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Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Anti-Karinės Demonstraci
jos Įvairiuose Miestuose

Amerikoj Komunistų Par
tijos Ketvirtas Distriktas 
rengia anti-karinius susi
rinkimus ir demonstracijas 
sekamose vietose:

Schenectady, N. Y., liepos
30 d., spprinkimafc ant gat
vės. KalbesFred Bieden- 
kapp.

Binghamton, N. Y., liepos
31 d., susirinkimas ant gat
vės. Kalbės tas pats kai-
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Utica, N. Y., rugpjūčio 1 
d., susirinkimas ant gatvės. 
Tas pats kalbėtojas.

Rochester, N. Y., rugpjū
čio 3 d. Susirinkimas ant 
gatvės. Kalbės Campbell, 
Essman ir Horowitz.

Buffalo, N. Y., rugpjūčio 
2 d., susirinkimas ant Mil
nor ir William gatvių. Kal
bėtojai Thorton, Fields >ir 
Simons. Rugpjūčio 3 d. su
sirinkimas ant Clinton ir 
Mich. Avė. ir kitas lenku 
apgyventoj daly. Kalbėto
jai K. Nieminski, Mitchell, 
Ross, Black ir Fields.

Visuose tuose mitinguose 
bus kalbama apie gręsiantį 
imperialistinį karą; bus de
damos pastangos gauti į 
Komunistų Partiją kuodau- 
giausia narių.
New Yorko Demonstracija

/Rugpjūčio Pirmą
New Yorko darbininkai, 

po Komunistų Partijos va-Į 
dovybe, smarkiai rengiasi1 
prie anti-karinės demonstra-; 
cijos, Rugpjūčio Pirmą. De
monstracija bus ant ' Union 
Square. Prasidės 4 vai. po 
pietų. Visi darbininkai mes-
kite darbą prieš 4 vai. ir da- lėtų Kariauti Prieš Sovietus 
lyvaukite demonstracijoj. ! 

Šį vakarą, Irving Plaza
’ svetainėj, New Yorke, įvyk-1 Konstantinopolis. L. 
sta anti-karinė konferenci- Trockis, buvęs Raudonosios 
ja prisirengimui prie c_ 
monstracijos. Keliolika uni
jų išrinko, savo delegatus 
ton konferencijon.
Francijos Komunistų Obal- 
• sis 10,000 Naujų Narių

Francijos Komunistų Par
tija rengiasi prie tarptauti
nės anti-karinės demonstra
cijos, Rugpjūčio Pirmą, su 
obalsiu 10,000 narių į Par
tiją. Francijos darbininkai 
susiinteresavę ^Rugpjūčio 
Pirma. x Tūkstančiai daly
vaus demonstracijose. Val
džia organizuoja spėkai iš
ardyti , demonstracijas.

Vokietijos socialdemokra- nų armijos būtų tik pagelbė
tų valdžia taipgi rengiasi " ‘ ---- •
išardyti darbininkų antika
rines demonstracijas.

Sovietų Sąjungos darbininkai aukoja savo algas 
gynimui Sovietų Sąjungos.

Ar jūs nepaaukosite Partijai savo dienos užT 
darbį?

Mažiau kaip 2,000 narių iki šiol atidavė savo 
dienos uždarbį Partijai.

Ar jūs esate vienas iš tų 2,000?
Jeigu ne, tai pamąstykite, ką reiškia, jūsų neiš- 

tesėjimas duoti Partijai dienos uždarbį.
Tai reiškia, kad Partija negal spausdinti milio- 

ną lapelių, kuriuos ji turi išleisti, idant nurodyti šios 
šalies darbininkams reikšmę Amerikos, Anglijos ir 
Japonijos imperializmui parsidavusių chiniečių ata
kos prie Sovietų Sąjungą.

Tai reiškia, kad Partija negali tinkamai orga- 
pizuoti kovą priep Imperialistų Rengiamą Karą 
Prieš Sovietų Sąjungą.

Tai reiškia, kad Partija negali organizuoti kovos 
sumušimui Amerikos imperializmo jo kare prieš So
vietų Sąjungą.S

Tai reiškia, kad mes negalime vykinti obalsio 
Ginkime Sovietų Sąjungą, Pasaulio Darbininkų Tė
vynę.

Tai reiškia, kad Daily Worker, kuris dabartinėj 
situacijoj turi padidinti savo cirkuliaciją ir turi neš
ti masėms mūsų pranešimą, turės sustoti ėjęs.

Tai reiškia, kad jūs silpninat Partijos kovos ga
lia.

Tai yra vienatinis atsakypias, kokį galima duo- 
šiame atsitikime.

Kapitalistinė Spauda Dar Vis Skleidžia Žinias, Būk Sovie
tai Pradėję Kariauti; Tautų Lygos Viršininkai Kalta •' 

Apie Militarinę Intervenciją
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Tuojaus prisiųskite savo dienos uždarbį per sa
vo branduolį į

Communist Party of America
43 E. 125th St., New York City

Žiūrėkite, kad dienos uždarbis nebūtų per sa
vaitę laikomas branduoly, bet kad būtų tuojaus pa
siųsta. ,

Žiūrėkite,' kad kiekvienas draugas jūsų branduo
ly tą patį atliktų.

Trockis Sako, Chinija Nega-

je. Armijos viršininkas, antra
dienį pasikalbėjime su laik
raščių atstovais pareiškė:

“Nėra jokios abejonės, 
kad agresyvumą parodė ne 
Sovietų valdžia, bet Chini- 
jos valdžia.

“Aš nemanau, kad karas 
gręstų, nes Chinijos valdžia 
negali kariauti. Iš milita- 
rinio atžvilgio Chinijos na
cionalistų armija yra labai 
silpna ir Chiang Kai-shekas 
turi suprasti, jog Sovietų 
viršininkai tatai žino.

“Chinijos nacionalistai ne
galėtų kariauti prieš Rau
donąją Armiją,s nebent chi-

i nes kitų valstybių armi
joms. Aš nemanau, kad to
kia koalicija militarinių 
spėkų būtų galima, ypatin
gai atsižvelgus į Sovietų 
troškimą išrišti gihčą tai
kos keliu.”

»

Trockis taipgi pareiškė, 
kad “opozicija” (trockistai) 

, Sovietų Komunistų Parti- 
dienį prezidentas Hooveris............

išleido pareiškimą, kad A- 
merikos valdžia panaikina 
uždraudimą, gabenti ghiklus 
Meksikon. Sako, kad dabar 
Meksikoj jau dalykai gerai 
susitvarkę (sulig Wall 
Streeto reikalavimo), nesą 
pavojaus naujo sukilimo, ir 
dėlto galima leisti ginklus ir 
amuniciją gabenti bile kam 
Meksikoj. ’ • ‘

Už-Hooveris Panaikino 
draudimą Gabenti Ginklus 

Meksikon

Washington. — Ketvirta-
joj, ištikus karui, stovėtų 
už revoliucinius principus, 
iškeltus lapkričio revoliuci
joj, 1917 metais.

Chicagio, III. — Standard 
Oil Kompanija Indiana val
stijoj organizuoja milžiniš
ką aliejaus trustą, į kurį 
įeis Pan-American Petro
leum ir Transport Kompa
nija.

TOKIO, Japonija.—Tre-|tų Sąjįyiga, atsisako leisti 
čiadienį čia gauta praneši-I įsikišti Tautų Lygai į ginčą, 
mas iš Mandžurijos, kad kurį ji turi su valstybe Ly- 
Chinijos ir Sovietų viršinin-1 gos nare, kaip kad Chinija, 
kai deda pastangas pradėti 
derybas Chang Chun mies
te, kad taikos būdu išrišti 
ginčą del Chinų Rytinio 
Gelžkelio, kurį Chinijos mi
litaristai sauvališkai užgrie
bė. I 

Pranešimas iš Chang | 
Chun Japonijos žinių agen-i 
turai Rengo sako, kad Mel- 

I nikov, Sovietų generalis 
konsulas, netikėtai atvykęs 
iš Charbino trečiadienio ry
tą. Su juo kartu atvyko ir 
Chinijos komisionierius už
sienio reikalams Charbine.

Melnikov ten sutikęs 
Chang Tso-hsiang, vyriau
sią valdininką Kirin pro
vincijos, kuris yra Mandžu
rijos diktatoriais Chang 
Hsueh-liango pirma ranka. 
Rokuojama, kad jų pasita
rimas bus -žingsnis linkui 
susitaikymo.

Taipgi pranešama, kad 
Sovietų konsulas Manchuli 
mieste tarėsi su Chinijos 
užsienių reikalų komisionie- 
rium ten ir pasiūlė sudary
ti tarpinę zoną palei rube- 
žių, kad išvengti susikirti- 
mu. c 

Kapitalistinė špauda dar 
vis rašo, būk. Sovietai pra
dėję kariauti prieš Chinija.

Chinijos šiaurvakarinių 
provincijų valdžios antra
dienį išleido ilgą pareiški
mą, kuriame bando apkal
tinti Sovietų Sąjungą “pra
dėjime kariauti.” Sako, būk 
Sovietai užgriebę Chinijos 
laivus ir tavorinius trauki
nius; taipgi šaukia, būk So
vietai siunčią orlaivius virš 
Chinijos teritorijos. Pada
rę tokius primetimus Sovie
tams, Chinijos militaristai 
sako: “Tokis Sovietų žings
nis prives prie sulaužymo 
Kellogg^’anti-karo pakto.”

Bet Sovietai pakartotinai 
užginčijo paskalus, būk So
vietų armija įsiveržus Chi- 
nijon. Chinijos militaristai, 

r . Ai.. ivi-i * matomai, su tikslu tuos pa- Soviety Orlaivis Isleks Ame- skalus skleidžia, kad svietui 
parodyti, jog Sovietų Sąjun
ga norinti karo, kad savo 

WASHINGTON.— Sovie- provokacinį žingsnį patei- 
tų penki lakūnai milžinišku j sinti, 
orlaiviu “Sovietų Kraštas”! 
išlėks iš Maskvos į Ameri
ką rugpjūčio 1 d., pasak čia 
paskelbto pranešimo. Or
laivis lėks per Aziją.

šis žemlapis parodo Chinų Rytinį Gelžkelį (Chinese 
Eastern) su Charbinu kaipo centraliniu punktu, kur Chi
nijos militaristai suareštavo šimtus Sovietų Sąjungos pi- . 
liečiu, gelžkelio viršininkų ir darbininkų.

Lietuvos Fašistai Užka- Pranešimas Apie Ko-
bino Amerikos Buržujui 

Auksini Kryžių
minterno Dešimtą

Plenumą

tai leidžiama Lygos komisi
jai pradėti m i lit;
venciją.

Reiškia, imperialistai svar
sto apie militarinę interven
ciją prieš Sovietų Sąjungą.

arinę inter-

Nezaliežninkų Kunigas 
Šleinis Nubaustas už 

•t i >

Girtuoklystę
AMEŠBURY; Mass. —• 

Pereitą pirmadienį Antro 
Distrikto teisme prie teisė
jo Pettengill įvyko teismas 
Lawrence lietuvių nazaliež- 
ninkų katalikų kunigo St. 
Šleinio. Teisėjas jį nubau- 
dė užsimokėti $100 bausmės" 
ir 30 dienų įrkaioįįmą už 
tai, <kad jis "būdamas girtas 
operavo • automobilį. . Kalė
jimo bausmė tapo atidėta 
ant dviejų metų ir jeigu ku
nigas per tą laiką neprasi
kals, tai nereiks sėdėti kalė
jime, bet jeigu jis per tą lai
ką vėl bus sugautas girtas* 
važiuojant arba kaip kitaip 
prasikals, tai bus padėtas į 
kalėjimą. Kunigas užsimo
kėjo $100 bausmę ir dar $15 
ekstra už girtuoklystę.

Bet dar ne viskas—šiuomi 
dar nesibaigia “dievo tar
no” “trobeliai.” Jis dar kal
tinamas pabėgime automo
biliu, kuomet jo automobilis 
susikūlė su kitų automobL 
liais, kada jis važiavo gir
tas. Už šį dalyką jo teis
mas atsibus rugpjūčio 26 d.

šeštadienį, liepos 13 d.g 
kunigas šlėmis* su savo 
“frentais” automobiliu va
žiavo kur tai, ir jo automo
bilis susikūlė su dviem au
tomobiliais ant Salisbury 
Beach kelio. Po susikūlimc 
jis bėgo automobiliu. Jis ir 
jo “frentai” buvo girti.

' MASKVA.— Politinio 
kretoriato raportas 
Komunistų
Pildančio Komiteto dešimtą 
plenumą, išleistas pirmadie
nį, pareiškia, kad apart dis
kusijų apie Sovietų Sąjun-^ 
gos Gynimo Dieną ir Tarp
tautinę Anti-Imperialistinio 
Karo Dieną, Rugpjūčio Pir
mą, Kominterno Pildanty
sis Komitetas išklauso ir 
diskusavo raportus apie 
tarptautinę padėtį ir už
duotis Komunistų Partijų. 
Raportus išdavė Kuusinen 
ir Manuilski. Raportą apie 
ekonominę padėtį ir Komu
nistų Partijų užduotis išda
vė Thaelmann ir Lozovskis.

