAS (Ute-Į tamsai, 
nos Aps^.—Dvarininkas Žulys 
ne gana, kad visaip išnaudoja 
darbininkus, bet dar apgau
na ir užneria jiems kilpą ant 
ka'kle* .vipąi vasarai. Žulys 
duoda payashry paskolas grū
dais ir kita natfifa,’ Už tai dar-’ 
bininkai privalė jam 
ir dirba visą vasarą, 
Žulys nori, be jokio, 
mo.

(Uto-

atidirbi, 
kiek tik 
susitari-

stelio, triukšmą keldamas. 
Dvaro darbininkai ir keli mies
to nesusipratę darbininkai ei
dami namo paėmė ir parsinešė 
fašistą, kad policija jo už 
triukšmą nesuimtų. Tai toks 
mūsų susipratimas: fašistus 
ant rankų nešiojam.

i 1 . t
Išnaudoja ir Apgaudinėja

KURŠĖNŲ DVARAS.—-Buo
žė Ginžauskas elgiasi su dar
bininkais, kaip su vergais. 
Verčia dirbt nuo tamsos iki 

Sekmadieniais irgi
pasilsėti neduoda. Pasibaigus 
sutartam laikui, atsiskaitant 
niekuomet sutarto nesumoka. 
Vietoj sutartų grūdų duoda 
pelus,* ir tuo^ kol išgauni—pu
sė metų, ptąeina. O pinigų— 
kaip' ‘ davatkos į Kalvariją 
vąikštėmeu Išstovėsi 3-6 va
landas ir išgirsi: “šiandien 
nėr; ateik ryt.” Taip‘ir slen
ka mėnesiai, koT kitas ir visai 
išsižada. Jei kuris dažniau 
prašyti ateina, tai tą šunimis 
užpjudo.VAIKUTĖNŲ. DVARAS 

(Uten. aps.).—Dvaro darbinin-Į 
kų būklė yra labai sunki. Dir- Baudžiavos Šmėklos 
ba nuo tamsos iki tamsos, o 
maistą gauna menkiausį: ma- 
šinuotą pieną, būzą.
ninkas liepia džiaugtis ir tokiu, ninkus, grasina išmesti iš dar- 
maistu, nes, girdi, “dabar blo- bo. Labai džiūgauja, kad 
gi metai.” Dvarininkas blogi-. greitu laiku valdžia jiems 
na darbininkų būklę, nes ži-. baudžiavos teises grąžins, leis 
no, kad darbo gaut šiemet sun- rykštėmis atsiskaityti su darbi- 
ku. Kumečiai, kad ir supran-: ninkais. ’ Jo tėvo baudžiavos 
ta, kad tik per kovą pagerins1 laiku didybė dar lengva prisi- 
būklę, bet nesiorganizuoja, bi-! minti: šimtamečiam ąžuole 
jo pakliūti. Nėr ko laukt, kad i dar tebėr įkaltos gembės, kur 
kas kitas laisvę iškovotų.
Lapeliai

BAGDONIŠK1O
(Rokiškio apskr.).—Prieš' 81 
kovo-buvo išplatinti komunis-l 
tų lapeliai. Darbininkai 
darbininkės skaitė ir dalijosi: ■ 
Buvo girdėti kalbos: “Kad | 
čia ir dažniau lapelių pabarsty
tų, jie teisybę rašo.” 
Trūksta Susipratimo

ROKIŠKIO 
ninkai labai 
daug kenčia 
žiemos laiku 
tupi eit arklių 
darbininkui reikia 3 arkliai .v; £ hLrll ’ ( nušukuoti. Arklydėj labai šal-į’™°j,im“3T;' ' n rtViPi„ 
ta, nęt vanduo įšąla, o darb, Į S A K A L U P I O DVARAS 
davys verčia kailinius nusiviP ! (Vilkaviškio! • apskr.).-kasis- 
kus šukuoti, nes apsivilkęs ne
nuvaląs arklio. Prižiūrėtojas 
daužo darbininkus lazda, o tie i 
nesipriešina. Yra keletas su
sipratusių, bet nieko neveikė 
ir iki šiol labai mažai posė
džių darydavo, vis laukdavo,

PLIK1ŠKĖS DVARAS (Ma
žeikių apskr.).—Fašistas dva- 

Dvari-; 2’ininkas labai ėmė pulti darbi-

i pririštus baudžiauninkus plak-
1 davo. To ir dabar tikisi šitie 

DVARAS ‘kraugeriai susilaukti, šių me-
I tų vasario mėnesį pa’ts Svirtū-
I nas su savo ištikimu šuneliu 

