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CHARLOTTE,

kaltino,

i

Darbo Ministeriui Paveda

darbininkams.
Unijų vadai sako, kad šį 
antradienį jie vėl svarstys 
streiko skelbimo klausimą.

Ragina remti
Sovietų Sąjungą kovoje prieš 
imperialistų atakas.

“Chiang Kai-shekas, Chinijos 
darbininkų ir valstiečių žudyto
jas, provokuoja karą prieš So
vietų Sąjungą sulig pasaulio 
imperialistų įsakymo,” sako 
Komunistų Internacionalas...

įtiksiu žudyti. Buvo- deda
mos pastangos, kad kaip 
nors juos išteisinti, greitai; žingsnį daranti vaduojantis

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai X1X, Dienraščio XI

įstaigų Mandžurijoj, teisina 
gelžkelio užgriebimą. Sako, kad 
tą visą Chinijos valdžia dariu- 
ri iš priežasties Sovietų “komu
nistinės propagandos.”

Riksmas apie komunistų pro- 
; pagundą yra tik impierialistų 
priedanga provokavimui karo 

i prieš Sovietų Sąjungą.
Iš Shanghajaus pranešama, 

kad šeštadienį Chinijos užsienio
reikalų ministeris C. T. Wan 
pareiškė, jog Chinija prisilaiky
sianti Kelloggo taikos pakto. 
Jis taipgi pareiškė, kad Chinija 
“nenorinti įsiveržti į Rusijos
teritoriją.” Bet kam ji turi su
mobilizavus prie Sibyw rube- 
žiaus*w^H4ąūžaįį>^ardiečių ru
sų, kurie tik laukia progos įsi
veržti Rusijon?

Nėra reikalo ponui Stimson t Komunįstų Internacionalo 
Atsišaukimas

Komunistų Internacionalas iš-

Pantaplinis Paštas
I. Klevinsko Sumanymas
Del Sovietų Sąjungos Pri

pažinimo
Prieš Cigaretus

• Rašo L. Pniseika

Tilžės “Balsaš” tęsia savo 
melų politiką kaslink amerikie
čių veikimo. Num. 12 jisai jau 
asmeniškai puola mane, saky
damas: “Tasai pats drg. Pru- 
seika, būdamas velykų margu
čių iškilmėse Brooklyne, nei 
žodelio ‘nepliurptelėjo’ apie ka
talikiškų velykų reikšmę.”

Aš turiu pasakyti, kad jokiam 
tokiam parengime aš nesu bu
vęs nei Brooklyne, nei kur ki- j 
tur. Man stačiai sunku supra
sti, kuriais tikslais skleidžiamas 
šis melas. Jeigu laikraštis, ei
nantis už tūkstančių mylių, žino 
tokius dalykus, kurių visai nėra 
buvę, tai tur būt jis turi įsitai
sęs pantaplinį paštą. Aš nema
nau, kad kas nors iš Brooklyno 
galėtų rašinėti tokius melus, 
nes juk niekas Brooklyne nega
lėjo matyti mane vakarienėje, 
kurioj aš nebuvau ir apie kurią 
aš net negirdėjau. Tai, veikiau
sia, darbas specialistų pantapli- 
nio pašto srityje.

Nesenai tasai pats “Balsas” 
rašė, kad amerikiečiai neprie
lankiai pasitiko “Kibirkštį.” 
“Laisvės” redakcija visa eile 
ištraukų prirodė, kad taip nebu
vo. Aš turiu pasakyti, kad 
“Laisvės” cituojamą straipsnį, 
kuriame rodoma taip daug už
uojautos “Kibirkščiai,” rašiau 
aš (bene 1925 metais). Mano 
nuomone, “Kibirkštis” buvo ne
palyginamai branduolingesnis 
laikraštis, negu dabartinis “Bal
sas.”

Vadinasi, “Balsas” vėl buvo 
pagautas sužiniai sakant netei
sybę, būk mes buvom nusistatę 
prieš “Kibirkštį.”

Dar didesnę neteisybę pasa
kė tasai laikraštis, primesdamas 
Amerikos lietuviams komunis
tams Visuomį-šidlauską. Kaip 
tik tas asmuo atsirado New 
Yorke ir davė savo pirmą pre- 
lekciją, tai ne kas kitas, kaip 
d. Tauras, “Laisvės” redakto
rius, suvarė jį į ožio ragą. Nuo 
to laiko Brooklyne pasibaigė to 
asmens karjera. Kuomet jisai 
nuvyko į Chicagą, tai 
iš pat pirmd^ 
jam kovą. Ę

Na, ir žiūrėkite, tokį asmenį 
bando mums prikišti! Toliaus 
jau eiti negalima. Kaslink But
kų Juzės, tai jisai gyveno tūlą 
laiką Brooklyne ir ilgesnį laiką 
Chicagoje. Jis buvo mums sve
timas žmogus. Niekas nei ne
manė kviesti jį į partiją.

Jeigu tą žmogelį kas nors 
sukritikavo, tai buvo dd. Bim
ba ir Kapsukas.

Vilnis”
dienos paskelbė

Pirmas Lietuvių

Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasauljl

Ką Jūs Turite Daryti Gynimui Sovietų 
Sąjungos nuo Imperialistų Atakos

Svarstys Generalio Streiko 
Klausimą New Orleans

NEW OjRLEANS, La.— 
Įvairių unijų vadai, kūne 
sudarė čia taip vadinamą 
generalio streiko komitetą, 
visaip sukinėjasi ir vis ati
dėlioja generalio streiko pa
skelbimą, nors eiliniai dar
bininkai reikalauja, kad 
tuojaus būtų skelbiamas gė- 

ineralis streikas išreiškimui
4. Išrinkite delegatus, nuo trijų iki penkių, visose . simpatijos streikuojantiems 

darbininkų organizacijose į masinę anti-karinę konferen-1 gatvekarių 
ciją, kuri įvyks liepos 25 d., Irving Plaza, gynimui Sovie
tų Sąjungos ir suorganizavimui anti-karinių demonstra
cijų Rugpjūčio 1 d.

Perstokite Dirbti Rugpjūčio Pirmą
5. Visur skleiskite obalsius anti-karinės dienos, Rug

pjūčio Pirmos. Sustabdykite darbą 4 valandą. Dalyvau
kite demonstracijoj ant Union Square. Marguokite iš 
dirbtuvių į Union Square.

6. Prie kiekvienos progos, kur tik galima, prie dirb
tuvių vartų susirinkimuose, skleiskite Komunistų Parti-

1. Išaiškinkite darbininkams dirbtuvėse, kokis pavo
jus gręsia Sovietų Sąjungai.

2. Organizuokite anti-karinius komitetus dirbtuvėse.
Besirengiant prie anti-karinės demonstracijos Rugpjūčio 
Pirmą, reikia suorganizuoti darbininkus dirbtuvėse pri
ėmimui rezoliucijų pasmerkimui provokacinių žingsnių, 
daromų prieš Sovietų Sąjungą, ir gynimui Sovietų Są
jungos. Į

3. Priimkite rezoliucijas už rėmimą Sovietų ’Sąjun-; 
gos visose darbo unijose ir darbininkų organizacijose.

Washington© Valdžia, Pasitarus su Kitų 
Imperialistinių Šalių Atstovais, Pasiuntė 

Maskvai Grasinančią Notą
Sovietai Atsako į Amerikos Imperialistą Grąsinimą; Pa 

kartoja, kad Sovietą Sąjunga Nesiverš Chinijon
WASHINGJTON.—Pasau

lio imperialistai, kurie su
kurstė Chinijos reakcionie
rius pradėti ataką ant So
vietų Sąjungos, kad išprovo
kuoti karą, tariasi apie ben
drą frontą ’ prieš Sovietų 
Sąjungą.

Per pastarąsias kelias die
nas Jungtinių Valstijų vals
tybės sekretorius Stimson 
tarėsi su Anglijos, Franci
jos ir Japonijos ambasado
riais del gręsiančio karo 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos. Po pasitarimo 
penktadienį ponas Stimson 
pasiuntė Sovietams grasi
nančią notą, primindamas 
Kelloggo taikos paktą. Kad 
pridengti savo grąsinimą, 

smarkiau veskite dojo pavojingus ginklus su Amerika taipgi pasiuntė 
“persergėjimą” ir Chinijai.

Amerika sako, kad ji. tokį

Nepavyko Išteisinti
Gastonijos Mušeikas

jos lapelius, išleiskite dirbtuvių buletinus, raginkite dar- j Grand džiurė tyrinėjo ap- 
bininkus kovoti prieš karo pavojų. I kaltinimus > prieš mušeiką

7. Būkite pasirengę Partijos pašaukimui kiekvienam . r,oach įr policistą Gilbert, 
atsitikime dabartiniam karo pavojuj.

Virš sužymėtos užduotys paliečia kiekvieną ištikimą1 
narį, kuris jaučiasi pasaulio proletarinės armijos karei
viu. 7

’ Streikieriai juos
kad birželio 7 d., kuomet

AUHb JcXUCiclOl jJdOcXUllU pi U1C LdlJUCO lYcll Cl“ <•«» .. . .
Išsižadėti savo užduoties šiuo tarpu yra išdavystė policija užpuolė ant stręi- 

darbininkų klasės! Visi Partijos nariai, visi vienetų vir- kierių kolonijos,’jiedu nau- 
šininkai, energiškiau darbuokitės; 
kovą!

Skleidžia Visokius Paskalus
Apie 'Sovietų Sąjungą

Kapitalistinė spauda da
bar pradeda dar labiau 
skleisti visokius melus, viso
kius paskalus apie Sovietų 
Sąjungą. > i • ’ ~ - -

Jau iš Rygos skleidžia J riečias, narius Amalgamai- darytus apkaltinimus, 
gandus, būk Sovietų Sąjun- ed Associ$ff6n of Street and teismas tapo atidėta -

Užkaisti Npw Orlpanc Stroika Pervaryti jų teismą, kad bū-i Padaryta sutartim 1921 me- Uzbaigll New Urleans streiką tij galima juos turgti liu.diJtais tarp Amerikos, Franei- 
ninkais streikierių teisme, Į08’ Anglijos ir 
liepos 29 d.

Penktadienį įvyko jų toli- valstvbės tuomet pasirašė 
mesnis tardymas. Nepavy- daryti bendrą žingsnį, jei fru

NEW ORLEANS, La.— 
Jausdamas, kad jam ant to
liau gali nepavykti privers-

Japonijos.
Visos tos imperialistinės

I ti streikuojančius gatveka- ko panaikinti prieš juos pa- kitos kokios valstybės
___  _____ •____ *__ _  i________ .L ___ ___ "i.-ii.’ •_______ T__ cy v ’na f-ii Izav’cia vnr>J U

b.

tų piliečių teisių, mes nedarysi- į 
me jokio militarinio žingsnio' 
prieš ją, nebent Chinija veršis 
į mūsų teritoriją ir privers mus 
griebtis apsigynimo priemonių, i

“Kuomet mes pasirašėme 
Kelloggo paktą, tai nebuvo ges
tas. Kelloggo paktas yra vie
nas iš geriausių būdų jį vykin
ti.
priminti mums apie mūsų pri
sidėjimą prie to pakto.”

(Rudzutak, latvis darbinin
kas, yra transportacijos komi-Heido atsišaukimą į viso pasau- 
saras, narys Komunistų Parti-1 ko darbininkus.
jos politinio biuro (augščiau- 
sios įstaigos), ir vice preziden
tas Sovietų Sąjungos Liaudies 
Komisarų Tarybos. Esant ant 
vakacijų tarybos pirmininkui 
A. Rykovui, jis yra valdžios 
galva.)

Sovietai Užginčina Paska
las apie Veržimąsi Chinijon

Sovietų valdžia šeštadienį 
vėl užginčino kapitalistinės 
spaudos skleidžiamus gandus, 
būk Sovietų armija įsiveržus į j 
Mandžuriją, užgriebus miestą 
Manchuli ir kitus svarbesnius 
punktus. Nei vienas Sovietų 
kareivis dar neperėjo per rube- 
žių į Chinijos teritoriją ir ne
pereis. Jeigu Chinija,’ kuri tu
ri sumobilizavus baltagvardie
čių rusų pulkus, pradės veržtis 
į Sovietų teritoriją, l

Sovietai Sudarys Didelę 
Žydąjalstybę Sibire —

MASKVA.— Ketvirtadie
nį tapo paskelbta, kad So-t 
vietų valdžia jau sudarė 
planus įsteigimui žydų net^ 
priklausomos valstybės Si
bire. Tai bus viena iš di- 

galinga džiausiu žydų valstybių vi- 
Raudonoji Armija didvyriškai sam pasauly. Valstybė bus 
gins darbininkų tėvynę nuo už- sudaryta Biro Badžano dis- 
puolikų. Neduos kontr-revoliu- tHkte, prie Amuro u>į 

| Bus užvardinta^žydų So
vietinė Socialtefmė Respub
lika. Žydai naudos’ savo 
kalbą, turės savo valdžią^ 
Maskvos valdžia ją parems 
ekonominiai.

Keletas tūkstančių žydų 
farmerių su šeimynomis jau 
pasiųsta kolonizuoti tą dis- 
triktą, kuris yra didesnis; ' 
negu Franci ja.

Apart dirbamas žemės 
ten yra dar kasyklos, yra 
visokių mineralų; galimą iš
vystyti pramtfhes. ,

Tasai distriktas randasi 
greta Chinijos turtingos 
provincijos, Mandžurijos.

Sovietų Sąjungoj jau yra 
kelios savistovios žydų kolo
nijos, Kryme irMrknwuiį^

gręstų karas Pacifiko van
denyno srity ir būtų pavo
jus tų imperialistinių vals
tybių interesams.

i Stimson pasiuntė Sovie- cionieriams nei žingsnio įžengti ;
’ - ■» C? ’1 11 4 n vii i A i n

goj pradeda “stokuoti mais- Electric Railway Employees 
to,” kad miestuose gyvento-: unijos, klausyti streiklau- 
jai “didžiausioj panikoj” del žiško indžionkšino, W. D. 
maisto iš priežasties karo McMahon, tos unijos prezi- 
pavojaus. dentas, pradėjo smarkiau

-------- i vykinti savo išdavikiškus 
Little Rock, Ark.—Arkan- i planus. Jis pranešė trečia- 

sas valstijoj penktadienį su-' dienį, kad - pavedė streiko 
areštuota keletas moterų,, klausimą Darbo Depart- 
kaltinamų butlegerystėj. mentui Washingtone ir kad 
Toj valstijoj daugiausia darbo ministeris Davis su- 
butlegeryste užsiima mote- ! tiko būti < ; arbitratorium 

(taikintoju). Žinoma, ponas 
— Davis dės pastangas, kad 

streikas būtų greitai sulaū-

Duktė Nušovė Tėvą
KEYPORT, N. J.—Cathe- tams notą per Francijos už- 

rine Crawford, 13 metų am- sienio reikalu ministerį 
žiaus, penktadienį nušovė Briandą, nes Amerika netu- 
savo tėvą George Crawford, ri diplomatinių ryšių su Ru- 
konstabelį (valstijos polici
stą). Paskui ji apįe tai te-

sija.
Washingtono valdžia lau- 

lefonu pranešė savo moti- kia oficialio Sovietų Vai
nai, kuri dirbo tūloj dirbtu
vėj, Freehold. , -

'Padarytam raštiškam pa
reiškime prie .teisėjo Ed
ward Currie, mergaitė sako, 
kad jos motinai išėjus į dar
bą, tėvas būdamas namie 
verfą ją ištvirkinėti su juo; 
ji tam pasipriešino. Tėvas 
jai uždavęs per galvą kumš
čiu. Ji labai supyko. Pa
mačius pasigriebė rąvolverį 
ir šovė į tėvą. Kulka jam 
pataikė į širdį ir jis krito.