___ _c Dešimtas plenumas nuta-j 
šy su Amerikos pripažini-j re paliuosuoti nuo darbo 
mu Lietuvos respublikos.

NEW YORK.— Antradie
nį New Yorko valstijos aug- 
ščiausio teismo teisėjas Le
vy, reakcionierius, aplaikė 
nuo Lietuvos fašistines val
džios trečiojo laipsnio Gedi
mino, Lietuvos didžiojo ku
nigaikščio, auksinį kryžių 
su kaspiriu. Tą fašistų kry
žių tam buržujui žydui už
kabino Lietuvos' fašistų ge-

se- 
apie 

Internacionalo

Gastonijos Įkalinti Streikieriai neralis konsulas New Yor 
Prašo Darbininką Pagelbos

GASTONIA, N. C.—Gas- 
tonijos įkalinti streiko va
dai, kurių teisemas prasidės 
pirmadienį, liepos 29 d., at
sišaukia į Amerikos darbi
ninkus ^pagelbos. Jie savo 
atsišaukime sako:

“Tik darbininkų klase, su
sipažinus su svarba ir reikš
me Gastonijos bylos, gali 
mus išgelbėti nuo elektros 
kėdės arba ilgų metų kalė
jimo. Kovojantieji darbinin
kai visoj šaly turi kuogrei- 
čiausia pakelti savo protes
to balsą ir padvigubinti sa
vo veikimą, kad mes,

ke, ponas Žadeikis.
Su tuo kryžium fašistinis 

prezidentas Smetona pri
siuntė Amerikos kapitalistų 
tarnui savo proklamaciją, 
kurioj jis sako,^kad kryžius 
jam suteikiamas už “vertin
gą” “pasidarbavimą” sąry-

Francijos Kabinetas Ratifika
vo Skolų Sutartį su Amerika

PARYŽIUS. — Po ilgų 
diskusijų anksti sekmadie- 

Na- nio rytą Francijos atstovų 
cionalės Tekstilės Darbiniu- butas ratifikavo Francijos- 
kų Unijos nariai, būtume Amerikos (Mellono-Beren- 
paliu^suoti.” ger) skolų sutartį.

Tuo būdu Franci ja dabar 
pasiliuosavo nuo užmokėji
mo- Amerikai $400,000,000 
su rugpjūčio 1 d. už supirk
tą nuo Amerikos karinę me
džiagą. Sulig sutarties, ta 
suma galės būt sumokėta 
vėliaus. Sakoma, sutartis 
del to ir užtvirtinta, kad 
nereiktų tuojaus mokėti tos 
skolos.

Detroito Automobilių Darbi-, 
ninkai Laimėjo-Streiką

DETROIT, Mich. — Trys 
tūkstančiai automobilių 
darbininkų,, kurie. streikavo 
prieš Murray Body kompa
nijos pasikėsinimą nukapoti 
algas ant 20 nuošimčių, ant
radienį pradėjo rengtis 
grįžti darban, kompanijai 
formaliai pareiškus, kad ji 
atšaukia algų nukapojimą. 
Darbininkai laimėjo keletą 
kitų reikalavimų.

Paskelbus darbininkams 
streiką, kompanija sumobi
lizavo policiją ir mušeikas 
prieš streikierius; Įvyko ke
letas susikirtimų tarp strei- 
kierių ir kompanijos sumo
bilizuotų spėkų. Policija 
brutališkai puolė streikie
rius. -

kaipo K. I. Pildančio Komi
teto ir prezidiumo narius: 
Buchariną, Gitlową, Sorra 
ir Humbert Droz. Plenu
mas prašalino iš Komunistų 
Internacionalo Pildančio 
Komiteto: Pinlek iš Čeko
slovakijos, Lovestone iš A- 
merikos ir Spector iš Kana
dos.

Plenumas dapildė prezi
diumą šiais nariais: Gar- 
landi nuo Italijos Komunis
tų Partijos, Goodtwald iš 
Čekoslovakijos, Randolph iš 
Amerikos ir Gušsev nuo So
vietų Sąjungos i Komunistų 
Partijos.

rikon Rugpjūčio 1 d.

Sovietų Sąjunga Siunč : 
Atstovą į Londoną

Baltagvardiečiai 
Organizuojasi

Nice, Franci ja.—Čia ir ki
tuose Francijos miestuose 
rusai baltagvardiečiai orga
nizuoja spėkas, 'daro planus, 
kaip tuojaus išvykti kariau
ti prieš Sovietų Sąjungą 
prasidėjus karui tarp Chini- 
jos ir Rusijos. >

Fašistai Kirs Daug Miško 
1930 Metais

Kaunas.— Ateinantį metą 
esą numatyta iškirsti miško 
iš 37 miškų urėdijų, iš viso 
1,880,000 kietmeterių arba 
apie 9,400 ha.

Tautu Lygos Viršininkai 
Kalba apie Intervenciją
Iš Gene vos pranešama, 

kad Tautų Lygos viršinin
kai diskusuoja apieĮ Tautų 
Lygos galimybes įsikišti į 
Chinijos-Sovietų susikirti
mą. Jie mini Tautų Lygos 
įstatų straipsnį 17, kuris 
patvarko, kad jeigu kokia 
valstybė, kuri nėra Tautų 
Lygos narė, kaip kad Sovie-

MASKVA. — Trečiadienį 
Sovietų valdžia pranešė, 
kad ji siunčia savo atstovą 
j Londoną tartis del atnau
jinimo diplomatinių santi
kiu su Anglija. Atstovu 
yra Dovgalevski, Sovietų 
ambasadorius Paryžiuj.

Maskva.— Sovietų Sąjun
ga sustabdė pirkimą arba
tos Chinijoj; pirks kitose; 
šalyse. Sakoma, Sovietai ' 
kasmet supirkdavo Chinijoj 
arbatos už $7,500,000.
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GYVENIMAS AR MIRTIS?
Tai klausimas, į kurį A- 

merikos proletariatas turi 
greit atsakyti, nes penkio
lika Gastonijos darbininkų 
— narių Nacionalės Teksti- 
linės Darbininkų Unijos —

listinei racionalizacijai, ku
riai dėka mėtoma iš fabri
kų tūkstančiai darbininkų; 
priešingi imperialistiniam 
karui, prie kurio kapitalis
tai urmu ruošiasi, tai jūs 
pareiga ginti gastoniečius, 
remti jų kovas; gelbėti ko
vingiems Amerikos darbi
ninkams.

Gastonija, New Orleans 
yra tik pradžia tų didžių
jų kovų, kurios laukia mūs 
visų! Ruoškimės prie jų, 
remdami esamas!

Veikit greit, kol dar ne 
pervėlu!

Grinius—Liaudininku 
Pirmininkas

“Lietuvos Žinios” 
150) praneša, kad

“Liepos m. 5 d., Valstiečių 
Liaudininkų Centro Komiteto 
posėdy vieton išėjusio iš C. K. 
ir partijos J. Vileišio į C. K- 
tą pakviestas pirmas kandida
tas.

“Partijos Centro Komiteto 
pirmininku vienu balsu išrink
tas Dr. Kazys Grinius.”
“Laisvėje” savu laiku jau 

buvo sakyta, kad Jonas Vi
leišis — tasai amerikiečių 
socialistų ir sandariečių iš
garbintas “demokratas,” 
jau nuėjo pas fašistus, ap- 
leisdanjas liaudininkų eiles 
ir pirmininkystę. Gyveni-1

i
kalėjime, laukdami mir

tį ties.
Sykiu su tuo kyla kitas 

klausimas:
1. Ar darbininkai turi tei- 

-- jsę organizuotis į kovingas
darbo unijas ir kautis už 
žmoniškas darbo sąlygas?

2. Ar darbininkai turi tei
sę apsiginti nuo darbdavių 
kontroliuojamos policijos,

: kuomet pastaroji ant jų už- ■ 
puola?

Tik suprantama, kad A-l 
įmerikos darbininkai atsa-1 

kys teigiamai, tai yra:
Penkiolika suimtųjų teks-i 

tilinių darbininkų turi būti 
laisvi. \ 
p. Darbininkai turi teisę or
ganizuotis į darbo unijas.

Darbininkai turi teisę gin
tis nuo užpuolikų?

Bet vien tik tuščiais žo
džiais pasakyti neužtenka; 
reikia pasidarbuoti, kad ta- 
tąi įvykdžius gyveniman. O 
kaip geriausia pasidarbuo
ti? • ■ >

Tai pastebėjęs, darbininkų 
neprietelių abazas suklegėjo 
džiaugsmu, kad] “Laisvė” jau 
banki-ūtija. O ačiū darbininkų 
paramai, mes, “Laisvės’ ’ šeri- ’ 
ninkai, leidėjai, rėmėjai ir.skai-! 
tytojai, galime ] 
kad dabar “Laisvė” kaip turi
ningumu, taip ir finansiniai, 1 
geriau stovi, i ' 
vo gyvavimo istorijoje.

Tiesa, be parengimų 
vės” i 
dar negalime pasilaikyti. ( 
giai bent kada galėsime iš biz-i bėjus 
nio padengti iškaščius. Juk mes Į 
republikonų, dempkratų ir kitų ■ prieš 
darbininkų priešų kandidatų fašistinį gaivalą, suorganizavo 
skelbimų laike rinkimų nedėsi- 

' • i IT • • • v
mokesčio nuo $3 iki $5 dolerių 
už colį, kaip daro klerikalų, 
tautininkų ir socialistų gazietos. 
Jie parduoda darbininkų klasę 
buržuazijai ir už gautus Judos 
grašius leidžia savo laikraštpa- 
laikius. Gi mes, komunistai, 
savo spaudoje giname darbo 
žmonių reikalus, užtat gauname 
iš darbininkų paramą savo 
spaudai aukomis.

Dėka -draugų rūpinimosi

“mokslininkais,” galinčiais 
sukritikuoti viską. Vienu iš 
tokių yra kunigų “Garso” 
redaktorius p. Zujus.-^Savo 
laikraščio num. 29-tam jis 
drožia: K

“Yra visokių religijų ir dva
sininkų. Ministeris John 
Haynes Holmes, New Yorko 
komunitalės bažnyčios klebo
nas, savo pamoksle liepos 14 ĮmeJ “Laisvęneimsime už- 
dieną išpeikė krikščioni^ mok
slą ir asketizmą (atsiskyri
mą), vadindamas jį klaida. 
Ministeris Holmes be to pa- 

išsiskyrimus, 
nykt

žodį 
turi

Suvienytas Frontas Prieš Fašizmą
Nuo įsisteigimo fašistinės 

j diktatūros Italijoj, prasidėjo 
darbininkų bruzdėjimas prieš 
fašizmą. Pirmiausia, žinoma, 

- . . sujudo Italijos darbininkai,
finansiniai, jjem pagelią pradėjo suteikti 

kada sa-p<itų šalių darbininkai, ypatin- 
- - ‘ gai italai darbininkai, kurie ap-

J į “Lais- sigyvenę kitose šalyse, čionai, 
naudai be? be aukų mes' Amerikoj, gyvenantieji italai

Var-; darbininkai, kad geriaus pagel- 
kovoti savo draugam 

’Italijoj, ir kiwi karki vesti kovą, 
Im-inš Amerikoj keliantį galvą

šistai turi valdžios vadeles savo 
rankose, visur darbo liaudis 
žiauriausiai parsekiojama.

Klausimas, kaip nuversti fa- 
išistų diktatorių jungą ir kaip 
’ įsteigti visose šalyse darbininkų 
ir valstiečių valdžią—yra svar
biausias dabarties klausimas. 
Prieš Mussolinio, Ilorčio, Pil- 

Isudskio ir Smetonos gaujas rė
kia daugelis žmonių. Protes
tuoja liberalai, socialistai ir net 
krikščionys demokratai. Rėkia 

Į ir protestuoja Lietuvos liaudi
ninkai ir socialistai, kurie liuo- 
sa valia tą valdžią pavedė fa
šistiniams rūkaliams. šaukia 
prieš tą valdžią ir tie socialis
tai, kurie su Plečkaičiu pabėgo 
pas Pilsudskį. Bet jie visi nė
ra kovotojai prieš fašizmą. Jie 
nenori nuversti fašistinės dik
tatūros, bet nori susitarti su 
ja. Jie mielai smaugtų darbo 
žmones, jeigu tik būtų prileisti 
prie valdžios. Kas tiki tiems 
žbdžių kovotojams ir laukia jų 
pageltos, tas didžiai apsivils ir

Italų Priešfašistįnį Susivieniji
mą. Susivienijimas nors iš
kart silpnas ir prie gana sun
kių sąlygų, vienok pradėjo 
smarkiai darbuotis priešfašisti- 
niam veikime, žinoma, jam pa- 
gelbon atėjo ir kiti klasiniai su
sipratę, didžiumoje 
darbininkai. Darbas 
romas po visą plačią 
Buvo surengta daug 
į kurias sutraukta 
daug darbininkų. Buvo išleista Į' 
gana daug atsišaukimų- ir šiaip'su laiku pamatys, kad jie yra 

“Laisvę” platinti, kylant josjPer spaudą buvo paskleista ga- didžiausi darbo žmonių neprie- 
cirkuliacijai, su kiekvienais me- na daug propagandos ir agita-' teliai.
tais vis mažiau bereikia aukų, cijos tarpe Amerikos darbiniu-’ 
O gavus dar nors porą tūkstan- kų prieš fašizmą.
čių naujų skaitytojų, visai aukų i Vėliaus, fašistai į 
nebereikėtų. • Vengrijoj, Lenkijoj ir Lietuvoj..