? Grabažiu užpuolė galvijų pri- 
- j žiūrėtoją Skeivį arklidėje ir 

■visaip iškoliojo. Po to atšla
itė nuo darbo; norėjo iš buto 

■ išmesti, bet Skeivys nėjo. Pa
prašius ordinarijos už ištar- 

■ nautą laiką, dvarininkas jam 
‘Ar nenori keletą ryk- 
'. .? Gali

DV. — Darbi- atsakė: 
nesusipratę ir Įsčių į š 

nuo darbdavio. * jieškot teisme.” 
nų.o 7 vai. ryto ^tikėtis iš fašistinio 
šųkuot. Vienam |siems aišku.

eit teisybęs 
Ko galima 
teismo—vi-

“Laisvės” Piknikai
WILKES-BARRE, PA.

25 Rugpjučio-August
Valley View Darže

PHILADELPHIA, PA.
1 d. Rugsėjo-Sept

Laurel Springs, N. J.

Visi klasiniai sąmoningi 
darbininkai, būkite patys ir 
ątsiveskite Skitus į šiuos pik 
nikus. •:

tas Baldamas laiko 5 ordinar- 
ninkus ir bjauriai juos išnau
doja., Vidutiniai imant, per 
metus darbo dienos ilgumas— 
15 valandų. Algos metams 
moka 150 litų pinigais, 18 
centnerių rugių, 2 centneriu 
kviečių , 2 centneriu žirnių, 4 
centnerius avižų, 4 centnerius 
miežių. Iš viso 30 centnerių 

■javų metams, trečdalį hektaro 
žemės daržui, laiko dvi avi ir 
vieną karvę. Darbo diena il
ga, uždarbis menkas, bet or- 
dinarninkai neorganizuoti, ko
vos nesiima. Dažnai vienas už 
kito Rengiasi įtikti darbda
viui; tįs tik dar labiau leidžia 

:juos išnaudoti.

-T A T- Wu * A / l1ir. k i
L

; WORCESTfilt MASS.•
Norėdami’ tinimai apdlrJngti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ 

90 Millbury Street 
Worcester, Mass.

yra gražių papuošalų vyrams, 
moterims ,ir vaikams—viršuti
nių ir apatinių, įvairaus pasi-| 
rinkimo; puikiausių šilkinių,' 
vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiakų, marškinių ir kitko! 
čia pirkaite nepermokėdami 
nei vieno cento; 
gražaus “stailo” 
vaikų. 7“ 
įvairių smulkesnių

* wGerai įsitėmykit antrašą: 
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

Ypatingai 
turime dėl 

Mergaitėm jupelių ir 
naikesnių drabužiukų.

oi

Biednuonietle Batfatija
ČYPĖNŲ DVARAS (Vabal

ninko valse.).—Kaimo darbi
ninkai, vargingieji valstiečiai 
tiesiog badauja. Darbo nėra, 
Ipašelpų fašistai neduoda, nes 
Ijiems visai nerūpi šelpt badau
jančius darbininkus, mat, ba
daujančius buožėms lengviau 
išnaudoti.
Buožės Gyvuoja

PUMPĖNAI 
pasakoja, I 
kaip dabar, neatsimena. Buo
žės darbininkams algas suma
žino ir nebaigus metų atstatė 
nuo darbo. Dabar jau vien 
už pavalgymą darbo negalima 
gauti. Vienas tos apielinkės 
buožė iškėlė puotą, susikvietė 
visus sėbrus, apie 50 žmonių, 
ir girtuokliavo keturias dienas. 
Tas pats buožė darbininkams, 
kurie pas jį dirbo, per pus su
mažino algą, pamatuodamas 
savo veiksmą tuo, kad, girdi, 
“blogi metai, negalihia išsimo
kėti.” Darbininkus maitino 
bulvėmis ir žalibarščiais, vertė 
dirbt dieną ir naktį, o paga
liau dar ir algas nuvogė; nieks 
jo už tai nenu,baudžia ir dar- 
binihkų neapgina. Buožės gy
vuoja, o 
kuprą ir kaž 
kia suprasti, 
z uoto s kovos 
sulauksim.

Sdni žmonės 
kad’ tčkio laiko,

darbininkai riečia 
ko laukia. Rei- 
kad; be organi- 
nieko gero ne-

.......... St. or Are..

