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RUGPJŪČIO 
PIRMOJI

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų/ šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, ? T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Dalyvaukite Prieškarinėse
Demonstracijose

No. 174 Telephone, Stagg 3878Pirmoji Rugpjūčio jau vi
sai arti, 
pasauly įvyks darbininkų 
demonstracijos prieš grę
siantį imperialistinį karą.

Chinijos militaristų puo
limas ant Sovietų Sąjungos 
parodo, kad imperialistai 
jau pasirengę bile laiku pra
dėti karą, pasirengę išpro
vokuoti karą prieš Sovietų 
Sąjungą.

Jeigu kas pirma abejojo
apie karo pavojų, tai dabar savo mašiną, kad 22 streiko 
gali aiškiai matyti, kad grę- 
sia nauja pasaulinė sker- 
dynė.

Darbininkai neturi laukti, 
kol karas bus paskelbtas, 
bet turi tuojaus pradėti ma
sinį veikimą prieš karą.

Francijos, Vokietijos ir 
Čekoslovakijos darbininkai 
smarkiai rengiasi prie 
prieškarinių demonstracijų 
Rugpjūčio Pirmą. Tą patį 
daro ir kitu šalių darbinin
kai.

Amerikoj įvairino- 
s e miestuose 
kai rengiasi 
pjūčio Pirmos, 
įvyks demonstracijos, kai 
kur mitingai ant gatvių. 
Lietuviai darbininkai, taip
gi darbuokitės, kad tos de
monstracijos būtų pasek
mingos; dalyvaukite jose ir 
raginkite kitus darbininkus 
dalyvauti. Dirbtuvėse., įvai
riuose susirinkimuose kal-

Ta diena visam

darbinin- 
prie Rug- 

Kai kur

kite darbininkus demon
struoti.
Anti-Karinė Konferencija
New Yorke šaukiama an- 

ti-kari^ė konferencija, kad 
tinkamai prisirengti prie 
anti-karinės demonstraci
jos. Konferencija atsibus 
Irving Plaza svetainėj, šį 
ketvirtadienį, liepos 25 d. 
Jau pirmiaus darbininkų 
organizacijos buvo ragina
mos išrinkti atstovus, nuo 
trijų iki penkių, į šią kon
ferenciją. Jeigu kurios or
ganizacijos dar neišrinko, 
tai jų valdybos gali nuskir
ti atstovus arba valdybų 
nariai gali dalyvauti, ši 
konferencija labai svarbi. 
Lietuviu darbininkų organi
zacijos privalo turėti skait
lingą atstovybę.

Farmerys Nužudė Pačią, 
Kūdikį ir Pats Nusižudė

OTTAWA, Kanada.—šeš- 
i tadienį už 30 mylių nuo čia 
protiniai nesveikas farme
rys George A. Clark, 55 me
tų amžiaus, nušovė savo 
žmoną, 36 metų amžiaus, ir 
7 mėnesių kūdikį, o paskui 
pats nusišovė. Už kelių va
landų jų invalidė duktė nu
mirė iš išgąsčio.

16,000,000 Litų jau Pragerta

Šiemet per 5 pirmuosius 
mėnesius parduota 40° deg
tines 2,005,178 litrai ir 95° 
spirito 94,604 litrai už 16,- 
480,940 litų. 1 Daugiausia 
degtinės parduota Kauno 
rajone — už 5,773,079 lit., 
antroj vietoj stovi Vilkaviš
kio rajonas — 2,240,406 lit. 
ir mažiausia parduota Ute
nos rajone — už 620,607 lit.
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Gastonijos Streikierių
Teismas Artinasi

GASTONIA, N. C.—Jau 
tik kelios dienos iki Gasto- 
nijos streikierių teismo. 
Teismas prasidės liepos 29 
d., sekantį pirmadienįr

Kapitalistai organizuoja

SMETONIENĖS KOMITETAS BADUOLIŲ 
VARDU RINKTAS AUKAS NAUDOJA 

FAŠISTINIAMS TIKSLAMS
Komitetas, Susirinkęs Apie Milioną Litų, Planuoja

Fašistines įstaigas, o Baduolių Nešelpia
Brooklyno fašistų “Vieny-, turi spirti ponus 

bė” Nr. 88 rašo, kad Lietu- OT A 
voj fašistų suorganizuotas 
Smetonienės komitetas, pa
sivadinęs Lietuvos Centrali- 
niu komitetu Šiaurės Lietu
vai Šelpti, savo darbą jau 
užbaigė. “Vienybė” paduo
da sekamą ištrauką iš Lie
tuvos klerikalų laikraščio 
“Mūsų Rytojus”:

“Nukentėjusių nuo neder
liaus šelpimo komitetas su
stabdė savo veikimą. Iš vi
so komitetas surinko 'aukų 
Lietuvoj .ir užsieniuose per 

Walter Trumbull, T. D. A. milioną litų. Aukos dar te- 
atstovas, su B. N. Camp., beplaukia. Už likusius pini- 
N. T. D. Unijos organizato- gus numatoma statyti Šiau- 
rium, pirmadienį išvyko ve- liuose ligoninę, 
sti organizavimo darbą di
džiuose Carolina ir Tenne
ssee valstijų tekstilės cen
truose. Organizuos Nacio- 
nalės Tekstilės Darbininkų 
Unijos lokalus, dirbtuvių 
komitetus; ragins darbinin-

vadus pasiųsti į elektros 
kėdę arba įgrūsti ilgiems 
metams į kalėjimą už tai, 
kad jie didvyriškai gynėsi, 
kuomet birželio 7 d., nak
ties metu, policija su mušei
komis užpuolė streikierių 
koloniją ir pradėjo šaudyti.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas mobilizuoja 
spėkas gynimui streikierių. 
O tuo pačiu sykiu Naciona- 
le Tekstilės Darbininku 
Unija pradėjo vesti smarkią 
darbininkų organizavimo 
kampaniją. ’

džiąją tekstiliečių konferen
ciją, kuri prasidės liepos 28 
d., Bessemer City, netoli 
nuo čia. Tai bus pietinių 
valstijų tekstilės darbininkų 
konferencija. Tuo pačiu 
sykiu visur organizuojama 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo skyriai.

Del to bosai labai siunta. 
Jie visur stengiasi sustab
dyti darbininkų susirinki
mus.

' Besiartinant *• Gastonijos 
streikierių teismui Ameri
kos darbininkai turi sku
biai ateiti jiems į pagelbą.
Streikierių Gynimo Savaitė

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ir Darbininkų 
Tarptautinė Pašelpa skelbia 
Gastonijos streikierių gyni
mo savaitę, nuo liepos 27 d. 
iki rugpjūčio 3 d. Per tą 
savaitę darbininkų užduo
tys yra sekamos: Q) Surin
kimas miliono parašų ant 
“Protesto Peticijos”; (2) 
Dėti pastangas sukelti $50,- 
000 fondą vedimui gyųi- 
mo; (3) Gauti naujų narių 
į Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą; (4) Rinkti au
kas sušelpimui 100 Gastoni
jos streikierių šeimynų, ku
rias globoja Darbininkų 
Tarptautinė Pašelpa.
Kovokite . už Darbininkų 

Teises
Kiekvienas darbininkas 

privalo remti šią kampaniją 
ir kovot už šiuos darbininkų 
reikalavimus: (1) Teisė dar
bininkų pietuose suorgani
zuoti karingas unijas kovo
jimui už geresnes darbo są
lygas ir didesnes^algas; (2) 
Teisė darbininkų1 save apsi
ginti nuo žmogžudiško puo
limo bosų kontroliuojamos 
policijos ir mušeikų.

M-

Matote, komitetas jau nu
mato iš baduolių vardu su
rinktų pinigų “statyti ligo
ninę.” Dabar sustabdo, ne
žiūrint, kad tūkstančiai 
žmonhy badauja. Tas paro
do, kad fašistams nerūpėjo 
ir nerūpi šelpimas baduo
lių. Jie baduolių vardu rin
ko sau aukas.

Jie sako, statys ligoninę. 
Tai blofas. Fašistai sunau
dos surinktus pinigus savo 
fašistiniams tikslams. Dar 
ir dabar Lietuvoj daug žmo
nių badauja ir jiems pagel
ba reikalinga. Fašistai ne
duoda jiems nei cento, bet 
žada surinktomis aukomis 
statyti namus. Susirinkęs 
apie milioną litų, Smetonie
nės komitetas jau pertrau
kė darbą. Fašistai nebema
no gauti daugiau pinigų iš 
amerikiečių, tai kam be
dirbti. Fašistų komiteto 
darbas buvo tik rinkti au
kas. Šelpimo darbo jis ne
vedė. Pašelpos baduoliams 
nesuteikė. Tą paliudija at
ėję iš Lietuvos laiškai. Jei
gu Vienur kitur fašistai ką 
sušelpė, tai sušelpė saviš
kius, dažniausia tokius, ku
riems tuojautinė pašalpa 
nereikalinga, bet biednuo-1 
menės, badaujančių darbi-' 
ninku, tas komitetas nešel- 
Pe- ' ‘ .

Mes iš pat pradžios sakė
me, kad fašistų komitetas 
nešelps baduolių, kad jis su
rinktas aukas naudos savo 
fašistiniams tikslams. Da
bar ir fašistinė “Vienybė” 

j tą patvirtina. Tik ji sako, 
kad vis tiek fašistai atliko 
“gražų darbą:”

Kurie aukojo per Smeto
nienės komitetą pinigus, 
manydami, kad aukos teks 
baduoliams, dabar turi rei-. 
kalanti pinigus sugrąžinti.

SLA valdonai siuntė au
kas per tą komitetą. Ragi
no kuopas tą patį daryti. 
Jie gerai žinojo, kad Lietu
vos fašistai tas aukas nau
dos savo fašistiniams tiks

lams. Dabar SLA nariai

“Statyti”

s atsiimti 
SLA aukas iš Smetonienės 
komiteto. Jeigu jie tų aukų 
nereikalaus atgal, tai paro
dys., kad jie pritaria sunau
dojimui tų aukų 
niams tikslams.

Kalbėjimas apie statymą 
ligoninių, tai yra fašistų 
blofas. Aišku, kad jie ne
statys jokių ligoninių. Jeigu 
ligoninę statys, tai statys 
valstybės pinigais. Q su
rinktus pinigus fašistai pa
sidalins. Jie už juos balia- 
vos; jeigu jau ką “statys,” 
tai statys sau palocius arba 
pirks palocius užsieniuose. 
Už aukas fašistai neišduo
da ir neišduos jokių atskai
tų, v
Lietuvos žmonės Krinta iš 

Bado
Smetonienės komitetas, 

susirinkęs milioną litų, už
baigė savo darbą. Jam ne- 
galvoj, kad Lietuvoj žmonės 
krinta nuo bado. Štai ką 
rašo “Lietuvos Žinios” lie
pos 4 d.:

“Bado auka. Birželio m. 
27 d., Šiauliuose, eidamas 
Dubijos g-ve apalpo ir kri
to be sąmonės senas elgeta. 
Vietos gyventojų atgaivin
tas pasisakė jau kelintą 
dieną negavęs tinkamai pa
valgyti. Pas mus giriama
si iždo pertekliais, o tuo 
tarpu neturime .lėšų tokiems 
dalykams sutvarkyti.”

Tokių atsitikimų pilna vi
soj Lietuvoj. Smetonienės 
komitetas to nematė, nes jis 
ne tam buvo suorganizuo
tas: jis buvo suorganizuotas 
rinkimui pinigų fašisti
niams tikslams.

fašisti-

Francijos Komunistai Šaukia 
General; Streiką ant Pirmos 

Rugpjūčio
PARYŽIUS. — Francijos 

i Komunistų Partija organi
zuoja darbininkus del anti
karinės demonstracijos 
Rugpjūčio Pirmą. Rengia 
generalį streiką.

Valdžia deda pastangas, 
kad nedaleisti demonstruoti. 
Pirmadienį vidaus reikalų 
ministeriš Tardieu 
policijos viršinipkų konfe
renciją, kur jie svarstė, 
kaip kovoti prieš darbinin
kus.

sušaukė

Cape Town, Afrika.—Čia 
pirmadienį prasidėjo Angli
jos moksliukų suvažiavimas.

Konstantinopolis, '"Turkija. 
—- Pranešama, ' kad 1,000 
žmonių žuvo šiaurinėj Ana
tolijos daly iš priežasties 
nesenai įvykusių žemės dre
bėjimų ir žemės slinkimo 
nuo kalnų, i > . • \ .

Nužudė 75 Metų Moterį, 
Kaipo “Raganą”

KALAMAZOO, Mich. • 
Už tai, kad jis manė, jog 
našlė moteris Etta L. Fair
child, 75 metų amžiaus, 
esanti “ragana,” Eugene 
Burgess, taksi vežėjas, pasi
kvietė ją į savo namus ant 
pietų ir užmušė. Paskui su 
savo pačios pagelba suvy
niojo lavoną į paklodę ir 
įmetė į rezervuarą, netoli 
savo namų.

Suareštuotas Burgess tei
sinosi, kad jis ją nužudė už 
“apkerėjimą” jo šeimynos. 
“Ji savo apkerėjimu galėjo 
nužudyti žmones,” sakė 
Burgess policijai, “ir ji sa
vo užkerėjimu apsirgdino 
mano dukterį.”

Visa Burgess šeimyna, jų 
tarpe ir Burgesso duktė 
Eugenia, 17 metų, ir jo sū
nus Burnett, 27 metų am
žiaus, uždaryta Kalamazoo 
apskričio kalėjime.

1,300 Kalinių Sukilo

BALTAGVARDIEČIAI RUSAI BUVO
JS1VERŽE j SOVIETŲ TERITORIJĄ

og Japonija Neleidžia Chinijai Gabenti.Kariuomenę; Sovietai/
- a w _  • v • • vr i tT

Atsakė į Jungtinių Valstijų Notą
MASKVA.—“Pirmose dieno

se po užgriebimo Chinijos Ryti
nio Gelžkelio rusai baltagvar
diečiai padarė keletą užpuolimų 
ant Sovietų teritorijos prie 
Mandžurijos ‘rubežiaus, prie 
Vladivostoko,” pasakojo Ryti
nio Gelžkelio vyriausias .inžinie
rius M. Ęismont, kuris sugrįžo 
Maskvon pereitą sekmadienį. 
Jis tą pareiškimą padarė kalbė
damas masiniam protesto susi
rinkime, kurį surengė gelžkelio 
darbininkai Maskvoj.

Su Baltagvardiečiais Plana
vo Užgriebti Gelžkelį

Eismont ir Rytinio Gelžkelio 
direktorius Emšanovas pasako
jo, kaip Chinijos militaristai 
suplanavo puolimą ant Sovietų 
piliečių Chinijoj. Jie sako, kad 
gelžkelio užgriebimas buvo su
planuotas Chinijos militaristų 
“karo tarybos” susirinkimo, lie-' 
pos pradžioj, Mukdene. Susi
rinkime dalyvavo Charbino mi-1 
litarinis diktatorius Chang-chunf 
ir baltagvardietis OstromoV^ 
kuris prie caro valdžios buvo 
Chinų^yfimoTTelIk^TcF dikta
torium. i

Už kelių dienų vėliaus Chiang" 
Kai-shekas, Mandžurijos dikta
torius Hsueh-liang ir keli kiti 
Chinijos valdininkai laikė slap
tą konferenciją Pekine. Chiang 
Kai-shekas užgyrė “karo tary- 

i” planus. Emšanov sako,

kur tas gelžkelis susijungia su 
Chinų Rytiniu Gelžkeliu. (Pieti
nį Gelžkelį kontroliuoja Japoni-

3 Nušauta, 20 Sužeista

DANNEMORA, N. Y. — 
Pirmadienio rytą čia baisia
me kalėjime Clinton sukilo 
1,300 kalinių prieš blogas 
kalėjimo sąlygas ir žiaurų 
kalinių persekiojimą. Be
ginkliai kaliniai per penkias bos 
valandas kovojo prieš kalė- kad galimas daiktas, jog apie 
jimo sargus, valstijos polici- tuos planus žinojo ir svetimų 
ją ir šimtaprocentinius pa- valstybių atstovai, 
triotus, kurie atbėgo į pa
gelbą kalėjimo sargams. 
Prieš kalinius naudota kul- 
kasvaidžiai, ašarų bombos 
ir granatos. Pagalios kali
niai tapo nugalėti. Trys ka
liniai užmušta, 20 sužeista. 
Du kalėjimo sargai sužeis
ta.

Laike susikirtimo kilo 
gaisras. Aprokuojama, kad 
nuostoliu padarė už $200,- 
000.

Kalėjimas—“New Yorko 
Sibiras”

Clinton kalėjimas yra 
New Yorko valstijos aštres
nio baudimo įstaiga. Kali-i 
niai, kurie viršininkams

Neduoda Vizų Sovietų 
Konsulams

Antradienį Chinijos užsienio 
reikalų komandierius atsisakė 
išduoti vizas Sovietų konsulams 
Tientsin ir Peiping, kurie ren
gėsi grįžti Sovietų Sąjungon.