. .. . .... . ! Visų augščiaus suminėtų šalių'
Apvaikščiodami dešimties me-, Suvienytose Valstijose gyvenau-

u' tuo^aXav«ap^fa! didŽiaUS;U ma'
kaino “Laisvės” rėmė'ai Veik-t •’ ' pl esta7.tyt jau is to, kad areštai einaKaipo daisies lėmėjai. veiK slstines organizacijas kovai djena ;š dienos kad žudymai 
lesniem - draugam pasiuntėme nr;ex fa5jzniq f iiPinvini 1 i • yIlhinnHc rinbinwi vsJsn, v<ndn 1 lasizmą. lues, neiu\ iai nesdiauja, kad ablavos niekuo- 

______________ , V* ;aaioininhai, tinime sa\o, Ame- nesibaigia. Tas parodo, 
į rik°s Lietuviškų Organizacijų revoliucinė darbo minių
Priešfašistinį Susivienijimą, ku- energija ne tik kad neišsisėmė, 

dalinai j{acĮ jos vjs daugiau atsi-
, randa. Revoliucinio pasiprie- 

Nors iki šiol ir Jjuvo darbuo- šidimo banga eina vis didyn.
i tąsi ir padėta daug darbo ir Darbininkam reikia būti labai 
energijos priešfašistiniame vei- atsargiem, saugotis įvairių suk- 
kime, tačiaus tas darbas neda- tų politikierių, o paimti savo 
yė tokių pasekmių, kokių galėjo pasiliuosavimo darbą į savo loc- 
duoti, o nedavė todėl, kad tas nas rankas.
darbas nebuvo sukoncentruotas; į Amerikos darbininkai, savo 
visi komitetai veikė atskirai, milžiniškoje didžiumoje, nusi- 
neturėjo tarp savęs ryšių, ne-1 statę prieš fašizmą. Tiesa, ir 
t urėjo tam tikro plano, pagal j čia yra fašistinio brudci, kuris 

į kurį visi priešfašistiniai komi-1 guldo savo galvą už fašizmą, 
•tetai vienodai darbuotųsi. bet nėra daug. Tarpe lietuvių 

Bet tai buvo tik'’pradžia darbo irgi yra fašizmo pakalikų, ku-
.. -------------- ------ ------------------------ —---------------------- --------------------------- I i Ikz MUUiXAVWU f

iš sykio viskas taip gerai sek- Karpavičių ir dar kitokių. Ret- 
tųsi, reikalinga tam tikro laiko j karčiais atsibaladoja ir iš Lie- 
prisirengimui, 'susitvarkymui, (tuvos fašistinių agentų. 2, 
Pagaliaus, daugelis iš i 
manėme, kad fašizmas tai tik

ateiviai, 
buvo va- 
Ameriką. 
prakalbų, 
pusėtinai

teisina vedusių 
kai tik jų tarpe “ima 
meilė.”
Mes pabraukėme 

“asketizmą.” Ką jis
bendro su atsiskyrimais? 

r..............:......... t - j * — i Asketizmas su šeimynų
mas parodys, j kurią pusę; skyrinlaisis turi tiek ben- 
vairuos Grimus Nenuma- dr0) kiek vanduo gu ugnim> 
tomą, kad jis suktų į kmię, klerikalu rašytojas ban- 
gaudamas is fašistų klikos do tataį sujįngti. Iš to jis 

padaro mišinį ir savo su
klaidintus skaitytojus dar 
labiau- sumulkina. Kokią 
pagaliaus jis turi teisę kri- 

| tikuofi “divorsus,” kuomet j 
|net tokio žodžio, kai “aske-i 
■tizmas,” prasmės nežino?

“‘Idiše Stirnine’ praneša,’ ______
kad Mariampolėje birželio 24 j . ,
d. turėjo įvykti žydų susiiin- T\ 1 C T A IVJ 
kimas, kad apsvarstytų klausi- "ar 1/Cl O. L. A, 1ZQ0 
mus surištus su rinkimais į 
sionistų kongresą. Turėję kal
bėti trys kalbėtojai. Susirin
kimui prasidėjus atėjusi poli
cija ir pranešusi, kad apskri
ties viršininko įsakymu minė
tiems kalbėtojams esą uždrau
sta kalbėti. Kalvarijoje 
nistų susirinkimas taip 
buvęs uždarytas. ”
Sionistai yra taip pat 

akcininkai, kaip ir patys fa
šistai, bet fašistų klika ir jų { 
bijosi. Ar galima tuomet 
tikėtis, kad fašistai leistų 
laisviau veikti darbinin
kams?

Vienatinė spėka, kuri gali iš
gelbėti darbo liaudį ir ją išgel- 

įsigalėjo bes—tai plačiosios ’ darbo mi- 
iiiios, susijungusios į galingą 
priešfašistinį bendrą frontą. 
Kad visų fašistinių šalių darbo 
žmonės kovoja, kad jie nepaiso 

ių persekiojimų, ma-

pensiją.
Svarbu Aukotojams į 

Komitetą Šelpimui
Lietuvos Baduoliu

šiomis dienomis vienas as
muo, aukojęs į KŠLB. prane
šė, kad jo prisiųstąją auką 
mes perduotume tom įstai
gom, kurios remia Lietuvoje 
veikiantį “Centralinį Komite
tą” (Smetonienės globoja
mą). Mes neklausėme, bet 
tą auką'sugrąžinome jam pa
čiam. Tai darome todėl, kad 
gerai žinome, jog “Centrali- 
nis Komitetas” remia ne ba- 
duolius, bet fašistų kliką, 
smaugiančią Lietuvos liau
dį. fašistų nerėmėme ir ne- 
remsime!
" Kiekvienas dhrbininkas 
privalo atsiminti sekantį: tie, 
kurie ragina darbininkus au
koti per “Centralinį Komite
tą,” yra fašistų bernai. “Cen- 
tralinis Komitetas” su savo 
pagelbininkais, Vitaičiais, 
Sirvydais* ir jiem tolygiais, 
apgavo amerikiečius darbi
ninkus labiau, negu kas tikė
josi: jis rinko aukas baduo- 
liams, bet baduoliai jų nega
vo. Dabar pranešama, kad 
“C. KS jau likviduojasi: vi
si pinigai, kurių bus apie mi- 
lionas litų, esą, būsią sunau
doti “statymui ligoninės” 
Šiauliuose. ..

Visi fašistų bernai, tauzi
ję, būk mes “apgavę” auko
tojus, dabar tegul pasako 
tiems, iš kurių jie pinigus 
ėmė, kur padėjo juos.

Komitetas Šelpimui Lietu
vos Baduoliu dar ir dar sykį 
pareiškia, kad aukotojų pi»L^ 
gai nežus: galite atsiimti at
gal, arba sunaudoti juos šel
pimui gastoniečią ir rėmimui 
prieš fašistinio judėjimo. No
rėdami atsiiihti atgal, būtinai 
prisiųskit jums pasiųstas kvi
tas : be kvitų negalime? išmo
kėti pinigų.

Fašistų bernų skelbimas, 
būk mes nesame davę auko
tojams kvitų, yra žemiausios 
rūšies melas.

KSLB. Sekretorius,
R. Mizara.

Ęeikia remti finansiniai 
gastoniečius — Tarptautinį 

E Darbininkų Apsigynimas, 
I kuris veda gastoniečių bylą, 
I pagrįžo surinkti $50,000 jų 
g gynimui. 
K Taip jau TDA. pasirįžo 
^..surinkti vieną milioną pa

rašų ant peticijų, reikalau
jančių laisves suimtiesiems. 
t>arbuokimes gavimui pa
rašų, reikalaukim laisvės 
gastoniečiams!

Veikit greit!
Gastoniečių teismas prasi

dės liepos mėn. 29 d. Gel
bėkit juos iš elektros kėdės! 
Gelbėkit dar vis streiko 
lauke besantiems Gastoni
jos tekstiliniams darbinin- 
.kams!

Tik masine kova Ameri
kos darbininkai išsikovos 
sau geresnes sąlygas darbo 
ir neleis kapitalistams nu
galabinti jų kovotojų.

Remkit Tarptautinį Dar
bininkų Apsigynimą, viso
kią pagėlbą‘siųskit į Inter
national Labor Defense.

Laikotarpis tarpe liepos 
nenešk) 27 ir rugpjūčio 5 
d. yra skirdamas gynimui 
r pagelbos teikimui gasto- 
liečių darbininkų. Pasidar- 
buokit tą laikotarpį, kiek 
galėdami daugiausiai, nes 
reikalas degantis.

Amerikos darbininku iš
naudotojų klasė nesnau
džia; jinai eina ranka ran
kon su Gastonijos tekstili- 
nių fabrikų baronais, kad 
sunaikinus tuos, kurie agi- į 
tuoj a darbininkus stoti į Į 
kovingas darbo unijas f ku
rie juos organizuoja. Bur-i 
žuazija dės didžiausių pa- 
stangų nužudyti tų penkioli- konnni'išfų71927.' 
ką geriausių kovotojų, ku- . - 
rie yra kalti, tik tame, kad man 8 komunistų veikėjai, 1927.

—Gubernatorius Fuller pra
neša, kad jis dar eisiąs kalbė
tis su Saeco ir Vanzetti, 1927.

a
Ž''

gynėsi nuo užpuolikų.
Jeigu, jūs priešingi kapo 

jlmui algų,, priešingi,kapita

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Liepos 25 d.:
—Pakarti Peterburgo deka

bristai—Pesteli, Rylejev ir kt., 
: 1826.

—Lenkijoj suareštuota 30

—Franci joj pasmerkti kalėj i-

Ir Sionistams
Nevalia Kalbėti

“Lietuvos Žinios” 147-tam 
numeryj rašo: kaipo Laisvės rėmėjai. Veik- Jšistinos organizacijas 

lesniem - draugam pasiuntėme' prĮe§ fašizmą " Mes

sio- 
pat

re-

Asketizmas ir “Divorsai”
Kai kurie mūsų priešai 

nori būti labai dideliais

;Gavę blankas darbuokitės, drau-1 
gai, kad surinkti savo kolonijo-! 
je kuo daugiausia rėmėjų para

• šų.
“Vilnies” reporteris turė

jęs interviu su p. Gugiu' Parinkti is draugų
.v |mų jubilėjum ir da 

apie tas kalbas del SLA. iz-įte blankos rinkimui 
do perėmimo.
praneša sekamai:

“Del kalbų, kad adv. K. 
gis, P. Jurgeliutė ir adv. 
gočius vyko į Pittsburghą 
imti iždo, adv. K. Gugis 
porteriui pareiškė, kad tai 
tiesa. Jis ir kiti minėti 
menys buvę Pittsburghe, 
ne perėmimui iždo, o tik

į rio veikimas, bent 
bnums yra žinomas.

Jei kurie matote galimybės j 
i pasveikini-' 

mų jubilėjum ir dar neaplaikė-1 
.... ..   i vardų, |uo-

Reporteris j jau reikalaukite iš “L.” Admi-
I nistracijos, kad prisiųstų.

Papilietis.

per- 
re- 
ne-!
as- į 
bet j

ELIZABETH, N. J
A. L. D. L. D. 54-tos kuopos!

■ dpi i susirinkimas įvyko liepos 17 d. Į1’ nebu\o galima nė tikėtis, Kad ,rie susideda iš Sirvydų, Tūlių,
• — - ----------------j —  v kiti . .... _ _ iriplmn i T T____________ ! Y 2 _ _ d _

peržiūrėjimo iždo su valdžios ^ariŲ
vardu mažai- Kuopa narių turi apie

susirinkime dalyvavo
joatstovais.

buvę {dėti j vieną banką bir
želio 18 d., tai nuo to laiko jis 
skaitosi priėmęs. j

“Šį peržiūrėjimą norėję pa
daryti valdžios atstovai, todėl 
jie ir turėję važiuoti.”

60, susirinkime dalyvavo tik 
apie 10* narių, tai peiktinas 
dalykas. šiame susirinkime

SVEIKINKIME DIENRAŠTĮ “LAISVĘ” 
DEŠIMTIES METU JUBILEJUM

Bet 
mūsų jie čia didelio pasisekimo netu

ri, didžiosios masės lietuvių 
darbininkų šalinasi nuo jų ir 
eina su Amerikos susipratusiais 
darbininkais, kurfe pradėjo or
ganizuotis nuo tos dienos, kada 
atėjo žinią apie fašistinių smur
tininkų įvykintą perversmą 
Lietuvoje. Per visą plačią A- 
meriką perėjo protestų banga, 

jti ir dar ant tūlo laiko pašilai-1 Visur, visose kolonijose, susi- 
O taip manė ko- pratę lietuviai darbininkai pa- 

imunistai ir, kaip pasirodo, jie sirodė labai gerai. O kas dar 
i buvo teisingi, kad fašizmas tai __ .... t_____ _____

delegatų' nėra kokia tai skirtinga siste- bininkų nusistatymą prieš fa- 
t ta ttL.„ i.... i^ovotų prieš kapitaliz-’ J * 1 • -•

fašizmas tai yra

prisirašė 2 naujos narės— O. laikinas apsireiškimas, jis ilgai
Virvičienė ir L. Vaičionienė. 1 - ...negalės išsilaikyti, tuojaus bus 

sukriušintas. žinoma, kurie 
Vėliau sekė įvairių komisi-; studijuoja kapitalistinę sistemą, 

jų bei atstovų raportai. T. D. 'ypatingai josios pokarinį laiko- 
A. ir . prtešfašistinio veikimo ■ tarpį, tie permatė, kad tai gal 
atstovai apsileidę, nes neatėjo. (|JUS paskutinis įrankis, kuriuo 
Tokiu būdu mūsų l^uopa i’a-, jje stengiasi darbininkus apgau- 
portų neturėjo is virsminėtų : • • • 
organizacijų. Turėtų mūsų kytY "alioj'e. 
atstovai daugiau domės kreip-j 
ti į susirinkimus.