State.------------- ----
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Muzikalus Komedijos Žvaigžde*

“SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”

Nepoškozuji krk—Nenuti ku kašli

© IMS, Th« Atn«rican Tobacco Co., Manufacturers
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Lietuvis mokytojas
57 BROADWAY, NEW YORK
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o Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1111

H

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
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No. —.

Miestą*

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

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesČio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jttsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi-

AUTO SCHOOL 
cor. 14th St., N. Y.

(PASIR/tSO) 
paduodamas 

skaitlines patikrino 
ir patvirtino LY- 

'BRAND, ROSS 
■ ■BROS. IR

MONTGOMERY, „ ..
oficialiai Skaitmenų Presidents*,
Patikrinto jai ir The American Tobacco Company, 
Auditoriai. Incorporated

S

metais iš kiekvienu 100,000 . . .
gyventojų nuo vėžio ligos vieml 100,000 gyventojų.

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9G8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LTNCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y.

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

It’s toasted”

Pagyni Maišaliene
Kada maišaliene pagyrų ir parei
škimų būna nuodugniai išlukštenta, 
tai negalima ten surast užginčijimo 
to fakto, jog apkepinimo procesas 
atžymi Lucky Strike, kaipo augštos 
kokybes cigaretą. Apart savo pui
kių tabakų, Lucky Strike naudoja 
toki išimtiną kaitinimą, kuris pra
šalina nešvarumus ir subrandina jo 

' kvapsnį iki pilnam rūkymo pasi
tenkinimui. Štai kodėl 20.679Y- dak
tarai, štai kodėl žymūs žmonės iš 

' visų gyvenimo sričių, skelbia Lucky
Strike nuopelnus.

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius j trumpinusį laiką. 
Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 vai. iki 
2 <aTT'Hieną.
L. Tiknus.
NEW YORK 
228—2nd Avė.,

50 Amerikos svarbesnių 1 numirė 71.6, gi 1928 metais 
(Panevėžio miestų ir suranda, kad 1906 numįr§ 117 žmonių iš kiek-

■y

Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiais ir greičiausiais voliečhį laivais

TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ
Nupigintos j abi pusi laivakortės, parankūs ir tiesūs 

gelžkelių susijungimai j by kurį kraštą Europos
Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai su kitais Populia- 

riškais Lloyd laivais
Del sugrjžimo paliudijimų ir kitokių informacijų klaus- 
kites lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas

NORTH 6ERMAN

■:x

Puslapis* Penkias

Kad palaikyt 
laibą figūrų, 
nieks negali už
ginčyti teisingu
mą to patarimo:

“SIEK 
LUCKY

VIETOJ SAL
DUMYNO.”

Neregiai Loš Teatrus
Bell Phone, Poplar 7545

n’STOAS^ft0

The Lucky Strike šokių Orkestrą ir toliau 
kiekvieną subatos vakarą skleis savo muziką, 
nuo vieno vandenyno iki kito, per N. B. C. 

radio tinklą.

New Yorko Sąjunga Globai 
Neregių gavo 200 sceniškų vei- 
kaliukų, kuriuos vaidins nere
giai aktoriai ir aktorės Light
house Players Teatre, New 
Yorke. Visi veikaliukai turi
tiktai po viena aktą.

LIETUVIAI!

Kurie iš vietinių arba apie- 
linkės miestelių atsilankote į 
ŠAVEN ROCK, tai nepamirš
kite aplankyti lietuvišką įstai
gą. Mes užlaikome visokių už
kandžiu, minkštų gėrimų ir 
patogias JŪRIŲ MAUDYNES,

Adresas: 410 Beach St., 
SAVEN ROCK

New Haven, Conn.
(166-170)

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street

PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI;
Keystone-------------------- Main 9669
Bell Oregon 5156

iiisiiiaiDIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Cfdr? Pnwdnrc (Miltelius nuo šalčio) jokių Šalčių ne- UIDdUd VUK1 L UVYUUH) bijo Už 75c už baksQ apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

IIIY Ta Ik centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš
UI MU LQA i dUo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui, pagamina daug rupėsčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIšKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI 

' F. URBONAS
PAS—

6102 Grand
Maspeth, L.

Kampa. Clermont Avenue 
TELEPHONEi JUNIPER V79«

Avenue

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

Siųsdami pinigu* »u savo adresu, užrašykite:

Ai, žemiau pasirafięs, siunčiu jum* VIENĄ DOLERI, už kur} malonėkit «*an 
prisiųsti URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, *u visai* nurodymais, 
kaip vartoti. 
Vardas
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Buožės Džiaugiasi
KREKENAVA l

apskr.).—Kaip visoj'Lietuvoj, 
taip ir čia dvarininkai ir buo
žės daug darbininkų atleido, 
nesumokėdami algų, ,ąrba pa
traukdami žymią algos dąlį. 
Pasiliko .tik tie, kas įsutikb tar
naut pusvelčiui. Kiti, neturė
dami kur dingti, ne tik pus- 
vėlčiui, bet ir už duoną sutin
ka dirbti. Vietos buožės džiū
gauja, sako, kad jų dievas ne- 
apleidžiąs jų; nors ir nederlius 
didelis, bet nereikia darbinin
kams tiek algos mokėti, ir už 
duoną galima gaut darbininkų 
ir po kelius kailius nuo jų lup
ti. “Balsas”

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 pradėk 
kelią J/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
ses dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINKI!! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lejrftagton Avė., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

Daugiau Miršta nuo Vėžio
NEW YORK.— Frederick 

L. Hoffman, Prudential Ap- 
draudos Kompanijos statis
tikų r ekspertas, rašydamas 
apraudos kompanijos žur
nale “The Spectator,” nuro
do, kad mirimai nuo vėžio 
li§b$ nuolatos didėja Ame
rikos miestuose. Jis paima



Puslapis šeštas
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Iš Komunistų Nominacijų 
Konvencijos New Yorke

Teisėjas Neleidžia už 
Komunizmą Deportuoti

N. Y. A d vo kati) Sąjunga ža- 
’ da padaryt kvotimus teisėjui 
Fr. X. Mancusui. Jis kaltina
mas, kad buvo vienas iš tų 
žmonių, kurie, bešmugeliuoda- 
mi pinigus iš City Trust Ban
ko į savo kišenius, privedė tą 
banką prie bankrūto.

4

Komunistų Partijos vietinio, 
Antrojo, Distrikto konvencija 
pereitą sekmadienį nominavo 
sekamus draugus, kaipo savo 
kandidatus ateinantiems mies
to rinkimams: Wip. W. Wein- 
stone į majorus; U. M, Wicks 
į miesto, tarybos pirmininkus; 
Otto Hali į miesto iždo kon
trolierius; J. Louis Engdahl į 
Manhattan Borough preziden
tus; Juliet S. Poyntz į Bronx 
Borough prezidentus; Fred 
Bįedenkapp į Brooklyn Bor- 
odgh prezidentus; Geo. Pow
ers į Queens Borough prezi
dentus. J miesto teismo teisė
jus-^—C. S. Zimmermann; spe- 
cialiams rinkimams kongres- 
mano 21-me distrikte—Rich
ard B. Moore.

Savo rinkimų platformoje 
komunistai reikalauja:

Įvest darbininkams apdrau- 
dą atsitikimams sužeidimų, be
darbės, senatvės bei ligos; ap- 
draudos fondo lėšos turi susi
daryt iš darbdavių ir valstybės, 
įmokėjimų.

Uždraust pramonėje vartot 
tokius būdus, kurie kenkia 
darbininko sveikatai ir pavo- 
jun stato jo gyvybę; panaikint 
dirbinių gamyboje nuodingų 
medžiagų naudojimą.

Platforma skelbia kovą prieš 
nuomų (rendų) brangenybę; 
reikalauja įvest tinkamą ap
saugą bei išsigelbėjimą nuo 
gaisrų ugnies; sako, kad turi 
būt miesto pastatyta kiek rei
kiant naujų pavyzdingų namų 
darbininkams ir kad tie namai 
būtų išnuomuojami be jokių 
pelnų.

Pasmerkiama politikierių 
bandymas, išvien su kompani
jomis, užkart miesto gyvento- 
Ž* airis' 7 centų ir augštesnę kai- 
ą. važinėjimo požeminiais 

gelžkeliais, eleveiteriais ir gat- 
vekariais.

Reikalaujama daugiai! ir 
geriau įrengtų mokyklų dar
bininkų Vaikams, ir jose nėtu- 
ri būt daroma jokių skirtumų 
tarp negrų ir baltų vaikų.

Pirm platformos skaitymo ir 
svarstymo buvo pasakyta visa 
ęilė prakalbų. Kalbėjo dd. 
Ben Lifshitz, Fr. Biedenkapp, 
Weinstone, taipgi Harold Wil
liams ir kiti negrai kalbėtojai. 
—Kandidatų skaičiuje į mies
to valdvietes, beje, yra ir neg
rų darbininkų.