Pasak mergaitės pasakoji
mo, jis ją žaginęs kelet.ą 
kartų pirmiaus.

Mergaitė • tapo areštuota, 
bet vėliaus paliuosuo.ta po 
$2,500 kaucija. Prokuroras 
Quinn pareiškė, kad sulig 
įstatymų jis mano, jog pa
darytas prieš ją kaltinįmas, 
žmogžudystėj turėtų būt 
panaikintas.-

rys.

priminimas Sovie-

roj, Turkijos Sostinėj

I

Gyvename įvairių sumanymų 
gadynėj. Betiš tų visų suma
nymų man daugiausia patiko d. 
Klevinsko sumanymas šaukti 
darbininkų korespondentų kon
ferenciją. To sumanymo įvyki- 
nimas ištikrųjų būtų labai nau
dingas ''Laisvei” ir “Vilniai.”

Kuomet labai tankiai žmonės 
praleidžia ištisus vakarus, skal
dydami plauką į devynias dalis 
ir rokuodami vieni kitų grie- 
kus, kuomet formalizmas stato
ma augščiau gyvojo darbo, tai 
toks korespondentų suvažiavi
mas mobilizuotų mūsų raštiš
kas spėkas ir pritrauktų prie 
laikraštinio darbo daugiau dar
bininkų.

Senatorius Smoot (iš Utah) 
jau pradėjo agitaciją prieš ci- 
garetus. Jisai mano, kad su 
laiku Amerikoje bus įstatymas, 
draudžiantis rūkymą.

Jau užtenkamai žmones ka
muoja su blaivybe. Bet išrodo, 
kad to dar negana!

New Yorko “Telegram” ir 
“World” jau pasisakė už Sovie- žytas. * -
tų Sąjungos pripažinimą. Kaip | Namų statytojai ir kitų 
galima spręsti iš Federuotosios unijų darbininkai privertė 
Presos pranešimų, tai klausi- sav0 vir§ininkus tuojaus su
mas apie SSRS pripažinimą da- xankH visuotirm virinki 
rosi vis aktuališkesnis Wash- ,sauKt 1 visuotiną susinnki- 
ingtone. Pereitais metais pre- kuriame būtų svarsto- 
kyba tarpe Amerikos ir SSRS generalio streiko pa- 
pasiekė stambios skaitlinės—' skelbimas.
$115,000,000.

Amerikos plutokratija aiški
nasi tuo, kad SSRS nėra demo- 1,000 Namų Sudegė Ango- 
kratijos, o Amerika, girdi, tik 
demokratiją gali pripažinti.
Humbugas! Amerika yra pri
pažinus visą eilę valstybių, kur 
nėra nei šešėlio demokratijos. 
Amerika yra pripažinus visas 
fašistiškas valstybes. Tiktai 
todėl, kad SSRS nėra fašizmo, 
o yra proletarinė demokratija, 
tiktai todėl Wall Street’as neno
ri jos pripažinti.

Konstantinopolis, Turkija. 
— Penktadienį Turkijos so
stinėj Angoroj įvyko didelis 
gaisras. Apie 1,000 namų 
sudegė. Keletas žmonių žu
vo. Padaryta dideli nuosto
liai. ■- '

džios atsakymo.
Sovietui. ėiškimas į Ame- 

•' tikos t Grąsinimą
Maskva.—J. E. Rudzutak, 

vienas iš žymiųjų Sovietų 
valdžios viršininkų, varde 
Sovietų valdžios, šeštadienį 
pareiškė Associated Spau
dos korespondentams, kad 
Amerikos grąsinimas ne 
vietoj, kad Jungtinių Vals
tijų valstybės minis te rio 
Stimso
tams Kelloggo taikos pakto 
buvo nereikalingas.

“Mes ištikimai pildysime 
Kelloggo taikos paktą, jei
gu Chinija nedarys prieš 
mus karinio žingsnio,” pa
reiškė Rudzutak.

“Nepaisant Chinijos provoka
cinio atsinešimo, jos laužymo 
sutarties del bendro kontrolia
vimo Chinų Rytinib Gelžkelio ir 
jos atkartotino trempimo: Sovie-

į Sovietų teritoriją. j
Baltagvardiečiai Pasirengę 

Kariauti
Chinų žinių agentūra Kuo 

Min praneša, kad suvirs 30,000 
I baltagvardiečių, susiorganizavu
sių į armiją, pasirengę kariau
ti prieš Sovietų Sąjungą. Viso 
Chinijoj esą apie 100,000 balta
gvardiečių rusų. Daugelis jų 
jau apginkluota. Jie gauna pa
ramą nuo imperialistinių šalių.
Chinijos Militaristai Sklei

džia Bjaurius Melus
Kad pateisinti savo provoka

cinį žingsnį, Chinijos militaris
tai skleidžia bjaurius melus 
prieš Sovietų Sąjungą. Jie me
luoja, būk laike užpuolimo ant 
Sovietų konsulato Charbine jie 
radę . Trečiojo Internacionalo 
įsakymus daryti planus del “žu
dymo” Nankingo valdininkų. 
Visam pasauliui žinoma, kadi 
Komunistų Internacionalas yra 
priešingas tokiam terorui, ir jis 
nedavė jokių instrukcijų. Tai 
yra Chinijos militaristų išmis- 
lasi

Washingtone Chinijos reak
cionierių ambasadorius Wu, pa
reikšdamas, kad Chinija irgi 
prisilaikysianti Kelloggo pakto, 
teisina Chinijos reakcionierių 
puolimą ant Sovietų piliečių ir

Washington. — Preziden 
tas Hooveris*aprokuoja, kad 
valdžios išlaidos palaikymui 
armijos ir laivyno, viešie
siems darbams ir'partengi. 
mui pašto deficito, iždiniais 
1933 metais sieks $1.148,- 
800,000, palyginus su $790,- 
300,000 išlaidomis iždiniais 
1926 metais. •.
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NEATIDEUODAMl SUMOKĖKITE VIENOS
DIENOS UŽDARBI “DAILY WORKERIUI”

’ « - . • I i.. ! :: Ii :; i .

Kiekvienas Komunistų Partijos narys privalomai tu
ri aukoti .vienos dienos uždarbį Daily Workeriui, centra- 
liniam Partijos orgaųui.

Ipel lėšų stokos, vienas Daily Workerio numeris visai 
neišėję; del. finansinio nepritekliaus jis jau ilgoką laiką 
ėjo tiktai keturių puslapių. t . .

Jeigu-visi Partijos nariai tuojaus neatliks savo užda
vinio, tai angliškasai Partijos dienraštis ir' toliau turės 
šlubuoti, arba net gulti šalia kelio.

Pati Partija šiandieną yra stipresnė, negu kuomet 
pirmiau, tuo žvilgsniu, kad ji veikliai dalyvauja ir vado
vauja svarbesnėse/ gyvesnėse kompanijose, negu bet ku
riais pirmesniais savo gyvenimo metais.

Kova prieš vis artėjantį imperialistinį karą,' vajus už 
paliuosavimą penkiolikos Gastonijos streikierių, kuriuos 
kapitalistai skiria mirties kedei; batalija su fabrikantais, 
pardavikais federaciniais ir socialistiniais unijų vadais 
už naująsias klasines darbo unijas; vadovavimas desėt- 
kuose. dabar einančių ir naujai bekylančių streikų prieš 
vis didėjantį išnaudojimą; šio rudens rinkimai; kova už 
darbininkų apdraųdą bedarbei, senatvei ir sužeidimams 
—visi šie ir šimtai kitų, gal pašaliniams žmonėms mažiau 
apčiuopiamų darbų įtempia kiekvieną Partijos muskulą, 
nervą, kiekvieną gyslą, ir smegenų celę.

Be Daily Workerio medžiaginio aprūpinimo tie užda
viniai negali būt kaip reikiant atlikti.

*/' Kapitalistinio išnaudojimo sąlygos šiuo laikotarpiu 
yra tokios, kad darbininkai yra priversti kairėti. Darbi
ninkai išsijudina veikiman; daugelyj vietų4 jie stoja į 
ofensv|v£. (užpuolėmąją) kovą prieš darbdavius.

T(|kiojej padėtyje yra labai didelių galimybių išplėto
ti revoliucinį veikimą. Bet lėšų stoka rimtai trukdo Ko- 
muništū Partijos darbą. O per kelias paskutinės savai
tes kh^dien: gręsiantis Daily Workerio sustabdomas pa
daro dalykus juo blogesniais. i • :: Į : '.IĮ į • ’

Angliškai kalbančios nepartijinės rpinios žymia da
lim spreridžia apie mūsų*Partiją sulig baily Workerio 
pasirodymo. O kuomeL)’D'aįly Workeris būna priverstas 
eiti sumažėjęs iki keturių puslapių, tai daugeliui atrodo 
lyg Partijos silpnėjimo ženklas. ■ i

Kad išgelbėti Daily Workerj nuo dar blogesnio liki
mo, kad jam gyvybę užtikrinti, kiekvienas Partijos na
rys turi neatidėliodamas užsimokėti savo asesmentą— 
vienos dienos uždarbį, o paskui leistis tolesnin darban, 
rinkdamas kiek galint daugiau aukų Daily Workeriui 
tarp mūsų pritarėjų.

STREIKLAUŽIU TRIJULE: KAPITALISTAI, 
VALDŽIA IR DARBO FEDERACIJOS VADAI
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i555M$|’ Visai natūralu, kad ŠLĄ.APŽVALGA viršūnėse esantieji sanda-

Ne Taiji Garsiai, 
Ne Taip Garsiai!

“Tėvynes” fašistiniai 
daktoriąi paleido savo ka
karines; taip garsiai, kad 
rodosi jomis kiekvieną ko- fneleistinus

re-

munistą į atomus pavers, j 
Pastarasis SLA. organo nu
meris (29) veik ištisas už
pildytas dergimu ir melavi
mu komunistų. Įvedama
jam straipsny j . tie ponai 
kalba apie Komunistų Par
tijos Centro Biuro pareiški
mą, kuris tilpo mus dienraš
čio numeryj 156 ir 157. Pa- 
siraitoję rankoves Vitaitis.

Bajoru gina kiekvieną 
pasakymą prieš komunistus 
ir visus pažangiuosius SLA. 
narius, nežiūrint iš keno 
burnos kada tas pasakymas 
išėjo.

leiskime, jeigu jis būtų ra
šytas ir 1926 metais, tai ko- 
'kį tas sudaro skirtumą. Jo
kio ! Tas tik parodytų, kad 
jau net 1926 metais esamie
ji SLA. viršininkai naudojo 
________ ; būdus kovai 
prieš pažangiuosius narius; 
įvarė savo rūšies slaptą poli
tiką, slaptą šmugelį. Skelb
ti per laiškus, kad “iki šiol

į riečiai-fašistai neapkenčia 
kdmunistų. Natūralu, kad 

j jie dės didžiausių pastangų' 
komunistus ir visus pažan
giuosius narius persekioti, 
mėtyti iš organizacijos. Jie 
tai darė ir pirmiau. Tai vi
sai paprasta! Lietuvoje 
Smetonos Kruvinojo klika 
sušaudė keliolika komunistų 
— geriausių darbininkų kla
sės veikėjų; šimtai jų sėdi 
sukišti kalėjimuose,; šimtai 
ištremti. Tad ar ne natūra
lu, kad fašistų bernai Jung-

tuvas ir pasiunčia-neša kul
ką 4265 pėdas. Jais perkei
čiama senesnius, sunkesnius 
Lewiso šautuvus ant Rusi
jos orlaivių.

“Žinoma, mes nesibijome 
nieko tokio, kas Raikščio j a 
ir šaudo, bet gal būt ge- 
riaus, kad būtume draugiš-

Mat, biznio interesai. Pre

turime 102 gerų delegatų ir tinėse Valstijose, norėdami 
12Q, bolševikų,” tai ne sekre- ^pasigerinti savo sėbrams'

Dar visai netolimoj pra
eityje buržuazinėje spaudoj 
tulif profesoriai, rašytojai, 
bei kitoki buržuaziški kapi
talistų agentai niekindavo 
Sovietų valdžią panašiomis 
melodijomis:

—Rusijoj bolševizmas,
žlugs... Rusijos Sovietų
valdžios komisarai todėl ki su Rusija,
esą bolševikai, kad esą bied- 
ni. Kaip tik anie praturtę-'kybą su S. R. verčia giedo
sią,) tai pamatysią, kad sujti kitokią melodiją. fTaeis 
pinigais kapitalizmas g.e- da keletas metų ir darbo 
riaus, negu komunizmas ir milžinas g. R. parodys pa

sauliui, ką ji gali nuveikti 
bendrat komunistiškai vei
kiant. J. k. b.

Rusija nustosianti varias* 
propagandą už pasaulinę 
revoliuciją...' Rusijos ko
munizmas iš; raudono palie
kąs ružavas (pink)... Ru
sijoj 95 nuošimtis gyvento
ją žemdirbiai, kurie nesu
prantą ir ' nenorį suprasti 
komunizmo, o tik visai men
kas nuošimtis miesto darbi
ninkų esą komunistai, ku-| 
rių kaimiečiai neapkenčią 
kaipo plėšikų...

Komunistai žlugsią, nes 
ūkininkai daug žemės palie
ką neįsėtos, tuščios, o sėją, 
kad tik sau užtektų, per tai 
būsią sukilimai miestuose 
del duonos stokos.... S. Ru
sijos ūkis puoląs. S. Rusi
ja bijanti karo, pataikau
janti, mat, kilus karui, su
mobilizavus ir apginklavus 
kariuomenę, kaimiečių sū
nūs atsuktų ginklą prieš 
bolševikus, ir tt., ir tt.

Bet štai liepos 9 d. .St. 
Louis “Stąi” didląpis krislų, 
skiltyje “To-d.ay” . (Arthur 
Brisbano) tarpe įvairių kitų 
pastabų paliečia Sovietų 
Rusiją sekamai:

“Dabartinėse javų pjūties 
savaitėse Rusija daro inte
resingą eksperimentą-ban-

Lietuvoje/ kariauja prieš, 
tuos . pačius į komunistui? 
Tasai karas jau eina senai, 
keturi metai atgal, Vitaitis 
ir Ko. kiekvieną pažangesnį 
narį, kiiris tik pasipriešino 
jo politikai^ apšaukdavo ko
munistu, bolševiku, “Mask
vos agentu.Bet mes pa
brėšime sekantį: nežiūrint, 
kiek daug jūs šauksite ir 
rėksite, kiek daug jūs sie- 
lositės ir persekiosite susi
pratusius darbininkus, jūs 
jų neišnaikinsite. Neišnaiki
no jų caras Mikė Kruvina
sis, neišnaikina jų Smetona 
Kruvinasis, neišnaikins jų 
nė jokis fašistpalaikis Susi
vienijime. Jūs galite išme
sti vieną, antrą; trečią, bet 
tas' padėties nepakeis: SLA. 
nariai darbininkai, nenorė
dami, kad jų organizacija 
tarnautų fašistam kruvihie- 
siem, jų neprieteliam, kovos 
prieš' tūf, o toj kovoj atsi
ras nauji žmonęs,,nauji vei
kėjai. . :

torės darbas; ne jos reika
las skirstyti. 1 1 i

Toliau ■1 “T:” v redaktoriai 
surinka:

“Dabar, taip sakant, turime 
oficialį karo stovį, kurį Susi- 
vienijiihui paskelbė komunistų 
.partija. Buvo kiek sunkesnė 
kova su komunistų partijos 
užmačiomis, kuomet ji prisi
dengdama SLA. narių vardu 
siekė užkariaut Susivienijimą. 
DabAr paskelbus Susivieniji
mui karą lietuvių komunistų 
partijos Centro Biuro vardu, 
iššaukia kovon visą Susivieni
jimą ne prieš organizacijos 
narius, bet prieš pašalinę jėgą. 
Dabar ir SLA. Centro, ir Pil
domosios Tarybos, ir ‘Tėvynės’ 
redakcijos atviros rankos ko
vai su komunistų partija, ku
ri siekia Susivienijimą pražu
dyt. Dabar SLA. viršinin
kams, veikėjams ir , visiems 
nariams netikrus galinga atvi
rki kovot prieš Susivienijimo 
Pl’iešjuš, bet visą yra net 'pa
reiga^ atmušt Maskvos agentr^.