Sovietų konsulai tuojaus apie 
tai pranešė Maskvai ir tuo pa
čiu sykiu rengiasi iškeliauti. 
Manoma, katLNankingo valdžia 
davė įsakvpfą neišduoti vizų del 
to, kad/d^aras nesąs paskelbtas 
ir konsulams nesą, reikšta iš
vykti. f
Sovietai Pa<ąię Chinijos 

LaivSv /
Pranešama, kad Sovietų ka

riuomenė, patroliuojanti >nibe- 
žių prie Amūro upės, užgriN^ė 

I Chinijos J4n\ą Ilan, kuris plau-Š. 
kė Sovietų teritorijon. Ant lai- / 
vo randasi arperikiečio Ray fe 
Talbot žmona ^u kūdikių.^ $ 

~ Sovietai pasiuntą Tall>ot pra-^ 
nešimą į Tahei-Ho, kuris yra 

"skersai Amūro upės iš Blag>- 
vieščensko, kad jo- žmona su kū
dikiu patogiai užįjiktfma. Talbot 
yra nus^jrttis komisionieriu 
prie Chinijos muitinių. 
^Nepatvirtinti pranešimai sa
ko, kad Sovietai paėmę vieną 
Chinijos ginkluotą laivį Amū
ro upėj. \

Toliaus Emšanov pasakojo, 
kad gelžkelio užgriebimo darbą 
atliko baltagvardiečiai naujose 
uniformose ir kad dabar gelžke
lis faktinai yra po priežiūra 
baltagvardiečio Ostromovo. Už
griebiant gelžkelį į Charbiną at-, 
vyko baltagvardiečių komandie
rius Horvat ir kiti caristai, ku
rie došė žymią rolę laike Kolėa- 
ko okupacijos Sibire.

Sovietai Atsakė į Amerikos j 
Notą

Pirmadienį Washington© vai- i 
džia aplaikė oficialį atsakymą | 
nuo Sovietų valdžios į Ameri
kos notą del Chinijos-Sovietų • 

: ginčo. Sovietų atsakymas ap-t 
laikytas per Francijos ambasa-

Sovietai

MOTERIS PASIKORĖ 
PRIE VYRO KAPO

HEWLETT, L. I.— Mote
ris Nellie Trower, 58 metų 
amžiaus, sekmadienio rytą 
tapo atrasta pasikorus ^ant 
medžio Trinity kapinėse, už 
15 pėdų nuo jos vyro kapo. 
Jos y yrąs numįj^netai lai
ko atgaJx^TTlabai jo gailė- 
josįz4r pagalios, nusprendė 
mlsižudyti.

Cleveland, Ohio

prasikalsta Sing Sing, Long dorių Paul ciaudel.
Meadow ir Auburn kalėji- pareiškia, kad jie laikysis Kel-
muose, būna atgabenti į 
Clinton kalėjimą “sudisci- 
plinavimui.” Clinton kalė
jime kaliniai labai žiauriai 
kankinami. Del to tas ka
lėjimas žinomas, kaipo 
“New Yorko Sibiras.”

Kuomet sukilimas prasi
dėjo pirmadienį, kalinių 
viso kalėjime buvo 1,568.

100 Amerikonų Leningrade

Leningradas.— Pirmadie
nį čia atvyko neoficialė A- 
merikos biznierių delegaci
ja, susidedanti' iš 100 narių, 
inžinierių, advokatų, žurna
listų, mokytojų. 1

Masiniai Protesto Mitingai 
Prieš Imperialistų Puolimą 

Ant Sovietų Sąjungos
Susirinkimai įvyks seka

mose dienose ir vietose:
Penktadienį, liepos 26 t

Lietuvių svetainėj, 6835į Si 
perior Avė.

šeštadienį, liepos 27 d., 
Ukrainų svetainėj, 1051 Au
burn Ave. Taipgi bus ant

loggo pakto ir neskelbs karo, 
jeigu Chinija nepradės su bal
tagvardiečiais atakos.

Chinijos atsakymą į Ameri
kos notą pridavė Chinijos at-
stovas Dr' Chao-Chu Wu.* Chi-i vieŠ08__aįkšt£S_ — Public 
n i ja taipgi prižada laikytis Square. Ę
Kelloggo pakto. Pirmadienį, liepos 29 d., 
_ ta iv. ...... . 137th St. ir Kingsman.Japonija Draudžia Chmijai Pirmutinį mitingą rengia 

j bendrai lietuviai, rusai įr 
lenkai darbininkai, Lietuvių S 
svetainėj. Bus geri kalbėto- * 
jai, kurie kalbės apie impe
rialistų sąmokslą isprovo- \ 
kuoti karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Visi darbininkai ' 
dalyvaukite.

L. K. Frakcija.

Gabenti Armiją
Londone gautas pranešimas iš 

Tokio, Japonijos, sako, kad Ja
ponijos kariuomenės^komandie- 
rius Mandžurijoj instruktavo 
Pietinio Mandžurijos Gelžkelio 
viršininkus neleisti Chinįjai tuo 
gelžkeliu gabenti kariuomenę ir 
amuniciją j Changchun miestą,
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KAS VEIKIAMA TARPE LIETUVIŲ 
BALTARUSIJOJ

DAugiau Jėgų Naujam į met. .Mat, mato, kad dirva 
Darbui! !iš po jųJkojų slysta.

Dabar mūsų darbas įgavo 
kitokį pobūdį: mažiau ben
dros agitacijos — daugiau 
praktiško darbo. Baltarusi
jos organizacijoj skaitoma 
su viršum 200 komunistų, 
kurie vartoja lietuvių kalbą 
ir/gerai žino lietuvių darbi- 

! ninku ir valstiečių gyveni
mo sąlygas ir jo ypatybes.

Organizacija, mokėdama 
tikslingai pavartot darbui 

i lietuvių tarpe esamas parti
nes jėgas, sugebės visus 
darbo trūkumus nugalėt. 
Mes privalome griežtai iš- 

! gyvendint dar esamą pas at- 
■J.l__ ; organizacijas ir pa
dienius draugus tokį nusi- 
:statymą: “mažam lietuvių 
kaime tur būt viskas ra- 

; mu,” “lietuviai darbininkai 
j ir. valstiečiai jau senai asi-

$8.00
$4.00

Antrojo Sov. Baltarusijos lietuviu komunistu pasitarimo dalyviai; (20 ir
22-VI-29 m.). , ' . , , . . . . } < . t

Stovi iš kairės: į dešinę: drg. Jaunis, Maslayskas, Niaura, Vilūnas, Do- 
bulevičiūs, Kondrotas, Ambražiūnas',' Bučiukas. y \

Sėdi:. Marinskaitė, Serbentą, Merkevičius, Raudonis/ Burbaitė-Eidukevi- 
čiene, Viedrinaitis, Eimutis. ./ <

Sėdi žemiau: Abramavičius, Karaliukas; ir Kupka.

r-L bf' PASAULYJ TITULUOTŲzeikes. Tas J c
bad Lioliams ir 1 
nebūt nieko nuveikęs. __
privertė Komitetą likviduo- į DURNIŲ NETRŪKSTA 
tis. Ir ne vienas aukojęs į 
šį komitetą individūalas ne
nukentės del to, nes jo au
kos gali jam būt sugrąžintos 
su pirmu pareikalavimu, jei 
jis nesutiks, kad tie pinigai 
būtų sunaudoti priešfašisti- 
nem kovom arba šelpimui 
Gastonijos streikierių, ku
rių penkiolika laukia' 
ties elektros kėdėj.

JERSEY CITY, N. J.

Birželio 20-22 d. Minske 
įvyko Baltarusijos lietuvių 
partinių darbininkų pasita
rimas. Pasitarime dalyvavo 
25 draugai iš įvairių vietų. 
/Baltarusijos Komunistų 
Partija kreipia daug doryės' 
darbo sustiprinimui lietuviui 
darbininkų ir valstiečių ta r-' 
po. Mat, iki šiol lietuvių 
kolonijos Sov. Baltarusijoj 
nebuvo plačiai partijos dar
bu apimtos, nes Baltarusijoj 
gyvena daug įvairių tautui 
mažumų ir jų aptarnavimui! 
reikalinga be galo daug pa
tyrusių darbininkų ir mal^?!skiras 
rialių išteklių. Bet dabai” - - 
Baltarusijos Komunistų' 
Partija nacionaliam darbe.i 
^ra jau toli nužengus pir-' 
myn. į

x i
Pasitarimas, nuodugniai i miliavosi — atskiras lietu- 

svarstydamas metinę BKP:vių darbas nereikalingas.” 
CK Lietuvių Biuro atskai- Toks nusistatymas padeda 
tą, rado, kad visos Partijos' 
direktyvos darbui lietuvių 
tarpe buvo teisingai vykdo
mos gyvenimftn.

Kas ‘Pažymėtina Lietuvių' 
Darbe per Paskutinius*

Metus?

darbas lietuvių kolonijose, 
nes planingai ir bendrai ve
dant darbą lietuvių tarpe 
galima daugiau atsiekt tei
giamų rezultatų, negu kad 
dabar.

Paskutiniais metais Sov. ma labai jaučiama ir turi 
orga-! ypatingą svarbą.

Daugiau jėgų naujam dar
bui !

lės ir materialės paramos. 
Ateity mes privalom tuos 
ryšius dar labiau sustiprint, 
nes mums, gyvenantiems ka
pitalistinio pasaulio pasie
ny, Amerikos draugų para-

Baltarusijos lietuvių 
nizacijoms pavyko užmegst i 
tvirtesnius ryšius su Ame
rikos, Argentinos, ir Vokie
tijos lietuviu darbininku or- _ .r ! - VIinskas.gamzacijomis, kurios musų!
darbui suteikė daug mora-'29-VI-Ž9^m

Bučiukas.APŽVALGA
Baltarusijos lietuvių kai-j 

muose turim aiškiai paaš-' 
tvojusią klasių kovą, išaugo 
kaimo biednuomenės ir vi
dutinių ūkininkų politinis 
susipratimas, pakilo bend
ras lietuvių gyventojų kul
tūros laipsnis.

Anksčiau, buožiniai ele
mentai, keldami “tautinės 
vienybės” obalsius ir turė
dami klerikalinių elementų 
paramą lietuvių kaime lošė 
vadovaujančią rolę. Dabar 
išaugo ir susigrupavo nau
jas biednuomenės ir viduti
nių ūkininkų sovietinis ak
tyvas, kuris remia Sov. val
džios ; sumanymus, kuris.

mūsų klasiniam priešui va
ryt-plačiausią darbą lietu
vių kolonijose visoj Sov. Są
jungoj. Juk niekam nepa- 
slaptis, kad skaitlingose So- 

į Sąjungos -lietuvių 
darbininkų ir valstiečių ma
sėse kunigai turi dar didelę 
įtaką. Minske, Maskvoj, 

! Leningrade, Charkove ir ki- 
! tuose dideliuose ir mažes
niuose centruose klerikalu C' 
“agitpropai” randa lietuvių 
tarpe gerą dirv^’ sąvo vei
kimui. Mes žinom nemažai 
atsitikimų, kuomet kunigai 
už valstiečių ir darbininkų 
pinigus atremontavo bažny-. 
čias, pasistatė naujas klebo
nijas ir tt. Vien tik Sov. 
Baltarusijoj yra apie 200 
bažnyčių, kurias aptarnauja 
skaitlinga kunigų almi ja.

Užtenka pavyzdžių, kad 
kiekvienas galėtų suprast 
nacionalio dąrbo svarbą lie
tuvių tarpe. jMes turim už-

pradeida vest griežtą kovą lotinai, jėgų, kad lietuvių
mases ištraukt iš kontr-re
voliucinio klerikalizmo įta
kos (VKP(b). yra suviršum 
trys tūkstančiai lietuvių 
komunistų). Maskvos lie
tuviai darbininkai davė ge
rą pavyzdį, organizuodami 
šefų draugiją, kuri jau pa
ėmė šefavimą ant- lietuvių 
kaimo Sov. Baltarusijoj. 
Maskviečių pavyzdį reika
linga pasekt visų kitų mie
stų lietuviams darbinin
kams. Miestuose mes pri
valome sparčiau vest kliu- 
bu tvėrimo darba. 4, V

už naują buitį,, už . lietuvių 
kaimd pertvarkymą naujais 
kolektyvizmo pamatais.

Klasių* kova įgavo lietu
vių kąime aštresnes formas 
todėl,!kad čia yra didesnis 
Juozinių elementų skaičius. 
O taipgi nemažą rolę lošia 
klerikalizmo veikimas, kuris 
ne viėn tik temdo žmonių t 
protą, bet ir veda tiesiogi
nį kontr-revoliucinį darbą. 
Bažnyčiose vedama atvira 
antisovietine agitacija. Ku
nigai puolat dūlinėja po lie
tuvių kolonijas ir apsimes-i
darni visų vargdienių “gynė- j Antras Baltarusijos lietu- 

i jais” agituoja valstiečius i vių partinių darbininkų pa- 
f P^eš • kolektyvizaciją, grū- 

> moja tėvams, kad neleistų 
® savo vaikų į pionierių ir K i—

Bet matvsime, kurie melą- 
giais, žmonių apgavikais pa
siliks. " Žiūrėkime toliau:

“žinoma, šitai darydami .ko
munistai lyderiai gerai žinojo, 
kad jų planuojamas skymąs 
išdegs tik jų pačių naudai: 
aukų surinks, bet Lietuvos tos 
aukos nepasieks. Lietuvos au
kos pasiekt gi ncgal todėl, kad 
čia susidaro kliūtis—reikia at- 
siklaust Lietuvos valdžios, ar 
ji sutiks komunistų siunčiamą 
atstovę įsileist. Jie tai darė, 
Lietuvos valdžios klausė, nors 
išanksto žinojo, kad su tokiu 
komunistų skymu Lietuvos 
valdžia nesutiks. Nesutiks gi 
todėl, kad Lietuvoje permaty
ta. jog vien tokios atstovės 
siuntimas tuos 3,000 dol. su
valgytų ir kad tokiu elgesiu 
Amerikos komunistai neapken
čiamai Lietuvos valdžią įžeis
tų. Juk ar gi reiktų didesnio 
bi valdžiai įžeidimo ir pažemi
nimo, kuomet tos pačios val
džios užgiriu komitetu nepasi
tikima ir to komiteto darbai 
suniekinama?”
Matot, kas “Tėvynės” re

daktoriams rūpi garbė 
Lietuvos fašistų valdžios — 

'Smetonos Kruvinojo garbe. 
Kaip tai galima ja nepasiti
kėti! O komunistai nepasi
tiki fašistais.

Kaip; ištikro. buvo ? Ko
munistai ir jų artimi įkūrė 

i Komitetą Šelpimui Lietuvos 
Baduolių manydami, kad 
Lietuvoje bus leisią veikti 
patiems .baduoliams ir be
darbiams; bus' leista- turėti 
savo komitetus, per kuriuos 
jie galės šelptis. Per šituos 

pakenkt, komunistai sugalvojo, pačių , baduolių ' komitetus

Fašistų Bernų Puolimas
• I

Ir Lietuvos Šelpimas
Paskelbus likvidaciją Ko

miteto ' Šelpimui Lietuvos 
Baduolių, mūšį priešai pra- 

l'dejo iš kailio nertis bekolio- 
dami ir beniekindami mus. 
Pavyzdžiui, “Vienybės” fa
šistinis štabas veik kiek- 

! vienam savo numeryj skel
bia, kad komunistai vagys, 
jie šituos pinigus “apgaulin
gai” iš žmonių išvilioję, ir 
tt. “Tėvynė” dar smarkiau 
paleido atakas į komitetą ir 
komunistus. Ji čia aiškiau
sioj šviesoj parode savo fa
šistines iltis, visur girdama 
“Lietuvos valdžią” (kruvi
nųjų fašistų kliką), o nie
kindama mus. Paimsim mes 
keletą citatų.

“Kaip žinome,
nes’ redaktoriai num. 29, “dė
lei nederliaus šiaurinėje Lietu
voje ištiko badas, šiuo reika
lu į Amerikos lietuvius atsi
šaukta aukų. Amerikos lietu
viai į tą užjūrio brolių nelai
mę atsiliepė teigiamai. Tuo-I 
jau imtasi rinkt aukas ir siųst! 
Lietuvoje susidariusiam ir 
Lietuvos valdžios užgiriam 
Centraliniam Komitetui.”

Aa, tai dabar mųm$:ąįs- 
ku, jokiam komitetui “Tė
vynės” redaktoriai pritaria: 
“Centraliniam Komitetui,” 
kurio pirmininke yra pasi-Į 
leidėlė Smetonienė, nes jį 
užgyrė Smetonos valdžia. Ir 
toliau: ‘ .