Visų kalbėtojų temos sukosi 
apie pavojų naujo imperialis
tinio karo, apie didėjantį ka
pitalistinį išnaudojimą darbi
ninkų, apie socialistu bendrą 
frontą su išnaudotojais ir Dar
bo 'Federacijos biurokratais 
prieš kairiuosius darbininkus, 
apie reikalą naujųjų revoliuci
nių darbininkų unijų, apie pri
sirengimą sėkmingam apvaik- 
ščio.iimui prieškarinės Tarp
tautinės Raudonosios Dienos 
rugpjūčio 1 d. Su ypatingu 
p&brėžimu gi buvo išdėstyta 
smurtiški demokratinės New ( 
Yorko policijos, valdžios ir tei- i 
siiių žingsniai prieš streikie-il 
rius. ir 'demonstrantus.

Konvencija atidarė Ben Lif
shitz. Pirmininkavo drg. Bie- 
dėpkapp. Tarp kalbėtojų ‘bu
vo irjaunuolis streikierys Ray-o 
rnėnd Clark iš Gastonijos. 
Konvencija buvo skaitlinga, 
beveik pilna Irving Plaza sve
tainė. 1

Dabar reikia tik suremti pe
čius. kad laike rinkimų kam
panijos sėkmingai pavaryt 
mūsų agitaciją ir propagandą 
ir. žinoma, sutraukt po mūsų 
vėliava kaip galint daugiau 
balsuotojų. Rep.

-__  - -__

Amerikos Lietuviu PilieČiy 
Kliubo Išvažiavimas

Komunistas John Voich, 
eivis iš Jugoslavijos, buvo 
gabentas į Ellis Islandą, 
kur vyriausybė būtų deporta-! 
vus ji atgal j fašistinę Jugo-:; 
slaviją. Bet Pilietinių Laisvių 
Sąjunga kreipėsi į Jungtinių- 
Valstijų vietinį teisėją T. D.1 
Thatcherį, kuris ir patvarkė, 
kad negalima deportuot iš Ame
rikos žmogų vien už tai, kad 
jis buvo narys Darbininkų 
(Komunistų) Partijos. Kadan
gi ši partija' yra dalyvavus 
prezidentinių rinkimų kampa
nijose, tai, ‘apat.-teisėjo, tuo 
patim liko įrodyta, kad jinai 
yra legalė šioje dalyje. Nes 
jeigu būtų skaitoma nelegalė, 
tai nebūtų jai leista stityt sa
vo kandidatų, rinkimuose.'

Drg. Voich Amerikon atva
žiavo 1921 metais.

t. i i

vo pagamintas su page'ba bu- PARSIDUODA F O TO G RA FI JŲ 
vusių sibiriečių; imta medžia
gos ir iš slaptų Sibiro kalėjimų 
laikraščių. Scenų vyriausias 
sutaisytojas—S. Yermolinsky.

Be to, bus nedidelis kalban
tysis judis'ir dainuos Rusų Ka
tedrai is Choras.

at- 
nu- 

iš

Keturi Berniukai Padarė 
Aštuoniasdešimt Užpuolimų

Aštuoniasdešimt užpuolimų 
ir apiplėšimų padarė keturi 
brooklyniečiai berniukai apie 
17 metų amžiaus: James Mar- 
thene, Arthur Strouse, Carl 
Moeller ir Israel Russo. Du gy
veno ant Bedford Ave., o (kiti 
du ant Floyd St., Brooklyne. 
Liko areštuoti pereitą šeštadie
nį. »’

$7,500 Už Sūnaus Mirtį
Augščiąusio teismo teisėjas 

G. Taylor priteisė, kad tūlas 
P. G. Karteli išmokėtu $7,500 
Tarnui Nicalekui, kurio sūnų 
Stasį, 17 metų amžiaus, užmu
šė Hartellio automobilius sau- 
šio mėnėsį š. m. Aut'omobi- 
liaus- savininkas nei' teisman 
nestojo. ’

Išvogė $136,000 Deimantų 
iš Viešbučių Pajūryje

Per kelias paskutines savai
tes šaika vagių išplėšė/$186,- 
750 vertės perlų,' deimantų ir 
kitokių brangumynų iš viešbu
čių ties maudynėmis . Asbųry 
Park, N. J. Brooklyniečiams 
p. Millariams ten iš apartmen
ts dingo $40,0Q0 brangakme
niu. '• -

Su “Benais” įlydės Dar 
Parduotus Streikierius

1\T. Y, “American” rašo, kad 
užsakyta muzikos “benai,” su 
kuriais bus šiandien atgal dar
ban siunčiami

PARENGIMAI IR
SUSIRINKIMAI5

‘KORNEVILIO VARPŲ’ LOŠĖJAMS
Antradienįo vakare, 8 vai., “I^aiš-(Telefonas Michell 0434. 

vės” svetainėj, įvyks svarbus susj- 
riukimhs visų lošėjų, kurie turi ro
les paėmę operetėj “Kornevilio Var
pai.” Būkite visi. Komisija.