Dabar paimkime
raportą iš A. L. D. L. D. II;ma, kuri 
Apsk. suvažiavimo. Ar tai to-hną, bet^ 
kis turėjo būti raportas ? Klau-| tiktai įrankis, dar žiauresnė 
sykite : “Konferencija buvo ’ diktatūra slopinimui darbinin- 
gyva (gyvi žmonės, gyva kon- kų klasės, 
fer.), delegatų buvo daug, šiandien jau 
Amsterdamo, Schenectady ir 
Lindeno kuopos delegatų ne-

Antro Apskričio! nes diktatūros.
— ...........” Tai ir’šia įkūrė fašistinę valdžią. Iš

Paklauskite patys; sykio daugelis manė, kad Itali-

šiais metais turime džiaugs- prato Kominterno liniją ir što
rmo sveikinti “Laisvę” dešini- j° viešą Kompartiją.
■ties metų sukaktuvėmis kaipo'^"Sos nuomonės draugai tuo- 
dienraštį, 
metais ‘ 

į kasdien.
Mūsų politiniai priešai tuo- 

[met ramino save pranašaudami 
greitą įnirtį “Laisvei” pradėjus 
eiti dienraščiu. Klasiniai sąmo
ningi darbirtinkai, gaudami , . . . . . .
įkvėpimo iš sėkmingos proįeta-į.?1 inl.n.^ 1imV \i Ta
rinės revoliucijos Rusijoj, ,eher-11S °P?Z1C1J2S a s 01™ 
gingai platino savo dienrašti ir ~ \ x . ..
rėmė ii aukomis- ant nlenalu refksmin^a 8TUPė opozicijos su 

.JJ , ’ . . Baltrušaičiu, kuri nepataisomai
jie tik nusispjaudavo. ' ‘ °viku 3 sekta kad"

* Ik 1 XlldlotzV Jį iv O U1Y L d y ivclxl

Eidama dienraščiu, “Laisvė” 
neslūgo, ale kilo. Ji stiprėjo ne 
tik materialiai, bet ir -ideologi
niai. Nors iš komunistinio taš- 

1 karegio dar ir dabar yra trūku
mų, tačiaus* palyginus šių die
nų “Laisvės” egzempliorius įsu 

■jos egzemplioriais dešimts metų 
atgal, mes matome didelį skir
tumą: dabar “Laisvė” bolševi- 
kiškesnė. Ji labiau riša lietu-Į 
vių darbininkų judėjifrią ^su I 
amerikonų po vadovyste J. 
Komunistų Partijos. 1921 m. j 
einant Komunistų Partijai iš 
slapto į viešą veikimą, dauge
lis nartų drebėjo iš baimės del n.J 
reakcijos. Visoje Partijoje su
sidarė opozicija prieš išėjimą 
partijos į viešumą. Stipri opo-igų skaitytojų, 
zicija buvox ir pas lietuvius, i “Laisvės” naudai parengimų j pasirašyta tikromis pavardė-Į Įėjimus? Kiek išžudyta? 
“Laisvė” ir tada teisingai su-{arba sumestų jai kiek aukų. , imis. ■ l4'"" i.—

Prie-

-met buvo paskelbę “Laisvei16 d. rugsėjo 1919 boikotą. ■ 
Laisvė” pradėjo eiti kg “Laisvei

Tas smarkiai pdken- 
i” ir visam sveika

jam komunistiniam judėjimui 
tarp lietuvių. Tai tik tuo 
trumpučiu laikotarpiu (apie 
metus laiko)’ buvo

Kad taip yra, tai 
neprisieina daug 

Aiškinti, veik visiem žinoma.
Italija—tai simbolis fašisti- 

Ten pirmiau-pradėjusi prisiuntę-
pulti “Laisvės” cirkuliacija. Da- vajus įvyks su teatru, 
lykams paaiškėjus, ištikimieji viskas. .

draugai į savęs, ar tokis turėjo būt-ra- jos fašistai bus geresni už pir- . — - 1___O 1___ .* Y. • T. . ... , -

pa
kenkti mūsų bolševistiniam ju
dėjimui ir, spaudai. Draugai, 
iš opozicijos grįžę į Partiją, rū
pinosi ątbudavoti tą, kas nesą
moningai buvo apardyta. Tuo
jau ir' vėl mūsų dienraščio cir
kuliacija pradėjo kilti ir tebe
kyla su kiekvienais metais.

“Laisvė” pradėjo eiti dien
raščiu 4 puslapių. Už keleto 

{metų buvo leidžiama tris dienas 
i į savaitę 4-ių ir tris 6-ių pusla- 
■jįių. Gi d^bar jau kasdien eina 

į 6^hy^nu^Kų)iųL Mūsų politinių 
priešų^4askalus apie “L.” ban
krotus margis ant uodegos nu
sinešė.

šiuo tarpu buvo prašyta drau- 
kad suruoštų

labiau parodo lietuvių dar-

išizmą, tai atsiliepimas į šaukia
mą suvažiavimą, kuris įvyko 
kovo mėnesyj 1928 m., ir kuris 

■ sutvėrė mūsų A. L. O. P. S., 
prie kurio prisidėjo ir katali
kiškų draugijų. Taigi, praei
tyje mes, lietuviai darbininkai, 
nuveikėme gana daug priešfa- 
šistinėj dirvoj. Ateityj mes ir
gi nesnausime. Kad mūsų dar
bas būtų sėkmingesnis, kad mes 
sutartingiaus galėtume veikti, 
tai yra sutverta PriešfašisUnė 
Federacija, kuri išdirbs /prieš- 

' fašistinio veikimo programą, 
Bet iš- pagal kurią mes turėsime veik- 

Priešfašistinės

portas?. j Juk buvo išrinkti du miaus buvusius valdžioje, su- 
delegatai, antras delegatas ne teiks daugiaus laisvės darbinin- 
tik kad apsirinkime nedalyva- kų klasei, įves nekurtuos page- 
vo, bet ir konferencijoj nebu-! rinimus darbavietėse.
vo- i ėjo kaip tik atbulai. Vietoj pa-, ti. Prie šios

Kuopos buvo nutarta dar gerinimų, kurių daugelis tikėjo-i Federacijos yra prisidėję veik 
gegužės mėn. kuopos vajus, si, susilaukė nuo f ‘ “ ............... .
kad ęgaut daugiau narių prie' daugiaus visokių apsunkinimų, organizacijos, 
kuopos. Taipgi nutarta, kad Darbo valandos pailgintos, mo- 
kuris draugas bei draugė pri- kestis daugelyje dirbtuvių dar- 
rašys daugiau, kaip septynis bininkam nukapota, unijos iš
narins iki 'naujų metų, gaus ardytos ir daugelis veiklesnių 
$5.00. Draugai ir draugės, zunijistų suareštuota ir sugrūsta 
parodykime savo gabumus, iš- į kalėjimus. Su komunistais dar 
auginkime savo kuopą'iki 100 
narių. Dar 
apie 6 mėn. 
susirinkimas

į 21 d., L. D. 
Park St.

fašistų dar j visos nacionalės darbininkiškos 
Gi Priešfašistl- 

inės Federacija bus susirišus su 
Tarptautine Priešfašistine or
ganizacija, kuri sutverta tarp
tautinio kongreso, kuris įvyko 
Berlyne kovu mėnesį 1929 m. 
Mes, lietuviai darbininkai, ku
rie esame nusistatę prieš fašiz
mą, pasisakome už tarptautinę 
kovą prieš fašizmą. Mes dėsi- 

jme pastangas, kad sutraukus 
dar platesnes lietuvių darbinin- 

Na, o kaip su kitų šalių fa- kų minias į priešfašistinį vei- 
šistinėm valdžiom? Ar jos ge- kimą.

Tegyvuoja suvienytas frontas 
Paini-1 ir tegul jis darosi dar galin-

žiauriaus pasielgė: daugelį už
tūrime laiko, dar ilgiem metam kalėjiman, 

Sekantis kuopos 0 Reletą net sušaudė. Komunis- 
įvyks rugpjūčio tų laikraščius uždarė ir spaus- 

P. Kliube, 69 So. ;fuves sunaikino.

K. V. Valeras.
Nuo Red---- Dalį korespon- resnės už Italijos fašistinę vai- į

dencijos, kur smerkiamas tū- d-žią? Nieko panašaus, 
las narys, apleidžiame. Mes kime kad ir Lietuvos valdžią; igesnis! 
jau kelis sykius rašėme, kad nors šalis gana mažiukė, o kiek Galinga darbo žmonių armija 
savitarpinė- kritika turi būt .ten darbininkų sugrūsta į ka- sutriuškins fašistinių žmogžu-

Galinga darbo žmonių armija

Ir'džių galią.
. i taip visose šalyse, kur tik fa- J. W.
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Krokodilius
Satyros ir Humoro Meistras

FAŠISTŲ MARŠAS
RėkirA, trypkim visi kartu, 
Kad bolševikus iškaltų! 
Rėk gėręs, rėk negėręs, 
Rėk “Durnybę” nusitvėręs.

Ei tu Linga, tu galvočius, 
Tu esi garsus Judošius, 

t Rėk gėręs, rėk negėręs,
Rėk “Durnybę” nusitvėręs.*

Tu baigei mokslus kursistų, 
Esi geru aferistu.
Rėk gėręs, rėk negėręs, 
Rėk “Durnybę” nusitvėręs-

Tu bandei menedžeriauti, 
• Kad pinigų prisikrauti.

Rėk
Rėk

gėręs, rėk negėręs, 
“Durnybę” nusitvėręs!

Bet
Nes
Rėk
Rėk

greit esi gavęs kiką, 
pasamdėme mes Miką, 
gėręs, rėk negėręs, 
“Durnybę” nusitvėręs.

Dabar liko tau gan liūdna— 
Duok ant bolševikų skundą. 
Rėk gėręs, rėk negėręs, 

<Rėk “Durnybę” nusitvėręs.

Ir tu, Vytaut, vyras miklus, 
Nes 
Rėk 
Rėk

įskundei bolševikus! 
gėręs, rėk negėręs, 
“Durnybę” nusitvėręs.

gausit savo dalį—Abu
Smetona duos po medalį.
Rėk gėręs, rėk negėręs, 
Rėk “Durnybę” nusitvėręs.

Amen.

TABOKIAUS RAPORTAI
Raportas Penktas

Pereitą naktį, prieteliai 
neprieteliai, jūsų Tabokius, įšo
ko, kaip tas ožys į rūtų darže
lį. Tokio nuotikio, kokis šį 
Išartą jūsų Tabokių patiko, ji
sai nevelina net ir» savo aršiau
siam neprieteliui, net ir tokiam,1 
kuris jo jauną pačiukę po pir-i 
mos nakties būtų paviliojęs. O 
tas viskas dėjosi ne kur kitur, 
ale ant šios ašarų pakalnės iri 
šiame griešname sviete, kuria
me ir patsai Tabokius randasi. 
Dabar išsižiokite visi ir kiaušy-į 
kite,, nes jūsų Tabokius kalba..

Kaip visuomet, taip ir vakar, i 
jūsų Tabokius parėjęs iš darbo 1 
nusiprausė, persimainė drapa-

ir!

rio ilgą amžių. Ten vienas 
prietelis rašė, kad senis Rocke- 
felleris manąs dasikasti iki 125 
metų nė \sykio nemiręs ant šios 
ašarų pakalnės ir tik pasidėka- 

I vojant tam, kad tasa' senis val
gė moteries pieną, prisitrupinęs]^}1 prašyti. 
i ji krekiu. Jeigu ne moteries x 
pienas, tas parazitas jau senai' 
gulėtų po velėna, kaip ir kiti šio

Į svieto griešninkai, i 
j 60 metų savo amžiaus.

Tabokius, perskaitęs tą žinią, 
užsišnerpštė tabokos ir pradėjo 
mislyti apie ilgą žmogaus gyve
nimą. Juo jisai daugiaus misli- 
no, tuo jį ėmė noras ilgiaus gy
venti. Ant galo, jisai padarė į 
išvedimą, kad apsivedus su še- 

■ šiolikine (nuo senmergės, ap- 
l saugok Tabokių viešpatie!), gai- 
' la bus ją palikti kitam kokiam I 
l burbai. ’------ ------------------------
i rė, <i 
'pieno, bet kur?
i Ilgai Tabokius n 
' niekam nieko nesakęs, kepurę 
į ant savo puodynės, trinyčius 
j ant pečių, nįuką tabokos į nosį 
I ir išėjo jieškoti moteries pieno.