. ąžriięic\as Sąsįvienijim^ p't'hžu- 
dyty.i'. 'J ;
Apie' kokį: “kam.; stovį” 

bei “Maskvos agehttf užma
čias 'Susivienijimą ;pražu
dyt” Vitaitis su Ko. plepa? 
Ar jie turi omeny j Lietuvių 
Centro Biuro laišką, rašytą 
frakcijoms? Tur būt, tie po
nai jo'neskaitę šitas batali
jas pleškina. Nagi paskai
tykit:
> “Biuras pataria: atsargiai, 
taktiškai veikti Susivienijime. 
Vengti bereikalingų išsišoki
mų, vengti koliojamų žodžių. 
Stengtis ‘ įgauti įtaką neparti
niuose nariuose. Kritikuojant, 
remtis faktais*. Negali būti nė 
kalbos apie Susivienijimo skal- • 
dymą. . Draustina tą . mintį '^dar^čiarVaikis “h LevL 
skleisti. Negali būti nei kai-1 gauskas> reifcįa pasa_
bos apie veikimo sumažinimą 1 jęa(j SU(|rebino žemę ne 
Susivienijime. Reikia rašyti san(iai4e^iai Vedeikis su Levi- ------------- -c ------------ -c — ,
savo, pritarėjus, organizuoti §auj^u> s, l. a., 124 kuo- kožno miestelio talkai nu- ■ 
naujas kuopas. Vąsfi atatin
kamą politinę kovą pHes SusL . i.. s . . . . :., t- •' ■ ■ „ , , r, . r ,

' ’ ■ Jie?, pašigeręą \ pradėjo vi-1 
Kokis daržą “drebinti,

JUOKAI NE JUOKAI

02Apie p-lės Jurgeliutės 
laišką, kurį Centro Biuras | 
paskelbė savo dokumente, 
“Tėvynės” redaktoriai se
kančiai nuposmuoja:

“Jie nugriebę SLA. Sekre
torės rašytą laišką dar prieš 
1926 metų Seimą vienam kuo
pos sekretoriui dabar jį patal
pina kaip kokį svarbiausį do- 

\ kumentą. Tikrenybėje tame 
| laiške nėra nieko tokio, kas 
butų galima' smerkt. Sekreto
rė paaiškina, .kad galima :dele-i 
gatą ,'perrinkt. birželio mėnesio 
kuopos susirinkime, del kurio 
išrinkimo procedūros pirmęs-( 
niam susirinkime nekurie na-, 
riai pasipriešino. Prie progos 
praneša tam. . kuopęs. sekre^Or. 
riui į jo klausimą kbkis Seimo 
delegatų sąstatas iki tb: laiko 
buvo,' kartu primenant, kad 
nekurios kuopos nusiskundžia, 
jog neturi , lėšų delegatų ,pa
siuntimui į Seimą ir taipgi ne
galinčios reikalingos sumoš 
pinigų sukelt. Paskutiniu sa
kiniu paraginama, kad ‘tos 
kuopos rinktų ištikimus Susi
vienijimo tikslams ,ir reika
lams delegatus, kurios išsigali 
Seiman siųst. ”

Kaip matome, be melo ir 
čia tie ponai neapsieina. Jie 
'skelbia, kad Jurgeliutės lai- 

buvo rašytas 1926, 
Ir jie gana !prieš Brooklyno Seimą. Me-

HARTFORD, CONN

Prezidentas Hooveris, kaipo čiais išsivertė į gatvę ir stojo į 
streiklaužis, neatsilieka nuo ex- atvirus 
prezidento Coolidge’iaus. :

Hooverio valdžia pasiuntė di- J0S
dėlę govėda federally vyresnių-isekmingai buvo užkirt« kelif!jlas. Mes turime laišką ant 

- . _ • ■ kompanijos iš kitur įvežamiems rankų ir bus faktinai įrody-
ta, ka:d “Tėvynės” redakto
riai meluoja. Jis buvo ra-

> mūšius su policija, su 
skebais ir ginkluotais kompani-, Škas 

mušeikomis.

Pranašavimas Išsipildė
“Laisvėj” jau buvo praneš

ta, kad Laisvės Choro rengia
mas piknikas 20 d. liepos ne
galėjo įvykti, nes valdžia už
draudė vakarais laikyti lietu
vių darže piknikus.

Bet aš čia noriu pažymėti, 
kad tautininkų pranašystės iš
sipildė. Pereitų metų “Sanda
ros” nupi. 16 tilpo iš mūsų 
miesto korespondencija, kurio
je tuląs tautininkas pareiškė, 
kad Hartfordo' ir apielinkės 
žemė dreba, kurią sujudino

NEAIŠKU
Teisėjas: Tamsta esate iš

teisintas už daugpatystę; dabar 
sau galite eiti namo pas savo 
žmoną.

Kaltinamasis: Pas kurią, jū
sų mylista?

MAŽAS NESUSIPRATIMAS
TARP DVASIŠKIŲ

Tūlas prbtestonų kunigėlis 
įsakė savo zakristijonui tuojau 
po pamaldų pranešti, kad atsi
neštų naujas maldų knygas. 
Bet zakristijonas pirmiau turė
jo pranešti apie savo biznį, t. 
y., apie krikštipimą /vaikų, ir 
jis atsistojęs p

—Visi, kurie’ Turite vai 
krikštyti, duokite šian jų yar 
idus1.; ; u

Kunigas buvo kurtbkas ir 
nelabai girdėjo, ką ištikro zak
ristijonas parapijonams įsakė, 
bet manydamas, kad jis kalba 
apie knygas, pridėjo:

—Ir aš noriu priminti tiems, 
kurie jų neturite, kad galėsi-

dymą. Jeigu tas eksperi- te aplaikyti pas mane: kaina 
mentas ir nepavyktų, pašau-1 tik penkiolika centų už kiek- 
lis visgi pasimokintų ką to-ivien<T 
kio iš bendros ir kooperaty-1 
vės žemdirbystės sistemos, j 
iki tam tikro 
čiamos ant Rusijos kaimie
čiu. 

a

NE JO KALTĖ
Prietelius: Nesuprantu, kaip 

laipsnio ver- Į tamsta galėjote pralaimėti sa
vo bylą. Ar jūs nieko neslė
pėte nuo savo advokato ?

Pralaimėjęs: Ne, tamstele, 
Rusija siūlo traktorius, j tik kelis smulkius centelius, 

mašineriją, ekspertus nata-i —
rimams, sėklas tinkamai nu-' v BARBERĮ 
valytas n palinktas, numa- ro pusvalandžio graibinėda- 
žintus mokesčius, pirmo mos po kostumerio plaukus: 
laipsnio trąšas pigia kaina ; “Ir ką tamsta norėtumei- ant 
ir skraidančias brigadas■ savo plaukų?” 
darbininku liuosnoriu iš i Kostumeris (labai susirūpi- 

įnęs): “Savo skrybėlę taip 
j greit, kaip galima!

“Mechanikai pasisiūlo ope- ■ 
ruoti . žemdirbiams trakto- ---- -----------  --- ... . . v.

.sub^o apielinkes Ūkininkai ir nūs ir javų pjovimo masi-, 
kad jie nas. Rūšijos armijos inži-1

Negali būti nei kai-1 gauskas. reifcia pasa-jų policininkų,.vadinamų specia- 
lių maršalų, kad laužyt gatve- 

**karių konduktorių ir motorma- 
nų streiką New Orleans mieste. 
Jų uždavinys—apsaugoti streik
laužius nuo .streikierių ir nuo 
tūkstąn&ų kitų darbininkų, ku
ris ejb karšton talkon streikuo
jantiems darbininkams. Ant
ras Hįoovėrio žandarų uždavi
nys—tai .įvykdyti nuo A iki Z 
federalidf teisėjo Borah k) in- 
džionkškną; / kuriuo j aštriai už- 
draudŽid stteikiąriatas het pasi- _iLfJM-JLŪ _ 1* Ali 2_ J._. 'i ♦ 
tarti pašikalbėjimo žodį skebau- 
tdjams..». t • > j i

Patsai ’ inb^ionkšinas buvo iš
duotas i pagal pareikalavimą 
New Yorko Wall Stryto kapita
listų, kupų valią Hooveris vy-> 
riausiąi ir vykdo visose Jungti
nėse Valstijose!

Lygiai, kaip Hooveris, strei
ką laužo ir vadai Amerikos 
Darbo Federacijos.

Niekur kitur paskutiniais me
tais pašaliniai darbininkai ne
parodė tokio pmaus, tokio karš
to pritarimo streikieriams, kaip 
New Orleans darbininkai paro
dė sustreikavusiems to miesto 
gatvekarių konduktoriams ir 
motortnanams. Beveide nuo pir
mos streiko’dienoj jiems simpa
tizuojanti darbininkai tūkstan-

T 'rodyti arti gatvekarių linijų bei

i-

streiklaužiams; visas gatveka- 
rių judėjimas buvo priverstas 
apsistoti. Namų statymo darbi
ninkai ir kiti <eiliniai darbo sytas 1928 metelis, prieš 
žmonės, priklausanti prie New iBaltimores Seliną. Bet, da-
Orleans unijų centro,.ėmė vis 
skardžiau ręįkąlauti paskelbt

■ * • ■ * • I » • * j ' /k ’ > , •

visuotiną streiką, visų miesto darų, kad streiką sūkriuŠintų, 6’
... . .... ... . ■ir užsiėmimų da^rbi- iš antros pušės, patsai’ 'štrėikd 

>“vadas” kreipiasi į 'Hooverio 
’ valdžios ministerį, nuo senai ži- 
j nomą streikla^į, Davišą, khd 

talistais, tai yra, kad palenktų 
gatvekarių streikięrių' sprandus 
po kompanijos padu. ' 11 1 ”

Tuo būdu, visiškai pranyksta 
skirtumo linija tarp kapitalistų, 
jų yaldžiosjir judošiškų vadų iš 
Amerikos Darbo* Federacijos; 
pasidaro viena darbininkų prie
šų trijulė. '

Tokie gi vis pasikartojanti 
nuotikiai su skaudžiu aiškumu 
nušviečia, kodėl taip reikalin
gas, taip būtinas yra šaukiama
sai ' Clevelande Darbo Unijų 
Vienybės Suvažiavimas; delei 
kūrimo naujų, kovojančių, dar
bo unijų, delei planingesnio ir 
smarkesnio kairiojo vėikimo .se
nosiose unijose ir delei organi- 
ZAvimd ;dah heof^aiTizuotSj 
šėtką miliomj dąrbininkų: į 
dUStrines, klasines unijas.

pramonių 
ninku.

Prieš tokį sutartiną darbinin-' 
kų judėjimą pasišiaušė, iš išgas-j , .; / . <•
čio, plauU V p. McMahonui, darbpnnkus su kapj-

/ F? / 1 rallGfaiC! foi tfvo bnd nnlAnl/Pii

prezidentui* Elektrinių Gelžke- 
lių Darbininkų Unijos, priklau
sančios ‘ Apięrikos Darbo Fede
racijai.- JMČMahonas skaitėsi ir 
vyriausias to streiko “vadas,” 
geriau sakant, suvadžioto j as, iš
davikas.

Kada McMahonas buvo rei
kalavimais iš apačios priverstas 
sušaukti masinį 'darbininkų mi
tingą, apsvarstymui visuotino 
streiko, tai jis pareiškė, kad 
tam nesą reikalo. Nes jis jau 
atsikreipęs į Hooverio vadina
mąjį “darbo” minister! Davisą, 
ir Davis sutikęs būt tarpininku 
delei streikierių sutaikymo su 
kompanija.

Iš vienos puses, HoOverio tei
sėjas išduoda indžionkšiną 
prieš streikiek-iūs ir pašiutičia 
gaujas centralinės valdžios žan-

dd-’ 
in-

Susi vienijime, 
savo, pritarėjus, 
naujas kuopas. ■» A * . • ■

vienijimo virsnnnkus^
'v**-

Kokis čia karas? . .
t ■* 1 . ■ ••" ■ * i '(i; • i j

bandymas Susivienijimą j 
pražudyti? Jei pr^anįzayi-1 
irias naujų kuopų, ąfąšįrfėii-

poSjjaunųolių choras,'kuris tu- ėmimui javų, 
pikąijcą įlietjuvių darže. |

kad net LAWRE
J. K. D.

MASS.
. ’pradėjo’protestuoti, kad jie nas. misijos ąrmijos inzi-

^ęišlaužyt^r tabaką, ir nesude- nieriai panaudoja kariuo-
įmenę parodymų^ kaip dar
bas turi būt atliktas ant di-.
dėlių valstybinių bendrų m kuopos.
- 1 •

klįĮ; kifriAish tabakas 
naujų narių yra'“SLA. apdangstytai 

p.rąžudymu,” skelbimu,jam čią parbdė savo 
karo, tuomet bolševikai to
kiais yra. ! ’■ > ■ C .:
, ? Jei SLA.- nariai Mafbiriin1-' 
kai bijotų Rbhrunistų t4,ip,i blllirnų’ ’ /kokį S. L.-A 
kaip yitaitis/fašistų ber^j Kuopos . parode, >r

’našliai išfikro būtų bloga. 
Bet taip nėra, SLA. nariai 
labai gerai pažįsta komuni
stus nuo senų laikų. Pažįs
ta juos iš jįj'dirbį, atliktų 
Susivienijimui.Kurių SLA. 
apskričių arba kuopų prie
šakyje stovi komunistai, tie 
auga ir bujoja-; į ten tvarka 
ir draugiškumas; kur tik; 
kuopas arbū . ąpškričius 
pasiglemžia teakbirfiii'llii, 
ten jię, įpirštą; Jįęn.4 šmuiger 
liai, ten armydėriai.

Jaunuoliai ir 
čią parbdė savo “narsumą”— 
apdaužė ūkininkus. Ūkininkai 
tuojaųs kreipėsi prie valdžios 
ir reikalavo, kad juos apsau
gotu ■ hub tokių žemės

• A ‘ “

Klaidos Atit\isymas
apie Par- 

kad, jo 
beijdrovė ;buyo sutveriu iš L. 

:S. S. 60 kuopos.

Rašinėly j apie 
ką‘ buvo pąžymėta,

su d re-:
.. > 124

valdžia uždraudė vakarais 
piknikus' laikyti.

Bet to dar neužtenka, nes 
reikalaujama $100 atlyginimo 
už ta žemės “sudrėbinima.” . • v •- į ; '. • ;

Kiekviename S. L. A. 124 
kuopos susirinkime tautininkai 
šaukia, kad remkime jauhuo-' 
liūs, aukokime jiems, o kaip 
jie ’užaugs, tuomet mums at
silygins. Na, tai jau ■ dabar 
pradėjo atsilyginti ir toliaus 
reikia j laukti, dar - geresnių 'at
silyginimų. Tautininkai dabar 
gal? pasidžiaugti- savo- triūso-

i vaisiais. Viską Žinantis.

ūkių.
“Čia tai yra socializmas 

ar dar blogiau, kas, žinoma, 
ir mus padaro drebančiais.

“Bet, taČiaus, tas intere
suoja. Amerikos farmerius.”

Tai to paties Brisbano, 
kurs ne taip senai dar rašy
davo apie Rusijoj nepasek- 
Tningumą su komunizmu.