“šitam labdaringam darbui

sako ‘Tėvy-

B

komjaunimo
ir tt. <

Buožių iy klerikalų fron
tas sū?Mprejo, kaip niekuo

organizacijas

sitarimas pažymėjo, kad bū
tinai reikalinga • draugams 
vietose kelt klausimą prieš 
kitų respublikų partines or

ganizacijas (Ukrainoj, RSF 
ISR, Sibire ir kitur), kad 
i būtų organizuotai vedamas

labai ‘gudrų’ skymą. Vigų pir
ma jie pradėjo niekint Lietu
voje esamą Centralinį Komite
tą. Jie savo spaudoje, prakal
bose ir pasikalbėjimuose susi
riesdami tikino, kad Ameriko
je renkamos aukos baduolių 
nepasiekia, kad Centralis Ko
mitetas jas dalina tik turtin
giems, kuniganis ir neCvysku-! 
pams. ”
Ir “Tėvynė” bando įtikin-

mūs Komitetas manė siusti 
pagelbą.
Sirvydų gerbiama fašistų 
valdžia
kiekvieną darbininkų pasi
judinimą; pradėjo kalinti 
nekalčiausius individualus 
ir ..todėl'mes negalėjome pi
nigų: perduoti.'- Siųsti’atst'o- 

' va į Lietuvą prie tokių* są- 
, 'WJ taipgi 'nevertėjo, :■ nes 

ti, kad; šitaip kalbėdami, ko- Į jįs įen nuVykęs, nesant gali- 
o i -gan į z u o t i s p a tiemsmuništai sužiniai melavo, j mykė

Bet Vitaičiu ir

užsmaugė šalyje

Keletas metų atgal plačiai 
spaudoje buvo rašyta, kad tū
las “profesorius” išrado ‘ 
ties spindulius, 
kai I 
šaulyje ta šalis viešpataus, ku
ri įsigys tuos spindulius. Tik ' 
įsivaizduokite—paleidai į bile 
kurią pusę spindulių sriovę ir 
viską sunaikino! Išradėju bu
vo tūlas Albertas Brechanas.

“Išradėjas” 1 
nuo 1915 metų '“darbavosi” ir 
puikiai gyveno. Jis tarnavo 
kariuomenėj ir ten jam “pa
vyko” išrasti tuos spindulius. 
Tuomet armijos komandierius 
pasiuntė jį Berlynan ir karo 
ministerija išdavė 26,000 mar
kių del pirmų bandymų. Taip 
“besidarbuojant,” užklupo re
voliucija ir išradėjas nežinia 
kur dingo. Vėliaus paaiškėjo, 
kad jis buvo nuvykęs Londo
nan ir ten Anglijos valdžiai 
bandė parduoti savo išradimą. 
Anglijos valdžia nepatikėjo jo ' 
pasakoms, (odei išradėjas su-1 
grįžo atgal į Vokietiją.

Vokietijoj Brechanas užve
dė derybas su Reichswero vir
šininku. Bet čia pasitaikė ge
resnis pirkikas—generolas An
ge. Jis tuojaus užklausė: “Ar 
galima tais spinduliais išnai
kinti visus vidujinius ir išlau
kinius priešus?” Brechanas 
atsakė: “Jeigu sušaukti į vie
ną vietą visus Berlyne esančius 
žydus, tai į tris miliutas jų nei 
vieno' neliks, ir Berlynas 
nuo žydų apvalytas.”

Generolas Ange, kuris 
šiai nekenčia žydų, labai 
džiugo ir. tuojaus suorganiza
vo tam tikrą kompaniją tų 
spindulių dirbimui. Sudėta 
300,000 markių ir pavesta iš
radėjui darbuotis del savo iš- 

i radimo.
Praeina keli metai, žydai 

Berlyne veisiasi, o ' išradėjas 
vis dar su savo spinduliais ne
pasirodo. Organizatorius tos 
kompanijos pradeda rūpintis. 
Kreipiasi į policiją žinių apie 
tą išradėją ir sužino, kad jis 
“prastais žmogus.” ‘ Tuomet 
norima išradėją paimti į vai

zdžios rankas, bet jis pasprun
ka. '

Pasprukęs iš policijos ran
kų, prilenda ir prie Rusijos 
“imperatoriaus” Kirilo. Mat, 
Kirilas apsišaukė Rusijos “im
peratoriumi,” bet nieku būdu 
negali sunaikinti Sovietų val
džią ir užsirioglinti ant sosto. 
Tai manė, kad įsigijus tų spin
dulių, tuojaus galima bus visus 
bolševikus išnaikinti ir liuesai, 

įbe baimės, viešpatauti. Todėl 
ir “imperatorius” Kirilas su 
savo vyriausiu štabu prisidėjo 
prie spindulių gaminimo. Jie 
irgi sukišo' nemažą pinigų su
mą. Bet ir čia spinduliai ne
pasirodė.

Pagaliaus', išradėjas pakliu
vo į policijos rankas ir Frank
furte buvo teisiamas, kaipo 
apgavikas. Tituluoti durniai, 
pašaukti teisman, labai neno
romis pasakojo apie padary
tas sutartis su spindulių išra
dėju, net kai kurie jų nepasa
kė, kiek jam pinigų sukišo.

Mat, gėdijosi savo durnumą 
viešai parodyti.

Teismas “mirties spindulių” 
Ko. pasakys įipie ju gerbia- '^radėją pripažino paprastu 
mos valdžios “užgirta komi-1 ap»a.viku’ kuris ”ietas| 
tetQf žygius. durnių ir pasmerkė trejiems

Mes tiek dar pasakysim: metams kalėjimai).
fašistų komitetas uz surink- neapval| Ber]yna 11UO žydų, 
tas amerikiečių aukas ne- neį “imperatorius” Kirilas Ru- 
statys jokios ligonines. Gal siją nuo bolševikų. Bet už tai 

jsavo kišenius patuštino ir ti
tuluotų durnių vardą 
kuriuomi dabar 
didžiuotis, negu 
savo cinais.

Pasirodo, kad pasaulyje ti
tuluotų durnių dar netrūksta.

Švenčioniškis.

mir-

pa- 
fa- 
jūs 
Ko-

Smetonienės Ko-

_ i
Ką Nuveikė Fašistai 
Su Savo Kbinitetu?

Dabar pravartu bus 
klausti mus puolančių 
šistberniu, ka nuveikė 
remtasis “Centralinis 
mitetas,”
mitetas? Kokius baduolius 
ir kur jis sušelpė? Štai šio
mis dienomis sugrįžo iš Lie
tuvos' Povilas Juodzevičius 
— bepartyvis žmogus.— ku
ris lankėsi Panevėžio apie- 
linkėje. Jis kategoriškai pa
reiškė, kad pusbadžiai gy
ventojai jokių pašelpų ne
gauna nė cento! Jis patvir
tino mūs senai skelbtą pa
reiškimą, kad Smetonienės 
komitetas, nešelps baduolių! 
Jei kokis vargdienis gauna 
centą kitą, tai tik per kuni
gus, 'kuriems jis turi nusi
lenkti iki- žemei. Ir tai už 
tą “pagelbą” reikės fašis
tams atmokėti.

Eisim dar toliau: nesušel
pus nė vieno badaujančio, 
tasai Centralinis Komitetas 
jau likviduojasi; Štai fašis
tų “Vienybė” išspausdino iš 
“Mūsų Rytojais” praneši
mą, kuris seka: .4

“Nukentėjusių nUo ‘neder
liaus šelpimo komitetas sustab
dė savo veikimą. Iš viso ko-\ 
mitetas surinko trukų Lietuva- j 
je ir užsieniuose per milioną\ 
litų. Aukos dar tebeplaukia. 
Už likusius pinigus numatoma 
statyti Šiauliuose ligoninę." 
(Mūsų pabraukta.—“L.’-’ Red.)
Surinkęs virš milioną litų, 

nešelpęs vargšų, Smetonie
nės Komitetas jau likviduo
jasi, nežiūrint, kad tūkstan
čiai žmonių badauja! Tuos 
pinigus jau panaudos “ligo-y 
nines statymui”! /

Štai kur apgaudinėjimas 
žmonių! Štai kur yra va
gystė? Ar “Centralinis Ko
mitetas,” per/kurį žmonės 
dėjo pinigus/ pasiūlo jiems 
atsiimti atgal tas aukas? 
Kodėl jis neveda šelj/imo 
darbą? Ar komunistai ne
buvo teisingi, skelbdami, 
kad fašistams nerūpi šelpi
mas Lietuvos žmonių ?k Žiū
rėsim, ką dabar Vitaitis su

Iš Laisves Draugijos 
Susirinkimo

Liepos 14 d. įvyko pusmeti- 
išrado “mir-'nis susirinkimas. Nors šis su- 
Tuomet jau 1sirinkimas buvo pusmetinis ir 

kurie sakė, kad dabar pa-'jar.lc dalyvavo pusėtinas skai
tlius narių, taČiaus jį reik pri- 
skaityt prie prastai pavykusių, 
nes, apart draugijos vidujinių 

i reikalų, nieko kiltesnio nenu- 
tas nrecnanas. [veikta. Ot, apsvarstyta ligo
tų spindulių jau ’bu reikalai, pasiginčyta del 

kito meto rengimo pikniko, 
perrinkta pusė valdybos, na, 
ir magaryčioms dar nutarta 
Joną Slavicką paduot į sana
toriją, nes jis serga proto liga.

Pirm pradėsiant susirinki
mą, buvo atvykęs iš Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo į- 
galiotinis' ir įteikė pirminin
kui paliudijimą, kad jis turi 
teisę rinkti aukas gynimui Ga
stonijos streiko vadų. Ta
Čiaus, pirmininkas, turėdamas 

j “svarbesnių” reikalų, šitą 
“menkniekį” visiškai “pamir
šo.” Bet kada vienas narys 
pastebėjo, kad pirmininkasm'z^ 
darė susirinkimą dar neužbai
gus svarstyti reikalų, tai šis 
atsakė: “Jau dabar pervėlu.”

bus

bai- 
nu-

ls A. L. D. L. D. 16-tos Kuo
pos Susirinkimo

Tą pačią dieną ir toj pačioj 
vietoj įvyko ir A. L. D. L. D. 
16 k p. susirinkimas. Narių aL 
silankė neperdaugiausiai.’ Mat? 
dabar vasaros laikas, tai daug 
narių tai vienur, tai kitur iš
važinėj a.

Iš visų komisijų raportų bu
vo svarbiausias 
tingo rengimo 
kurio pasirodė, 
puikiai pavyko,
ko gryno pelno $67.72.

Nutarimai

ra p ortas au
kom isi jos, iš 
kad autingas 
nes kuopai li

Nutarta daryt spaudimą į vi
sus kuopos narius, kad kiek
vienas narys, ant žūt būt, gau
tų po vieną naują. Draugas 
J. Draskinis jau savo kvotą iš
pildė, nes susirinkimui besitę
siant atsivedė naują narį ir 
prirašė. Juom yra d. J. Klei
za iš Hobokeno.

r

$10 ir dien-
$10, ku

Nutarta tinkamai prisiruoš
ti ir būti prisirengusiais pasi
likimui agitacijos ir vajaus 
mėnesio taip, kad atėjus lai
kui visi galėtume stoti dar
ban, idant tinkamai išnaudo
jus tą istoriškąjį mėnesį.

Nutarta paaukoti iš kuopos 
iždo $30.00 sekamiems reika
lams: į T. D. A. .gelbėjimui 
Gastonijos streiko vadų $10 
“Daily Workeriui 
raščiui “Laisvei’
riai taip pat materiale pagel- 
ba labai reikalinga.

Nemalonus Apsireiškimas

Pas mus yra žmonių, kurie 
skolingi A. L. D. L. D. 16-tai 
kuopai pinigų ir nesistengia at
siteisti. Pavyzdžiui, vienas as
muo jau apie devyni metai, 
kaip apleido kuopos iždininko 
įstaigą, bet iždas, sumoje 
$33.64, dar ir šiandien guli jo 
kišeniuje. Ir kada tik kuopa 
iš jo. pareikalauja pinigų,, tai 
jis visuomet atsako: “Aš ati
duosiu.” Bet kada atiduos, tai 

j nepasako. šitaip ilgai būti 
negali, ir turi būti šiojjia te

ikia pabaiga. Dar nf£nesį-ki- 
!tą lauksim, o veljXu pavešim 
advokatui ir spaudoj paskelb- 

Įsim jo vardą 4r pavardę, J<ad 
. I visi žinotų, kas jlą^JLokis- yr^

but pastatys kokiam nors' 
fašistu kruvinos klikos na-

■ f

riui palocius arba tarpe sa
vęs tuos pinigus fašistai pa
sidalins.

Amerikos lietuviai darbi- į 
ninkai, kurie esate aukoję 
per fašistų įstaigas minė
tam komitetui pinigų, rei- i 
kniaukite, kad jums sugrą
žintų juos. Reikalaukit at
skaitų, kur jūs aukas padė
jo." Kūne dar. manote au
koti — susilaikykite, jei nej- 
norite, kad koki nors*kruvi
ni Plęchavičiai, bei Smeto
nos išsis-tatytų sau palocius 
už jūsų aukas.

ga vo/ 
galės labiau 

pirmesniais

ir kiek pas jį doros i r teis 
gumo.

Narys.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Liepos 24 d.:
—Maskvon atsilankė 

jos darbininkų delegacija, susi
dedanti iš 300 narių, 1925.

—Pasirodė pirmasis tomas 
Karolio Markso veikalo “Kapi* 
talas,” 1867. ‘

švedi-

APLA. 3-čios Kuopas Ko
mitetui.—Tamstų rezoliuci
jas pasiuntėme Centro Ko
mitetui. Visuomet reikia 
žinoti, jog klausimai/ lie
čianti organizacinius drau
gijos reikalus, pirmiausia 
reikia siųsti Centro Komite
to sekretoriui, su pareikala
vimu, kad jjs l^.^lpintii į 
orgaim^*^^

v.- r-fr -
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Apie Kai Kurias Marksizmo Istorinio Vystymosi Ypatybes
(i abaiga) jOs funkcionavimo ir vystymos I

5. Buitis ir SąmO'nė’ į įstatymų gvildenimas.
...Dialektikos metodas rei

kalauja žiūrėt į visuomenę, kaip 
į gyvą funkcionuojantį ir besi-j 
vystantį’ organizmą.

Niekados nei vienas 
tas nepamatavo savo 

tatai i mok ratinių pažiūrų

Irevoliucioniškumu, ir jungia ne 
' pripuolamai, ne del to tiktai, 
I kad doktrinos kūrėjas asmeniš
kai buvo, sykiu mokslininkas ir 
'revoliucionierius, bet jungia 
pačioje teorijoj kietai iš vidaus. 
Iš tiesų, teorijos uždavinys, 

'mokslo tikslas—čia tiesiai yra 
statomas padėt pavergtųjų kle- 
sai jos tikroje ekonominėj ko-

I voj.
“Mes nesakom pasauliui, liau

kis kovojęs—visa tavo kova ymĮ 
vienas niekis. Mes lik duoda
me jam tikriausią kovos obalsį.”

Vadinas, tikrasai mokslo už- 
Įdavinys, sulig įlarkso, tai duot 
I tikrąjį kovos obalsį, t. y. suge- 
bėt objektyviai parodyt tą ko
vą, kaip žinomos gamybos san-

įvežta už 52 mil. rub., vilnų— 
už 36 mil. Įvairios žalios me
džiagos iš viso nupirkta už 168 
mil. rub.

Daugiausiai prekyba eina su 
Vokietija ir Jungtinėmis Šiau
rės Amerikos Valstijomis. Vo
kietijai tenka beveik trečdalis 
visų nupirktų prekių.

Jau Valo Javus
i Uzbekistane prasidėjo 

nuo laukų valymas.

1927 metais. Mirirm^ skai
čius padidėjo. 1928 metais 
mirimų buvo 12.3 ant 1,000 
gyventojų, o 1927 metais 
buvo tik 11.4.

Visuomenės buitis ir visuo
menės sąmonė nėra tolygus— 
visiškai taip pat, kaip nėra to
lygi buitis apskritai ii- sąmonė 
apskritai. Iš to, jog žmonės, 
imdami bendrauti, daro 
sąmoningai, nieku būdu neseka,I nors kitu, kaip derindamas jas 
kad visuomenės sąmonė būtų su žinomų, t. y. Rusijos, visuo- 
tolygi visuomenės buičiai. Im-, meniškai ekonominių santykių 
darni bendraut, žmonės visose i tikrenybe ir istorija, pagaliaus, 
šiek tiek sureizgėtose visuome-' b’ negalėjo pamatuot, nes tas 
ninėse formacijose—ir, ypač teorijos reikalavimas yra visiš-
kapitalistinėj visuomenės for
macijoj—nenusimano to, kokių 
čia Visuomeninių santykių ky- pareikštas ir padėtas kertiniu 
la, kokųiis įstatymais jie vystos | akmeniu visame jojo moksle.