Koją pagal koją dėdamas, jū
sų Tabokius perėjo kelias gat
ves, pasisuko po dešinės, paskui j 
po kairės, įbinzino į vieno savo 

' prietelio tautiečio aptieką ir 
grynais lietuviškais žodžiais pa
prūsė čielą gorčių jaunos mer
gos pieno. Aptiekorius, links- 
mas-linksmutukas, net jo tau
tiškos 'akutės prasijuokė, nubė- 

j go į skiepą ir atnešė stiklinę ^<o- 
Ikio tai rusvo skystymo. Tabo- 
i kius, dirstelėjęs į tokį “pie- 
: na,“ pastatė, kaip zuikis, savo 
ausis ir užklausė:

“Tai kodėl, prieteliau, ne bal
tas?”

“Todėl, ked dusyk varytas,” 
trumpai atsakė jis.

“I^urniau!” riktelėjo Tabo
kius. “Aš prašiau jaunos mer
gos pieno, o ne dusyk varytos.”

“Ar tu pasiutai, ar kas tau 
manai aš 
Pasimilšk,

sulaukę apie (|ūksnoti,

Taip jam besikamuojant ir 
bedrebant iš baimes, kad rei- 

i kės kanopas pakratyti, dink- 
telėjo jam išganinga mintis! 
Juk Tabokiaus gaspadinė turi 

j “beibę.” O Tabokius jau ant 
tiek nebuvo žioplas, kad neži
notų, kuom “beibės” minta ar
ba kada pas moterį randasi vos 
pienas. Bet kaip prie jo pri-Įbei 
eiti, tai jau kitas ir be galo 
rimtas klausimas? Prašyti. . . 
Jau sykį gerą lekciją- gavęs, 
atsižadėjo ko nors iš moters 
prašyti. Greičiaus jūsų Tabo
kius būtų sutikęs numirti, ne- 

. J ieškoti, remiantis 
vieros artikulais—nereikia, nes 
Tabokius gerai žino, kur pie
nas pas moteris randasi. Pa- 

", kad atidarytų, rei- 
ik’ia didelės drąsos ir ne į tą, 
I prieteliai, vietą.

Po ilgo ir gana rimto misli- 
jimo, jūsų Tabokius, prieteliai, 
nusprendė, truks ar taikys, 
pragrąjys ar pelnys—eiti prie 
miegančios gaspadinės ir pasi- 

7 vogti nors lašelį jos ' pieno! 
čia tai ir buvo tas baisusis 
perkūnas, kuris pritrenkė jū
sų Tabokių !

—“beibė” pradėjo verkti.'Gaš- 
pa.dinė pabudo, paėmė “bei- 
bę” pas save ir padavė jai 
niam-niam. Tabokius išgirdęs, 
kaip “beibė” gardžiai pažitka- 
voja, pradėjo eiti prie galutino 
tikslo.-

Patyliukais išlindo iš po lo- 
atsiklaupė šalę jos, “bei- 
Įmurdė į burnelę savo

smilių pirštą, o pats užėmė jos 
poziciją. . . Gaspadinė, pu
siau mieganti, pusiau juačian- 
ti, uždėjo ranką ant Tabo
kiaus plikės, kuri niekuom ne
siskyrė nuo “beibės” galvelės, 
nieko ir nepermanė. Viskas 
ėjo, kaip iš pypkės, bet. . .

Katastrofa' ištiko tik tada, 
kada Tabokius, ištuštinęs vie
ną, siekė prie kito ir savo, per 
tris dienas neskustą, barzdą 
pabraukė gaspadinei per krū
tinę!. '

Gaspadinė, persigandus, su
riko nesavu balsu ir suleido 
savo drebančius pirštus į Ta
bokiaus ausis. Tabokius irgi 
nemažinus išsigandęs, iš dalies 
ir’iš skausmo—sukando gaspa- 
dinės živnasties sandėlį... Gas- 

| padorius, žaibo greitumu, dryk 
nelaukęs, i iš lovos, paspaudė elektrikinįi. Todėl Tabokius nusita-l Tabokius, nieko 

ant žūt-būt, gauti moteries! pasiėmė, ant drąsos, gerą dožą 
j tabokos, išlipo iš lovos ir ant 

nee-alvoies irlgalų pirštų pypčiodamas, į- 
ę | slimpino i gaspadinės miega

mąjį kambarį. Valandėlę pa
stovėjęs persitikrino, kad kaip 
gaspadinė, gaspadorius, taip ir 
“beibė”—miega. Nuo gatvės 
lempos truputį apšviestam 
kambaryj, Tabokius įžiūrėjo, i jos 
kad gaspadorius guli augštie-|ir klūpo šalę lovos- 
ninkas, o gaspadinė ant kai-j Gaspadorius, ilgai negaiša- 
riojo šono. Jos kairėji ranka j vęs nutvėrė jūsų Tabokių už 
aplenkta i 
galvą, o dešinėji įguli ant jo | mhudos ir nusistebėjimo pilnas 
pilvo ar dar kiek žemiau. 
“Beibė” guli vygutėj.

čia jūsų Tabokius padarė 
išvedimą, kad priėjimas daug 
pavojingesnis, negu prie ban- 
koj esančios saugiosios šėpos 
ii- nusprendė laukti geresnės 
progos ar teisingiaus pasakius, 
kada gaspadinė apsivers ant 
kito šono. Tabokius palindo , mą, 
po lova, užsišniaukštė tabokos! davimas 
ir laukia- 

Belaukdamas jisai pajuto, o 
pasičiupinėjęs, p.£ rsfi t ikrino, 
kad jo kojos pradėjo atšalti, 
kas reiškė, kad jau nuo kojų 
jūsų Tabokius pradėjo mirti, 
o jeigu negaus moterieš' piėno, durnas .Tuoktis, 
rasite sustingusį ir atšalusį po grindų iri pradėjo čiulpti savo 
lova, bet... j kojos nykštį.

Jūsų Tabokini ant laimės, o j Gaspadorius pasikasė paau- 
tuom patim kartu ir nelaimės sį, permainė savo akių reikš-

darosi ?! Kas tu 
—ar «ką?

Jonai,

Mat, fa
šistų valdžia labai dievobai-

mę, o gaspadinė ’ pridėjo: Tamas: Nę tiesa, 
“Matai, širdele, kad jisai su- Smetonienės Komitetas ne li- 
varijavojo. Uždaryk į skiepą,' goninę, bet kapines už tą mi- 
o rytoj atiduosime į “kreizau- lioną litų padirbs. 
zę-

Gaspadorius paėmė jūsų Ta- minga inmielaširdinga. 
bokių už. sprando, įmurdė į'no 
skiepą, užrakino ir nuėjo gult, 
čia jūsų Tabokius ilgai negai
šavęs, apsikarstė šiokiais-to- 
kiais drabužiais, išlindo per 
anglies pilamą j skiepą skylę 
ir, kaip stovi, taip bagetas, 
kaip matot, tiek vertas, pasi
pustė batus ir išmovė pats ne
žinodamas kur?

Gud bai visiems prieteliams: 
ii- nepriteliams!

Jūsų Tabokius.

Patriotas “Kas”
Tikriausi patriotai yra 

dafiečiai, ar ne ? Jiems 
ta yra alfa ir omega. Gražiau
siai patriotams, patinka lietu
viškos gražios pavardės: kaip 
Keršis, Utėlius,. Glindaitis,

san-
tau-

GERAI PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. Tacįlauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAI KOT PADARYT CIGARUS,1 n ii f , į 1 A 1A11\U 1 r ADAIiI 1 UIUAIVU u, 

į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
kapi-l CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 

f lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 

! kostumeriai ateina ir saujomis po

kad išmirus tiek 
žmonių iš bado, esamų 
niu neišteks.

*» m • a™ nes uz penKiu įmoku nuo mano uiziuuJonas : Tai išeina, kad Am-kostumeriai ateina ir saujomis po 
erikos lietuviai fašistukai tuos Į penkis cigarus ir po daugiau pasii-
pinigus rinko statymui kapinių . ma ant syk-^'VISI supjaUjm jvyrai 
Lietuvos vargdieniams?

Tamas: Taip yra, brolau.
■myli juos rūkyt, nes geriausia pa-
I tinka kad jie malonus ir dūmai
AROMATIŠKAI kvepia.”

_ M. J. J. Urbszo, 
HT87 Oak Street, 

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

———----------------- jų parsitraukia.John Naujokas Taip pat drg. S. 
carijos gavo extra blatt žinią, i Reikauskas, ’ 214 Schuylkill Avenue, 

kad Voldemaras nušovė Srne- j Shenandoah, kaipo agentai, tųkstan- 
, ,, jciais parsitraukia ir pasekmingai
toną. i miestuose parduoda; taipgi ir kiti

Abejojame! jis yra per-' Brooklyne ir kituose miestuose, kur
(idelis bailys tai padaryti. Ot,

Kuris Kurį Nušaus?
Chicagoje leidžiamas juokų 

laikraštis “Margutis” (jame 
yra tik tiek juokų, kad “juo
kų laikraščiu pavadintas) ra
šo :

“ ‘Tautos Sargas’ iš švei-

jei “Tautos Sargas
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 išdirbystės 
draugu cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky- 

; damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame

I ant pareikalavimo visur i kitus mies- 
I tus bizuieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

Juodnugaris, ętc. Jie bent taip j rio-Paršaičio gazieta) būtų pa
sako savo spaudoj ir bridina- j rašęs, kad Smetonienė paties 
si kiekvienu, kuris patampa Voldemara, tai būtu visai na- 

Nes po pastarojo ne- 
pasikėsinimo ant 

Voldemaro, Smetonienė apsi
verkusiai pareiškė: “Gaila, 
kad to Šunies nenušovė.”

si kiekvienu, 1
i išdaviku to grožio ir ima ir 'turalu.

ir nušvietė visa savo pavardes- Štai nusisekusioapsvieie visą durniaug Maik-S Purgirtis
Tėvas , (iš So. Bostono) prane-

jša:
“Sandariečių veikėjas p. Kas- 
mauskas pakeitė savo pavar
dę ir nuo dabar vadinsis jau 
ne Kasmauskas, 
Naujoji pavardė

guzi kinką
kambarį.

Scena, kiek jūsų Tabokius, 
prieteliai ir nepriteliai, pame-Į
na, buvo šitokia: Gaspadinė, iš 
to didelio persigandimo, laiko 
Tabokių už ausų, kad net jos 
dantys trata. O Tabokius ir
gi ne iš baikų laiko sukandęs 

beibės”''živnasties sand ė 1 į

CASTON ROPSEVICH
bet Kas. 

jam kašta-

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

gerbiamas 
Jūsų, po

nas gerbiamas sandafieti pi-

Sveikas gyvas, 
ponas pilieti Kas!

apie gaspadoriaus i sprando, įsmeigė j jį savo ap- j^as 
ešinėji įguli ant jo i maudos ir nusistebėjimo pilnas .-,■<? m o nJ - _ . • _ ! LI ., c'L L) r L v

tokioj

akis ir sušuko: “Nugi ką tu, 
rupūže, čia darai?! Pasiutai, 
ar kas tau pasidarė?”

Tabokius, atsidūręs
kritiškoj padėtyj, nežinojo ar 
jisai dar gyvas, ar jau miręs? 
Tačiaus jisai ne vakar gimęs 
ir ne šiandien krikštytas, ma
tęs šilto ir šalto, padarė išvedi- 

kad aiškinimasis ar mal- 
susimylėjimo šitame

atsitikime nieko nereiškia. Ji
sai žinojo, kad jam prisieina 
pasirinkti vieną iš dviejų—vi
so amžiaus kalėjimą ar be
protnamį? Jišai pasirinko į nybę” ir 
b e p r o tnamį—pradėjo, kaip 

pavirto ant

, naujoji tikroji tau-; 
tiška pavardėlė dabar links-1 
nįuosis sekamai: Vardininkas 
Kas, kilmininkas—Kaso, nau
dininkas—-Kasui, galininkas— 
Kasą, šauksmininkas—Kasė, į- 
nagininkas—Kasu.v, vietininkas 
—Kasė-

Amen.
$1,000 Tik Už 60 Centų

Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 
stebuklingu žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
?mogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių augę., 
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap-^ 
imtas. Jeigu tokiam žmogui įr «ūk-’ A 
sinį kalną parodytum, tai iam malo
nesne būtų. sveikata, negu tas aukso 
kalnas. ' Taigi, jeigu jauties esąs , 

į apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvom 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą 
širdies liga, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

Rėmė baduolius, parėmė 
šistus, kas taip padarė?

Tie, kurie aukojo “Lietuvos 
baduoliams” pinigus per “Vie- 

Tėvynę.”
Jonas: Tarnai, ar tiesa, kad 

Smetonienės Centralinis Ko
mitetas, surinkęs iš Amerikos 
lietuvių darbininkų milioną li
tų, peremia jais baduolių, ale 
sako statysią ligoninę?