Arba vėl tas pats A. B. 
rašo:

“Rusijos valdžios naujas 
kulkosvydis šauja 150 šūvių 
per minu tą. Tai ^grcičiact- 
saująs, lengvesnis, .geresnis 
už mūs Lewiso šautuvą. 
Sveria17 svarų ir 8 uncijas,' 
apie pusę to, kiek Lewis sau

(Pittsbur- 
darbininkai 
1877T^-

Turexo būt

DARBININKŲ 
KALĖNDORIUS

Liepos 22 d.:
—Pennsylvanijos 

gho) geležinkelio 
nuveikia kareivius,

—Kaune padaryta tM'pe S.S. 
S.R. ir Lietuvos nepuolimo ir 
ekonominė sutartis; pripažįsta
ma Lietuvai Vilnius, 1926.

—Maskvon atv Vokietijos 
darbo uru ėTegacija, sudary-

Sugiausiai iš socialdemo
kratų unijištų, 1925.

—Čeko-slovakai kontrrevoliu
cionieriai, ' menševikų ir eserų 
vadinamoji “likudies* armija, 
užima Simbirską, 1918.

MMHm
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Lavinimosi Kampelis
MARKSIZMO PAMATAI l i mai gimdo kas kart vis smar-

kesnę gamintojų ekspropriaci- 
ją, vis didesnį proletariato ir 
rezervinės jo armijos ūgį—ir 

' tat drauge su visuorrtenės turto 
progresu, su dideliu gamybos 

Klesų kovos klausimas yra į jėgų ūgiu ir su, kapitalizmo at- 
vienas visų !
sizmo klausimų. Todėl kaip tik Į bo suvisuomeninimu. Kad ir i 
ties klesų kovos sąvoka pravar- ! kaip daug liko dar padaryt to
tu sustoti smulkiau. kios teorijos išdirbimui, bet lai-

Kiekviena klesų kova yra po-'das Įam; kad socialistai*** at- 
fttinė kova. Yra žinoma, kad j>‘ka darb:? ?«* P'atimmasis 
tuos giliuosius Markso žodžibs J.1’ ?ai Pe !Pa5el lalzr110’ vienintč- 
oportunistai, liberalizmo idėjų ,lai .rnoks 11110 me^°do’ re>kalau- 
pavergti, suprato išvirkščiai ir>™0 kad bet kokia programa 
stengės aiškint iškreiptai. Opor-ibl1^ t*klas leahmo proceso 
tunistų skaičiui priklausė, pa- if°lmulavimas.
vyzdžiui, “ekonomistai," vyrės- į 4. Dialektiškas Metodas 
nieji likvidatorių broliai. “Eko-, 
nomistai” manė, kad betkoks l Dialektika reikalauja visapu- 

* susirėmimas tarp klesų yra, jau siško tyrinėjimo tam tikro' vi- 
politinė kova. Ekonomistai pri- suomeninio apsireiškimo jo plė- 
pažino del to “klesų kova,”—itotėj ir
kovą del kapeikos prie rublio,; iš paviršiau, į pagrindines stu- 
nenorėdami matyt augštesnės, • miamąsias jėgas, gamybos jėgų nų 
labiau išplėtotos, bendros nacio- vystymąsi ir klesų kovą.

1. Pamatinis Marksizmo 
Klausimas

svarbiausių mark-i liekamu, smarkiai augančiu dar-Įmjnti ]<acj

ra. Ji būtinaj nori, kad Sor 
vietų Rusiją iššaukus į skerdy
nes. Bet pas Sovietų Rusiją 
randasi pakantrumo ir nori
ma tą skandalą geruoju už
baigti.

Tuo tarpu MacDonaldo par
tijos organas perspėja abidvi 
šalis ir sako, kad į tą dalyką 
Tautų Lyga turėsianti įsikišti.

Ponams socialistams Tautų 
Lyga, kaip mažam vaikui mo
tinos pasakojamas baubas. Bet 
ponai socialistai turėtų atsi-

I ne visi tokie vaikiš
ki, kaip jie.

Laikraščiai praneša, kad 
Anglijos Karaliui padarius 
naują operaciją, jis vėl [pradė
jo jaustis geriąu.

Jeigu jam taip gelbsti ope
racijos, tai ar negeriau būtų 
jį nei nepaleisti nuo operaci
jos stalo, bet nuolatos mėsi
nėti, tuomet gal visiškai svei
kas būtų ?

.... .  ...........  „„ r—- Grigaitis rašo, kad Rusijoj 
r suvedimo to, kas rodosi verčią turistus palikti pinigus.

Manau, Rusija ne “Naujie- 
1” bendrovė,” iš kurios Gri

gaitis galėjo susidėti turto ir 
Dialektikos logika reikalauja ! pačią bendrovę užvaldyti. Nu- 

to, kad mes eitume toliau. Kad į vykus Rusijon, reikia užsimo- 
iš tikrųjų dalyką žinotume, rei- keti už pragyvenimą ir reikia 
kia apimt, ištirt visos jo pusės, mokėti pinigais, o ne Bingolų- 

* visi ryšiai ir priežastys.* Mesįkujolų Šerais. Todėl nepata
riu p. Grigaičiui važiuoti į Ru
siją kaipo turistui. Geriau at
lankyti savo kolegos Jurgelio- 
nio kiaulininką ir pasigėrėti 
jo auklėtinėmis, švenčioniškis.

nalinės klesų kovos už politiką. 
Ekonomistai pripažino tokiu 
būdu pradinę klesų kovą, nepri
pažindami jos išvystytoj for
moj. Ekonomistai pripažino, i 
Kitaip tariant, klesų kovoj tik 1 
ta, kas buvo labiau pakenčiama niekados to nepasieksim pilnai, 
liberalinės buržuazijos žvilgs-, bet visapusiškumo reikalavimas 
niu, atsisakydami eit toliau, ne
gu liberalai, atsisakydami pri
pažint augštesnę, liberalams ne
priimamą, klesų kovą. “Ekono
mistai” virto delei to liberali
niais darbininkų politikais. 
Ekonomistai atsisakė del to nuo I 
marksistinės, revoliucinės klesų 
kovos sąvokos.

Toliau. Maža to, kad klesų 
kova virsta tikra, nuoseklia, iš
vystyta, tiktai tada, kada ji ap
ima politikos sritį. Ir politikoj 
galima pasitenkint smulkiais 
dalykėliais, galima eit giliau, 
iki pagrindų. Marksizmas pri
pažįsta klesų kovą pilnai išvys
tyta, “visuotinai tautine” 
(“obšČenacionalnaja”) tiktai 
tąda, kada ji ne tiktai apima 
politiką, bet ir politikoj irpa vi
sų svarbiausia: valstybės val
džios nustatymą.

Priešingai, liberalizmas, ka
da darbininkų judėjimas yra 
šiek tiek sutvirtėjęs, nedrįsta 
jau neigti klesų kovos, bet sten-1 
gias susiaurint, apipešiot, išro- je tarptautinėj'marksizmo lite- 
myt klesų kovos sąvoką. Libe- ratūroj.)

apsaugos mus nuo klaidų ir ap
mirimo. Tai viena. Antra, 
dialektikos logika • reikalauja 
imti dalyką jojo plėtotėj, “sa- 
vajudy” (kaip kartais Hėgelis! 
sako), kitime... Trečia, visa 
žmonių praktika turi įeit į pil
ną dalyko “apibrėžimą” ir kaip 
tiesos kriterijus ir kaip prakti
nis nustatytojas dalyko ryšio 
su tuom, kas yra žmogui reika
linga. Ketvirta, dialektikos lo
gika mokina, kad “abstraktinės 
tiesos nėra, tiesa visados yra 
konkretinė,” kaip mėgdavo sa
kyt paskui Hegelį, nabašninkas 
Plechanovas. , ' • •

Skliauteliuose pravartu, man 
rodos, pridurt jauniesiems par
tijos nariams, kad negalima likt 
sąmoningu, tikru komunistu ne
išstudijavus—kaip tik neišstu- 
dijavus viso, ką’ Plechanovas 
yra parašęs filosofijos srity, 
nes tat yra visų geriausia viso-

GYVYBE 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO 
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

HAARLEM

A. P. L A. ŽINIOS
Centro Sekretoriaus Raportas už Antrą Bertainj, 1929

ĮPLAUKOS

Baland.
98.68
38.75
15.00
18.15
22.38
81.25
37.32
46.75
26.84
26.01
16.77
8.26

18.68

Gegužes
121.94
36.04
19.27
^9.42

Birželis
107.47

21.73

36.25

75.33
24.70

26.77

16.86
3.58

33.62
57.08
67.65
26.39
29.55
20.22
14.82
18.12
16.84

43— Elz. Burauskienė 
Alabavičius 
Vabalas 
Matažinskas 
Lukamas 
Urbonas 
Gurskis

Žukauskienė 
Girsztoff 

7—J. Norkus
8—L. Lesčinskas
8'—J. Raskevičius

30—J. Torauskas 
30—PT. Marma 
42—P. Jonaitis 
42—P. Palasky
44— J. Butkus

^1—sugrąžinta įstojimas (per
virš.) i

10—už prirašymą 9 naujų 
narių

47—A.
49—K.

2—J. 
2—Bal.

2656 
2836 
3002

444
494
501 

2146 
2508

64.3
990 

1150 
1161 
2017 
2735 

1904
2576 
2625

72.00 
25.00 

214.00 
157.00 
146.00 
42.00

3.00 
61.00

9.00 
86.00 
40.00 
39.00 
58.00 
20.00 

108.00 
85.00 
24.00

Aleksionis po 50c; smulkių
$2.15. Viso sumesta $10.65.

Varde Agitacijos Fondo vi-
siems aukotojams tariu širdin
gą

‘GERAI PATAIKOT’

ačiū. Koresp.

CLEVELAND, OHIO

16
17
19
20
21.
22
23 ■
24
25
26
27
30
Easton
33

L34

. 15.71
39.56
29.38

20.23
6.13

23.99
30.32
49.10
27.58
46.76

. , 19.58
28.56
38.45

22.49

59.63
21.47
8.78
8.97

42.86
10.60

42.87

5.48

13.48
19.25
52.99
24.76
50.87
21.80

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

2
10
33
47 .
Delegatų aukos 
9 kp: sugrąžinta iš 
43 kn. si ..
A. Matulis sugrąžino

47.51
13.98 .
54.99
69.14
26.55
28.79
28.09
11.53
5.20

60.98
16.51

128.38
24,81

18.07
1.144
4.93

21.92
35.93

8.45
66.02
42.47
20.99
17.50
55.65

22.21
56.54
34.22
42.98
17.62
83.91
19.26,

6.63

21.41
20.32
73.86

kp. 
kp. 
kp. 
kp.

Viso 
Per

Kp.

narių 4.50
Cent. Sekr. J. Gataveckui alga ,100.00
Centro raštinės popiera 7.10
Cent. Sekr. už ekstra darbą 30.00

21.28 
77.66 
17.52 
65.43 
11.87 
57.62 
25.50 
12.70 
15.00
5.00 

10.00 
20.00 
22.00 
pomirt.

ugrąžinta iš pašelp.

55.21

23.61
4,7.91
23.87
77.01
14.70
71.46
19.19
94.48
18.54
40.53
40.43
10.80

seimui 
se’imui 
seimui 
seimui

auka 
auka 
auka 
auka

150.00
20.00

3.04

$1,424.35 $1,329.11_ 
tris mėnesius įplaukė 
sykiu

IŠMOKĖJIMAI
Balandžio

Vardas ■ 
Adomaitis

2—V. Skrabis
11—F. Sanislovaatis
17—O. Čelkienė
4J—A. Bugdinas
47—A. Dorelot

, Stakvilavičius 
Birštonas 
Radziavičius 
Kreipavičius

. Grigaitis 
Astrauskas

47—P.

i 5
;17-
i 38—J.
39—A. Majoras

A

$1,564.35

$4,317.81

men.
C: N. 

2417 
517 

1294 
2636 
2546 
2555 
2832 

. ‘ 3106 > 
606 

3153 
1457 
2442 
2562

1668 ' 
2299 
3095 : 
2017 
3021 

' 2757 
2707 : 
2679 
2946 

334 
1847 

600 
627 

1132 
1244 
1545 
2176 
2397 
2538 
2833 
2930

vertimą 
40—-Už 53 naujus narius 
40—Sugrąžinta mėnesinė 

4—Antspauda
Cent. Sekr. J. Gataveckui alga

26—V.
26—A.
30—J.
30-

Išmokėta per balandį viso $2,088.58
• ii A ’ j.! ' _' ■.

Gegužes mėnesyj
26—J. Kriokininkas

Mhčys ■ į
Randonkevičius

Torauskas ’
■A. Ramanauskas

34—A. Kiršis
41—M., Povilionienė
43—V. Pakutinskas
49—J. Jankauskas
2—A. Valeika
2 J. Vitkauskas

Čirvinskas 
šauklys 
Kasparavičius

Rudis 
Botyrius

3—J.

8—K.

29—A.
Easton J. Šlapikas 

Į 37—J. Riadvinauskas 
41—J. Gudaitis 
47—Edv. Shaputis 
49—V. Akelaitis

Į Edv. Butkus už konst.

106.00 
56.00 

130.00 
20.00 
60.00 
86.00 

118.00 
56.00 
51.00 
41.00 
50.00 
32.00 
37.00 
10.00 
28.00 
78.00 
18.00 
68.00 
55.00 

185.00 
150.00 

. 45.00
26.50

2.77 
5.50 

50.00

Per. gegužį išmokėta viso $1,564.77 i
Mėnesyj

1212
1227
1283
1295 
1984
2904
1053
2529

525
2399
3175 
3058

Shatkus

Birželio
9—A. Seiris
9—J. YvoŠka

11—Ižd. Miltakis
11
11—P.
24—D.

Alpo. Kisielius 
Dvylienė 
Vaikutis 
Daukšis 
Ratkevičienė 
Grigonis 

37 J. Sinauskas 
38—VIa. Perlys 
52—J. Kuraitis

33—M.
Suma
19.00

111.00
12.00
80.00 33—Delegat.

9.00
24.00
84.00
34:00
18.'00

120.00
68.00
74,00
99.50

B.

Wilkes-Barre, Pa. Wilkes-Barre, Pa.

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 

Ikad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
i CIGARŲ parduodu, kuriuos I ne tik 
’lietuviai, bet 4r svetimtaučiai myli, 
i nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po '

A. L. D. L. D. 22 kuopos i P^kis cigarus ir po daugiau pasii- 
. . Ima ant syk. VISI supratlyvi vyraisusirinkimas įvyks scredos va-įmyii juos rūkyt, nes geriausia pa

karę, liepos 24 d., Ordinas'tinka kad jie malonus ir dūmai m . A I AROMATIŠKAI kvepia.” svetainėj, 6021 St. Clair Ave.
Visi nariai būtinai dalyvauki
te. šiame susirinkime bus iš
duoti delegatų raportai iš iA. 
L.D.L.D. IV Apskričio suvažia
vimo, kuris buvo 14 d. liepos, 
Youngstown, Ohio.

Antras panašios svarbos da
lykas, tai mūsų dienraščių 
“Laisvės” ir “Vilnies 
mas piknikas, kuris įvyks 4 
rugpjūčio. Būkime skaitliu- Brookiyne i*r* kitudše................. .
gai, kad gerai prisirengus prie Vfa. lietuviui ir iši?HnJnnp dar- 
spaudos pikniko. 

! Org. M-ka.

John .Naujokas

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia. 
Taip, pat drg. S.

4 • Rakauskas, • 214 Schuylkill Avenue, 
rengia-, Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- 

■ parsitraukia b- pasekmingai
. .. I miestuose parduoda; taipgi ir kiti 

i miestuose, kur

Spaudos piknikas-koncertas 
įvyks 4 d. rugpjūčio, 
žinomoj Neuros ūkėje, 
wick, Ohio. Tėmykit 
del platesnių žinių.

visiem
Bruns-
spaudą

M-ka.