Teoretine ir 
Marksizmo Reikšme

Kaip Darvinas padarė galą kini bot kokia eksploatacija ir 
bet koki slėo-ima..
Iš T/mino Raštu—Tarnas 1-nq)

marksis- 
socialde-

kuom ! tykių sistemos produktą, suge- 
bėt suprast tos kovos reikalin
gumą. jos tiuiinį, vystymos pro
cesą. ir sąlygas. Negalima duot 
“kovos’' obalsio,—nesfvildenant 
kuo smulkiausia kiekvieną at- 

Jskirą tos kovos forma, nese
kai aiškiai ir įsakmiai paties jkant kiekvieno jos žingsnio, jai 
Markso, “marksizmo” kūrėjo, Įeinant iš vienos formos, i antra, 

kad mokėt kiekviena momenta 
teisingai įvertint padėti, neiš- 
Ipidžiant iš akiu bendrnio knvosii- tt. Pavyzdžiui, valstietis par-j y 

duodamas javus “bendrauja” su 
pasauliniais javų gamintojais 
pasaulinėj rinkoj, bet jis nenu
simano, šito, nenusimano ir to,, Pažiūrai į gyvulių ir augmenų 
kokiu visuomeninių santykiu ky-; kaip nei kuom nesurištas, 
la iš' mainu. Visuomenės' sa.|Papuolamas,Jd!evo sutvertas” 

_ . , ir nepersikeiciamas, ir pirmuti-mone atspindi visuomenes buitį' ’ . 4- i \, , . , , 1 uis pastate biologija ant tikro
—štai kame yra Markso moks-- ‘ moks]o pamatų> konstatavo rū- 
las. Atsispindėjimas gali būtt§ju keičiamybę ir jų įpėdinin- 
teisinga, maž-daug, kopija to, kystę— taiį ir Marksas padarė 
kas" atsispindi, bet apie tolygu- galą pažiūrai į visuomenę, kai
mą čia kalbėt yra nesąmoninga. 
Sąmonė apskritai atspindi buitį, 
—šitai yra bendras viso mate
rializmo dėsnis. Nematyt jo 
tiesaus ir kiečiausio ryšio su is
torinio materializmo dėsniu: 
visuomenės sąmonė atspindi vi
suomenės buitį—negalima.

Kiekvienas atskiras gaminto
jas pasauliniam ūky supranta, 
kad jis įneša tokią ir tokią per
mainą į gamybos techniką, kiek
vienas šeimininkas supranta,’ 
kad jis maino tokius ir tokius 
produktus ant kitokių, bet tie 
gamintojai ir tie savininkai ne
supranta, kad jie keičia tuom j 
visuomenės buitį. Visų tų pa
keitimų sumas visuose jų išsiša
kojimuos negalėtų aęrėpt ka
pitalistiniam pasaulio ūky ir 70 
Marksų. Daugiausia, kad yra 
atidengti tų pakitimų įstatymai, 
yra parodyta svarbiausiam ir 
pagrindiniam dalyke objektyvi- 
nė tų pakitimų ir jų istorinio 
vystymos logika, objektyvinė ■ 
ne toj prasmėj, kad sąmoningų 1 dengtu” “1” ’* 
asmenų visuomenė galėtų gy- 
vuot ir vystytis nepriklausomai 
nuo sąmoningų asmenų buvimo,/ 
bet toj prasmėj, kad visuome
nės buitis yra nepriklausoma 
nuo visuomenės žmonių sąmo
nės. Iš to, kad jūs gyvenat ir 
ūkininkaujat, gimdot vaikus ir 
gaminat produktus,- mainęt 
juos, susidaro objektyviškai bū
tina įvykių grandinė, vystymos 
grandinė, nepriklausoma nuo 
jūsų visuomeninės sąmonės, ku
rios ši pastaroji niekados neap
rėpia pilnai. Visų augščiausias 
žmonijos uždavinys yra aprėpt 
tą objektyvinę ūkio evoliucijos 
(visuomeninės buities evoliuci- -4°, kad varyt tą darbą sulig 
jos) logiką bendruos ir pagrin-1dalyko reikalavimais, be to, kad ( o^uovo apyg.). 
diniuos bruožuos, kad juo vaiz- x x ‘ ,x‘
džiau, aiškiau, kritiškiau* pri
taikyt prie jos savo visuomeni
nę sąmonę ir visų kapitalistinių 
šalių pažangiausiųjų klesų są
monę.
6. Marksistinis įvairių Ap

sireiškimų Analizas
Dialektikos metodu—priešin

gai skirdami nuo metafizikos— 
Marksas ir Engelsas vadino ne 
ką kitą, kaip mokslo metodą 
sociologijoj, kurio esmė yra ta, 
kad visuomenė imama kaip gy
vas, nuolatos besivysiąs orga
nizmas (o ne kaip kas tai me
chaniškai sujungta ir kas lei
džia del to visaip, kaip tinkama, 
kombinuot atskirus visuomenės 
elementus), kuriam tirti yra 
reikalingas objektyvus analizas 

. gamybos santykių, sudarančių 
/žinomą visuomenės formaciją,

javų
_ v . šių metų 

derlius augščiau vidutinio.
K oi chozų Indu s tr rali za ci j a

I n d ustrial i z uo j am i Len i ngra - 
do srities žemės ūkio kolekty
vai. Statoma 21 plytų dirbtu
vė, 6 lentpjūvės, 37 sviesto 
dirbtuvės, 25 linų apdirbimo 
dirbtuvės ir tt. •

Miesto Darbininkai į Pagal
ba Kaimui

Ukrainos pramonės centruose 
o rga n i z u o j as i darbini n k ų 
dos, kurios vyks į kaimą 
pjūtės metu.

Dniepropetrovske šefų
gijos suorganizavo 54 remonto

* brigadas, kurios bus išskirsty- 
Ij^raktine charakterio, bendro los tikslo tęs po kaimus. _

br i ga
ru gi a-

drau-'

po į mechanišką individų agre
gatą, kurs leidžiąs visaip mai
nyti vyresniesiems (ar, vis tiek 
pat, visuomenei ir vyriausybei), 
kurs randas ir keičias pripuo
lamai, ir pirmutinis pastatė so
ciologiją ant -mokslo pamatų, 

i nustatydamas visuomeniškai 
I ekonominės formacijos sąvoką, 
kaipo žinomii gamybos santykių 
kompleksą, nustatydamas, kad i 
tokiu formacijų vystymasis eina 
sulio- prigimties dėsningumu.

Dabar—nuo “Kapitalo” pasi
rodymo laikų—materialistinis 
istorijos supratimas yra jau ne
be hipoteza, bet moksliškai pri
rodytas dėsnis.

Jeigu socialistų uždavinys yra 
j ieškot “kitokių (be tikrųjų) 
šalies vystymos kelių,” tada pa
prastas dalykas, kad praktinis 
darbas tampa galimas tik tuo
met, kuomet genialieji filosofai 
atidengs ir parodys tuos “kito
kius kelius” ir atbulai, tie ke
liai atidengta ir parodyta—bai
gias teoretinis darbas ir prasi
deda darbas tų, kas turi nu- 

“naujai ati- 
kitokiu keliu.” Visiš

kai kitoks yra dalykas, kada 
socialistų uždavinys yra būt 
idėjiniais proletariato vadovais 
jo tikrojoj kovoj prieš tikruo
sius -dabarties priešus, stovin
čius ant tikrojo žinomo visuo- 
meniškai-ekonominio vystymos 
kelio, šita sąlyga teoretinis ir 
praktinis darbas susilieja iš
vien, į vieną darbą, kurį taip 
puikiai apibudino vokiečių so
cialdemokratijos veteranas Lieb- 
knechtas tardamas: “Studie- 
ren, Propagandieren, Organi- 
sieren.”

Negalima būt idėjiniu vado
vu be augščiau nurodytojo dar
bo, kaip negalima juom būti be

—visiškai ir irahitinni nana.i

Jaučiamas didelis trūkumas 
arklinių grėblių.

Prasidėjo Rugiapjūte t
Chersono krašte ir Padniep- 

rio smėlėtoj juostoj prasidėjo 
rugiapjūtė. Sąryšy su mašinų 
trūkumu žemės ūkio darbininkų 
profsąjunga išdirbo taisykles, 
kaip pilniausiai kiekvieną maši
ną išnaudoti.

Dagestane pats darbymetis.
Prasidėjo rugiapjūtė.
Baltarusijos Pramones 

žemes ūkio Paroda
1930 m. liepos mėn. sukaks

10 metų, kaip Baltarusija pasi- 
liuosavo iš po baltosios lenkų 
okupacijos. Visi gerai pame
nam, kokius griuvėsius mūsų 
miestuose paliko įvairios oku
pacijos.

Praėjo devyni metai ir mes 
sugebėjom visą iš po griuvėsių 
atnaujint ir net ūkį ir pramonę 
pakelt augščiau prieškarinio ly-] 
gio.

Taigi paminėjimui, kad suka- Slistojl0 Dcgtukų Fabl.ikas 
ko 10 metu po Baltarusijos pa-1 ,, z .. . , . .

' siliuosavimo nuo lenkų okupaci-Į Mažeikiuose esąs degtuku
jos, 1930 m. liepos mėn. Minske fabrikėlis, kuris prirengia 
bus atidaryta pramonės ir že- degtukų kotelius ir dėžutes, 
mės ūkio paroda. | būk del remonto sustojęs,

j Reikalinga, kad lietuvių vals- Apje 100 darbininku tuo 
Itiečių kolektyvas !>• pavieni ]ik b d l ‘ 

is anksto pra-1 
dėti] ruoštis minimai parodai.^

(Raud. Artojas”)

ir

‘GERAI PATAIKOT’ '
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas/Vj \ 
užlaikytojas Restoraho po No. 961 \
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS,

_kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S > Statys Modernišką Tiltą i CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
f lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
^tcs uTpįSftių blokų nuo mano biznio 
iEJtetflflferi.ai ateina ir saujomis po 

r. . . i . i penkis cigarus ir po daugiau pasii-Susisiekimas panemunių ma ant syk. VISI .supratlyvi vyrai 
tarp Kauno-Jurbarko nuo- juos rūkyt, nes geriausia pa- 
, 1 . v .. įtinka kad jie malonus ir durnailat darosi gyvems, ypač jis i aromatiškai kvepia.” 
pasidarys reikšmingas da
bar, kai pradėtas tiesioginis 
autobusais susisiekimas su 
Klaipėda. Susisiekimo mi
nisterija rengiasi dar šiais 
metais ties Raudondvariu 
per Nevėžį pastatyti rhę- 
dernišką, pastovų, naujos 
konstrukcijos tiltą. Darbus 
mano pradėti ir gal baigti 
šiais metais. Tiltas kainuo-

i siųs apie 600-800,000 litų.

Per Nevežį

___ * M. J. J. Urbszo,

H
 187 Oak -Street, .

Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas menesis po 
keiioliką šimtų 
jų parsitraukia.

John Naujokas Taip pat drg. Š. 
j Reikauskas, 214 Schuylkrll Arvenue, 
I Shenand<mJ< k’hlJJo agentas, tūkstan- 
! čiais jfSrsitraukia ir pasekminei 
miepHfose parduoda; taipgi ir kiti 

JiH^oklyne ir kituose miestuose, kur 
[yra geri lietuviai ir išmintingi dar- 
I bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose. ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinkiujr rūky- 

i damas džiaugsies. Mūsįj^fgarai' ga- 
ran.tuoiff.mi, L. Cijgartfs pasiunčiame 
ant pareik alavinio visur i kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

Daugumas Charkovo darbi 
ninku sutiko savo atostogas pra 
leisti kaime ir valstiečiams pa-Į ūkiai jau dabai 
dėt valyti laukus.
Už žmogų Dirba Mašinos i

Saratovo krašte i ' ' '
organizuojasi 20 traktorių lau- 
kų valymo būrių. Būriuose vi
so bus 119 traktorių. Grūdui 
tirusto sovehozai mechanizuoti. 
Javų v;

i torių,% desėtkai sunkių automo- 
‘ bilių ir 4 kombainai. Laukiama 
'dar 9 kombainų. Tuomet sov- 

selso- cjhozuose-gigantuose rugius nu- 
,233 žemės'ūkio .valytų per dešimt dienų.

Sovietų Sąjungoj
Ž. Ū. Darbininkai 

Selsovietuose
Šiemet į Baltarusijos 

vietus išrinkta 3, 
darbininkai, 700 žmonių dau
giai, negu pernai. 154 darbi
ninkai, kaipo selsovieto nariai, 
dirba apmokamą darbą. .

Smulkūs Kolektyvai Susidė
jo į Vieną Didelį

Fedorovo rajone Taganrogo 
apskrities .30 smulkių žemes 
ūkio (jolektyvų sudarė vieną 
stambų.

SU

vals-

Nubausti už Ryšius 
Nepmanais

5 atsakomingi Gomelio 
tybės banko skyriaus darbinin
kai už ryšių palaikymą su nep
manais prašalinti, nuo darbo. 
Per m^tus jiems uždrausta už
imt atsakomingas vietas.

Norvegų Kasyklą Darbinin
ką Delegacija

Baku atvyko norvegų kasy- 
darbinįnkų delegacija. Ji 
SSRS kasyklų darbininkų

klų
yra 
profsąjungos pakviesta ir ke
liauja po So v. Sąjungą.

M. Gorki j Murmanske
Į Murmanską atvažiavo M. 

Gorkij. Miestas ir žvejai iškil
mingai sutiko rašytoją. Gorkij 
išvažiavo apžiūrėt žuvininkystės 
įmonių.

Krakmolo Dirbtuvė
Belselbankas paskyrė 50 tūks. 

rub. kolektyvui “Raudonoji 
žvaigždė.” Už tuos pinigus bus 
•pastatyta krakmolo dirbtuvė

propaguot tos teorijos rezulta- Mokyti Valstiečiai ir Bernai 
tus tarp darbininkų ir padėt 
jiems organizuotis. Gorkuose (Oršos apyg.) 80

Marksas savo teoriją vertino, | valstiecl« ir berniJ baigė vals7 

ypatybė ^aEąrusijos žemės ūkio akade- 
priklauso marksizmui pilnumoj miJ0S- 
ir absoliutiškai, nes ta teorija 
stačiai stato «sau uždavinį iš
kelt aikštėn visas antagonizmo 
ir eksploatacijos formas dabar- 
nykštėj visuomenėj, išgvildent 
jų evoliuciją, prirodyt jų laiki
ną charakterį, neišvengiamą jų 
perėjimą į kitą formą ir padėt 
tokiu būdu proletariatui kuo 
veikiausia ir kuo lengviausia 
vadxvrut gala bet kokiai eksvloa- 
taciiai. Nepertralima pertrau
kianti ieera. kuri traukia i ta te
orija visu Šalių socialistus ta
me ir yra, kad jinai jungia tik^ 
riausią ir augščiausia mokslin
gumą (būdama paskutiniuoju 
visuomenės mokslo žodžiu), su

kaip tikrą kritikos ir revoliu
cijos teoriją. Ir ši ;

tiečių universiteto kursus prie

SSRS Prekyba su Užsieniu
Per pirmuosius aštuonis šių 

ūkio metų mėnesius į užsienį 
iš SSRS išvežta įvairių prekių 
už 533 mil. rub. Įvežta iš už
sienio už 511 mil. rub.

Padidėjo išvežimas prekių 
užsienin. Išvežama daug miško 
medžiagos, naftos produktų ir 
tt.

Kas pirkta užsieny?
žemės ūkio mašinų intrakto- 

rių pričtaisų ir kitų panašių 
dalykų pirkta už 30 mil. rūb., 
beveik du kart daugiau, negu 
pernai.1 Dalykų, reikalingų fa
brikams , įrengti, pirkta už 129 
mil. rub. Medvilnės (bovelnos)

alyme dalyvaus 450 trak-1 Departmentas praneša, kad

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved
Gold Medal Haar- ąND IMPR0I,f 
ir gamta atsilygins. * —* 
jų dydžių. leškoki- 
vardo dėžutėse. Ne-

HAARLEM OIL

lem Oil Capsules” 
Visose vaistinėse tri
te “Gold Medal” 
imkite kitokiu.

Wilkes-Barre, Pa. Wilkes-Barre, Pa.
Kiętuosios anglies kasėjai, audėjai ir kitų industrijų 

darbininkai reiigia

“LAISVES" NAUDAI

PIKNIKĄ
Į ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

25 Rugpjučio-Aug.,1923
Piknikas atsibus puikiausioje šios apielinkės vietoje 

vadinamoje

VALLEY VIEW DARŽE
INKERMAN, PA.

DUOS PUIKIĄ PROGRAMĄ
Rengėjai užkvietė Philadelphijos Lyros Chorų, Bro
oklyn© Chorus ir garsųjį oktetų Ufa. Atvažiuos vi
sas’ “Laisves” štabas ir pasakys svarbių prakalbų.

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

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

Rengėjai jau gavo nupiginimų bilietų iš geležinke
lių kompanijų važiuojantiems į “L.” piknikų iš 
Scrantono ir iš Wilkes-Barre, Pa. Jie mano gauti 
nupiginimų net iš Brooklyno ir Philadelphijos.

CASTON ROPSEVICH

Washington. — Prekybos

Jungtinėse Valstijose gimi
mų skaičius buvo 19.7 ant 

11,000 gyventojų, palyginus 
įsu 20.7 ant 1,000 gyventojų

Amerikoj Gimimų Skaičius 
Sumažėjo 1928 Metais

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

■esu:

J.

! LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje /šauki
tės paąc

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ Į
162 BROADWAY į

Residencija: ?
13 W. 3rd St., So. lioston, Mass. ■

SOUTH BOSTON, MASS. 1 
Tel., So. Boston 0304-W. į

MATHEW P. BELLAS Į
(BIELIAUSKAS) Į

UNDERTAKER i

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų, ir tolumas nedaro del, 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y. Į

'’’notrui reiškia, ieicm lis vra apimta* 
'•nkiojs nor? linrnp bei vidurių sucre 
dimo? Toks žmogus yra susiraukė* 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeitfu tokiam žmogui ir auk
sini kalną parodytum, tai ■ jam malo
nesnė būtu sveikata, nejru tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaiit savo sveikatą.

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

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 taį,Ii- 
gai kelia ir suteikia žmog^ji-rflfffiurną.

Atsiųsk mums 10c, 
žolių ir knygų ka 
mūšy ---- -*■mies

/£ausi mūsn 
ą. Reikalingi 

^-mėtojai visuoseose.
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 Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažarnės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Slžaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
vieną kart atsilankėĄ/Užlaikoma 
selcrotai /
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI-

D, Z I NS 
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nedSUo- 
mis nuo 9:80 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 82, Weitzencorn Bldg.,

PUBLIC SQUARE------
WILKES-BARREpPA.



WAI MJWAIiš

PASTABOS
Visi Prie Darbo!

bus pasiųsta, ir vietiniai sugi- i melavo delegatams ir 
vn n 1 Iii vna db n ilxrl-i 1 ._ _ j.

Pus-

DARBININKAI STOKITE

išlaikė

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašeinepa-

Švenčioniškis.
Keturi Skyriai Pomirtines:

Lenkijos vidaus reikalų mi-

(6) Drg. Mi-Įjq; jt) įurį būti sėkmingas, šio

Sekr. A. Matulevičius. jie kovoja prieš indžionkšinus.
J. MILIAUSKAS

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

kak

išlaikė savo algas, 
kapojamos, ir, kad 
geriau uždirba, ne- 
Visoj kietųjų ang-

kurios jie pabėgo? Apie tai 
baltagvardiečiai, su savo ata
manu Selmionovu,v irgi turėtų 
pagalvoti.

L. PRŪ9EIKA, Pirmininkas, 15 Union Sq., New York City 
J. ALEKŠIS, Sekretorius, 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y. 
IG. BACHES, Iždininkas, Box 353, Union Co., Union, N. J.

Amerikos Komunistų Parti
jos 15-tas Distriktas rengia

“Kas to 
šiuo , steiku ?

i

Jisai savo iškaš- j Virginia ir Kentucky į šešias 
“Laisvei,” “Daily I savaites laiko.” Bėgyje dešimts 
ir “Darbininkių

UŽGYDĖ STEIKĄ
Jaunas Vyrelis: 

keisto yra su 
Šlykštu.”

Jauna Pačiutė: ’’širduk,/ 
man jį kepant, jis biskį nude- ' 
gė, paskrudo, bet aš tas vietas 
greit vazeliną aptepiau.”

J. K. D. <

II APSKRIČIO REIKALAI I taip ir kitas draugas sutinka, 
kur bus galima, nuvykti pa
skaitą skaityti. Kur nebus ga- o 
Įima, tai ant pareikalavimo

Puslapis Ketvirtas f Trečiadien.j Liepos 24,»1929
_____ v J_ -

A. L. D. L. D. ŽINIOS

Draugai ir draugės! 
metinė konferencija pavedė 
apskričio komitetui sutvarkyti 
mūsų spaudos naudai pikniko 
dalykus ir agitacijos mėnesį, 
kad kaip vienas, taip ir kitas 
būtų sėkmingas. Apskričio

besni draugai turės skaityti.
Kaip matote, draugai ir 

draugės, komitetas iš savo pu
sės dirba ir rūpinasi kiekvie
ną dalykėlį, paliktą apskričio 
konferencijos, tinkamai gyve- 

komitetas paskutiniame savo niman įvykdyti. Bet tuom pa- 
posėdyje, kuris įvyko 7 d. lie- čiu kartu apskričio komitetas 
pos, apsvarstė minimus klau- reikalauja, kad įr; kuopos, jų 
simus ir priėjo prie sekamos komitetai bei Visi draugijos 
išvados: (1) Atsikreipti prie nariai būtų gyvi ir veiklūs, rū- 
sekamų kuopų reikale pikniko pintųsi organizacijos gerove, 
darbininkų—54, 212, 165, 5 naujų narių prirašymu.

Turėtumėte kuopos
darbininkų—54, 212, 165, 
ir 136 kuopos, šioms kuopoms 
esu pasiuntęs'po laiškutį, pa- miršti, kuriom metinė konfe- 
žymėdamas darbininkų skai-\encija 
čių, kokį mes reikalaujame.’ metų 
Pasitikime, kad kuopos išpil- jums

nutarė, kad pereitų 
kvotą išpildytumėte, 

paskirtą narių skaičių 
gautumėte.

Yra kuopų, kurios dar toli 
nuo pereitų metų narių skai
čiaus. Delegatai, kurie daly-

temą, už sutrumpinimą^ dar
bo valandų. Kiek tiek protau
jantis ipainierys žino, kad be
darbės nepanaikinsi, kol ne
bus panaikinta skubinimo sis
tema ir /sutrumpintos darbo 
valandos. Prie dabartinėj ma
šinerijos, mainieriai neturėtų 
dirbti ilgiaus, kaip 6 valan
das į dieną ir- 5 ‘dienas į sa
vaitę.

Toliaus Kennedy begėdiškai 
• mainie- 

riams, kuomet jis pareiškė, 
kad kietųjų anglių industrijoj 
mainieriai 
jos nėra 
mainieriai 
gu kitur.
lių industrijoj eina visu Smar
kumu kapojimas algų mainie
riams; tatai žino ne tik mai
nieriai, bet ir vaikai ant gat
vės. Vienok jis drįso sakyti 
mainieriams, kad unija 
nuo kapojimo algų. .Reikia 
pasakyti kitaip: kad unija iš
laikė kompanijų norus ir gel
bėjo jai nukapoki algas mai
nieriams ir griauti mainierių 
uniją, vedant ją į kompanič- 
ną uniją.

/•Kennedy giriasi. Jis sako, 
kad U. M. W. of A. unija gali 
suorganizuoti streiką į kelias 
savaites ir iššaukti. Ypatingai 
pabrėžė šias valstijas: “Aš 
manau, kad yra galima .suor
ganizuoti ir iššaukti genęralis 
streikas šiose vietose: Ohio,

juto keblioj padėtyj, ilgai try
nė klausimą ir, balsuojant 
naujo, nubalsuoja atmesti.

M. ž.

Tūlas laikas atgal Vengrijoj 
buvo susekta neteisingų pini
gų dirbėjai. Kadangi dirbė
jai sykiu turėjo užėmę ir aug- 
štas valdiškas vietas, tai pini
gus dirbo ne savo šalies, bet 
Franci jos. • Dabar paaiškėjo, 
kad jų tarpe buvo ir vysku
pas Steponas Sodrovek. Jis 
skleidė neteisingus pinigus, pa
dirbtus tūkstančio frankų ver
tės. ' Mat, kaipo augšto stono 
dvasininkui, tai geriau sekėsi 
išleisti.

Kažin ar ir tok is darbas bu
vo varomas su dievo pagelba?

nisteris išleido įsakymą', kad 
tuojaus būtų likviduota visoj 
Lenkijoj laisvamanių sąjunga 
ir jos organas būtų uždarytas.

Kažin ar tik neišleis įstaty
mą, draudžiantį mąstyti apie 
laisvamanybę ? Juk kunigai 
sako, kad. žmogus gali grie- 
šyti ne tik darbais, bet ir miri- 
čia.

Orlovas ir Povlonovskis, dir
bėjai dokumentų, kompromi
tuojančių Sovietų valdžią, bu
vo Vokietijoj teisiami ir gavo 
po keturius mėnesius kalėjimo, 
bet tuojaus tapo paliuosuoti, 
nes iki teismo išsėdėjo po ke
turius mėnesius.

Valdžia pasiskubino paliuo
suoti, nes gal jau reikalinga 
kaip, kur padirbti naujus ne
teisingus dokumentus, o čia 
ekspertų nėra.

taip vadinamą visos valstijos 
pikniką, kuris įvyks 11 d.
pjūčio, Oak Park, Hartforde. 
Bus,puiki programa, dalyvaus 
chorai, • atletai, bus kalbėtojų 
ir šokiams bus gera muzika.

Todėl visos darbininkiškos 
organizacijos kviečiamos tą 
dieną nieko nerengti, bet da
lyvauti tame parengime.

Gertrude Duell.

dys mūsų prašymą.
Kas link agitacijos mėnesio, 

tai komiteto nuomonė bei pla
nai sekami:

(1) Atsikreipti prie kuopų, vaVo pusmetinėj konferencijoj, 
kad jos pačios pasirinktų pi a- davė garbės žodį, kad palai-

_ _ mėnesio. |kyS pereitų metų narių skaa-
kurios gių kuopose. Todėl turite sa

vo prižadus išpildyti.
Drg. Dzevečka iš Cliffside, ■ pietinėj ir vidurinėj Perlnsyl-

šiaurinėj ir pietinėj

ną laike agitacijos 
(2) Toms kuopoms, 
pageidaus teatro, pasiųsti ak-: 
torius, jeigu bus susimokinta1 
veikalas. (.3) Toms 
poms, kurios reikalaus 
skaitos—pasiųsti paskaitą, ku
ri jau bus apie tą laiką at
spausdinta- (4) Toms kuo
poms, kurios reikalaus kalbė
tojo, pasiųsti kalbėtoją- (5) 
Drg. V/Paukštys pagamins pa
skaitą “Lietuvos ūkis, pramo
nė ir prekyba.” ( 
žara pagamins paskaitą “So
vietų Sąjungos gyvavimas.” 
Prie to, galima t i k ė t i s , 
kad dar ir patsai A. L. D. L. 
D. centras jau bus pagaminęs 
bent kokiu klausimu paskaitą 
iki tam laikui. Kaip vienas,

kpa"įN- J-, pridavė likusį pelną nuo j vanijoj, 
I išvažiavimo.
čius aukojo
Workeriui”
Balsui.”

Mūsų spaudos naudai pikni
kas, Įjūris įvyks 8 d. rugsėjo, 
ant Willick’s farmos, Linden,

metų J. L. Lewiso gaspadoria- 
vimo, sugriovė iuniją, išvaikė; 
karinguosius mainierius iš uni- j 
jos, likosi tik saujelė iįr ta 
kompanijų unija, o ne mšinie- 
riu.

Popiežius jau turi savo ka
ralystę. Bet keistas dalykas, 
kad jis dabar išleido naują 
įstatymą, kuriuomi uždrau
džiama pašaliniams įžengti į 
jo karalystę po 11 valandai 
vakaro. Abelnai jis į savo ka
ralystę įleidžia tik dienomis ir 
tai su specialiais leidimais.

Mussolinis visą Italiją pa
vertė kalėjimu, bet visgi nesu
galvojo tpkio uždraudimo, ko
kį dabar popiežius padarė.. .

Baltagvardiečių liekanos 
Chinijoj džiaugiasi, kad dabar 
jiems būsianti auksinė proga 
duoti Sovietų valdžiai smūgį 
ir užimti Sibirą.

Kad tik nebūtų auksinė pro
ga paskutines savo liekanas 
palaidoti “savoj” žemelėj, iš

Į AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIV AMERIKOJE

Pirmame Skyriuje $7.00 
Antrame Skyriuje $

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

Connecticut Valstijos Darbi
ninkiškoms Organizacijoms

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

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

Greitai ir Pigiai Persiunčia

Litų uzuz
uzuz

Litų uzuz
uz

92.75
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Pa.

i

kad ra-, 
komisi- 
sukyla

kad ra-

tikietus, kuriuos draugai pasi
rūpinkite tinkamai platinti.

kainos, 
sekančiu

mis dienomis išsiuntinėjau 
kuopoms “showkartes

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

626 Woodward Ave., McKees Rocks

644 Driggt Avenue,
Ridgewoodo Skyriuo: 253

a.. '

- Jugs išdirba

STANLEY PAUL 
526 N. 11 th St. Philadelphia,

Kennedy sako, kad mainie- 
4 11 . ad|rių unija visados kovojo ir ko-

katus, taip pat ii platinimui; vojanįį prieš indžionkšinus ir 4-: L . 4-. . L ii m » i zx r. z-1 ii i i i n n i '

“LAISVĖ”

Tel.i Greenpoint 8682

K. M. S

jų esą 338 prieš mainierių u- 
pįją. Tai grynas melas, kad

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).

U. M. W. OF AMERICA 
PIRMOJO DISTRIKTO 

KONFERENCIJA.

NAUJA CENTRO VALDYBA UŽIMA SAVO 
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS. (JULY), 1929.

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

' Nei vienas iš Lewiso abazo ne
kovojo prieš indžionkšinus ir 
nekovok. Praeitame mainierių 
streike, kuomet buvo1 išduotas 
indžionkšinas prieš pikietuoto- 
jus, ne tik -unijos viršininkai 
nekovojo, bet jie gynė tą in- 
džionkšiųą. • Kuomet drg. A. 
Minerich, kalbėdamas Colum
bus, Ohio, streikieriams, agita
vo masiniai laužyti indžionkši- 
ną, einant ant pikietų, už tai 
jis buvo areštuotas. Teisme 
U. M. W. of A. unijos 'advo
katas, vietoj apgipt Minerich, 
padėjo įkalinti, kuris atsėjo 
45' dienas kalėjime. Minerich 
yra Nacionalės Mainierių Uni
jos organizatorius ir kovotojas 
už mainierių reikalus.

Kalba/yiary Kelleher, U. T. 
W. U. organizatorė. Ji daug 
verkšleno apie Hess Gold
smith streiką ir policijos bjau
rų pasielgimą. Girdi, kiti agi
tavę streikierius eiti dirbti ir 
tt. Taipgi, kad vietos kąpita-

JT 
voti namuosna. Boylanaš pik
tai mušė kūju į stalą ir! suri
ko: “Sėsk!” Ir minėto ^klau
simo neleido diskusuoti.

Popietinėj sesijoj kalba 
Kennedy, sekretorius U. M. 
W. of A. unijos. Jis savo kal
boj pabrėždamas sakė, kad 
mainierių unija davė rekomen
dacijas kompanijoms ir kad 
kompanijos ant tų rekomenda
cijų laimėjo daug rinkų, ku
rias buvo praradę. Tolaus jis 
pabrėžia, kad unija visados 
yra prirengus daryti viską, 
kad tik kompanijos turėtų 
daugiau rinkų del anglių, kad 
tuomi pagelbėtų panaikinti be
darbę. Kaipo nuo kompani
jos agento, ir negalima nieko 
daugiau tikėtis. Juk pačios 
kompanijos irgi tą patį kalba, 
kad bedarbė/ tik dėlto, kad 
praranda rinkas del anglių. 
Bet kuomet unijos viršininkai 
taip kalba, kurie vadinasi 
darbininkų “prieteliais 
reikalų “gynėjais,” 
kiekvienas darbininkas aiškiai 

| matyti jų veidmainybes. Bet 
visgi dar yra dalis mainierių, 
kurie tiki toms nesąmonėms. 
Mainieriai turėtų skubiai pna- 
trinti ,savo akis ir griebtis 
n^ujų būdų kovai prieš išnau
dotojus ir unijos pardavikus. 
Toliaus Kennędy sako: “Ke
turi metai atgal mainieriai 

i kietųjų anglių išėmė 80,000,- 
000 tonų į 264 dienas. Gi 
šiomis dienomis, su nauja ma
šinerija ir nauja sistema mai
nieriai tiek anglių, išima į (i a u g 
mažiaus dienų.” Viršuj 'kal
bėjo už naujas rinkas del kom
panijų, dabar parodo, kaip 
skubinimo darbas yra varo
mas per uniją pirmyn. Ir ak- 

jlas žmogus gali matyti, kaip 
b e r n a u j a anglių viešpa- 
čiamsx unijos viršininkai, t Jie 
kalba ' už naujas rinkas del 
kompanijų, už\ s k u Ui n i m o 
sistemą ■ ir tuomi kalba • apie 
panaikinimą bedarbės. Nei 
žodelio prieš ’"skubinimo • sis-.