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

’'esu ?
jei toks kytras, tai žinosi, kaip 
tas lengvai gaunama,” atrėžė 
tautietis ir išnešė atgal savo ta-1 
vorą.

Ant tokio tautiškai-lietuviško 
’ durnumo, jūsų Tabokius tik nu- 
įsispjovė, užsišnypkiavo tabokos, 

* j perėjo skersai gatvę, įėjo į ame- 
rikanską aptieką ir pareikalavo 
šviežio jaunos mergos pieno.

Aptiekorius- perleido jį savo 
ir 

vėl atgal, paliepė palaukti, pats 
įėjo į telefono būdelę, pasiėmė 

f • ragelį ir pasigirdo šitokie jo 
žodžiai: “Ar čia policijos sto
tis? Labai gerai. Kuogrei- 
čiausia, prisiųskite policijos ve
žimą, nes mano aptiekoj randa
si galutinai suvarijavojęs vy
ras. Kuogyeičiausia jis turi 
būt padėtay*p varijotnamį, nes 
jisai tučtuojau pradęs moteris 
užpuldinėti.”

Į Tabokių tie žodžiai tarsi 
perkūnas trenkė. Jis nespėjo 
nė tabokos užsižaživoti, spruko, 

j dvilinkas per duris ir paleido 
kojas į darbą. Kiek jis, bėg
damas, žmonių parstūmė, kiek 
bananių nuo “puškarių” nuver
tė, kelis “puškarius” apvertė, į' 
kelis stulpus atsimušė ir kelis 
sykius parpuolė—Tabokius ne*- 
atsimena. Pasijuto, kad jau 
dvesuodamas, liežuvį iškoręs, 
kaip šuo, sėdi ant savo “bur- 
dingbosio” stubelkos laiptų ir 
traukia į nosį ekstra dožą tabo
kos.

Po geros valandos, nors jūsų 
Tabokius ir atėjo į save, įėjo 
į savo kambarį, nusitaisė, užsi
šniaukštė tabokos ir atsigulė į 
lovą, bet moteries pieno uždeg
ta ligos temperatūra nė kiek ne-- 
atslūgo.

Vierysite, prieteliai, 
jūsų Tabokių pradėjo imti ko
kia tai baimė ir jam, tarsi kas 
į ausį kušdėjo: “Jeigu tu ne
gausi moteries pieno bent laše
lio, tai lytoj mirsi.” Gi apie 
mirtį, nė sykio dar nebuvusiam 
ženotam jaunikaičiui, kaip jūsų 
Tabokius, net drebulys krato 
tik pamisimus.

LIETUVIS GRABORIUS

J.

OHEJ iQiiiaiiioiiiaiii maiiiaiiiW iiamaiii IIQIIIQIII iiiaiiiQiii °i 11 i°i į n°irn°irn°imania iiisiiiaiiisiiisiiianisiiiQiiiaiiisii

nomis, pavalgė raugytų agurkų akimjs nUQ galvog jkj kojų j
su rūgusiu pienu ir keptų sil* 
kių su Smetona, kaip tikras ve- 
geterijonas, nuėjo į savo kam-i 
barį, pasiėmė “Laisvę,” ūžsi-l 
snypkiavo tabokoj ir pradėjo 
skaityti. Taip beskaitydamas, 
nė nepasijuto, kaip užkrapino 
ant žinios apie senio Rockefelle-

BAYONNE, N. J. 
Pirma Metinė

EKSKURSIJA
Į ASBURY PARKĄ 

Rengia D. L. K. Vytauto 
Draugystė, Bayonne, N. J.

NEDĖLIOJĘ
LIEPOS (JULY) 28 D, 1929 
Treinas išvažiuos iš Bayonnės 
E’. 22nd St (pagal dabartinį 
laiką) 9:30 valandą ryte. Eli- 
zabethport sustos 9 :45 vai. ry

te, kitur niekur nesustos.
Sugrįžtant treinas išeis iš As
bury Park 7-tą vai. vakar/ 

(pagal dabartinį laiką).
Gerbiama Lietuvių Visuo

mene: — Kaip visi D- L. K. 
Vytauto Draugystės parengi
mai būna pavyzdingi, taip ir 
Šita 1-ma ekskursija bus pa
vyzdinga dėlto, kad vieta iš
rinkta geriausia — ASBURY 
PARK, kur yra geriausios 
maudynės ir kiti pasilinksmini
mai ir už prieinamą kainą. To
dėl būkite visi ant stoties į lai
ką.

Tikietai Suaugusiems $1.50 
nuo 5-kių ir mažiau

metų 60 centų.

PIKNIKAS ■ KONCERTAS

Indoor Baseball 
žaisle tarpe Lyriečių merginų ir 
vyrų. (Vyrus vadovaus P. žiburis)

4.
Akrono-Clevelando < 

Milžinų Virvės 
Traukimas

Rengia Bendrai Cleveland© “Vilnies” ir “Laisvės” Skaitytojai

Nedėlioję.

4 d. Rugpjučio-August, 1929
T. NEUROS UKEJ-FARMOJ

Brunswick, ohio
ĮŽANGA 50c YPATAI VAIKAMS IKI 15 METŲ DYKAI

Pikniko - Koncerto Programa
1. 3- 

Paul Dauderis
(iš Chicagos) 
A. Gailūnas 

(Vietinis)
2. 

J. K. Šarkiūnas
(iš Chicagos,—kalbės)

Jei butu lietinga diena Piknikas-Koncertas įvyks 
Ordinas svetainėj, 6021. St. Clair Avenue
Taigi, gerbiamoji Cleveland© ir apielinkės darbininkiška lietuvių vi

suomene! Visi ir visos atsilankykite Į viršminėtą Spaudos Koncertą-Pik- 
niką. Atsilankiusieji turės progos su daugelio apielinkės miestelių lietu
viais pasimatyti. Siame piknike žmonių bus iš Akrono, Youngstowno, To
ledo, Sharono, Loraino, Detroito, Pittsburgh©, Chicagos ir kitur. — Prie 
įžangos yra proga laimėti $10.00 auksu.

Tamošiūno Muzikantai grieš kaip lietuviškus, taip ir angliškus šokius- 
Valgių ir gėrimų nesiveškite—-visko bus pilnai.

Kviečia visus Komitetas.

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

n

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 
Residenci ja:

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass.
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel., So. Boston 0304-W.
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MATTHEW P. BALLAS
( BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

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

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. Zl 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. 
Nedčliomis: 9 iki 4 po pietų.

P. S. Trokai, kurie veš žmones į pikniką, sustos ties'Cleveland Trust 
Banka, E. 79th St. ir St. Clair Ave. gatvėmis nuo 8:30 iki 9 vai. ryte. 
Keliones lėšos 75c į abi puses; vaikams—25 centai. '

GRABORIUSne,ar
Lietuvaitė Fotografiste

FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 
LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 

PAVEIKSLUS
Studija atdara kiekvieną dieną ir nedalio

mis nuo 9:80 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.iiamamamaiiieiiiEiiiaiiiaiiiDiiiaiiiEiiiBiiioiiiciiiamsiiismeiiiBiiiciiiBiiioiiiEiiieiiiGiiieiiisiiisiiiEiiisiiieiiiGiiiaiiiGiii

Į Patarnauju visiems be skirtumo 
• įsitikinimų, ir tolumas nedaro del 
įmanęs skirtumo. Mano ofisas at- 
| daras dieną ir naktį. Darbą at- ( 
•lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
įmanė, o patarnausiu kuogeriausia.
| 734 Grand Street |
? BROOKLYN, N. Y. Į

v



Puslapis Ketvirtas ¥ . $ Ketvirtą^.,; Liepos 25,*1929

U. M. W. 0F AMERICAAi n i n •riMinc u- 1’L. L. U. L. U. ZlDIlUo PIRMOJO DISTRIKTO
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KONFERENCIJA

ARKElSHA.LD.LD.ii" 4 ‘“™
VEIKIMAS?

WILKES-BARRE, PA.
Trečiadienio Sesija

C.U KUnULVlO 1 IRUKU, KU.lt Kalba jj Hartneady 7.to 
gavo pilną balsą Įva.nų ko- Dist,.ikto prezidentas. Jis
misijų rinkime kilo skirtingų I džiau iasi> kad jam , k
nuomonių: vieni norėjo rinkti, dieW|,(„onuomonių:

( kiti ne. Mat, nekurie draugai 
šią konferenciją skaitė tik 
pusmetine ir būk ji neturi pil
nos galės. Po to sekė Apsk.l 
komiteto raportai. Visų ra
portai gana silpni. Pasirodė, 
kad ne vien komitetas silpnai 
veikia, bet nei susitvarkymo 
tarp savęs neturi, vienas ant 
antro meta kaltę, save teisi
na ir toki jų ginčai tęsėsi ilgai, 
ir po to pertrauka vieną va
landą pietum.

Antroj sesijoj visi delegatai 
randasi ir prasideda kuopų de
legatų raportai. Delegatai 
raportuose stengėsi savas kuo
pas bent kiek pagirti, pasiro
dyti veiklesniais, tik vienas Anglių kompanijos kapo- 
Pittsburgho delegatas savo ra-:ja mainieriams algas, meto iš 
porte pusėtinai išpeikė savo 
kuopą ir narius. Pareiškė, 
kad abelnai visi/ nariai apsilei
dę, atšalę ir t t. Youngstow- 
no kuopos raportą išdavė drg. 
Kasparavičius. . Tai kuopa, 
apie kurią mes mažai temąstė- 
me ir nežinojome ar gyva, ar 
mirus? Nepaisant, kad ten la-

distriktas sutvarkyti paėmus 
urėdą,/o pirmiaus buvę tiktai 
grupės išsklydusių mainierių. 

| Tuo savo pareiškimu jis pusė-į 
, tinai uždrožė savo kolegoms 
per nosį, kad jie nemokėjo 
vesti unijos- Kodėl taip jis 
darė? Ar norėdamas pasiro
dyti dideliu prieteliu mainie
rių? Ne ir dar kartą ne. Jis 
tai darė, kad nukreipus mai
nierių domę ant pirmiaus bu
vusių vadų blogumo, o nieko 
nemanius, kas dabąr dedasi 
unijoj. . Jei. jau kalbėti, kad 
7-tam Distrikte yra gera padė
tis, tai tik gali daryti paskuti-' 
nis neišmanėlis. Septintame 
Distrikte didelė bedarbė siau-

unijos. Kelios savaitės laiko 
atgal, kaip išėjo Tamaqua, 
Pa., ir Coaldale šešių kasyk
lų mainieriai į streiką prieš al
gų kapoj imą ir šalinimą mai- 
nierių iš darbo. Ar distrikto 
viršininkai,'su Hartneady prie- 
kyj, deda pastangas laimėti 
streiką ? Ne. Deda pastan
gas, kad sulaužius streiką, net 

-grasina mainieriam atimti čar-

Tai svarbus klausimas, kurį 
turėtume plačiai spaudoj ir 
kuopų susirinkimuose svarsty
ti ir tik po to centro komite
tas galėtų paleisti referendu
mu per kuopas.

Perkeitimas mūsų didžiosios^ 
organizacijos veikimo, kitaip 
sakant, apmainymas knygos 
ant kalbėtojo, prelegento, gali 

. A. L. D. L. D- atnešti daug ge
ro arba daug blogo- Tai pri
klausys nuo to, kokį mes turė
sime kalbėtoją, ką ir kaip jis 
mums kalbės. Mes gerai žino
me, kad su bile kalbėtoju, rėk
sniu, dabartiniu laiku pasiro
dyti jau negalima, tai ne tie 
laikai, o kurie tam tinkami, tai, 
veikiausia, negalės, nes užsi
ėmę kitais darbais.

Tarp paduotų drg. V. A. te
mų, yra labai svarbių, kaip 
tai:“ (2) Komunistų Partija 
—-jos rolė ir svarba darbinin
kų judėjime; (6) Religija ir 
darbininkai;, (8) Prel ekcija 
gamtos mokslų; (9) Pamati
niai M a r k s i z mo-Leninizmo, bai daug yra Vitaičio pakalikų, 
principai.” Šituos keturis | kurie,pagal Vitaičio ar kitų to- 
klausimus ,gerai, suprantamai kių tautiškų elementų prisaky- terius, jei pastarieji neklausys 
žmonėms išaiškinti bile kalbė- mus, visokiais būdais kenkia 
tojas negalės. Aiškins nesu- i progresyviams darbininkams 
prantamai arba ir klaidingai, į veikti, nepaisant to visko, kele- 
o tuomi nervuos klausytojus irjtas draugų ten veikia, ir gy- 
krikdys. organizaciją. Kurie vuoja A. L. D. L. D- kuopelė, 
draugai argumentuoja, kad A. Iš drg. Kasparavičiaus rapor- kad geriaus kontroliuoti virši 
L. D. L. D. dauguma narių ne- to aišku, kad jie gyvuos ir bū- ninkams uniją 

. skaito knygų, todėl ir neverta simame 
jų leisti, xrodosi, 
mintis klaidinga.
tos knygos Lietuvos lietuviams 
be galo reikalingos, o fašistinė 
valdžia Lietuvoj ne amžina. 
Ateis laikas, kuomet mes visas 
knygas ten pasiųsime ir mūsų 
šėpos išsituštins- Knygos pa
senti niekuomet negali ir jų 
reikės, kol žmonės gyvens ant 
paviršiaus žemės.