CASTON R0PSEV1CH

ralizmas sutinka pripažint 
sų kovą ir politikos srity, 
statydamas vieną sąlygą, 
jos sritįn neįeitų valstybės 
džios nustatymas. Nesunku 
suprast, kokie klesiniai buržua
zijos interesai iššaukia tą libe
ralinį klesų kovos sąvokos iš
kreipimą.

2. Teorijos Reikalingumas
Visų didžiausios pasauly pa

vergtosios klesos, revoliucioniš- 
kiausios istorijoj klesos, laisvės 
judėjimas nėra galimas be re
voliucinės teorijos. Jos negali
ma išgalvot, ji išauga, iš visų 
pasaulio šalių revoliucinio pri
tyrimo ir revoliucinės minties. 
Ir tokia teorija išaugo nuo ant
rosios XIX šimtmečio pusės. Ji 
vadinas marksizmas. Negali
ma būt socialistu, negalima būt 
revoliuciniu s.-d. (komunistu 
Red.), nedalyvaujant, kiek spė
kos leidžia, tos teorijos vysty
me ir vykdyme, o šiomis dieno
mis atkakliausioj kovoj prieš 
jos darkymą, kurį atlieka Ple- 
chanovas, Kautskis ir Ko.

3. Teorijos Reikšmė
Toji teorija, besiremianti 

talinio ir smulkaus Rusijos 
tori jos ir tikrenybės I tyrinėji
mo, turi 
letariato 
kus,—ir 
kinama 
žvilgsniu, tai kiekvienas protes
tuojančios proletariato minties 
atbudimas ves tąją mintį į so- 
ciapdemokratizmo vagą *. Kuo 
toliau eis į priekį tos teorijos 
iŠdirbimas, tuo greičiau augs 
social-demokratizmas ♦*, kadan
gi visų gudriausi dabarnykštės 
tvarkos saugotojai negali su
trukdyt proletariato minties at
budimo, negali del to, kad pati 
ta tvarka būtinai ir neišvengia-

kle- 
bet 
kad 
val- 
yra

de-
is-

duot atsakymą į pre
kiausiančiuosius daly- 

jeigu jinai bus paten- 
mokslo reikalavimų

(Tąsa bus)

PASTABOS
Per visą laiką “Tėvynėje” 

buvo garsinama, kad ekskursi
jos vadu į Lietuvą bus pane
lė Jurgeliūtė. Bet kada rei
kėjo važiuoti, tai į jos vietą 
įsirioglino ponas Gegužis.

Išeina taip: Tu palok, o aš 
kepsnį suėsiu.

Biednai Jurgeliūtei užteko 
tik pasižiūrėti ir apsilaižyti, 
kaip ponas Gegužis jai pri
klausomą kepsnį maumojo.

“Tėvynė” sako, kad nauja
sis ‘^Sandaros” redaktorius, ži
noma, ponas, Mikas Vaidyla, 
esąs “šviesus žmogus,” todėl 
būsiąs geras redaktorius.

Nors jis ir “šviesus,” bet 
braidžiodamas- per tuos pačius 
purvus, kuriuose braidžiojo 
buvusis jo kolega, tuojaus ap- 
gimurzins ir galės greta pono 

yVitaičio atsistoti.

Iš Lenkijos, lekiant per At- 
lantiką, “Pilsudskis” nukrito 
ir sudegė.

Labai gaila, kad taip atsiti
ko su orlaiviu “Pilsudskiu,” o 
ne su Lenkijos diktatorium 
Pilsudskiu. ,

de- 
be-

be-

Grigaitis savo gazietoje 
juoja, kad Rusijoj daug 
darbių.

Kažin, ar ten daugiau
darbių ar Anglijoj, kurią p. 
Grigaitis taip garbina? '

Chinija atvirai veržiasi į ka-

Kietuosios anglies kasėjai, audėjai ir kitų industrijų 
darbininkai rengia

“LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKĄ
ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

25 Rugpjučio-Aug., 1329
Piknikas atsibus puikiausioje šios apielinkės vietoje 

vadinamoje

VALLEY VIEW DARŽE
INKERM AN, PA.

DUOS PUIKIĄ PROGRAMĄ
Rengėjai užkvietė Philadelphijos Lyros Chorą, Bro
oklyn© Chorus ir garsųjį oktetą Ųfa. Atvažiuos vi
sas “Laisvės” štabas ir pasakys svarbių prakalbų.

Dalyvaus darbininkų chorai iš: Brooklyn©, Phila
delphijos, Shenandoahrio, Binghamton© ir Wilkes- 
Blarre, Pa. *

šiame piknike pasimatysime su draugais iš Brook
lyn©, Philadelphijos, Binghamtono, Shenandoahrio, 
Scrantono, Wilkes-Barre ir visos plačiosios kietosios 
anglies apielinkės. /

Rengėjai jau gavo nupiginimą bilietų iš geležinke
lių kom paini jų važiuojantiems į aL.” pikniką iš 
Scrantono ir iš Wilkes-Barre, Pa. Jie mano gauti 
nupiginimą net iš Brooklyno ir Philadelphijos. *

)

kel. lėšos
40—Deleg. J. Kirtiklis 

lėšos
22 seimo pirm. Pr. Jočionis
49—Deleg. A. Matulis
Adv. H. Obernauer už konstit.

3 kp. sugrąžinta mėnesinė 
Lietuvos baduoliams aukos 
Liet, polit. kaliniams 
40—--sugrąžinta mėnesinė

Centro Komiteto AlgOs 
Pirm. Ig. V. Savukaitis 

: Vice-Pirm. K. Urmonas 
i Sekr. J. Gataveckas
Ižd. J. Jasadavičius
Turt. kontr. J. Taurozas
Turt. kontr.J. Girsztoff 
Turt. kontr. F. Rodgers 
Cen. Dr. J. Elmer Magee

keliones

22.00
24.00
35.00

150.00 ■
76.00
87.50
86.00
48.00

150.00
16.00
44.00‘ , 
^■°° 
32.34

9.84
5.00

; 36.00 
400.00

3.65 
72.00 
12.50
3.10

30.00
15.00

300.00
100.00

17.50
17.50
17.50
25.00

Viso per birželį išmokėta 
Sykiu per tris mėnesiui 
Viso įplaukė 
Iš pirmiau buvo

Sykiu viso 
Sykiu išmokėta

$1,851.43
$5,504.78

4,317.81
8,731.88

$13,049.69
5,504.78

Sulyg 1 liepos, 1929 m. liko 
viso

Bankose ant sutaupymo
Ant čekių del greito išmokė

jimo $1,581.24
Pas Centro Sekr. ant rankų 

del įvairhi reikalų 50.00
J. GATAVECKAS.

$7,544.91
$5,913.67

GARDNER, MASS
Liepos 14 d. A. L. P. Kliu- 

bo piknikas nekaip pavyko, 
nes lietus daug sutrukdė. Bet 

.visgi liks, keli desėtkai dole- 
■rių pelno.

Programos išpildyme daly
vavo trys chorai—Norwoodo, 
Haverhillo ir Hudsono. Visi 
trys chorai sudainavo gerai, 
kas publikai patiko. Pasibai
gus programai, pirmininkas 
paprašė, kad kiek kas gali pa
aukotų Agitacijos Fondui. Au
kojo sekamai: J. Grybas, J. 
Belskienė, A. Rainys, J. Vai
tiekus ir J. Imbrasas po $1; 
J. Daubaras, V. Bastulis, K. 
Balsevičienė, K. Dirda, S.
Liaudanskas, A. Laurinas ir K.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby. Avenue
Tel., Stagg 3842

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

LIETUVIS GRABORIUS

J.

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY į

Residencija: j
13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. • 

SOUTH BOSTON, MASS. !
Tel., So. Boston 0304-W. į

MATHEW P. BELLAS
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo 

i jdtikinimų, ir tolumas nedaro del 
rianęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at- 

.1 lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patamaysiu kuogeriausia.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po lo^centų.

Taip pat progresyviškas lięluyis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175X 
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
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose! lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų vlršminėtais 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 Cigaru Dirbėjai
267 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

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

•tebūklingų žolių vertės tūkstančio 
inlrrių Ka tas tūkstantis dolerių. 
•nogiu’ reiškia jeigu jis yra apimtas 
>Uinc nnrs ligos hei vidurių suge 

,?»»o? Tnks žmogus^yfa susiraukęs 
ir ivflirj^rnesmngumų ap 

imtas. > JeigutpMam žmogui ir auk
sinį kalg>-iiSfodytum, tai jam malo- 
nespėrmįtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas.'’“Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą- galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
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. ZUKA1TIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Ifisisš- 
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 ISEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. Z1NS 
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

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nediHo- 
mi» nuo 0:30 iki 6 vai po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

■idr
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Puslapis Ketvirtas { Pirmadien., Liepos 22, 1929

Iš Mano Brolio Karo Laiku Atsiminimi!
J. MIKODUKAS ______________ :________

(Pabaiga)
KARAS SU LENKAIS

VI.
1920 metais lenkų armija įsiveržė į 

Ukrainą ir net jau buvo užėmus Kijevą. 
Prieš lenkus sukilo visa Rusijos liaudis, 
kad išguiti tuos -niekšus iš darbininkiš
kos šalies. Aš tapau perkeltas iš Deniki- 
no fronto į lenkų frontą ir priskirtas su 
atsižymėjimais prie Budenio, to garsaus 
karvedžio kavalerijos.

Birželio mėnesyje stovėjome už Bob- 
ruisko, nes ką tik lenkus buvome išgu- 
ję iš šio miesto. Visur siautė badas, ne- 
dateklius ne tik Ukrainoje, bet ir viso
je Rusijoje. Mes, kareiviai, buvome di
džiumoje pusbasiai ir menkai apsivilkę, 
bet mūsų ūpas ir pasiryžimas buvo ne
pergalimas, nes mes žinojome, kas laukia 
darbininkų klasę, jeigu užimtų tokie Pa- 
liokijos ponai.

Liepos pirmą ties Berezina ir Pripiat 
upėmis stovėjome ir mus tris pasiuntė, 
saulei leidžiantis, padalyti apžvalgą apie 
lenkų armiją, kuri buvo apsikasusi Efere- 
zinos pakrantėje. Mes laimingai nuvy
kome taip arti Jenkų pozicijų ir iš krū
mokšlių, kaip lenkai rioglinėja po savus 
apkasus. Bet daf geriau patirti jų spė
kas, mes laukėme nakties ir gulėjome sa
manyne prie didelio iškerojusio kadugio, 
kurio vuogos maloniu kvapu erzino mū
sų uosles.

Saulė jau buvo -nusileidusi ir nakties 
tamsuma, lyg paukštis, kas kartą gaubė 
mus po savo sparnais. Visur buvo tyku, 
tik dvelkė minkštas vėjelis, siūbuodamas 
krūmokšlių žalius lapelius. Mes, gulėda
mi išsitiesę ant pilvų, graužėme paleng- , 
va sukorius, it šunes kaulus. Jie labai 
skanūs buvo!

Volodė, turėdamas puskomandierio ci
ną, išlėto krėtė šposus apie savo prieti
kius iš praeities. , Jo veidas baltas ir dai
lus, bet išsidraikiusi rusva barzda ant jo 
smakro ir žandų gadino jauną vyrą. Mės 
jį su draugu Romčiuku, ukrainiečiu, 
traukėme per dantis ir norėjome tyčia, 
užpykinti. Tiesa, jis nelabai pykdavo, 
bet kai kada mes savo dantų šukavimu jį 
įgild&vom, tai jo veidas susiraukdavo ir 
kaktoje pasidarydavo rumbė, tartum 60 
metų dėdės. Aš išsitraukdavau mažytį 
veidrodėlį ir liepdavau jam žiūrėti, į ką 
jis panašus.

Jis, pamatęs savo veido mimiką, juok
davosi net perdaug garsiai, o Romčiukas 
jam užimdavo burną tuo momentu, saky
damas: “Tylėk, tu boba.” Ir vėl jis su
siraukdavo, it devyniasdešimts devynios 
naginės. Tiek mes jį įkaitinom, kad jis 
Romčiukui drožė sukoriu į kaktą, o tam 
to ir tereikėjo; jis pasigriebė sukorį ir 
valiai graužti, ačiuodamas už tokią bran
gią dovaną.

Staiga lenkų prožektorius nudriekė 
savo šviesą ant krūmokšlių ir atsargiai 
spinduliais apžvelgė visą pakrūmę, lyg 
nujausdamas, kad mes čia gulime. Mes 
kaip įgilti pamėtėme visus prunkštavi- 
mus ir laukėme, kas toliau darysis. Po 
prožektoriaus šviesos nuo Berezinos pra
dėjo rituliotis tiršti ūkai, lyg nuodingi 
gazai, apdengdami lenku kariuomenę. 
Mes džiaugėmės, kad dabar bus gerai iš- 

1 tirti artimai, ką lenkų armija darys ryt 
dieną ir kaip jie stovi drūti savo pozici
jose. Mes pradėjom savo darbų; Rėplo
mis paėję ir vėl prisiglaudę prie žemės, 
klausėmės, ar nėra kur sargybinio.. Bet 
viskas buvo tyku ir nieko nesigirdėjo. 
Mes slinkome nuo vienas kito tik kokius 
penkis žingsnius atstu.

Prisiartinbme prie lenkų pozicijų taip 
arti, kad aiškiai girdėjome jų kalbą apie 
pasitraukimą į aną pusę Beresįnos upės. 
Mes tdip pat girdėjome, kaip, jų sargybi
niai parėję * išduodavo pranešimus, kad 
bolševikų armija, pasirengusi su kavale
rija, laukia kiekvieną valandą, kada pa
sakys jai eiti pirmyn. Mes slankinėjome, 
rodos, labai atsargiai. Bet ūko metu ir 
nakties-tamsoj mes tiesiai užžioplinome 
ant lenkų dviejų sargybinių.

“Stoi!” pasigirdo balsas.
Mes surikome, kad savi, bet nuo to 

ant antrų dvieju kaktomušai užgriuvo
me. Tie tiesiog xjau šautuvais pasitiko

mus ir mes papuolėme į lenkų rankas. 
Mus nuvarė į karišką štabą ir ėmė klau
sinėti, tardyti. Mes susigriebę pradėjo
me aiškintis, kad bėgame iš bolševikų 
armijos, bet toms pasakoms niekas iškar
to nenorėjo tikėti. O tą naktį apie 3 
vai. pradėjo bolševikai ataką. Mums pa
siūlė, jeigu mes ištiesų bėgame nuo bol
ševikų armijos, kaipo dezertyrai,—stoti 
į -lenkų armiją liuosnoriais. Mes pasiūly
mą priėmėme, visai ką kitą manydami.

- Persikraustėme per Berezihos upę ir 
tapome apginkluoti lenkiškais šautuvais 
ir jų kareiviška kepure, o apsivilkimas- 
buvo rusiškas. Vos mums persikrausčius 
per Bereziną, pasiekė mus dhr sujudin- 
gesnes žinios, kad Budennio kavalerija 
trys mylios už Berezinos perkirto lenkų 
susisiekimą. Lenkai, kaip pakvaišę, ėmė 
bėgti. Jų armija suskilo į dalytes ir 
traukė, kiek kur kuris nusimanė. Mes 
likome apie šimtas kareivių be vado ir 
be pulkų, nes visi lenkai su kariniu šta
bu dingo, lyg kamparas. Mes likome iš 
užpakalio vejami bolševikų, o iš prieša
kio lenkų armija su kariška medžiaga 
galvatrūkčiais pleškėjo ne tik linkui Vil
niaus, bet tūlos jų dalys jau apleidinėjo 
Vilnių ir pleškėjo Varšavos link.