~L YRI IX: 1 Ų~ DOME!
Lyros Choro mėnesinis susirinki

mas įvyks antradienį, liepos 16, Na
tional Hali, Maspeth, N. Y. Visi hh- 
riai būtinai dalyvaukite, nes yia 
daug ęvarbių reikalų apsvarstyrįiui. 
Taipgi atsiveskite ir naujų narių. 
Pradžia 8 vai. vakare. Lyros Cho
ro Sekr.

PAJIEŠKOJIMAI
RAJIEŠKĄŲ i gyvenimui drauges, 

merginos arba našles, Amerikoj 
augusios ir mokytos. Su pirmu laiš
ku" prisiųskite ir" paveikslą. “The 
Neighbor,” Gėn. Del.,; Detroit, Mich. 

. (165-167)

PRANEŠIMAI Iš KITUR FOR RENT
PASIRANDAVOJA 2 kambariai.

Vienas didelis šviesus frontinis 
tinkamas vienam arba dviem inteli-

NEW YORK I ETeM S
L, D. & A. 31 kuopos susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, liepos 18 ----------- -------- ----- -
d., pas draugus Marks, 2310 Steam gentiškiem vaikinam,, kitas mažesnis, 

QiikTiinQiuvini 8t» Bronx, N. Y. Draugės, nesivė suKniasiuviai luokit h, vifl0S atsilankvkit> nea 
. K. s-tė.(klomeikeriai). Kaip jau bu- me svarbių dalykų.

sukniasiuviųvome nurodę, 
streiką socialistiniai vadai su

turi-

DETROIT, MICH.
A. L. D. L’ D. 52 kuopos susirin

Schlessingeriu priešakyje pa- kimas bus nedėlioj, 21 liepoj, svetai- 
skelbė su pritarimu pačių fab- 24th St. n- Michigan Ave.

.. r„ .A ..Pradžia 10 vai. ryte. Visi nariairikantų. Tas streikas greit ■ malonėkite atsilankyti, nes išgirsite 
buvo parduotas derybų konfe-Į labai svarbių naujienų. Kuriel dar 
rPTieiioi kuria mišaukė truber- • ^užsimokėję, būtinai ateikit ii uz- rencijoj, Kūną susauKe guoei simokėkit. Atsiveskit nors po vieną 
natonus Rooseveltas Albany. naują nari. Sekr. V. J. Geraltauskas.

167-69

Mirė Albert Schneider, 
Lietuvis Boksininkas REIKALAVIMAI

metų

Antradien., Liepos 16, .1929

PARSIDUODA groseynė ir delikate- 
sen, laikoma visokių daiktų, biznis 

senas ir gerai eina. Prie krautuvės 
yra 3 kambariai gyvenimui. Randa 
tik $45.00 i mėnesį. Parsiduoda pri
einama kaina. Pardavimo priežastį 
sužinosit ant vietos. Kreipkitės po 
No. 51 Camden St., Newark, N. J.

(163-170)

STUDIJA puikioj vietoj, prie niie- 
Įsto parko, tarpe kelių bažnyčių, lie
tuvių, lenkų, rusų ir italų apgyven
ta. Tai vienatine lietuviška studija 
Newarke. Biznis įdirbtas per 25 me
tus toj pačioj vietoj. Randa pigi. 
Parsiduoda pigiai. Platesnių infor
macijų klauskite laišku ar ypatiškai.
M. Janulis, 201 Adams St., Newark,
N. J. (164-169)

417 Lorimer Street

* *

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

Lorinier Restaurant
J. MARČIUK1ENĖ

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

tinkamas vienam vaikinui arba mer-/ 
ginai. Kambariai garu apšildomi, 
yra elektra ir telefonas. Arti karų 
ir eleveiterio. Kreipkitės po No. 
31 Grove St., tarpe Broadway ir 
Bushwick Ave., prie Gates Ave. sto
ties, Brooklyn, N. Y. Telefonas Fox
croft 5819. (165-167)
PASIRANDAVOJA šeši fornišiuoti 

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

GRABORIUS
(Undertaker)

Juniper 7646
RALPH KRUCH

[• FOTOGRAFAS
! 65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

TELEPHONE, 3TAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza1) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir ■ubatomis iki 6 va). 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
aulyg sutarties.