WILKES-BARRE, Pa.—Ra
šiau apie pirmos dienos sesi
jas ir pačios konferencijos tik
slus. Dabar tenka parašyti 
apie tolesnę konferencijos ei
gą-

Antradienio sesiją atidaro 
„ Boylanas ir perstato raportuo

ti sekretorių Enoch Williams, 
dvejų metų apyvartos. Pra
dėjus raportuoti, vienas iš de
legatų duoda įnešimą, 
portas būtų pavestas 
jai. Grupė delegatų 
ir griežtai, reikalauja, 
portas būtų smulkmeniškai iš
duotas konferencijai. Didelė 
didžiuma balsų atmeta įneši
mą. Raporte pažymi, kad 
distrikto viršininkai išleido 
daugiaus, kaip po dešimtį tūk- 

. stančių dolerių. Tūkstančiai į 
išmokėta viršininkams už vieš
bučius in keliones. Viso išmo
kėta $308,513.96 viršininkų al
goms ir jų išlaidoms. O įplau
kų būta $369,977.88. Toj su
moj priskaitoma ir nepaprasti 
asesmentai del streikierių. Va
dinasi, sumokėtus mainierių 
dolerius del streikierių suėdė 
distrikto viršininkai. Taipgi 
raporte pažymima, kad dfs- 
triktas iš seniaus sutaupintų 
pinigų paskolino J. L. Lewisui 
$100,000. Raporte* žymi, kad 
tai del buvusio mainierių strei
ko. Bet tikrenybėj, tai del 
sulaužymo streiko, del daužy
mo mainieriams galvų. Po 
raportui, vienas delegatas sta-, 
to klausimą: Kaip galėjo vir- 

> šininkai tūkstančius dolerių iš- 
; leisti ant viešbučių, kuomet vi- 

są distriktą galima į kelias va
landas apvažiuoti?, Kiekviena' 
kartą galima parvažiuoti nak-

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. ? 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.
. Maliavotame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Dart 
atliekame greit ir tinkamai.

K / Tarkitės su mumis del
YpatiŠKai ar laiškaiS kreipkitės

k. M. s.

porterius. -7 čia Boylanas

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas. Savininka s. * Tel. Stagg 6533

’ ir jų 1 ištinę spauda nedavė jokio 
turėtų patarnavimo* del darbininkų.

Kuomet Mary Kelleher, su 
kitais A. D. F. vadais, atėmė 
streiką iš Nacionalės ’Audėjų 
Unijos, įkalindama organiza
torius, tai Kelleher ir kiti gy
rėsi streikieriams, kad N. A. 
U. organizatoriai yra negeri, 
raudoni ir už tai juos .areštuo
ja valdžia, mus’gi valdžia ne
areštuos. Tiesa, kad jų ne
areštavo, bet' už tai areštavo 
streikierius, kurie tik pasirodė 
aktyviau kovoją už savo rei
kalus. Ir tie visi areštuoti 
streikieriai Kelleher akyse li
kosi nekošer, nes jie energin
gai kovojo, kad laimėjus strei
ką.

Delegatas duoda įnešimą, 
kad prašalinti visus reporte
riu^, jei jie neaprašys gerai 
konferencijos eigą. Buvo dis
kusijos per keliolika miliutų. 
Kitas delegatas duoda įneši
mą, kad padėti minėtą įnešimą 
stąląn.< Nubalsuoja didele di
džiuma . balsų prašalinti re- 

pasi-

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Kmy JūsPageidavot

50
100
200
300
400

Litų 
Litų 
Litų
Litų 
Litų

5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

500
: 600

700
800
900

už 103.00

Litų uz
Litų* už

62.00
72.25
82.50

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

UZ

1000 Litų

Norėdami materialiai pagelbėti savo giminėms ar 
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per
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dirbti tam tipui kovoje už šil
tas vietas, tad nėra ko stebė
tis, jog ir protas susimaišo ir 
uodegos išdygsta.

Bile kirminui su žalia pa
pilve lengviau pramisti tarpe 
žaliuojančių lapų, negu mūsų 
pilvotiems “ponams’ 
Yorko restoranuose.

Nežinia, ar ir mūsų "pane
lei” Jurgeliūtei taip “sunku” 
pragyvenimą daryki, kaip ki-

PERSIKEITIMAS
Kada toksai Gegužis ar Vi- 

taitis kokiu tai būdu dasigau- 
na iki urėdo kokios tai milio-l 
nines organizacijos ir prade-! 
da uostyti tą milionuką, tai ži
nok, kad jau stosis koksai tai 
persikeitimas. Mat, beuos-į 
tant tą milionuką, jų protas' 
pradeda transformuotis į ko-i 
kią tai košę, liežuvis pradeda; 
tinti 
joj. 
m as 
visai

New

unija, kuri ir streiką veda.
Apie dvi valandas užėmė, 

pakol visi darbininkai apleido 
dirbtuvę. Kaip tik darbinin
kai išėjo iš dirbtuvės, tai uni
jos organizatoriai pradėjo pra
kalbas sakyti. Atsirado kom
panijos išlikimas sargas, kuris 
bandė nekisti kalbėti. Bet 
tuojaus pasijuto, kad iš nosies 
rašalas bėga ir reikalinga pa
ge lba. Vėliaus laikraščiai ra-

tiem, tik bespacieruojant po į še, kad du tokie ištikimi atsi 
New Yorko gatves ir už 
negaunant atlyginimo, kaipo

. “kelionės” lėšų. Vien tik ga-
Tokis staigus persikeiti-j ijma patėmyti ir iš jos laiškų

i suprasti, jog ji yra kuomi tai
Jei smegenys; neužganėdinta: ar tai bolševi-

ir neišsitekti jų valgomo-:

iš atžvilgio darvinizmo 
galimas. v 11V II CV11 VU J U Vii • CV1 vC*l U \/lOV V 1

ar liežuvis kodėl tai atneša kais ar Gegužiu, kad jis jos

ž tai įdūrė ligoninėj, kuriems turėjo! 
Giosiš taisyti.

Darbininkai, apie 1,000, 
maršavo į svetainę ir ten 
tingą laike- Tą dieną dar 
licijos nebuvo.

Puslapis Penktas

serioziškus nemalonumus ;or- 
ganizmūi, tad

neleido važiuoti Lietuvon su 
ar kuom kitu...

/ pas 
kėiti-

kaip pas Vitaitį, bet vis
yra neužganėdinta ir pik- 
Gal ne tokia pikta, kaip
Baltimorės seime buvo,

išsigimimas, ekskursija, 
daugiausiai prisitaikančių prie ir negalima sakyti, 
išgvėrimo, turi privesti prie to
kio efekto.

ją pasireikštų tasai per 
m as, 
gi jiSakoma,* kad žmonės su 

transformuojančiu protu ir iš
tinusiu liežuviu greičiau ding
sta nuo žemės paviršiaus, ne
gu normalūs, 
biausia ir bijo.

pradeda savo smegenis mankš-1 VT i'"!
tyti, liežuvį vartyti, kiek tik. 
drūti.

—Meiagai, banditai, krimi
nalistai ! žiūrėkite, kad tas 
nelabasis Siurba net cirkulia
rus išsiuntinėjo nurodydamas, 
kaip greičiau tą milionuką iš 
mūsų panosės atėmus ! Ar tai 
ne gvolfas!

Nuo piktumo ir pagiežos jų 
liežuviai dar labiau ištinsta, i 
smegenys jau krauju pasiurb-j 
sta, gi akys viršun išsiverčia...

šaukia daktarą.
Daro prideginimus, įčirški- 

mus, eks-ray spindulius varto
ja.

Negelbsti.
—Liežuvius nupjauti,—pa- Lėsi užsilikusią duoklę, 

reiškia daktaras.
—Nupjauti nesunku,—išgą

Stingu balsu sušunka Vitaitis, I už du mėnesiu užsivilkus huoi 
y-ale kas kitą įdės,—liežuvį \
švaresnį, tinkamesnį, žmoiškes- 
nį? i

Vienok, nenusimena tie mū-: 
sų burnotojai. Liežuvį šiaip! 
taip apverčia ant kitos pusės | 
ir jau pradeda dejuoti:

—Mums neužtenka aštuonių 
dolerių į dieną pragyvenimui? 
Koteliai brangūs, valgiai dar 
brangesni—ir vis iš savo ki- 
šeniaus dar prisieina dadėti. 
Ar tai ne žertas!

Bedejuodami pradeda dū
moti : ir navatnas tas 
—Amerika. Lietuvoj 
vyžas nešiodavome ir 
kiaules ganydavome, 
barščių sykį į dieną užsrėbę, 
o čia, žiūrėk, ir milionuką ga
li pauostyti, hotelyj apsigy
venti ir skanius pietus paval
gyti. Visi tik ir vadina: po
nas Gegužis, ponas Vitaitis, 
na, ir panelė Jurgeliūtė.

čia, bemąstant su saldžia 
šy*psa ant veido, čiuptelėja 
sau už pasturgalio ir sušunka:

—Bėda, uodegos pradeda 
dygti! Persikeitimas į atbu
lą pusę! Šalin darvinizmas! 
Kas čia dabar skelbia evo
liuciją f Tai aiškus apsireiš
kimas revoliucijos. . .

Taigi, naujos gyvenimo są
lygos Amerikoje povaliai iš
dirba naują biologišką tipą, o 
jei dar prisiminti kokius orga
niškus prajovus prisieina IŠ

To tai jie la- 
Bijo nustoti j 

Na, iri

kontras 
būdavo 
vyžuoti 

šaltų

kad 
kada treptelėjo koja j padlagę 
ir šaukė nutilti, bet vis gi pik
ta. Ji neįkyriuos Baltimorej 
taip išgąsdino savo piktumu,

39- J. Chiplish, 6Ų Vandalia St., Collins-I £> L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
ville, III.

40— M. Andriuškevičius, 172 Gertrude St..
Akron, Ohio.

Guzcvičienė, Box 400, Benld, Ill.
Miller, Box 264, Buckner, Ill.
flatus, 215 Hess Ave., Saginaw, Mich.
Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, HI.

Ig. V. Savukaitis, P. O. 262, Cuddy, Pa.

41— J.
42— F.
43— -K
44....L

Pa.

16—D. Simutis, Box 27, Blanford. Ind.
47—J. Vaitkevičius,

Detroit, Mich.
5768 Addison Ave.,

1
4S--A. Malinauskas P. O. Box 246,

Minersville, Pn.
49—A. Matulevičius 46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.
50 M. Urmoniūtė, 17 Norwich Ave., West

View, Pa.
51—J. Stanislovaitis

Wilkes-Barre, Pa
307 Plymouth Ave.,

52 V. Linkus, 3116 
cago, III.

So. Halstcd St., Chi-

53 J. Gudišauskas, 437 Elm St., Tama<iu(a,

DETROIT, MICH. 
Valdybos Adresai:

j Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash- 
j land, Avė.
Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 

1946 Sharon Ave.
Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 

done Avė.
Iždininkas, A. Vegela, 7715 Dayton 

Ave.
Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona 

Guntariene.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 vai. po pietų.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Liepos 19 d- jau visa dirb-i 
tuvė buvo apstatyta policija, 
bet ir darbininkai energingai 
pikiętavo.

Streiklaužių atsirado. Jų 
eile sustojo palei raštinę. Tą 
eilę sudarė juodukai ir baltie
ji. Bet,užėję pikietuotojai jų 
eiles išardė. Tuomet pribuvo 
policija ir pradėjo streikierius 
vaikyti. Bet vis gi kai ku
riuos streiklaužius pavyko at
kalbinti.

Taigi, lietuviai darbininkai, 
kaip vietiniai^ taip ir iš kitur j

>, nępa-| Sawtolle Ave.;

i ELIZABETH, N. J.
BB-! Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
m I Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
įpO“! Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 

jProt. Rast. B. BARKAUSKIS, 255 
Pine St.

Fin. Rašt. A. GRIGUTIS, 2122 In
galls Ave., Linden, N. J.

Ižd. V. Paulauškaš, 228 Clark PI.
Iždo Globėjai:

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave.
J. KRAKAUSKAS, 300 First St.

Organo Raštininkas J. KENTRUS, 
201'E. Westfield Ave., Roselle Park, 
N. J.

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

236

98

481

Park

Cedar

Hud-

LIETUVIS GRABORIŲS
IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 

} kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
^kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone_____________ Main , 9669
Bell__________________ Oregon 5136
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nei lūpų praverti. Ir jie vis! j
mąstė apie ją: graži ir išmin-1 atvykę, būkite atsargūs 
tinga mergina, tik pikta. Ir kliūkite į streiklaužių eiles, 
ko gi čia dabar pykti? Nei ” * ‘
vus erzinti ?
gerai žinoma,
susierzinimų ii
gus greičiau sęsta ir... persi-1 tuoriiet streiką laimės, 

įkeičia. . . i Murray Vergas.
Paskutiniu laiku ji irgi per-Į_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

sikeitė. Tik kitame klausime.! |
i-ii pradėjo reikalauti, kad No.|DraUffllQ Adresai, Klll’ioS
2 blankus būtų išpildytos at-| r- - -- -
skirai del kožnos savaitės.
gerai. Tas ir konstitucijoj 
kalaujama.
bar, o ne pirma?

ompanija deda visas pa- 
> darbi- 

streiką, bet jeigu tik
O juk visiems stangas, kad sulaužius 

jog nuo visokių nin|<u streiką, L_L .
■ piktumų žmo-! tarpe darbininkų bus vienybė,

t q ir' nnpci-l?....__ L i.

“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL
DYBA 1929 M„ BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagalbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave,; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
C-./--’.’-- __ ; Finansų Raštininkas-j K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Navaičius, 715 
North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulenas, 20 Faxon St. Visi iš

1 Montello, Mass. ‘

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĘ. HARTFORD, CONN. 

Valdybos Adresai:
Į Pirmininkas P. Kriščius, 

Terr. 
Vice-pirm. B. Muleranka, 

St,-
Proį. rast. J. Kazlauskas, 

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

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

481 Hudson St.
i Susirinkimai atsibūna __  ___ s
' ketvergą kiekvieno mėnesio, Labor 
! Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
į Conn., 7:30 vai. vakare.

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis,

kas antrą

re i

IdjJFIlJhlllMIIISIIIQIIIOIH

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA

Turi ‘"Laisvę” ta Organą
Bet kodėl gi da- APLA CENTRO KOMITETO:
•ma? Kodėl nuo ANTRAŠAI' * I

vieno nario reikalaujama, kad j 
jis užsimokėtų už vieną mė-j

gavus pašei pa, o huo kito— 
visai nereikalaujama, kyld ir

A. Žagaras.

DETROITO DARBININ
KIJ STREIKAS

RODGERS, 
St.,- Pittsburgh, Pa.

. STAŠINSKAS, 
, New Kensington, Fa.
J. MILIAUSKAS.
...: /__  i.......

—K. URMONAS,'
Norwich Ave., West View,
Kontr,:
URBONAS.
431 Library St., Braddock,
ŽVIRBLIS,
2321- 5th Ave., Pittsburgh,

URBONAS.
1911 Edgebrook Ave.,. Pittsburgh, Pa.

Pirmininkas—F.
312 Oregon
lis Sta.j 

Vice-Pirmininkas—K
Box 655, 

Sekretorius—.
626 Woodward Ave., KįcKees Rocks, 

Iždininkas- "
37 " 

Turtų

(Cor-

ra.

Pa

A. P. L* A. KUOPŲ SEKR 
‘ i > ANTRAŠAI ; •• Ii .

Murray Body Corp, dirbtu
vėje, kur išdirba del Fordo au
tomobilių vadinamus “kūnus,” 
darbininkų išnaudojimas buvo 
nesvietiškas- Įvesta skubinimo 
sistema. Darbo sąlygos labai 
prastos. Prie didelio skubini
mo darbininkai uždirbdavo 
nuo 5 iki 8 dolerių į dieną. 
Bet kompanijai pasirodė, kad 
ir tai darbininkai daug uždir
ba, todėl numušė trečią nuo
šimtį. Palaukus porą savaičių, 
paskelbė, kad vėl numuša nuo 
2 iki 20 nuošimčių.

Liepos 17 d. ryte darbinin
kai pareiškė protestą prieš nu- 
mušimą algų. Protestai tęsia
si pusę dienos ir darbdaviai su 
prižiūrėtojais nieko negali pa
daryti, darbininkų nenurami
na.
pė darbininkams eiti namo ir 
kurie norės dirbti, tai ant ryto
jaus ateiti.

Ant rytojaus darbininkai su
sirinko jau pasirengę paskelb
ti streiką. Taip ir buvo pada
ryta. Tuojaus darbininkams 
išdalinta lapeliai, kuriuos iš
leido automobilių darbininkų 1

3409 W. Čarspn St.,

315 Carothers Ave., 

Swalara Rd., Shcnan-

2— Pį Franckevičius, 
Pittsburgh, Pa.

3— -J. Šiurmaičiūtė, 
Carnegie, Pa.

4— P. Grabauskas, G6 
doah, Pa.

5— VĮ. Labutis, 121 E. Monroe St., McAdoo, 
Pa.

G—M. E. -Custerienė,
Cleveland. Ohio 

7—J. D. Sliekas. 3121 
wood. Pittsburgh, 1 

—W. Stačinskas, 
Pittsburgh, Pa. 

9—K. Stasinckas, 
ton, Pa.

10— Jį. Albauskis,
Chicago Heights, HI.

11— - ^. Barškictis, P. O.

12— J. Kinder is, 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R.
Banding, Pa.

14— C. Urbonas, 134 
Pa.

15— P. Kavaliauskas, 
ųuippa, Pa.

17—K. Levine,
Turtle Creek, Pa. 