Mes, būdami viduryje, slapstomės nuo 
abiejų armijų. Mes gerai žinojome, kad 
bolševikai už pabėgimą iš armijos bau
džia mirties bausme. O tokiame sujudi
me ir sumišime negi tu turėsi laiko išsi
aiškinti, jog esi ne pabėgėlis, bet kaip ki
taip pakliuvęs į lenkų eiles. Lenkams 
tarnauti ir jieškoti jų sukriušintų dalių, 
tai ne mūsų tikslas. Mes, taip slapsty
damiesi giriose, dasiekėme Vilnių.

Vilniuje radome jau Lietuvos kariuo
menę. Pasikalbėjus su lietuviais, atrodė 
iš jų kalbų, būk Lietuvoje viskas ramu ir 
galima gyventi. Aš nusprendžiau neš
dintis Lietuvon.? ; . ■ I

Man apleidus Vilnių, lenkų armijos, <su < 
didžiausia, skubiausia pagęlba ij Franci- 
jos, šiaip taip atmušė bolševikų kariuo
menę nuo Varšavos ir pradėjo smarkiai 
jų armiją stumti betvarkėj atgal.

Lietuviai, nusigandę lenkų, dūmė iš 
Vilniaus gelžkeliu į Kauną, ir aš su savo 
būriu vėl likausi tarp lenkų ir lietuvių 
armijų. Žmonės, karo įgąsdinti, niekur 
nesileidžia, o maisto nėra iš kur gauti. 
Pasitarėme pas kelis stambius ūkininkus 
padaryti rekvizicijas, kas mums ir pavy
ko—maisto gavome.

Dasiekus demarkacijos liniją, kur len
kai tapo sulaikyti, tai buvo sunkiausia 
valanda, kol mes persikraustėme į Lietu
vos pusę, nes kaip vieni, taip ir antri be 
pasigailėjimo šaudėsi į vieni kitus...

Nespėjau parvykti namo, kaip tapau 
paimtas lietuviškon kariuomenėn, kur 
buvo bjauriausia ir šlykščiausią armijos 
drausmė. Valgis nežmoniškai prastas. 
Karininkai ir generolai—iš senosios cari
nės armijos, kurie į kareivį žiūri, kaip į 
kokį niekam nevertą gyvūną.

Atvargęs Lietuvos kariuomenėje tris 
metus ir keturis mėnesius, gavau progk 
pasprukt į užsienį.

---------------------------------- ------  
vičienė, A. Grybienė, N. Gri- 
gūniūtė, B. Večiūtė, S. Tamo
šiūnas (barberys) ir dvi drau
gės southbostonietės—čeikie- 
nė ir Mary Galinaitė. Taipgi 
M. Galinaitė daug’ išpardavė 
“Vilnies” tikietų.

Visiems dirbusiems tariame 
labai ačiū.

Mūsų’ gerieji biznieriai pri
sidėjo prie pikniko pasekmin- 
gūmo, paaukodami: P. Sara- 
pienė aukojo brangią staltiesę, 
rankomis išsiuvinėtą, ir J. A. 
Krasauskas lempą. Kaip Sa- 
rapienei, taip ir Krasauskui 
tariame širdingą ačiū už au
kas. Tai jau ne pirmą sykį 
jie mūsų parengimus paremia, 
aukodami įvairių dąlykų. Ne
žiūrint, kad -ir; daug, draugių 
pagelbėjo dirbti, vienok dar 
jautėm darbininkų trūkumą. 
Jei būtum dar bent keturius 
darbininkus turėję, tai būtum 
pelnę ne mažiaus $20 viršaus, 
negu kad dabar pelnyta. Da
bar pelno liko $32, kurie pa- 

ninkų sunkią ekonominę ir po- 'siųsti J. V. Komunistų Partijos 
litinę padėtį. Ragino Jungti- L. F. Centro Biuro sekretoriui, 
nėse Valstijose gyvenančius 
lietuvius darbininkus remti ko
munistinį judėjimą šioje šaly-į 
je, o Amerikos lietuviai komu-į 
nistai remia Lietuvos darbi- j 
ninku judėjimą, idant greičiau į 
nusikračius fašistinį jungą.

Po prakalbai. dainavo L. L. Į da apie 60c. už galioną. 
R. Choras, po vadovyste Edw. | 
J. Sugar.

Programai užsibaigus, jau
nimas šoko, linksminosi iki su
temos.

Pagelbėjo dirbti šios drau- pereitais 
ges: M. Grigūnienė, S. Budre- 000 tonų

BOSTONO IR APIELINKĖS 
ŽINIOS

NORWOOD, MASS.

Komunistų Piknikas Puikiai 
Pavyko

Liepos 7 d. Amerikos Ko
munistų Partijoj Lietuvių 
Frakcija buvo surengus pikni
ką Centro Biuro naudai, žmo
nių suvažiavo labai skaitlin
gai iš visos Bostono apielinkės, 
bet daugiausia buvo iš South 
Boston ir Stoughton.

Programoj dalyvavo* South 
Bostono vyrų Choras, po vado
vyste M. K. Bolio; sudainavo 
tris darbininkiškas dainas, ku
rios labai puikiai. .skambėjo, 
tas reiškia, kad southbostonie- 
čiai pasirodė tikrai vyriškai. 
Prakalbčlę pasakė drg. J. Kle
vas iš Philadelphia, Pa. Ka
dangi Klevas nesenai sugrįžęs 
iš Lietuvos, tai ir kalbėjo apie 
Lietuvą, apie Lietuvos darbi-

Pernai Jungtinėse Valstijose 
užauginta tabako 1,373,501,000 
svarų. Apskaitliuojama, kad 
Amerikoj žmonės surūko dau
giau cigaretų, negu bile kurioj 
kitoj šaly.

Vidutinis krutamu paveikslų 
direktorius gauna apie $2,000 
algos į savaitę.

Milda.

i

Komunistas.

ŠIS-TAS
Bolivijoj gazolinas parsiduo-

Chinijoj yra septyni univer
sitetai.

Pietų4-
Afrikoj darbininkai 
metais iškasė 13,000,- 
anglies. ■

PERNAI META

Pernai metą čia žaliavo
• B ai tmarškinis beržynėlis... 

šniokštė, ūžė, kraipė savo— 
Ilgas laibas šakužėles.

O šį metą medkirtelis— 
Juos visus lig-vien iškirto; 
Tiktai kur-ne-kur berželis— 
Palei kelmo—tas jau virto....

Pernai metą kovos lauke, 
Budeliai vadus nudėjo;
Jie kovon vargšus tik šaukė— 
Prieš turtuolį mūs’ skriaudėją.

0 šį metą jups jau seka— 
Skurstanti vargšų minia... 
Ir pasaulis nurt jau šneka 
Mūsų kovą su mūs’ galia!

St. Butkus.

41 PRIGĖRĖ NUSKEN
DUS LAIVUI

Valparaiso, Čilė.— Ketu- 
riasdešimts vienas jūreivis 
prigėrė nuskendus Čilės lai
vyno transportui Abtao iš 
priežasties didelės audros. 
Tik du iš 43 įgulos nariųjš- 

I gelbėta.

DARBININKAI STOKITE

Į AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę^

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

Į šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ii* moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

Keturi Skyriai Pomirtines:

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

t

L. A. reikalais

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS

UŽIMA SAVO 
(JULY), 1929.

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

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

i Tel.i Greenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

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

K. M. S. A
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

Ridgewoodo Skyrius: 258 Grove St;

0 0 S

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IFL 
f STIPRUS VALGYDAMI VA RPO

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas. Savininkas. ' Tel. Stagg 6533

“LAISVE”
lllllillllllUIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIilllllllllllllllllH

Greitai ir Pigiai PersiunčiaPINIGUS Į LIETUVĄ
50 Litų

100 Litų
200
300
400

už $
už

- J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.

Litų
Litų
Litų

uz
uz

5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

500
600
700
800
900

už 103.00

Litų
Litų
Litų
Litų

U Z

uz
uz
uz 
už

MENDELO
uotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

»f

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

526 N. 11th St. - Philadelphia,

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per pašta išsiuntinėjame, kaipo M 

užsakymus (orderius).

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

51.75
62.00
72.25
82.50
92.75 

♦

įMENDELO Padirbti iš suderintų 
Havanos rfabakų

Vidurys vien tik iš im
uz

1000 Litų

materialiai pagelbėti' savo giminėms arNorėdami
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.
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Pirmadien., Liepos 22, 1929 Puslapis Penktas

Bell Phone, Poplar 7545

ŽODYNĖLIS

Cuba. — Stoka.

SKAITYKIT “LAISVE

Paryžius.— Ketvirtadieni s.

paaiškinti, kur kreiptis ir pa- Telegrafo Kompanijos inži- t Strike šokių Orkestrą sekmadienio 
dėti visokiais patarimais, ne-; _ __  ___________ , naktimis tarp 10 ir 11 valandos

.. . . ..... " ‘ " (Eastern Standard laiko).imant jokio finansinio atlygi“! ■ ■ ..............-------------------------J Kuomet Marsas randasi arčiausia
ma

te-

1 d. Rttgsėjo-Sept o;

* t I

lės, be jokio įstojimo, ir dar riais.
Raulas Svyrūnėlis. O

151
o

o

___St. or Aro.

State.Miestai

1

l

Tel., 0808—1337

a

UBUI

dar-
tem-

; monės, , kurie pakeltų mūsų 
proletarinį menų ir turėtumėm 
iš to daug gerovės ir dailės.

ra žemesnės, negu kitų, ir

JO

su 
už

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

WILKES-BARRE, PA.
Laurel Springs, N. J.
Valley View Darže 

atsiveskite kitus į šiuos pik 
nikus.

Gyvulių
b 5 

įrankiai; 
Įnešti

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

Kampai Clermont Avenue 
TELEPUONEi JUNIPER »7M

MYLIU KLAUSOSI MŪSŲ 
RADIO?

PHILADELPHIA, PA.
Visi klasiniai sąmoningi 

darbinink ’ai, būkite patys ir

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

— —-1-1—M""’ —r-1—T---  
PIRMUJINE IR SENIAUSIA AGENTŪRA

“Daily Worker” Jau 6 Pusi

Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi' gerus ir pigiau, negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos 
labai geri.

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

Iš Paryžiaus Telefonu Susi
siekė su Laivu už 20C0

Mylių \; • , /

BOSTQ^I OFFICli
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

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

____________________  ORDER BLANK __________ __________
Siųsdami pinigui iu cavo adresu, užrašykite:

Ai, žemiau paiira&ęi, liuačiu junai VIENĄ DOLERĮ, už kur) malonėkit man 
priiiųiti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, »u viiaii nurodymai!, 
kaip vartoti.
Varda« _________________________________ ___________

No.

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

F. URBONAS

Kiekviename pradiniame kū
rybos darbe randasi trūkumų, 
taip ir Kanados lietuvių ku- ■ neišvengiamų asmeninių

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Pnwdprs (^bitelius nuo šalčio) jokių žalčių ne- UlUCUId vJIU I UVfUtld bįj0 Įjį baksą* apsiginkluok
huo savo amžino priešo! į t t • '

Urbn 19Y TallC (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė priei Ui VU LMA įaUo kitą amžiną žitiO’gaUs priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogtii pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

angliai

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark šū mumis, 
ir gausi geriausį patarimą, nes mes ne /tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, farmas ir namus.

LITHUANIAN AGENCY 
MM A. 1VAS ir L P YURGELUN 

, 545 Broadway, Šd. Boston h

• ; ’ 1 .... i ■ ,
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BROCKTON OFFICE

630 N. Main Street
Brockton, Mass.

Tel. 228

Naktinių kliubų “svečių pri
ėmėja” Marė Seidenaitė buvo 
areštuota ir po $50,000 kau
cijos pastatyta, kaipo viena iš 
tų gengs'terių, kurie suplanavo

vaiis darbo, j tai neturi pašto- nužudymą Frank Marlowo, iš- 
vausį antrašo.. Norėdami laiš- tvirkušio uliavotojo, kumšty- 
ką parašyti Į Lietuvą arba ,pas nių ex-promdterid.

’y

in

1
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t iE"Ti TVTfcfcf A Mes išmokiname taisyti ir valdyti
L.1E1UV1SK/V automobilius į trųmpiausį laiką.

AUTOMOBILIŲ MOKYKLA Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Painokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
AtdaraCiuo 9 . ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėl dieniais nuo 11 vai. iki 
2 vai, dieną. Lietuvis nfokytojas 
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

08 LIETUVIŲ j muzikų, ypač proletaries' są-1 gimines į Suvienytas Valstijas,

ŪKUMAI IR
REIKALAI

tai nueina pas kokį atskirą as
menį, prašo, kad leistų para
šyti laišką jo antrašu, o pas- 

Nors buvo susitvėrę chorai To-Įkui, kac^a kur išvažiuos dirbti, 
ronte ir Montreale, bet dabar- kad gavęs laišką prisiųstų. Už 
tiniu laiku Montreale choro vi- tokį patarnavimą, 
sai negirdėti; kad ,ką veiktų, patys lietuviai paima 
O Toronto \horas išnyko del 

i _ . J ge
riančiose bei didėjančiose ko-|čų su chorvedžiu. Iš kur gau- 
lonijose daug matosi trūkumų ti chorvedžius, ar samdytu sve- 
organizaciniame darbe. Vie-' timtaučius, ar laukti iš kur at- 
nas gana svarbus dalykas, tai įvažiuojant—sunku nustatyti,
trūkumas sąmoningų organi-šiuo dalyku turėtų rimtai rū- 
zatorių, vadų, kurie būtų pa- pintis A. L. D. L. D. vietinės 
sišventę aktyviai dirbti visuo- i kuopos.
menės labui, sąmoningai pa- Daug mūsų draugams, gyve- 
keltų darbininkų obalsius, ant 
vietos smulkiai išaiškintų mū
sų organizacijų tikšlą ir reikš
mę darbininkų judėjime ir pa
statytų organinei ją ant tikros, 
jos. tikslo siekiaiiČios, platfor
mos.

Kanados lietuvių tarpe jau- laikraštį arba knygą perskai- 
čiamas didelis trūkumas dar- tyti. jeigų ne nuolatiniai ant 
bininkiškų inteligentų arba vietos gyvena, tai kad ir išsi-bininkiškų inteligentų 
tam tikro laipsnio išsilavinu
sių darbininkų, kurie galėtų 
laikyti prakalbas, prelekcijas 
tarpe vietinių lietuvių, tuom 
kultūrinis ir organizacinis 
bas eitų daug smarkesniu 
pu.

Iš Lietuvos į 'Kanadą 
žai / atvažiuoja inteligentų 
žmohių, nes Kanados valdžia 
ne žemės ūkio darbininkų ne
nori įsileisti, daro didelius 
trukdymus važiuojant; jeigu 
tikrai patiria arba aiškiai nu
mato, kad nesi sunkaus fizi
nio darbo darbininkas, tai tok
sai dažniausiai tampa sulaiky
tas.

Taipgi nekuriems atvažia
vusiems kartais nepasitaiko 
gauti tinkamas nuolatinis dar
bas, bet tenka važinėti iš vie
tos į vietą. Gyvenančiam blo
gose sąlygose, prisieina daug 
rūpintis savo asmens reikalais, 
numuša ūpą, atima energiją 
dirbti visuomenės -labui, api
ma pesimizmas^ tartum kad 
jau niekam netikęs, vien tik 
vargo auka.

Veik pusė Kanados lietuvių 
dirba sezoninius darbus lau
kuose. . Centralinesd'ir vaka
rų Kanados provincijose visai 
mažai randasi fabrikų, todėl 
darbininkams prisieina važiuo
ti dirbti ant farmų, ant gelž- 
kelio ir į miškus. Išsklaidyti 
po plačias Kanados provinci
jas, suniki galimybė priklau
syti kokiai draugijai ir nuveik
ti ką gera.