A. L. D. L- D. 4-to Apskri
čio konferencijoj, Youngstown, 
Ohio, tas klausimas buvo ap
kalbėtas ir dauguma balsų pri
imta V. A. sumanymas. Aš 
buvau parašęs tuom klausimu 
rezoliuciją, bet pirmininkas 
neleido skaityti, būk tai per
daug laiko sueikvos. šiame 
klausime mano mintis štai ko
kia: Nepaisant, kad dauguma 
suagituotų A. L. D. L. D. na
rių rėmė V. A. sumanymą, 
centro komitetas turėtų rim
tai apie tai pasvarstyti, ir jei
gu surastų atsakantį draugą, 
galėtų eiti prie vykdinimo to 
klausimo, o kad ne, tai ge
riaus lai palieka, kaip yra.

Jau mes gana daug pada
rėme neapgalvotų j paklaidų, 
kurios pakenkė organizacijai, 

. todėl dabar būkime atsargūs 
ir su laiku eikime prie naujų 
sumanymų, reformų.

Narius iš organizacijos, da
bartiniu laiku, galima išvaiky
ti lai) a i greit, bet naujų gauti 
tai sunku.

K- Rugienius.

jų patvarkymų. O patvarky
mai tokie, kad panaikinus kal
binius lokalus, kurie dar laiko
si iki šiol minėtuose miestuose 
ir padarius kasyklų lokalus,

ir terorizuoti 
suvažiavime Youngs- mainierius. Mainieriai griež- 

kad šitokia towno kuopa gal bus didesne tai nusistatę prieš tokį virši- 
Mūsų išleis-, už daugelį kitų kuopų. ~ 

kia pažymėti, kad Celevelan-1 
do abi kuopos^yra stipriausios * 
ir veikliausios, ir visai nema-| 
tyti, ar kuri 4-to Apskr. kuo- i 
pa kada nors galės prisilygint 
prie Cleveland©?

Po visų delegatų raportų 
tęsėsi labai svarbūs ir naudin-; 
gi apkalbėjimai. Smagu buvo! sės. 
klausytis, kaip delegatai svars-j teisingai šiaip, 
te kuopų veikimą be jokių y- komp. 100 nuošimčių gelbsti

Rei-ininkų- patvarkymą. Taipgi 
mainieriai griežtai nusistatę 
prieš kapojimą algų, o virši
ninkai liepia grįžt mainieriams 
į darbą, nes streiką nebūsią 
galima laimėti. Toliaus, mai
nieriai visaip diskriminuojami 
kompanijų, o iš unijos pagel- 
bos negauna apginti savo tei- 

Hartneadys kalba išeina 
Hartneady ir

KETVIRTO APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

patiškų užsipuolimų, įžeidimų.
Pakeltas klausimas, kad 

Pittsburgho kuopas vienyti, 
kurias galima.^ čia vėl tęsėsi 
ilgos ir geros kalbos, 
bėjus, didžiuma balsų 
mas atmestas.

Apskričio mokesčių 
me kilo ginčai, karščiavima
sis ir įvairūs nesusipratimai. 
Pagaliaus, prieita prie tvar
kos ir priimta ' dešimts centų 
nuo nario į 4-tą Apskr. Ta 
mokestis į galią įeis nuo 1930 
metų.

'Del sutvirtinimo, išauginimo 
4-to Apskr., nutarta, kad Ap
skritis > surengtų prakalbų 
maršrutą iš savo kalbėtojų ir 
tik del 4-to Apskr.
- Pittsburgho draugai labai 
nusiskundžia, kad nėra ten 
kam veikti ir vis reikalauja, 
kad iš kur nors draugai atva
žiavę ten apsigyventų. Todėl 
padarytas tarimas, kreiptis į 
centro komitetą, gal jis suras 
draugų, kurie galėtų apsigy
venti Pittsburgh e.

Priimta kelios rezoliucijos, 
pasveikinimai ir tuomi baigė
si konferencija. Nors laiko 
dar buvo, bet delegatai neri
mavo, nes draugai youngstow- 
niečiai laukė surengę puikią 
vakarienę. Po vakarienei ir 
draugiškų pasikalbėjimų dele
gatai skirstėsi.

Apkal- 
klausi-

klausi-

Youngstown, Ohio, 14 d- lie
pos, antra konferencija įvyko 
tarpe susivienijusių Pennsylva
nia ir Ohio draugų. Pereitos 
konferencijos įspūdžiuos minė
jau, kad tai buvo tik pirmuti
nė tarpe minėtų valstijų suvie
nyta -konferencija, ir todėl ne
įdomi, nieko svarbaus, gilaus 
nebuvo nuveikta. Bet ir ant- pakalnėse, 
rają, nors ir dalyvavo gana | išsisukinėję, 
daug delegatų ir buvo kiek žy-, dėlių geležies dirbtuvių,

Youngstownas labai nęšva-iviena unija tegali būti, 
rus miestas, seni, pajuodę trio- 
bėsiai, išsimėtę ant kalnų ir 

Gatvės siauros’ ir 
Labai !daug di- 

ir 
žmonės bėdavoja, kad darbai 
mažėja, vis daugiau ir daugiau 
darbininkų netenka >darbo. 
Youngstownieciai labai drau
giški, tik nebuvo laiko su jais 
kalbėtis .ir svečiuotis. Ten 

j gyvena mano sėna pažįstama

Vėjo apie progresyvių judėji- 
mą'abelnai. Delegatų dalyva
vo nuo’10 kuopų 22 ir Apskri-

mesnė už pirmąją, girti vis gi 
negalima, ir gal būt, kad tik 
ateityj Ketvirtas Apskritis tu
rės sėkmingas žymias konfe
rencijas, kurios pakels svarbius 
organizacijos klausimus.

Konferencija prasidėjo 10:-
15 minutų. Kolei komisija su-: Agota šiubonienė. •* Draugai 
tvarkė mandatus, buvo pakvie- i pasakojo, kad šiubonienė eina 

f ,stas kalbėti Mažeika. Jis kaD su Vitaičio ponais. Labai no
rėjau juos pamatyti, pasikal
bėti, bet nebuvo laiko.

K, Rugienius.

rie parsidavė kompanijai, if 
to negalėjo padaryti, tai dabar 
jiems liko tik viena išeitis—or
ganizuotis į Nacionalę Mainie
rių Uniją, ir jie organizuojasi. 
N. M. U. tik yra mainierių uni
ja.

Antroj rezoliucijoj pasmer
kia policiją, kuri bjauriai el
gėsi su streikieriais Hess Gold
smith komp. Šiuo atžvilgiu 
yra geras dalykas.-

Diskusuojant pirmą rezoliu
ciją, niekas nekalbėjo prieš, 
nors buvo Cappellini šalininkų.

M. ž.

kad esame gatavi ginti savo 
tėvynę 'Sovietų Respubliką.

L. K. F. Sekr.

CLEVELAND, OHIO

Spaudos Piknikas
Rugpjūčio 4 d., Neuros ūkė- 

je, įvyks spaudos piknikas 
naudai mūsų dienraščių “Lais
vės” ir “Vilnies.”

Visos apielinkės mūsų dien
raščių rėmėjai susirūpinę šiuo 
pikniku. Drg. Joneliūnas, ak- 
ronietis, rašo: “50 tikietų Ak- 
ronui mažai,’ prisiųskite dau
giau.” Reiškia, akroniečiai 
rengiasi nustebinti mus visus, 
kartu ir Chicagą.

Darbietis.

DETROIT, MICHDemonstracija Gynimui Šov. 
Rusijos

Liepos 20 d-, viešojoj aikš-| 
tęj (Public Square), vietos 
Komunistų Partija buvo suren
gus demonstraciją gynimui 
SfV. usijos.

Demonstracija p r a s i d ėjo
1 6-tą vai. vakaro ir tęsėsi iki 
1-mos vai. nedėlios ryto.

Visą laiką tūkstantinė mi
nia klausėsi komunistų kalbė
tojų, kurie nurodė imperialistų 
siekius šiame puolime ant Sov. 
Rusijos.

Komunistų kalbėtojus minia 
lydėjo gausiais aplodismentais, 
kad pastarieji kėlė imperialis
tų visas įtrigas—puolimus
prieš vienatinę darbininkų ša-1 automobiliais važiuos- 
lį—Tarybų Rusiją, per pasta
ruosius 12 metų.

Ragino prie anti-imperialis- 
tinės demonstracijos, kuri į- 
vyks toje pačioje vietoj (Pub
lic Square) 1 d. i'ugpjūčio ir 
padėti ją išgarsinti. Demons
tracijoje buvę suaukavo 54 
d oi. su centais.

Ši demonstracija buvo skait
lingiausia kada nors buvusių, 
išskyrus- Sacco-Vanzetti de
monstraciją.

Reiškia, darbininkai susirū
pinę gynimu Sov. Respublikos; 
susirūpinę nauju karu ir prieš 
ką šis karas yra rengiamas.

Buvo nemažai ir lietuvių 
i darbininkų šiame mitinge.

“Laisves” Skaitytojas.

Šis sūsirinki- 
svarbųs, nes 
Aido j Chore 

naujo.

Iš Aido Choro Pastoges
Nedėlįoj, 21 d- liepos, Aido 

Choras turėjo savo nepapras
ta susirinkimą, 
mas buvo gana 
pasirodė, kad 
randasi kas tai

Pirmas tai yra svarbus ir la
bai svarbus dalykas—Aido 
Choras organizuojąs užkariau
ti Chicagą. Ant 11 d. rugpjū
čio organizuotai rengiasi . va
žiuoti į “Vilnies” rengiamą 
pikniką. Kviečia ir visus De
troito lietuvius prisidėti. Ai
do Choras ima net du special 
basus. Taipgi daugybė ir su

Pręl. Olšausko Teismas Bus greitai būsią įteiktas JRl.
, i ’ , Rugsėjo Mėnesį “ ............. ..  *

Kalinas.-^- Prel. Olšausko 
byloj kaltinamasis aktas 
esąs baigiamas rengti ir

Olšauskui. Teišmas būsiąs 
apie rugsėjo mėn. Olšaus
kas kaltinamas Nužudyme 
savo meilužės.

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

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

Lietuvių-Ienkų-rusų Masinis 
Mitingas Gynimui Sov.

Rusijos
Liepos 26 d., penktadienį 

Lietuvių svetainėje, 6835 
perior Avė-,/ įvyks masinis 
ti ngas—p rak a 1 bos gy n i m u i 
vietų Rusijos nuo plėšikų 
perialistų.

Mitingas prasidės lygiai 8-tą 
vai. vakare.
nuo visų viršminėtų tautų, 
kartu ir gabiausias komunis
tas oratorius drg. Ford.

Celevelando lietuviai darbi
ninkai, ateikime į šį protesto 
mitingą masėmis; kartu pra- 
neškime savo kaimynams dar
bininkams rusams, lenkams ir 
visiems kitiems, k>ad dalyvau
tų.

Clevelandiečiai! Visi ; būki
me šiame mitinge ir demonst
ruokime savo klasinį susipra-| 
timą, ir kartu pasisakykime,

Šu
nį i- 
So- 
i nu

anglių viešpačiams pasidaryti 
kompanioną uniją, o ne mai
nierių uniją. Taip pat jis agi
tuoja, kad ir I Distrikto virši
ninkai panašiai elgtųsi, kuomet 
tie ir be agitacijos atlieka ge
rai del anglių baronų naudos.

Vienas delegatas duoda į- 
nešimą, kad Wilkes-Barre po
licija būtų pasmerkta už už
puolimą streikierių Hess Gold
smith Comp. Boylanas paski
ria komitetą, kuris tu^ės pa
duot pareiškimą majorui Hart. 
Konferenciją uždaro iki se
kančiai dienai.

Ketvirtadienio sesija buvo 
turmpa- Susirenka dalis dele
gatų ir visi demonstratyviškai 
vyksta į pikniką Fern Brook 
Park, šį pikniką rengė No- 1 
Distriktas del iškėlimo Boyla- 

vė tikietus uždyką visiems, k*: BROOKLYN LABOR LYCEUM 
rie tik važiavo. Viso tikietų 
buvo išdalinta 55,000. Tat ir 
žmonių suvažiavo gana daug. 
Kodėl gatvekarių kompanija 

1 davė kelionę uždyką, teks at
skirai tuo klausimu pakalbėti.

Penktadienio Sesija.
Rezoliucijų komisija patei

kia porą rezoliucijų. Vienoje 
pasmerkia McGarrys organi
zuotą uniją ir pareiškia, kad 
tik viena mainierių unija te
gali būti kietųjų anglių indus
trijoj, tai U. M. W. of A. Tai 
teisingas pasakymas, kad tik 

. Bet 
ne United M. W. of A. Iš jos 
likosi tik kompanijų unija. Ką 
bosas nori, tą ir daro su mai- 
niėriais, o iš unijos jokios pa
ramos negausi, ypatingai nuo 
distrikto viršininkų. Nei jokiu 
būdu nesutinku ir su organi
zuojama McGarry ar Cappel- 
linės unija- Tos irgi nebus 
mainierių reikalų gynimui, bet 
kompanijos unijos. Cappelli- 
ni ir ■ McGarry nori:* tik turėti 
geras vietas, kuomet,1 jų jau 
netenka distrikte. Gi mainie
riai neturi unijos, kuri gintų 
jų. reikalus. Kuomet mainie
riai bandė per kelius metus iš
mušti viršininkus iš unijos, ku-

Kalbėtojai 'bus paremsit

DARBININKŲ IŠTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Rankiotų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir lt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
■ Tel., Stagg” 3842

DONORA IR APIELINKĖS 
LIETUVIAI!