19—-J. Preikšą,

PITTSBURGHAS IR APIELINKh 
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

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

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

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

Trot, selcr. E. K. šiurmaitienė, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones 
Ave.,| N. Braddock, Pa.
Ižd. j. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.

■, Siunčiant aukas, čekius arba mon
ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. š.

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

TTrhan’c Cnlrl Pnurrlnre (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-UlUdllb vuiuruwuerb bijo< Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

IIlTlfi I a Y Tabę centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
U1UU LaA laUo kitą, amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

GREENPOINT 1411

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

Kampai Clermont Avenue 
TELEPHONEi JUNIPER »79«

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

Siųsdami pinigui »u lavo adresu, užrašykite:

Turner

1568

R. 9

LIETU VOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Pirm. Chas. Jakams, 1564 
Avė., N. W. Te). 72073.

Vice-pirm. A. Krasnauskas, 
Quarry Ayj.

Tarimų Rx<t. K. Rasikas, R.
Box 117.

Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas
Hamilton Ave.

Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 
159 Haipilton Avė.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Avė. «

Trjstisai: A. Daukšas, seki'.;, 1131 
Walker Ave.; Ig. Medąstavičius, 
Frank žegūnas, J. Dambrauskas.

Džcnitorius F rank Žegūnas, 515— 
llth St.' ’

Svetainės nuomuotojas A. Garba
nauskas, J108. E.lizįabeth Avė.

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

D. Krasnauskas, 1529

A<1 E No. 38

Viduriai nevirškino per 
metus, Nuga-Tone 

pagelbėjo
iškentėjimo per 25 metus nuo vidurių 
kinimo, p-as Elmont Capron, Akron, 

surado pngolbą vartodamas Nuga
ištai ką jis sako: “Aš išvartojau 

jos ištikrųjų pa- 
man daug gero. Aš kentėjau per 25 

nuo nevirškinimo ir vartojau visokias 
rekomendavo, 
pabundu iš 

apsivėlęs. 
Tų , visų

pasaulyje,

25

Ai, žemiau pnairafięi, eiunčiu jutui VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit man 
priaiųati URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, au vi«ai« nurodjmaia, 
kaip vartoti., 
Varda« ————--------------—----- —..——-------- - ----------- - -------

926 Wheelock Rd.,

Elroy Ave., Brent-

2310 Sarah St., S. S.

Box 655, New Kensing-

1503 Wentworth Ave., 
i

Box 441, Courtney, ;

Maplewood Ave.

D. No.

439

. F.

Library St.,

300 Todd

42, Rices 

Braddock 

St., Ali

242 Penn Ave., Exlen 

Box 201, Minden, W. Va. 
20—A. Botyrius, Box 237, Burgettstown. Pa 

Mas-

St. 

St.

Link

Pagaliau^, darbdaviai lie- 2

Po 
neviri 
Ohio, 
Tone, 
vieną butelį Nuga-Tone 
darė 
metus 
gyduoles, kokias kas tik man 
bet nieks negelbėjo. Būdavo 
ryto ii mano liežuvis taip būdavo 
kad vo, tik galėdavau kalbėti, 
trobelių dabar nebeturiu.’’

Tai yra didžiausias įrodymas 
kad Nuga-Tone yra geriausios sveikatos bū
davot >jos. Faktiškai, virš milionas . žmonių 
gavo puikiausias pasekmes vartodami Nuga- 
Tono nuo skilvio trubelių, prasto • apetito, 
praradimo svarumo arba stiprumo, įrašų vi
duriuose, raugėjimo, inkstų, kepenų ir pūs
lės trubelių,, galvos skaudėjimo, svaigulio, 
chroniško užkietėjimo, silpnų nervų; prasto 
miego ir panašių ncdateklių. Nuga-Tone 
yra parduodamos pas visus vertelgas. Pa
bandykit butelį ir pąstebėkit puikias pasek
mes, kurios pasirodys j keletą dienų. Jei 
jūsų vertelga neturi jų pas save, reikalaukit, 
kad jis užsisakytų jums iš olselio vaistinės.

. AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO,, SCHOOL jy&OB
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
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

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

New York City

i TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III. 
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 
Moline, III.

Vice-pirm. L. Samulevičia, 
Avė., Moline, 111.

Prot. Sekr. A. Trepkus, 
į St., Moline, III.
’ Fin. Sekr.—K. Shimkus, 

St., Moline, III.
į Iždininkas M. Miliene, 502—4th Avė.,
! Moline, 111.
j Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 

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

; Moline, 111.
I DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
I ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Naujos Valdybos Vardai ir Adresai: 
Pirmininkas K. Maziliauskas,

593 Avė. A.
i Vice Pirmininkas A. Bočis, 

68 W. 10 
Protokolo Sek. P. Janiūnas, 

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

625 Boulevard 
Iždininkas F. Lukaitis,

330 Broadway
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

20 E. 22nd St.
12 Iždo Globėjas J. Laurinaitis, 

348 Avė. C<
| Maršalka L. Rimša,
I 167 W. 20 St.

325—4th

349—10th

135—36th

Bell Phone, Poplar 7545 $10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
j 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. Didelis parkas, 9^8 akerių tuojaus prje mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y. 

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

Court,

Samuel

Division

22—P. Cibulskis, 7042 
peth, N. Y.

24— J. Kasparavičius, 
Youngstown, Ohio.

25— M. Garrison, 317
Buffalo, N. Y.

26— (A. Dambauskas, 221
Girardville, Pa.

27— M. Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill.
30—J. Lconaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, III.
Easton, Kuopa,—M. Urba, 1119 Bushkill St., 

Easton, Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256 Scribner

Grand Rapids,
34— ;J. Audiejaitis,

636

E. Mahanoy Ave
St.

St.

Graborius-Undertaker

1250 Scribner Avė., 
Mich.
Box 113. Royalton. III.

fort, Hi.

35 K. Bagdonas, 
kin, Pa.

114 N. Vine St., Shamo-

36—K. Vaičiūnas, 
burg, Ill.

1’ . 0. Box 209, Harris-

37—L. Aimanas, 
Shanon, 4’a.

1’ o. Box 568, Castlc

38—B. Yuskauskas 1 Box 253,’ West Frank-

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

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA

Traukinys Veža 240 Milijonu Lucky Strike Cigaretu
Niektu' I’asattljy darbininkai gauna tokią gerą alga kaip 

Suv. Valstijose, ir niekur taip galima gaut nusipirkt visokių 
daiktų kaip Anierike. Amerikonų systema išdirbyščių su 
tokiomis augštomis išlygomis, padaro iš tų pačių darbiu inkų 
geriausius pirkėjus.

Šitos išdirbystes ir jų išpardavimas tokiai dideliai publikai 
padaro Suv. Valstijas lligočiatisią šalį sviete.

Pavyzdžiui: Taip daug prašo cigaretų padarytų iš pake- 
pyto tabako kad cieli trakiniai 24 vagonų, išvažiuoją ;su 
Lucky Strike cigaretais iš fabrikų. Kiekvienas vagonas turi 
apie 10 milijonų Lucky Strikes, visa suma susideda iš 240 
milijonų Luckies vienos dienos išdirbystes iš vienos fabrikus.

Amerikonų pramoninkai neturi bėdos išdirbt užtektinai 
publikai. Daug išdirbt yra Amerikos išradimas, išmokta per 
Karą. Bet jei daug nesimaudo tų, daug ir nepadarytų. Jpsų 
gerui ir šalies labui, pramoninkas padaro prieinamas kaitiąsr.

kapinių 
už žemą

Street
PA

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

DEVYNETAS 
VAIKŲ

Pelnas, yra dabar padarytas iš milžiniškos sumos-išdirbyš
čių, o ne tik kas nors uždėto ant kainos.

Tas išaiškina kodėl traukiniai nešdami 240,000,000 Lucky 
Strike cigaretų yra paprastas dalykas Lucky ^Strike fabri
kuose, Readsville, North Carolinoje. |

čia tik mažas'pavyzdys šios didelės išdirbystes šiame 
aprašyme. '' - > •

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius į trumpiausi laiką- 
Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. .Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Node)dieniais nuo H vai. iki 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas 
L. Tiku u s.
Ni:W YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

WORCESTER, MASS
i M i i i o ni erių 1 
korporacijų ad- Norėdami .tinkamai apsirengti, 

Įvokatas Arthur žinokite kad
J. W.Ililly, New H STANKAUS KRAUTUVĖJ 
Yonke, yra tė-j 
vas rtlevynių vai-j 
kti, ir pasakoja : 
buržuazijos 
kraštų 
riaijns, 
vynetą vaikų esą nių ir apatinių, įvairaus pasi

lsi rinkimo; puikiausių šilkinių, 
Ge_ vilnonių ir lininių drabužių čia v 

jam, gau- rasite sau patinkamų ir už ga- ( 
nančiam ’ šimtus'na žemą kainą; kaklaraiščių, 
tūkstančių dole- ‘pančiakų, marškinių ir kitko 
rių į metus, taip 
kalbėti. Bet te
gul jis pabandy
tų tokią šeimy
ną auklėti, gau
damas k o k i us j 
$18 iki $25 sa
vaitei, kaip pap- i 
rastas darbiniu- ■ 
kas.

90 Millbury Street 
Worcester, Mass.

| L»S> lėlį- i

reporte-'yra gražių papuošalų vyrams, 
būk xde- moterims ir vaikams—viršuti-

nesu n k u 
a u k 1 ėt i. 
rai

čia pirksite nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako turime del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai isitėmykit antraša: 
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

lĄyL .a,



Puslapis Šeštas
*

VIETOS ŽINIOS

Širvydukas ir Klinga
i listus!

streikierių ' miestelyj pažįstamas su pažįs- Lietuvos politinį vairą. [
iri kitokio tarnu, tai bijosi vienas į antra Toliaus, širvydukas tuiėjo pi i- j

' ' 1 ‘ ’ __ ‘1 ’ 1.' Y 1   JI  T t

L4V«lllillA<V* 0VG1CO111 * t*/-!

pamatę amerikieti, i laiku> P° dešimties metų Lie- clumpsus

| tokios atmatos.

dar-

Kas Bus 28 d Liepos?
lie-

I Prieškarinę Konferenciją

Narys.

Rep. D.

Skenduolio Lavonas Upėje
67

išvažiavime bus svečių iš kitų 
kolonijų.

centrą, 
adresu: International La- 
Defense, 799 Broadway, 
York City.

Pereitą šeštadienį
Berlin” sugrįžo L .

‘..J laivu šia tai turite užsimokėti už į lapelius, 
iš Lietuvos 1929 metus.

Bus išduotas raportas 
Forest Parko išvažiavimo.

A. L. D. L. D. 1 k p. org.

rengia išvažiavimą į 
Parka. Išvažiavimas 
bai puikus ir smagus, 
kviečiame visus vietos 
linkių lietuvius atsilankyti.
Kurie atsilankys, tie nesigai
lės, bet kurie neatsilankys, tie 
paskui gailėsis- Todėl geriau i Lietuvos pripažinimo, Iukiu vaJ ryte u 
atsilankyti, negu paskui gai- [ dalykų nebuvo, ir jeigu jisai' dalyvaukit ši
lėtis. ... . ^uri drąsos taip kalbėti, tai

Reikia priminti, kad šiame gal jisai vienas iš tų skundėjų

suvaržyti,'

HM

A. L. D. L. D. 1-mos Kp. 
Susirinkimas

116 Mergaičių Buvo Suimta 
■ Už Lapelius tarp Milicijos

Trečiadien., Liepos 24, 1929

Gastoniečiy Apgynimo 
Savaitė, Liep. 27— 
Rugp. 3 d.

i Sugrįžo iš Lietuvos Drg 
į Povilas Juodzevičius

nia su New Jersey. Norintiems šok
ti, grieš muzikantai, norintiems už
sikąsti ir išsigerti bus gėrimų ir už- 

j kandžių. Kurie atsives savo maudy- 
, mosi siūtus, galės išsimaudyti šla- 
I piam vandenyj. Kviečiam visur ir
.isas atsilankyti. "~1

Kelrodis: Važiuojanti į pikniką, pa- 
-------------...... i arba Berlin 

busą, pervažiavę per rivę ant Mar- 
. IŠ Philadel-

' Amerikos Lietuvių Darbi-! Per paskutines tris savaitesH-i 
ninku Literatūros Draugijos 1 daug komunistinių lapelių Ii-1 
kuopos mėnesinis susirinkimas ko paskleista Camp Smith, Clementon karą 
įvyks ketverge, liepos 25d., 8:-tarp milicininkų, 
vai. vakare, “Laisvės” : '

‘ . L Iv'”. .....  I Laurel Spring Road.
Draugai ir drauges, bukite, dienus, generolas Haskell su-]ejtj po dešinei iki tilto

PnnVcVill P ‘ Aidi-i - - FeeKSklll šf j Camden, N. J. IŠ Philadel-
svetai- miestelyj, netoli New Yorko. phijos galima paimti Berlin busą ant

Nuo liepos 27 d. iki rugpjū
čio 3 d. bus savaitė, specialiai brooklynietis drg. Povilas Jub- kuriuos turėtumėte atsiliepti 
paskirta apgynimui Gastonijos j dzevičius, kuris ten išbuvo apįe I 
streikierių, penkiolikai kurių porą, mėnesių, 
gręsia mirties bausmė elektros 
kedėje, o kitiems ilgi metai ka
lėjimo.

Ta ga$toniečių apgynimo sa
vaitė oficialiai atsidarys su di
džiuoju Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo pikniku šį šeš
tadienį, liepos 27 d., Pleasant 
Bay Parke, Bronxe, kur tiki- 

. masi turėti 50,000 publikos.
Tai bus darbininkų vienybės 
demonstracinis pokilis apgyni
mui kovotojų gyvybės.

Šiame piknike grieš simfoni
jos orkestrą iš 50 muzikantų, 
bus “fajerworkai,” krutamieji 
paveikslai, maršuojančios da
lyvių demonstracijos, revoliu
ciniai dainavimai, šokiai, dar
bininkiškų sporto gimnastikų 
rodymas ir kitokie įvairumy- 
nai.

Gastoniečių apgynimo savai
tė statosi sau sekamus uždavi
nius: surinkti milioną darbi
ninkiškų parašų po protesto 
peticija prieš pasikėsinimus 
ant Gastonijos streikierių gy
vybės; surinkti $50,000 į Ap
sigynimo Fondą; padidinti 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą iki 100,000 narių; 
rinkti medžiaginę 
šimtui Gastonijos 
šeimynų, kurios neturi kitokio 
pragyvenimo šaltinio, kaip tik 
pašalpą iš Darbininkų Tarp
tautinės Pagelbos.

Liepos 29 d., New Yorke, 
prasidės didieji gatvėse mitin
gai šioje kampanijoje už gas- 
toniečius. Pažymėtinas yra 
ypač masinis mitingas, . kuris 
tą dieną įvyks ties Eagle Pen- 
čil Kompanijos vartais, laike 
pietų, 10th St. ir 2nd Ąve., 
New Yorke, čia kalbės Rob
ert W. Dunn, Grace Hutchins 
ir kiti kalbėtojai, žinomi vi
sam darbininkų judėjimui.

Reikalaudami daugiau apie 
Gastonijos savaitės vajų, 
kreipkitės į Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo 
šiuo 
bor 
New

Jis lankėsi Pa
nevėžio apskrityj, Subačiaus 
miestelyj. Kaip daugelis ki
tų, taip ir drg. Juodzevičius 
pažymi, kad Lietuvoje ekono
minė žmonių būklė baisiai sun
ki ir politinis režimas neįma
nomas. Kaip žinoma, minėto
je apielinkėje pereitais metais 
buvo nederlius ir todėl žmonės 
dabar pusbadžiai gyvena. Pa
klaustas, ar žmonės gauna iš 
kokiij nors komitetų pašelpos, 
drg. Juodzevičius atsakė: 
.“Nieko.” Ir jis toliau nuro
dė: “žmonės tįk girdi, kad 
yra susitvėrę kažin koki šelpi
mo baduolių komitetai, bet jie 
baduoliais nesirūpina. Jei 
valdžia ką ir duoda, tai per 
klebonų tarpininkavimą ir gva- 
rantavimą. Ir tai už tą vis
ką reikės atmokėti valdžiai.”

Jei žmogus nueina kur nors 
į krautuvę, norėdamas gauti 
prekių bargan, tai krautuvnin- 
kai atsisako duoti be vekselio, 
net gi jei perkamas daiktas] 
tebūtų vertas tik 50 ameriko 
niškų centų. Nėra jokio pasi 
tikėjimo. Nei vienas nežino, | 
kas bus rytoj.

žmonės

Šios valstijos milicijos koman- 12th ir Market Sts. ir važiuoti
Čia išlipus, 

---c—- — ----- e. - -, ------- i , --- , v_.v. v.veii.vi .r., mio, o perėję 
šiame susirinkime, o svarbiau- ėmė 16 mergaičių, dalinusiu ; tą, rasite pikniką po dešinei.