•416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

Telephone, Gręenpoint 2320

J. GARŠVA
■i

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk- 
ės. Naujausi Diagnozo ir Gydy

mo būdai.
127 East 84th Street

(Tarp Park ir Lexington Avės. 
NEW YORK CITY

Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

REIKALINGAS kriaučius prie taisy
mo ir prosinimo. Darbas nuolati

nis. Mokestis $5.00 už dieną. Del 
platesnių žinių kreipkitės laišku.— 
Chas. Meilun, 25 Malta Ave., Ball
ston Spa., N. Y. (166-168)

Albert Schneider, 23 
amžiaus, 143 Starr St., Brook
lyne, mirė 13 d. liepos, Wel
fare Island. Bus palaidotas 
antradienį, 16 d. liepos, 2 vai. 
po pietų, Lutheran kapinėse.

Iš amato buvo elektrikie- 
rius, vienok, kaipo mylintis 
sportą, lavinosi kumščiuotis ir 
jau turėjo' keletą mažų kon
traktų. 'New' Ridgewood Grovė 
jau ir diržą buvo gavęs^. 
hė praskiht sau kelią augščiau 
ir tapt’garsiu*kumštininku, bet 
nelaboji mirtis nutraukė visas 
svajones.

Albertas vadindavosi lietu
viu, nors jo tėvai yra vokiš
kos kilmės, bet Lietuvoje gimę 
ir augę.

Paliko dideliam nuliūdime 
savo senus tėvelius, tris brolius 
ir dvi sesutes.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Joseph LeVan
gia (Levandauskasj.

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus, 
atlieka-
Reika- 

S., 114 
Tel. 

?

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. 
231 ^BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET 

Central Brooklyn, N. Y.
’■« — I*— t* —• IW — M —• u« —- * — BM — « — "• — ■■ — — «* q 
I ' • Tel., Triangle 1450 «

j Lietuvis Fotograf a.
IJR MALIORIUS

ANT PARDAVIMO
4 augštų mųrinjs namas 6 šei
mynų, po 5 kambarius ir mau
dyne, steam heat ir visi įtaisy
mai, storas, ir užpakaly kam
barys ant Grand St. Randų 
neša $2,856. Kaina mažesne, 
negu penkius sykius randa. 1 
Jmokčti reikia $2,000; $10,000 
bankos pirmas mortgičius ant.
3 metų atnaujinamas. Neša j 
60 nuoš. ant įmokejimo.

C. W. KAHTER, 
Savininkas

135 Grand St., Brooklyn, N.Y.
(163-167)

1

TEATRASDAINOS-MUZIKA

SALES—PARDAVIMAI

ir

LIETUVIšKAI-ANGLIšKAS

I i Susidedantis iš 18000 žodžių

Pėda Žemės-$28,000

kam- 
labai 
lotas 
Kai-

lietuviais, lenkais ir 
Galima

104 Grand St., 
(265-270)

KiltPARSIDUODA namas: 
bariai ir maudynė.

geram stovy, geroj 
25x150. arti eleveiterio 
na $7,200. Kreipkitės

“LAISVE”
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.
U i ' i I ’ ‘ < i ? E? i’ I i . .'f. • . .

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

KIŠENINIS ŽODYNAS

PARSIDUODA getai Įrengta groser- 
j nė, apgyventa lietuviais, lenkais ir 
’ rusais. Lysas išsiduoda ant ilgai 
įmetu, biznį galima daryti gerą. Par- 
' zhiAoin lako! r/ZVYVIO IrQlTAfl —

7 dideli 
Namas 
vietoj, 
stoties.
po num. 219 

Norwood Ave., Brooklyn, N. Y.
167-71

' Jis atsibuvo pereitą sekma
dieni Forest Parke, žmonių 
dalyvavo va n a. dapg iriyisi 
linksmai lai^a praleido.} Kliu,-, 
biečiai turėjo ir programa— 
prakalbų ir deklamacijų. Pel
no kliubui liks ' R-

Bažnyčioj Garbino Lytį, 
ir Smerkė “Čystatą”

ties 
!kun. 
ereti- 

pamokslą apie lytį ir 
poniškai 

nepasitenkino

Community bažnyčioj 
34th St. ;ir Park Ave„ 
J. H/. Holmes pasakė ‘ 
kišką 
meilę susirinkusiai 
publikai, kuri 
tokiais Holmeso tvirtinimais: 
kad lytiški susinešimai savai
me esą gražūs ir doras daly
kas; kad krikščionybė dariusi 
didelę klaidą, skelbdama susi
turėjimą nuo lyties smagumų; 
kad davatkiškumas prieš ly
tišką pasitenkinimą, tai savai
me esąs vienas iš didžiausių 
krikščionybės “griekų.” Ly
ties .aktas, anot Holmeso, esąs 
vienas iš gražiausių, žmogaus 
prigimtyje giliausių ir natura- 
liškiausiu dalykų.