Dar miestuose randasi .ke
letas, kurie turi šiokį bei to
kį mokslo cenzą, kurie galėtų 
daug darbo atlikti organizavi
me lietuvių, bet ir tie snudu- 
riuoja kaž kokiame ištižime, 
ar svajoja apie aukso kalnus, 
o nepersistato to, kad be pa
kėlimo darbininkų apšvietos, 
be sąmoningos, stipriai organi
zuotos kovos, nieks nei kąsne
lio į gerklę neįmes.

Del jaunimo patraukimo ir 
pririšimo prie organizacijų 
svarbią rolę vaidina menas. 
Bet Kanadoj didelis trūkumas

• < i Į 
sėjas Black New Yorke suma
žino jai kauciją iki $25,000.

Bet iki šiol policija vis dar 
“negali surašti,” kurie būtent 
gengsteriai nušovė Marlowa.

nantiems provincijoj, prisieina 
nuobodžiaujant lįuoslaikį pra
leisti ; >(kurie ir nelabai mėgsta 
skaityti, bet gyvendami vieni 
tarp/švetimtaučių ir dar anglų 
kalbos nemokėdami, stengiasi, 
kad tik kur sugriebti kokį

rašo laikraštį, ne visuomet ga
li reguliariai gauti. Pavyz
džiui, vieną darbą pabaigia, 
nežino, kur kitą gaus. Kol ki
tą darbą gauna, negali pakeis
ti antrašo; tai tuom daug laik
raščio numerių žūva. O tokių 
gyvenimo sąlygų Kanadoj yra 
daug.

Viena ka mes turime lietu
viai darbininkai, tai A. L. D. 
L. D., kuri kelia apšvietą vi
so pasaulio lietuvių kolonijose, 
išskiriant Lietuvą, kurią v|lldo 
tautiniai patriotai ir sav

tai kad ir 
kelius 

dolerius už kelių laiškų per
siuntimą ir dar girdėjau ne- 
kurie nusiskundžia, kad laiš
kai pražūva. Tokie atsitikimai 
daugiausia pasitaiko Winni- 
pege, Man., nes ten visi emi
grantai suvažiuoja. Tuom da
lyku turėtų pasirūpinti A. L. 
D. L. D. Winnipego kuopa.

Už tai visos A. L. D. L. D. 
Kanados kuopos turėtų suda
ryti iš kelių asmenų tam tikrą 
komisiją, kuri tuo darbu rū
pintųsi: (1) Naujai atvąžia- 
vušiems emigrantams nurodyti 
apsigyvenimo vietas ir darbo 
biurus, patarti, kur yra gali
mybės darbe gauti, taipgi kar
tais įvairūs smulkūs darbda-1 
viai, ypač*emigrantams, nusu-1 
ka užmokestį arba visai ne-1' 
duoda; tokiem draugam, jei-Į , . _
gu kreipsis į komisiją, turėtų! Tarptautinės Telefono ir

nimo. (2) Persiuntinėti laiš
kus ir laikraščius tiems, kurie 
neturi pastovaus darbo, o dir
ba miškuose, ant farmų, gelž- 
kelių. Už tai, žinoma, kiek-' 
vienas atsilygins ir dar bus j 
dėkingi. • . -I

Reikalinga . mums visiems I 
ku-roriškaiš nagais drasko darbi- lietuviams darbininkams, 

ninku organizacijas, ..žudo jų rie gyvename parduodami sa-| 
vadus. A. L. D. L. D. patar
naus kiekvienam Kanados lie
tuviui savo išleista literatūra, 
kad ir kam neleidžia gyveni
mo sąlygos, gyventi toj vietoj, 
kur randasi A. L. D. L. D. 
kuopa. Priklausančio draugi
joj gautas knygas valdyba pa
siųs, kur. narys gyvens. Da
bartiniame vajaus laike gali
ma įstoti į A. L. D. L. D. tik 
už vieną dolerį metinės duok- I — 1 • 1 • . • i f • . _ • _ _ . I

vo jėgą, laikytis išvieno, pa^- 
tarpauti vieni kitiems, kur yra 
būtinas reikalas. Tuom sustip
rės mūsų solidarumas ir A. L.1 
D. L. 'D. įgys daugiau šimpa-1 
tijos tarpe vietinių lietuvių,! 
pasirodys mūsų draugiškumas I 
praktikoj. Jeigu kuriems su-! 
teiks žinių arba patarimų, tai, 
tie tuojaus .supras reikšmę ; 
darbininkiškos orgąiįiząčijos, 
įstos ir bus ištikimais jės na-

VIETOS ŽINIOSI .

WORCESTER, MASS., ” ■'* • * ■’ 
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ 

*!**<■* 4

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 gh- 
na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirksite nepermokėdąmi 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako * turime del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai įsitėmykit antrašą: 
90 MILLBURY STREET 

Worcester* Mass.

Per kelias paskutines savai
tes buvęs keturių puslapių 
“Daily Workeris,” centralįhis 
Komunistų Partijos organas, 
vėl pasirodė šešių puslapių 
pereitą šeštadienį. Lai kiek
vienas komunistas pasiskubi
na su dienos uždarbių “Daily 
Workeriui,” lai kiekvienas 
darbininkas sulig išgalios au-

nieliai vedė pasikalbėjimą 
bevielių telefonu su laivu 
Berengaria, kuomet laivas 
buvo už 2000 mylių nuo Pa
ryžiaus. Bandymas pavyko.

Dabar bandoma įvesti te
lefono sistemą ant didesnių 
laivų.

Havana,
vandens apsireiškia Cuboj 
po ilgos kaitros. Ypač la
bai stokuoja vandens San
tiago de Cuba mieste. Šuli
niai visai išdžiūvo.

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jūsų 

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas

KAINA $1.25 
“LAISVĖ“

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

A. F. STANK

Graborius-Undertaker

koja tam vienintėliui revoliu- AR_.MA.RSAS 
ciniam anglų kalba dienraš
čiui, kad “Daily Workeris?’ 
nuolatos .galėtų išeidinėti ,še^ 
šių puslapių arba ir dar didės-• . • J )nis. . •: i ■ ■

\ Ta rausva “žvaigžde,” kuri taip 
skaisčiai spindi rugpjūtyj, yra Mar
sas.' Jūs negalėtumėte jį sumaišyt 
su Jupiteriu arba, Vdnera, kadangi 
šiųdviejų šviesa yra baltesne.

Marsas turi tik apie ketvirtadalį 
tiek dydžio, kaip žemė; bet radio 
garsų priėmimo1 sąlygas ant plane- 

! tos Marso turėtų būt geros, kadangi 
i Marso temperatūra vidurdienį yra

Mokslininkai mums sako, jeigu ant 
Marso būtų tinkami radio priimtuvai, 
tai jo gyventojai galėtų girdėt Lucky

JUOZAS KAVALIAUSK

“Laisves” Piknikui: 
25 Rugpįaao-August

Kuomet Marsas randasi arčiausia 
žemės, tai jis būna tiktai už 35,000,- 
000 mylių nuo josios. Radio garso 
bangos keliauja tuo pačiu greitumu, 
kaip ir šviesa, būtent, 186,284 mylias 
į sekundą. Taigi reikėtų tiktai 190 
sekundų padaryti joms 35,000,000 
mylių kelionės.

Bet 190 sekundų yra tiktai 3 mi
nutės ir 10 sekundų. O net jeigu 
Marsas būtų ir savo toliausiame 
punkte nuo žemes, ir tai bereikėtų 
tiktai apie 5 min. radio bangoms nuo 

I žemės pasiekt Marsą. < 
‘ Taigi jeigu jūs ramiai sau sėdite 
laike tos šokių muzikos, arba sma
giai tuo laiku rūkote sau Lucky 
Striko, aiba grįžtate namo iš šo
kių, tai jūs galite įsivaizduot, kad 
Marso gyventojai girdėjo tas melo
dijas: “I Can’t Give You Anything 
But Love,” arba “Parade of the 
Wooden Soldiers,” lygiai taip, kaip 
jūs girdėjote šias melodijas begrie
biančią didžiausią radicTv šokių orkes
trą pasaulyje, Lucky Strike šokių 
Orkestrą. ' '

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO J AS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
hus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
• r«*iptip prie manes

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone_____________ Main 9669
Bell__________________Oregon 5136
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gaus seniau išleistų viėną kny
gą, o šiais metais bus išleistos 
trys knygos. Gyvenantieji pro
vincijoje gali pasiųsti vieną 
dolerį A. L. D. L. D. artimiau
siai kuopai ir tapti jos nariu, 

kuopos antrašo, tai gali pa- 
siųsti A. L. D. L. D. centro ko- Krimihalyščiy,—- Saugokitės! 
mitetui, “Laisvės“ antrašu, o 
centras priskirs prie artimiau-! 
sios kuopos ir perduos jo ant
rašą.
Kiekvienas A. L. D. L. D. Na
rys Turi Būti Organizatorius

Svarbu kanadiečiams pasi
naudot vajaus proga; kiekvie
nas A. L. D. L. D. narys turi 
gauti nors ,po vieną naują na
rį, tuom padidintumėm Kana
dos A. L. D. L. D. kuopas dvi
gubai, sumobilizuotume ne tik 
miestų, bet ir provincijoj dir
bančius draugus. Už tai visi 
nariai turi parašyti laiškus sa
vo draugams ir pažįstamiems, 

I pranešti apie vajų ir paraginti 
prisirašyti. Taipgi visų Kana
dos kuopų komitetai turėtų 
paskelbti per laikraščius savo I > . >antrašus, kad norintieji įstoti 
žinotų, kur kreiptis.
Skirtingi Kanadiečių Reikalai

Dabartinis Kanados lietuvių 
gyvenimas yra skirtingas nuo 
Suvienytų Valstijų lietuvių, to
dėl Kanados A. L. D. L. D. 
kuopos turėtų daug dar atlikti 
svarbių dalykų, apart; konsti
tucijoj rodomų jos siekių. A. 
L. D. L. D. Kanados kuopos 
turėtų atlikti kaip informaci
nio lietuvių darbininkų biuro 
darbą.

Atvažiuoja iš Lietuvos emi
grantai, kartais papuola į į- 
vairių agentų pinkles, prisi
kalba prie ateivių visokiais ne
būtais prižadais ir paskui iš
vilioja paskutinius centus. O 
antra, tai kūrfe neturi pasto-

Saugokitės naktinių kliubų 1 
perspėja New Yorko policijos 
komisionierius Whalen. Jis 
sako, kad beveik visus tuos 
kliubus užlaiko kriminalisti
niai gaivalai, gengsteriai ir ki
tokie patamsių paukščiai. Už- 
pereitą sekmadienį viename tų 
kliubų, Hotsy-Totsy, ant 
Broadway, New Yorke, buvo 
nušauta du žmonės. Paaiškė
jo, kad vienas iš žmogžudžių, 
John (Legs) Diamond, buv^ 
Hotsy-Totsy kli.ubo dalininkas, 
partneris, nuo senai žinomas 
kriminalistas. Jis dabar įkai
tintas, kaip pirmo laipsnio 
žmogžudys, b su juom ir-kitas 
ex-kalinys, ..Charles Entratta. 
Abiem gręsia mirties bausmė 
elektros kedėje. .

Kuomet, gengsteriai tarp sa
vęs susišaudo arba ką puola, 
neretai tenka kulka ir kitiems, 
“nekaltiems,“ to naktinio Ju
timo kliubų svečiams.

Policija ketina atydžiau tė- 
myti tuos lytiškai nešv^tų ir 
girtų.linksmybių lizdus; (detek
tyvai seksią ir visus šitokių 
kliubų lankytojus.

Kliūtinė Peteliške įvelta 
j Marlowo Nužudymą

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš

tė akutes.
Tas pats atsitiks ir su- namų pirkėjais, kurie krapštys akis perilgai, 

paskiau gailėsis.
Dabartiniam .laike galima pirkti namus labai pigiai ir tas neilgai 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

Gražus kampinis trijų šeimynų 
namas po ^5 kambarius, su visais 
moderniškais įtaisymais. Dviem 
karam mūro garadžius. Randų 
neša į metus $1,440. Savininkas 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARM A
66 akeriai, 8 kambarių namas 

su visais įtaisymais, netoli nuo 
Bostono, tik- 19 mylių.
3 karvės, 1 arklys, 400 vištų 
kiaulės; visi farmerio [ 
parsiduoda už $8,500. „ 
$2,000. Taipgi m'ainytiĮ ant na
mo vienos arba dviejų šeimynų. 
Matykite J. Balužaitį.

MATTAP AN ,
‘ Dviem šeįmynom, 5-6 kambariai, 
netoli skvero, nauji namai su vi-

' saffe'moderniškais įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000. Matykite 
J. Tuinilą.

AVON,) MASS'.
t 3 akęrių farrnd, 6 kambariii na- 

, mas, barnė, gar^džiu's, gražus so
das, vienas iš geriausių pirkimų 
kas myli gyventi toliau nuo mies
to. Parsiduoda už $3,400. Maty
kite Jurgeliūną.

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis jardas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $105; parsiduoda 
už $10,500 arba mainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite'A. Mizarą.

UŽ $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randos įeina

$6,600 j metus. Galima pirkti 
lengvomis išlygomis. Jūsų seną 
namą priims, kaipo dalį išmokes- 
čio. Labai gera proga įgyt tur
tą su mažais pinigais. Matykite 
Gailių.

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

jausios mados įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatvės prie marių. Sa
vininkui kainuoja virš $15,000, bet 
del nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. Tokiu būdu ga
lima gauti už $13,400. Matykite 
Stefan.

. lilt IDG E WATER—- FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

namas, barnė, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkes; * parsiduoda už 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeįmyndm namo su’ garūdžium. 
Matykite Najarian.

CITY POINT
Dviem šeimynom namaę, po 4 

kambarius, ir bučernė. Vieta ge
ra del biznio, nes toj vietoj biz
nis jau daug metų daromas. Ma
tykite JokubauskQ-

BIZNIAI
Ką manai pirkti.? Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matykit Jur- 
geluną.

SOUTH BOSTON 
^.Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

nis namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti hiznioti 
groseriu ai’ mėsa; Parsiduoda 
$9,500. Matykite A. Ivas.
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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 į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
cialūs klabės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

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

New York City

$10.00 LOTAI $10.00 «
Kiekvienas gali gauti šiatne mėnesyj Žalo

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 jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant, mėnesi

nių išmokėjimų, uiuciis parkas, 9C8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y. 

Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.
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FOR RENT) $51 bankinį čekį, pakelda-1 
i jį iki $5,100. Kuomet če-

Knygvede Suvogė $20,000

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

50,000 Bus T. D. A. Piknike

MALONAUS PASIMATYMO
namus,

UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
M&speth, N. Y.214 Perry Avenue

NAUJA BUČERNE

HMM

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS 
(Undertaker)

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

Kurie dar nefcažjstate mūsų, tai del p* 
žinties užeikite, o būsite maloniai priimt

JOSEPH LE VANDA 
107 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 0783

buvo nuneštas į banką, ki- 
nuožiūra ir to pasekmėje

Brooklyniečiai Harry Mor- 
; ir Ben Hazelkorn suklasta-

Šiauliuose, išbuvo
Apsilankė

PA SIR AND AVO J A' šeši fomišiuoti 
kambariai. Kas nori, gali pirkti 

visus forąišius 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., Srdflbor, New York, N. 
Y. \ 147-74

Randa 
kriaučių, 
čia yra 

nemažai lietuvių, lenkų, rusų ir ame- 
, C. Lipsky, 101 Steamboat 

Great Neck, N. Y. 170-72

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

MOKINAME BARBERIAUTI
>Mes mokiname barbenanti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas kursas 
tik $25.00. Ateikite ir persitikrinki
te. Lietuvis instruktorius. \

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
612—10th Ave., cor. 44th St.