(174-175
CLEVELAND. OHIO

Lietuvių Salės Bendrovės šėrininkų , 
‘..pusmetinis susirinkimas įvyks penk- 
’ 1 tadienio vakare, liepos 26 d., 7:30 

Visi šėrininkai prašomi atsi-

Jos priklauso Komu-' 
Yra ir laiškų, į į nistų Partijai bei Jaunųjų Ko-j 

. ! munistų Lygai. Generolas šį1 
iš karta jas be bausmės paleido , j.... , ., , ‘ . ... , ■ . , . ! tadienio vakare, liepos 26 d.bet pagrasino atiduot jas Į tej-j vai. Visi šėrininkai prašomi 

■'smo rankas, jeigu jos dar ka- lankyti ir aptarti salės bendrovės rei
dą pasirodys tarp kareiviu. ika,us ir patirti apie jos dabartinį

Apart lapelių, buvo pasklei- ; giasi prie bazaro, kuris įvyks rugsė- 
' sta tūkstančiai ir knygutės j.jo 22 iki 29 d. Prašome visi! drau- 
; vardu- “Milicininkai renu-ki- tanie laikotarpyje nerengti: vaidu Milicininkai,^ engki parenginiU( bet , lietuvių saiėS 
j tės į kitą karą, prieš kapita- j bazarą. Visas draugystes ir., pašali

nius prašom prisidėti prie bazaro su
rengimo. ‘Pereitą sekmadieni, Forest 

Parke, apart daugelio išvažia-j ------------------ “
vimų, įvyko ir iš I “Vienybės” į — -- - -
pastogės taip vadinamo Tau-Į 
tiško Pasilinksminimo 7” ’ 
išvažiavimas. Tur būt, jkad v - - _ .
pakenkus A. L. D. L. D. ir L. j Nusmugeliuoto Banko 
D. S. A. pirmų kuopų progra- 
mai, kaip tik tu6 laiku ir jiel 
pradėjo savo programą. Pir-I Prasidėjo 
mutinis kalbėjo širvydukas. Jo teisme New 
, .. . . T • j • i i-........

i Tik po 10c nuo Dolerio 
K'iubo Gausią Depozitoriai Clarke

B-vės Valdvba.

SALES—PARDAVIMAI

Generalių Sesijų 
Yorke byla suk- 

kalbos temą—Lietuvos nepri-’čių, kurie nušmugeliayo Clarke 
! klausomybės p r i p a ž inimas. i Brothers Banką, būdami to 

■ " ’ 1 1 pranardydami
nebus. Kalbėda- ■ apie $5,000,000 žmonių pini- 

i gų, Jeigu į tą banką pasidė- 
jusieji taupymui pinigus dar 
kiek ir gausią, tai ne daugiau, I daug’ metų.

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
iki 

pa- 
til

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

i

i

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

5 417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.
9 ____    *

i
i

PARSIDUODA Valgykla labai ge- Į 
roj vietoj. Priežastis pardavimo, i 

turiu apleisti miestą. Atsišaukite j 
“L.” ofise. (174-176)1
PARSIDUODA grosemė, biznis Į- 

dirbtas ir gera proga pirkti. Kreip
kitės po No. 22 Stagg St., Brook
lyn, N. Y. < (174-179)
PARSIDUODA restoranas—lietuviš

ka valgykla, labai geroj vietoj, prie 
didelio teatro, geriausioj Willianis- 

I burgo vietoj. Biznis įdirbtas per 
Nusipirkę nesigailėsit. 

kaip po dešimtuką nuo kiek- ] Pardavimo priežastį sužinosit ant vie- 
vieno doleno.—taip nuodug-, St, BrJoklvni N Y (174-176) 
n i a i š u 1 e ri a i nu b a n k r ū t a v o I j
banką, vogdami jo pinigus ir' 

Kaip dalindamiesi su valdininkais. į 
slavų tau-,'

baisiai suvaržyti, I inteligentijos, tik n “Į)UmnSU” Būsią PieVOS |REIKALINGAS janitorius del 8 8ei-!
paramą įsako drg. J. Sueina, sakysim I ūkininkai Lietuvos sermėgiai. -P r____ 4

i Turiu pasakyti, iš jo kalbėto- i banko^vadais, 
jas nėra ir i 
mas abi rankas laiko užpakali
niuose kelinių kišeniuose susi
kišęs- širvyduko svarbiausi ar
gumentai tai šie: Lenkija, kai-

j po didesnė šalis, | pasiėmė vi-
1 sus Lietuvos inteligentus, ne 
: tik Lietuvos inteligentiją, bet 
; ir kitų slavų tautelių-
i Lietuvos, taip ir

žodį pratarti. Visur pilna šni- sipažinti ir dar pilietiškos drą- 
pų, tėmijančių kiekvieną pilie-!s®s išreikšti pasipiktinimo^ žo- 
čių pasijudinimą. švaresni i b. kad, g^irdi, 'ir č------- ----
žmonės, ] 
kuris bando ką nors kalbėti 
apie politiką, tuoiau duoda 
ženklą akies mirksnių ar kaip 
kitaip, kad būtu atsargus. 

Jaunimas laisvėja, kas lie
čia religiją.

Pulkininkas C. R. Vau Et- 
teen, prezidentas Brooklyno 
Ash Removal Kompanijos, ke- 

dabartiniu tina išlyginti d i d ž i u o s i us 
>” palei kelią į Coro

na ir padaryti 320 akrų pie-tuvos nepriklausomybės, di
džiuma' Lietuvos valdininku vps (lčlei golfo žaidimo. Į tą 
šlėktos ir burliokai. Bandė Per ^0 metų buvo ver- 
jis ir bolševikus papurvinti, 1 čiama Brooklyno pelenai ir ki- 
bet nekaip jam sekėsi.

Klinga
šisai šnipas, skundikas 

bininkiškų organizacijų palei
do savo nešvarią burnelę taip, 
kaip ir jo yra nešvarūs dar
bai. ’jisai sakė, kad Amerikos 
valdžia nenorėjo pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybės tik

PRANEŠIMAI KITUR

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

FOR RENT
PARSIDUODA Restoranas geroj vie

toj, biznis Įdirbtas per ilgus me
tus. Gera proga pirkti. Kreipkitės 
po No. 398 West St., New York, 
N. Y. 173-175

AUTNOKlZf D 
onnuauioM

CASktTS

A

Ar žinote, "kas bus 28 d.
pos? Tą dieną East New Yor- ___ ____________
ko S. L. A. 322, L. D. S. A. 111 todėl, kad Amerikoje gyvenan- 

kuopos ti lietuviai yra padaužos, ne- 
Forest ištikimi nei Amerikai, nei Lie- 
bus la-

Todel 
ir apie-

tuvai, ir tie padaužos esą bol- i 
ševikai. šis šnipas turi drą-1 
sos kalbėti ir išvadas daryti 
pagal savo darbų. Skaityto-' 
jai, turėtumėt atminti, kad tais' 
laikais, kada ėjo

NEWARK, N. J.
L. P. M. S. 7-tos kuopos labai pragyvenimą, 

susirinkimas bus pėtnyčioj, AVest St., 3rd floor, New Aork, N.
180 i Y. . 14<-74

A. 
svarbus 
26 liepos, Lietuvių svetainėj, 
New York Avė., 8-tą vai. vakare. 
Visi menininkai malonėkit atsilan
kyti, nes turime prisirengti prie žie
mos sezono. Taipgi turėsime išrink
ti delegatus Į 3 Apskričio suvažiavi
mą. kuris Įvyks 4 rugpjūčio, New- 
arke.

Geo. Kudirka.

MOKINAME BARBERIAUTI
, Mes mokiname barberiauti ir mo
terims plaukus kirpti. Pilnas kursas

Į tik $25.00. Ateikite ir persitikrinki
te. Lietuvis instruktorius. -

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

I New York, N. Y. 169-93 1

MES PATARNAVOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

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

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

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

Telephone Stagg 0783

TAMSTOMS PA-

------------------------------------- .41

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

1 416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

GRABORTUS
(Undertaker)

£

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Juniper 7646
RALPH KRUČU '

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MA SPETH, N. Y.

■ Tel., 'triangle 1450 •
[Lietuvis Fotografas;
J IR MALIORIUS i

PASIRANDAVOJA šeši fomišiuoti 
kambariai. Kas nori, gali pirkti 

'visus fomišius ir randavoti kamba- 
'rius, randa pigi. Kambariai randa
is! prie vandenio, daug laivų prieina. 
Aš turiu darbą ant laivo, todėl 

i norėčiau parduoti. Galima daryti ge- 
G. M. Kanton, 420

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

I 
gerai ir pigiai IDarbą atlieku

Kreipkitės šiuo adresu: j
JONAS STOKES I

Į173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. Į

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

DR. A. t. CEASAR
3 DAKTARAS IR CHIRURGAS !
S Specialistas del visų ligų ir opera- 
scijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy- 
mo būdai.

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

NEW YORK CITY į 
^Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki! 
?8 P, M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M J

Jau nekartą buvo raginta, 
kad unijos ir įvairios kitos 
darbininkų organizacijos iš
rinktų ir pasiųstų po 3 iki 5 
delegatų į Prieškarinę Konfe
renciją, kuri įvyksta šį ketvir
tadienį, vakare, Irving Plaza 
svetainėj, Irving PL ir 15th St., 
New Yorke. Konferencija bus 
npodugnam prisirengimui prie 

arptautinės Raudonosios Die- 
os, Rugpjūčio Pirmosios, kuo 

didžiausiems masiniams darbi
ninkų pasirodymams su de
monstracijomis gatvėse, už So
vietų Sąjungą ir prieš imperia
listinius jos neprietelius. — 
Kurios organizacijos ;tuo tar
pu neturės savo reguliarių mk 
tingų’, tai tegul jų komitetai 
phškiria atstovus į kęnferen- 
ciją.

7,400 Netvarko Gatvekarią 
Darbininką Reikalavimai

7,400 Newarko gatvekarių 
mbtormanų, konduktorių ir 

 

bušų šoferių reikalauja pridėt 

 

25 nuošimčius uždarbio ir į- 
vest 8 valandų darbo dieną, 
vietoj dabartinės 9 valandų 
dienos. Darbdaviams duoda
ma laiko iki spalio 1 d. atsa
kyti* i tuos reikalavimus. Dar
bininkai priklauso Amalgam
ated Elektrinių Gelžkelių Dar
bininkų Unijai, prigulinčiai 
prie Amerikos Darbo Federa
cijos. Kiek tai liečia Federa
ciją, tai jos vadai parduos dar
bininkus iri cįabar, kaip kad 
ji parduoda New Orleano gat
vekarių streiką.

Šokikas Apkirto Milionieriu 
Dukterį, Antrąją Pačią

WORCESTER, MASS.
L. D. L. D. 11 kuopos susirin- 

klaušimas kimas bus nedėlioj, 28 d. liepos, Lie- 
tnlrin i tuvki svetainėj, 29 Endicott St., 10-tą 

LOKIŲ ! ,.o] Draugai ir draugės, visi
šiame susirinkime, nes 

yra svarbių reikalų aptarti. Taipgi 
turime centro komitetą nominuoti. 
Kurie dar neužsimokėję, tai Šiame 
susirinkime dar galėsit užsimokėti 
be Įstojimo. Tat atsilankykite.

Sekr. J. K. K.
(174-175)

Ba- 
su- 
No.

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
J. S., 114 

Tel.

MALONAUS PASIMATYMO

buvo, jisai skundė Scran- 
įtono darbininkiškas organiza
cijas.

Širvyduko-Klingos prakalbų 
klausėsi kokie 20 žmonių, kuo
met prie bolševikų visa publi
ka suėjo.

Šeštoko Išvažiavimas
VT : New Yorko kun. šeštoko iš-
New Yorko milionieriu *ai" | važiavimas buvo labai mizer- 

pe naujas skandalas. Negras t 
Eugene Newton, vienas iš šo
kikų Harlemo kabaretuose, 
naktinių linksmybių urvuose, 
kaip dabar paaiškėjo, pernai 
lapkričio mėnesį apsivedė mi- 
lionieriukę Dolores E. Fordai- 
tę, kuriai buvo užrašyta $20,- 

j 000,000 tėvų turto. Bet dal
ine viskas. Pasirodė, kad pirm 
apsivedant su Fordaite jis bu
vo vedęs kitą baltą poniutę, su 
kuria iki šiol dar teismiškakne- 
persiskyręs. A

Fordaite yra užbaigusLyui> 
sus augštoj poniškų mergaįcių 
Smith Kolegijoje, Northamp- 
tone, Mass.

PHILADELPHIA, PA.
Vietos ir apielinkės Lietuvių 

duolių šelpimo Ko.mitetas šaukia 
sirinkimą seredoj, 24 liepos, po 
1011 Fairmount Ave., 8-tą vai. vaka
re. Visi delegatai malonėkit susi
rinkti, nes šis susirinkimas bus pas
kutinis baduolių šelpimo klausimu.

1 Turėsim nutarti, kur dėti surinktus 
Inas. Per visą dieną kokia 10 pinigus.
ypatų' aplinkui sukosi. Reiš- • ?ekr- -L
kia, newyorkieciai ne tik nei
na į mulkinyčią, bet ir nesilan- 
go į mulkinyčiai 1 
parengimus.

Šiame išvažiavime gauta du 
nauji nariai į newyorkiškę A. 
L. D. L. D. 23 kp., kurie gy
vena Brooklyne, bet sako, 
Brooklyne yra daug veikėjų, 
ir reikia remti tą koloniją, ku
rioje mažesnės darbininkų ju
dėjimo spėkos.

SO. BOSTON, MASS.
Vietos Suvienytų Organizacijų

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENT1STAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieft piet; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir rabatomiB iki 8 ▼*>. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
su lyg sutarties. , .

214 Perry Avenue,

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau sęnai matėmžsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

UŽEIGA .<

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

. V V* T , X-** J LA

parengtus ! Priešfašistinio Komiteto susirinkimas
I bus ketverge, 25 liepos, Lietuvių Pi- 
' liečiu Kliube, 376 W. Broadway, 8-tą 
vąl. vakare. Visi delegatai susirin
kit ir sugrąžinkit blankas, kurias 
buvote paėmę rinkimui aukų del Lie
tuvos baduolių, nes tas darbas at
šaukta ir turime aptarti, ką su tomis 
aukomis daryti.

Sekr. P. Traupys.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
t 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 bevaik 
kiekv^ną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus.

NAUJA BUCERNE

Užsimušė Puldamas nuo 
Kėdės

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 141-mos kuopos su

sirinkimas bus nedėlioj, 28 liepos, po 
No. 928 E. Moyamensing Avė. Pra
džia 10-tą vai. ryte. Visi nariai at
eikit, yra labai svarbių reikalų. Taipgi 
ir

nepamirškit užsimokėt mokesčius 
atsiimti knygas.

J. Baranauskas,
(174-176)

East River upėje, ties Met
ropolitan Avė., įBrooklyne, už
tiko beplūduriuojantį lavoną 
Leono Valčinskįb, 43 metų am
žiaus. Jis, sa/Koma, nukritęs 
vandenin nuo miestinių .pasi
linksminimo pagrindų toje vie
toje, liepos 18 d-

Užsimušė Th. Glendon, 
metų amžiaus, Collegfe Pointe, 
nugriūdamas nuo kėdės, ant 
kurios buvo pasistojęs, kad pa
siimt tūlų įrankių nuo lenty
nos, taisymo dirbtuvėlėje 
Queens Gatvių Valymo Biuro, 
po num. 228—124th St. Jo 
galva susikūlė į cementines 
grindis.

PHILADELPHIA, PA.
Didelį ir linksmą PIKNIKĄ ren

gia Phila. Darb. Org. Bendras Komi
tetas nedėlioję, 29 d. Liepos (July), 
1929, Laurel Springs, N. J. Pikni
kas prasidės 10-tą vai. ryte ir tęsis 
iki vėlai vakare.—Gerbiami Philadel- 
phi.ios ir apielinkės lietuviai! Nepra
leiskit nei vienas šito pikniko, nes jis 
bus svarbus ir įvairus, šiame pikni
ke bus duodamą dovanos-už atsižy- 
mėjimus: bėgimą, šokimą ir virvės 
traukimą. Virvę trauks Pennsylva-

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

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

Stanley Garback
431 LORIMER STREET 

Brooklyn, N. Y.

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir dauiriau.
Apynių Grybelių Lelijų šaknų
Aviečių uogų Gvazdikėlių Rūtų
Anižių sėklukių Imbiero šaknų Rožių
Brolelių Juod šaknių Remunėlių
Bernardinų Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Bezdų žiedų Kaštavolų šalavijų
Badijonų Kmynų Seneso lapelių
čepronėlių Liepos žiedų šafronų
čobrių Lisnikų Trijų devynerių
čyščių Metelių Traukžolių
Dobilų Medetkų Totorkų šaknų
Daržų našlelių Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Devynmečių durnaropių Našlelių Pinavijų šaknųL/zingeiiij 
Dagilių Puplaiškių Trūkžolių
Debesilų Parušanijos ir Valerijos šaknų
Garstyčių daugybę kt. šalmėčių

apie kokią lietuviškąKiekvienas, žinpdamas savo prigimtoj kalboj 
gydančią žolę arba vaistą, tėgul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514

j