Kun. Holmes jau nuo senai 
žinomas, kaipo pusiau-laisva- 
maniškas pamokslininkas.

Stiklo Šuke Žmogžudys ( 
Pasipjovė Kalėjime •

Iškišęs raiika pro grotų 'var
tus, Bernard1 McFaddep' pasi
griebė stiklo šukę iš atmatų 
viedro, stovėjusio ties Vartais 
Kings County kalėjimo korido
riuje, ir tąja šuke pasipjovė, 
suvarydamas ją sau į gerklę. 
Jis buvo areštuotas už užmu
šimą savo moteries, 6 vaikų 
motinos. Sakėsi, kad ją nužu
dė iš pavydo, nes nužiūrėjęs, 
kad jinai mylisi su kitais vy
rais.

Naujas, 58 bugštu, namas 
bus statomas ant kampo 42nd 
St. ir 5th Avė., kaip prane
ša W. J. Salmon, didelis neju
dinamojo turto verteivis ir ąta- 
tymo kontjrąktorius. ĘAip 
brangi toj vietoj žemė, galima 
matyt iš to, jog ketvirtainiška 
pėda iš fronto' pusės' lėšuoja 
$28,000

.■ Tel., Stagg 5878

į LIETUVIŠKA
MOLLYN’S BARBER SHOP

—-ir — 
BEAUTY PARLOR

$

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 $10.00

Taipgi mes esame specialistai 
grožybės srityje del merginų ir

Nufotografuoja i 
ir numaliavoja į 
visokius p a - Į 
veikslus įvai- ! 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau- | 
jina senus ir? 
kra javus ir 1 
sudaro s u| 
amerikoniškais | 

i
Darbą atlieku gerai ir pigiai 

Kreipkitės šiuo adresu:
JONAS STOKES I

| 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. t -UM—— fl>l———.|Hj—— Wl —— tlR—-m—-Kt—— I*—— M—.Kw—■

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 0783

MALONAUS PASIMATYMO

“SENAJAME SIBIRE”
Tas veikalas bus pradėta 

rodyti Cameo Teatre, 42nd St., 
New Yorke, arti Times Sų., 
šeštadfenį, liepos 20 d. At
vaizduoja, kaip buvo kankina
mi politiniai Sibiro kaliniai 
prie caro. Yra įvairių ziau- !(iuosiu už labai žemą kainą. Atsišau- 

' “ • • .... ofiB (166-168)rių kalėjimų paveikslai, kite į “Laisvės” ___________
taipgi atvaizdai kelių žymių PARSIDUODA grosemė ir delikates- 
revoliucionierių, kritusių nuo sen krautuvė, i--1--" --
caro budelių rankos. Judis at-lr.usa^ apgyventoje viet^e* 
rodo gana natūraliai.' Jis bu- .Brooklyn, N. Y.

„ -1- ", ----- ------- ----------------------------------------------

vyrų.
Gerai įsitėmykito antrašą:
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos. į

Kiekvienas žmogus, norintis iš
vengti klaidų ir nemalonumu 
lietuvių arba anglų kalbose turi 
įsigyti šį žodynėlį ir visada turėti 

savo kišeniuje.
Stiprūs aptikai, kaina $1.25

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET
Brooklyn, N. Y.

214 Perry Avenue,

užeiga

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matčmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
tinties užeikite, o būsite maloniai

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

del pt, 
priimi

f KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
, Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso

kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, Šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių.tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančiu vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus.
Apynių
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų

X Badijonų
Čepronėlių
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Deoesilų 
Garstyčių'

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

' PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514 . - .

ir kitokių žinomų gydančiu vaistų, tarpe kurių 
Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daujriau.

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kaštavolų Šalavijų
Kmynų Seneso lapelių
IJepos žiedų šafronų
Lisnikų Trijų devynerių
Metelių Traukžolių
Medetkų Totorkų šaknų
Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Našlelių Pinavijų šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
Parušanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. šalmėčių

Ak