New York, N. Y. 169-93

Juniper 7646 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. G4RŠVA

rengia 
šaunų pikniką nedeiioj, 28 liepos, 
Star * Mine giraitėj, Courtney, Pa. 
Prasidės 12 vah dieną. Bus pro
grama, įvairių žaidimų, skąnių už
kandžių ir gėrimų. Kviečiame visos 
apielinkės darbininkus atsilankyti Ir 
sykiu smagiai laiką praleisti. . Ren
gėjai. 172-73

A.L.D.L.D. XII APSKR. KUOPOMS
Sulyg Pild. Komiteto nutarimo, 

pusmetine konferencija įvyks nedė- 
lioj, 28 liepos, svetainėj 317 Clinton 
St., Binghamton, N. Y., Prasidės 11 
vai. ryte. Visų kuopų pareiga pri
siųsti delegatus, kad galėtume pa
sekmingai apsvarstyti draugijos rei
kalus, 
laiku.

Delegatai pasistengkite būti
- ------- 171-73

• Tel., Triangle 1450 •
Lietuvis Fotografas;

’ IR MALIORIUS I

Sekr. J. fVitkūnas. F -j
COURTNEY, PA.

L. D. L. D. 61 kuopa 
pikniką nedėlioj, 

Mine giraitėj, C 
12 vai. dieną.

PASIRANDAVOJA storas su visais 
moderniškais įtaisymais.

pigi. Storas tinkamas 
šiaučių ar kitokiam bizniui.

rikonų.
Rd., C

Tel

I

Puslapis šeštas L A I S V 8 Pirmadien., Liepos

VIETOS ŽINIOS
5,000 Darbininkų New
Yorke Demonstravo Prieš Liepos Konferenciją 
Chinijos Konsulatą

Rinkite Delegatus į 25 d.

5,000 darbininkų demon
stravo penktadienio vakare 
prieš Chinijos konsulatą, As
tor PL, New Yorke, protestuo
dami prieš Chinų valdžios ka
riškas provokacijas. Chinų 
darbininkų kraugerio^ Chiang 
Kai-sheko valdžia, išvydama 
Sovieių valdininkus ir ^darbi- 
ninkus nuo gelžkelio Mandžu- 
rijoj ir padarydama žiaurias 
kratas sovietiniuose konsula
tuose, norėjo sukurstyti Sovie
tų Respubliką į karą; ir tikė
josi su pagelba Japonijos, A- 
merikos ir kitų imperialistinių 
valstybių sukulti Sovietus.

Demonstracijoj iškeltuose 
plakatuose buvo obalsiai: 
“Stokime Už Sovietų ’ Sąjun
gos Darbininkus' ir Valstie
čius! Amerikos Kapitalistų 
Klasė Remia Priešsovietinį 
Chinijos žygį! Rugpjūčioj 
Pirmoj Meskite Darbo Įran
kius nuo 4 Valandos! Sudau
žykime Gastonijos Suokalbį, 
padarytą prieš Streikierius!”

Demonstracija tęsėsi 45 mi
nutes; visą laiką policija puo
lė demonstrantus, buožėmis 
skaldydama darbininkams 
galvas. Areštavo 13 demon
strantų, tame skaičiuje ir drg. 
Weinstona, Komunistų Parti
jos Antro Distrikto organiza
torių, šios partijos kandidatą 
į New Yorko majorus. Apart 
Weinstono, kalbėjo drg. Eng- 
dahj, “Daily Workerio” re
daktorius, ir kiti Partijos vei
kėjai. * • 9 K < t }
Kitos Demonstracijos'

Jvyko ir eilė didelių dęprjgp- 
irtratinią fnititlgV ‘įvairiose ki
tose. New Yorko ir Brooklyno 
dąĮyse. , Taip antai, Brookly- 
nę, ties Grand St. Extension ir 
Hąvemeyer St., į protesto mi
tingą prieš chiniškus imperia
lizmo bernus Sugužėjo apie 
2,000 darbininkų, Kuriems kal
bėjo drg. Markov irt- kiti.

Visi mitingai buvčk entuzias
tiški ir rodė šios šalieš darbi- 
.ninkų pasiryžimą apgint Sovie
tų Sąjungą.

Liepos 25 d. įvyksta konfe
rencija visų Didžiojo New 
Yorko darbininkiškų organiza- 

ijų. Tai bus mobilizacijos 
penktas, kad tinkamai prisi- 

rie demonstracinių, ma
sinių iš'ėjųnų laike Tarptauti
nės Raudonosios Dienos, Pir- 
iposios Rugpjūčio.

Visos lietuviškos darbininkų 
kultūros, apšvietos ir pašelpi- 
nės draugijos turi taipgi išrinkt 
po tris iki pelikių delegatų į 
tą konferenciją, prieš gręsiantį 
karą, prieš imperialistus ir ap
gynimui Sovietų Respublikos.

re n

Sugrįžo iš Lietuvos— 
Nepatenkintas

Pereitą penktadienį užėjo į 
“Laisvės” išleistuvę Aleksan
dras Martinaitis, kuris seniau 
gyveno Chicagoje, ir buvo nu
vykęs į Lietuvą pasižiūrėti. 
Lietuvoj,
apie 13 mėnesių.
Kaune ir kituose Lietuvos mie
stuose ir miesteliuose. Drg. 
Martinaitis, tačiaus, kaip ir 
daugelis kitų protaujančių 
darbininkų, sugrįžo didžiai ne
patenkintas Lietuvos gyveni
mu. Darbininkų padėtis Lie
tuvoj sunki, sako drg. Marti
naitis. “Jei galėtų«iškeliauti, 
tai Lietuvoje pasiliktų tik pa
tys seniausi irjmažiausi, o kiti 
visi išbėgiotų,” pareiškė jis. 
Darbininkų uždarbis baisiai 
mažas ir to nėra. Kur tik kas 
gali, važiuoja: vieni į Pietų A- 
meriką, kiti 1 į Kanadą, treti 
trokšta iškeliauti' kur nors ki
tur, jei tik galėtų.'

Fašistinis režimas baisus: 
visur pilna šnipų, kurie, apsi
metę visokiais “geradariais,” 
slankioja paskui kiekvieną 
kiek tiek nužiūrimą ir tuoj 
griebia jį už sprando, areštuo
ja. Puolami nekalčiausi as
menys, jei tik jie drįsta pasa
kyti žodį, kalbantį apie laisvę.

Drg. Martinaičio nuomone, 
šitokia padėtis Lietuvoje ilgai

‘'Bremeno’’ 
Kapitonas 
Leopold 
Ziegenbein.

tęstis negalės. Ji. turės žlug- bausmės, 
ti; žmonės nepasitenkinę ir ta
sai nepasitenkinimas vis aš
trėja; kada nors jisai išsilies 
prieš esamus valdovus.

Net tie patys mažesnieji val
dininkai nepasitenkinę padėti
mi. t)rg. Martinaičiui tekę 
užeiti į vidaus reikalų minis-'1 
teriją, kur jis kalbėjęs su tulu 
valdininku. Pastarasis pasa
kęs, jog esamoji padėtis šalyj 
nepakenčiama; kad kas nors 
galėtų ją pakeisti, tai būtų 
šventu daiktu. Esą, tik augš- 
tiem valdininkai tai gerai. 
Bendrai žmonės visi šlykštisi 
fašistais ir fašistų diktatūra 

^šiandien pasilaiko panašiai, 
kai ant žmogaus kūno sopulys^

Žuvies Markets Sužeista 
10, Jlūžus Grindims

Septynios moterys ir 
vyrai tapo sužeisti, kuomet la
bai didelis gyvos ’žuvies ku- 
bilas įlaužė grindis Peerless 
Marketo, 78 Avė. C, New Yor
ke, ir pardavėjai su kostume- 
riais nudardėjo į skiepą.

Pakėlė Banko Čekį nuo. 
$51 iki $5,100

ris
vo
mi
kis
lo
abudu tapo areštuoti.

trys

Martha Bosworthaite, 23 
metų amžiaus, 1996-A Bergen 
St., Brooklyne, suvogė apie 
$20,000 iš New Lots Sash and 
Door Korporacijos, kuriai tar
navo, kaipo knygvedė, gauda
ma $45 algos į savaitę. Buvo 
areštuota ir po $3,000 kauci
jos pastatyta.

Laukiama 50,000 publikos 
Tarpt. Darbininkų Apsigynimo 
išvažiavime, kuris bus kitą 
sekmadienį, liepos 27 d., Plea
sant Bay Parke, Bronxe. Vi
sas išvažiavimo pelnas yra 
skiriamas apgynimui 15 Gas- 
tonijos streikierių nuo mirties1

TORONTO, CANADA
Išvažiavimo programa bus a. L. D. L. D. 162 kuopos pusme- 
■ ■- • ■ ......................-■—

1 liepos, Ukrainij Svetainėj, 300 Bath
urst St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kviečiame visus narius ir simpatikus 
atsilankyti į šį susirinkimą, nes tu
rime daug svarbių reikalų, kurie 
būtinai reikia aptarti. Atsiveskite ir 
naujų\narių, nes dabar galima įsto- 
tik už $1. Org. J. Kiaušas. 172-73

didele ir turtinga: šokiai at-Į 
virame ore, kintamieji paveik
slai ir tt. Grieš simfonijos or
kestrą iš 50 muzikantų seka
mus veikalus:

1. Fantasy Overture (iš 
Romeo and Juliet), Čaikovs
kio; 2. “Kamarinskaja,” Glin
ka; 3. (a) Intermezzo ( iš Ca- 
valleria Rusicana), Mascagni, 
(b) “Flight of the Bumble 
Bee,” Rimsky-Korsakoff; 4. 
“Nut Cracker Suite,” Čaikovs
kio; 5. Maršas (iš Tannhau-

i 
ser), Wagnerio.

Bus smagių žaislų ir darbi
ninkiško sporto rodymų.

‘ . • 1 A * ’

TEATRAS DAINOS-MUZIKA
THE POWER OF DARKNESS 
—TAMSOS GALYBĖ

“Tamsos Galybė,” Levo Tol
stojaus veikalas, judžiams su
loštas Maskvos Teatro Artis
tų, yra rodomas nuo pereitos 
subatos 55th St. Playhouse te
atre, kuris randasi ties 7th 
Ave., New Yorke. Tai ta pa
ti drama, kuri buvo lošiama 
lietuviškuose mėgėjų teatruose 
va^du “Patamsio Galybė.” Le
vo Tolstojaus sūnus sako, kad 
tas judis pagamintas taip, jog 
pilnai išreiškia jo velionio tė
vo mintį ii' sutinka su gyveni
mo tikrenybe tais laikais, kuo
met tatai buvo parašyta.

Toj pačioj savaitės progra
moj šiame teatre rodoma ir 
garsusis krutamasis paveikslas 
iš Siamo (Azijoj) raistų gyve
nimo, vardu “Chang.”

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

Atplaukia Naujas Milžiniškas Garlaivis “Bremen”
Yorkan atplaukia(naujasis milžiniškas North Ger- 

” 938 pėdų ilgio ir 98 pėdų pločio. Jis 
Tai didžiausias ir greičiausias Vokiečių

Pirmadienį New 
man Lloyd laivas “Bremen, 

. turi 50,000 tonų įtalpos.
Transatlantiškas garlaivis.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS janitorius del 8 šei- 

myno namo. Gaus 4 kambarius ir 
šilumą. A. Klimas, 266 Keap St., 
Brooklyn, N. Y. * 172-77

REIKALINGA veiterka ir kukorius 
ar kukorka. Jei kuris panorėtų, 

galėtų eiti į biznį, kaipo pusininkas. 
Atsišaukite: Restaurant, 443 W. 17th 
St., New York, N. Y. 171-73

REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA namas: 8 kambariai 

ir maudynė; visi naujausios mados 
įtaisymai ir parankamai; Labai geT 
ra proga pigiai pirkti, iš priežasties 
mirties. J. Klikos, 8616—107th Avė., 
Ozone Park, N. Y. 171-72

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA kepykla, su dviem 

Simmonds patentuotais gariniais 
pečiais, pustrečio augšto plytiniu 
Storu ir gyvenimui butu, su vieno 
augšto kepyklos šapa ir garažium 
užpakalyje, lietuvių apgyvento] vie
toj, arti lietuviškos bažnyčios. O šiai 

■ vietai yra reikalinga lietuviška ke
pykla. Kreipkitės į Joseph S. Rut
kowski, 2806 W. 3rd St., Chester, 

! Pa. 170-75

PASIRANDAVOJA du kambariai.
Vienas didelis šviesus frontinis, 

tinkamas vienam arba dviem vai
kinam, kitas mažesnis, tinkamas vie
nai merginai. Kambariai garu ap
šildomi, yra elektra ir telefonas; ar
ti karų ir eleveiterio. Kreipkitės po 
num. 31 Grove St., tarpe Broadway 
ir Bushwick Ave., prie Gates Ave. 
stoties, Brooklyn, N. Y. Telefonas 
Foxcroft 5819. 171-73

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

Reika- 
S., 114 

Tol.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieS pietį 2-8 po piet. 
Ketvertais ir aubatomiB iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties. i

/ AUTHORIZfO 
f DISTRIBUTORS

į-.
NATIONAL

V- CASKITS

tagg 4409

RADZEVIČIUS
“TAMSTOM

SAKYS TIE, KURIEMS 
MES PATARNAVOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka aukščiausioms gero 
skonio reikalavimams.

Visos musų moderniškų 
šermenų namo imonės visuo
met yra gatavos tamstoms 
patarnauti.”

Darbų atlieku

Nufotografuoja ' 
ir numaliavoja į 
visokius pa - Į 
veikslus jvai- ‘ 
riomis spalvo- | 
mis. Atnau- j 
jina senus ir į 
kra javus iri 
sudaro sul 
amerikoniškais į 

i
gerai ir pigiai | 

Kreipkitės šiuo adresu:
JONAS STOKES i

Graborius ■ Undertaker*
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET 

Central Brooklyn, N. Y.
I *

a
IaI
Į 173 Bridge- St., C. Brooklyn, N. Y. Į

DR. A. L. CEASAR
Į DAKTARAS IR CHIRURGAS
Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy- 
Imo būdai. U

127 East 84th Street
(Tarp. Park ir l^exington Avės.

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

Bremen” yra aliejum kūrenamas laivas. 
2,200 pasažierių, apart dar 950 savo 
nautojų.

Dar tas garlaivis buvo 500t mylių 
kraščio, kai nuo jo pakilo paštinis 
pašto ir , kitokiais greitais siuntiniais nuskrido į New 
Yorką. Ant laivo denio yra tam tikras įtaisas, vadina
mas ^atapultas, kuris ^markiai paspiria orlaivį oran, 
ir tas tuojau^ sati ir skrieja vii|š jūros.

• “Bremen” liepos 27 d. leisis iŠ New Yorko atgal ke
lionėn j Europą.:.

Jis veža 
darbininkų ir tari-

nuo Amerikos pa- 
orlaivis,\ kuris su

- : ■ S » •<:

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

Pranešu, kad aš nupir
kau A. Lessingo bučernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka savo dange 
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,

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 vientauęiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpfe kurių 
ir žemiau paduotus, i
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdij žiedų 
Badijonų 
čeprončlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuo jaus kreipiasi 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reika

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedford Avenue Brookl
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIUS 75 CeTSTAT

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir dauariau.
Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kaštavolų šalavijų
Kmynų Seneso lapelių
Liepos žiedų šafronų
Lisnikų Trijų devynerių
Metelių Trauk žolių
Medetkų Totorkų šaknų
Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Našlelių Pinavijų šaknų
Ihiplaiškių Trūkžolių
Parušanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. šal mėčių

okią lietuvišką
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