Gerai įsitėmykite šią žinią: 
Lietuvių Tautiškos Neprigul- 
mingos Kapinės, 
tos 1916 metais 
Parduodi Lotus

kurios įsteig- 
Webster, Pa., 
del Šeimynų

ir Pavienių už Labai 
Žemą Kainą

Nuo $15.00 iki $35.00
* Čia labai ’paranku lietu
viams iš Donora, 'Monessen ir 
Couitney. Visais reikalais 
kreipkitės į pirmininką:

JUOZAS STOCKUS, 
Monessen, Pa.

Antras irgi yra svarbus, bet 
vien detroitiečiams. Aido 
Choras susilaukia naują ir su- 
gabų choro mokytoją Vladą 
Žuką, kuris atvažiuoja iš 
Brooklyn©, mokinti Detroito 
Aido Chorą. Dabar choriečiai 
ir vėl galės didžiuotis, nes 
drg. / V. Žukas yra vienas iš 
gabiausių lietuvių tarpe chor
vedžių. Ir galima išanksto 
sakyti, kad sudrūtins Aido 
Chorą, ant 100%. Detroitie- 
čiai, norėdami sueiti į pažintį 
su drg. V. Žuku, būtinai turite 
dalyvauti Aido Choro rengia
mame piknike, kuris įvyks ne- 
dėlioj, 28 d. liepos, Prais 
Grove parke. Apart choro, 
bus įvairių žaislų, gardžių už
kandžių ir gera orkestrą. Vie
ta visiems yra žinoma. Va
žiuoti reikia Telegraph Road 
iki Goddard ir rasite parką- 
Neturinti automobilių, visi bū
kite Draugijų Svetainėj, 24-ta 
gatvė i)' Michigan Ave., 1 vai. 
po pietų. Iš ten išeis busas ir 
visus nuveš ir parveš.

Taigi, visi ir visos rengki- 
tės į Aido Choro' pikniką, nes 

’ ;e chorą ir praleisite 
linksmai laiką, susipažinsite su 
nauju choro mokytoju draugAr

Taingi Aido Choras rengiasi 
pasitikimui naujo chorvedžio. 
Tas Įvyks subatoj, 27 d- liepos, 
7:30 vai. vakare, Draugijų 
Svetainėj, 24-ta gatvė ir Mich
igan Ave. Visi choristai ir 
choristės dalyvaukite. ♦

Komisija.

MŪSŲ DIENRAŠČIO
DU DIDELI POKILIAI

Be kitų, dienraštis “Lai
svė” šią vasarą dar turės 
du milžinišku pikniku Pa. 
valstijoj. Įsitemykit die
nas ir vietas:

1. Wilkes-Barres apie- 
linke — RUGPJŪČIO 25 
d., Valley View Parke. 
Tai bus pirmutinis, bet di
delis ir svarbus pokilis, 
kokio tos apielinkės lietu
viai darbininkai dar nėra 
turėję' Lai ruošiasi kiek
vienas ir kiekviena. Bus 
daug svečių iš apielinkės 
ir tolimų lietuvių, koloni
jų.

2. Philadelphijoj—RUG
SĖJO mėn. 1 dieną. Phi- 
ladelphiečiai pereitais me
tais labai šauniai pasiro
dė, sutraukdami mases 
žmonių į mūs dienraščio 
parengimą, šiemet svie
telio bus dar daugiau. 
Ruošiasi Biooklynas, ruo
šiasi iš visų apielinkių 
lietuviai darbininkai.

Lai kiekvienas penn- 
sylvanietis įsitėmija ta
tai!

DARBININKAI STOKITE

Į AUGŠCIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIŲ AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.00
■ Antrame Skyriuje $13.00

‘s
Į šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 

ir moterys, nuo 18 iki 50 metą amžiaus.

Keturi Skyriai Pomirtinės: J
/

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

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

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

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

J. MILIAUSKAS
¥

626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa..

Tel.j Greenpoint 9632

K. M.S

Nau- 
biznį.

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Drigg* Avenue,

Ridge woo do Skyrius: 253

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y* 
Grove St.

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys rien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Jugs išdirba

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

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

užsakymus (orderius).
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Ketvirtad., Liepos 25,1929

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
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TURTAS IR TEISĖS

151 6102 Grand Avenue
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Kampa* Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPEB »79«

Bet nėra taip šian- 
Jeigu vyras pasako mo- 
atlikti blogą darbą, ži- 
jis atsakomas. Jeigu 
pribūna, kuomet mote-

CJ 
2 
5 
Iš

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

niBniflmeiiieiiii

...........-St. or Ati.
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FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y*

_________________  ORDER BLANK ________ -Z_____________  
Siųidanoi pinigui iu «avo adrenu, užrašykite:

Al, Žemiau paiira&ęi, siunčiu jum* VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man 
priiiųiti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, ia vi»ai» nurodymai!, 
knip vartoti. , 
Vardai

No.

Miestai

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJA8

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

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA SU REPUTACIJA1 

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

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

New York City

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
nuo savo amžino priešo!

Ilrhfl Iair Tain ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UIUU LflA luuo kitą, amžiną žmogaus priešą--vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

'AMERIKOS ĮSTATYMAI APIE SANTI
MUS TARPE VYRŲ IR MOTERŲ

Žinojimas įstatymų, kurie [savo moterį. Jau šiandien to 
valdo santikius tarp vyrų iri negali daryti, ir moteris ne- 
moterų, kartais prašalins ne- gali jo mušti. Tik gali save 
sutikimus, ir žinojimas kai ku- apsiginti, jeigu tas ar ta nori 
rių įstatymų labai svarbus, mušti, 
kuomet jie persiskyrę. Nėra 
galima trumpame straipsnyje 
išdėstyti visų įstatymų. Kurie 
norėtų pilnai apsipažinti su į- 
statymu, gali sužinoti nuo ad
vokato arba iš tegalės pagel- 
bos draugijos, v 
Moters ir Šeimynos Užlaikymo

Problema
Paprastai, vyras turi užlai-

Daugelyje atsitikimų vyras 
vis turi teisę pasirinkti namus 
ir būdus, kaip pinigus praleis
ti. Bet tos teisės turi būti iš
mintingai praktikuojamos.

Kuomet moteris susipeša su 
kaimynais, sumuša ką nors au
tomobiliu, arba kitu būdu su
žeidžia kitą asmenį, yra klau
simas, kokias teises turi sužeis- 

kyti savo moterį nuo dienos, tas. Jeigu jis skustų moterį 
kuomet apsiveda iki tas apsi-' padarytą blėdį, o jis žino, 
vedimas lieka užbaigtas miri- kad ji neturi pinigų arba turto, 
mu ar persiskyrimu. Tą kiek-'kuriuo galėtų užmokėti iškaš- 
vienas vyras turi žinoti prieš 
apsivedant. Tas* nereiškia, 
kad vyras turi turėti ir pralei
sti dideles sumas pinigų, tik 
reiškia, kad moteris turi gau
ti gyvenimo reikalingumus. 
Nėra taisyklės, kuri paskirtų 
reikalingumus. Suprantama, [teriai 
kad tas reiškia namus, maistą i noma 
ir drabužius. Bet tas viskas ivyras 
priguli nuo vyro algos arba rįs atlieka tą darbą, įstatymas 
nuo jo finansinio stovio ir nuo mano, kad jis pasakė jai tą 
aplinkybių, prie kurių pripra-1 c]aryti įr jis atsakomas, jeigu 
tę gyventi. Suprantama, kad • negali prirodyti, kad neliepė 
vyras turi nupirkti vaistų, bet' jaį taip daryti. Bet kuomet 
priguli nuo aplinkybių, ar jis .’moteris viena atlieka blogą 
turi pirkti automobilių arba darbą, ji turi užmokėti savo 

Ka* turtu.

čius, tai suprantama, kad vy
ras yra pinigų šaltinis-

Sulig anksčiausio įstatymo, 
buvo suprantama, kad vyras 
turi būti atsakomas už moters 
darbus- 
dien.

nustatytos kainos namą, 
kuriuose namuose reikia 
ti tarnų, kituose—ne.

Mirtis vieno arba kito, per- j 
siskyrimas ir moters prigavin-1 budu 
gumas gali užbaigti tą užlai
kymo užduotį. Reikia trupu
tį paaiškinti apie • moters pri- 
gavingumą. Turi būti rimtas 
dalykas. Vyras negali atsisa- i 
kyti užlaikyti moterį, jeigu jie j dovanos priguli " moteriai, 
nuolat barasi. Paprastai mo- | kilnojamas 
terš prigavingumas <. (svetimo- j 
terystė) ir faktas, jog aplei
džia savo vyrą be priežasties 
yra priežastys vyrui atsisakyti 
užlaikyti ją. Bet ir yra dau-

—gelis aplinkybUįt-Juiviasr įvaL 
rios valstybės nevienodai 
sprendžia. Bet vis tiek turi 

♦ būti labai svarbus atsitikimas, 
kuris užbaigia užlaikymą.

Jeigu vyras peržengia mote
rystės įstatymą} ar apleidžia 
moterį, vis tiek ją turi užlai
kyti.

Dabar turime pažiūrėti, ką 
moteris gali daryti, kad apgin
ti savo teises. Tas priguli nuo 
to, kur jos vyras randasi. Jei
gu vis su ja gyvena ir atsisako 
ją užlaikyti, gali būti pašauk
tas teisman ir priverstas atlik
ti savo užduotį, 
miestų yra teismai 
Relations Courts,” 

' tik tokius atsitikimus.

turi ją už-

Kuomet vyras apsiveda, a- 
i turi kAi kurių daiktų. 

Ir klausimas kyla, kokią teisę 
vienas turi prie kito turto.

Paprastai, ką žmogus turėjo 
prieš apsivedimą, vis tiek ir po 
apsivedimui yra jo. Vestuvių 

, ir 
turtas, nupirktas 

i po apsivedimui, priguli tam,’ 
kuris už jį užmokėjo. Tokiu 
būdu, jeigu vyras nupirko ar
ba davė moteriai pinigų nu
pirkti, jam priguli; jeigu mo
teris už savo pinigus nusiper
ka, priguli jai.

Nekilnojamas-turtas jau kas | 
kitas. Moteris turi kai kurias 
teises prie savo žmogaus ne
kilnojamo turto; tos teisės va
dinamos “pasogos teises.’’ Mo- i 
teris turi privilegiją vartoti ne-1 

(kilnojamą turtą per savo gyve
nimą po žmogaus mirimu.

Tas duoda moteriai pagel
bės, kurią vyras duotų, jeigu 
gyventų. Ir taip pat vyras tu
ri kai kurias teises prie mo
ters turto. Įvairiose valstijose 
įstatai nusako tas teises, bet 

[kitose valstijose senespės tai
syklės? egzistuoja. Kur nėra 
įstatymo, nei vyras, nei mote
ris negali parduoti arba ati
duoti turto be parašyto paveli
jimo kito. Pav., jeigu vyras 
savo testamente atiduoda kam 
savo turtą ir neaprūpina savo 
moterį, ji gali reikalauti savo 
“pasogos teisių,’’ nepaisant 
testamento.

šis straipsnis yra abelnas. 
Del ypatingų informacijų svar
bu tartis su advokatu arba le- 
gališkos pagelbos draugyste. 
Tik svarbu atsiminti, kad įsta
tymas turi taisykles, kurios lie
čia daugelį paprastų šantikių 
vyro ir moters, ir jeigu žmo
nės apsipažintų su jomis, daug 
nesusipratimų būtų prašalin-

turi irgi 
Ji turi at-

Daugelyj 
“Domestic 
kurie ima

Kituo
se miestuose apskrities advo
katas arba viešas skundėjas 
gali reikalą perstatyti krimi
naliam teismui.

Bet yra sunkiau, kuomet vy
ras pabėgęs. Pirmiausia rei
kia jį sugauti ir tada turi už
mokėti- Daugelį sykių vyras 
būna pasodinta kalėjiman, 
kuomet neužlaiko savo šeimy
nos- Miestuose labai lengva 
rasti būdus, kaip tą atlikti.

Kuomet vyras tokis bjaurus 
savo moteriai, jog jinai turi jį 
apleisti, jis vis tiek 
laikyti.

žinoma, moteris 
priedennes atlikti,
likti savo dalį prižiūrėjime na
mų. .Kuomet apleidžia savo1 
vyrą be geros priežasties, vy-Į 
ras neturi jos užlaikyti. I

Tėvo priedermė kas link vai
kų užlaikymo skiriasi nuo 
žmonos užlaikymo. Ta prie
dermė prasideda, kuomet vai
kas gema, ir jis turi jį užlai
kyti, pakol pats numiršta ar
ba pakol vaikas gali save užsi
laikyti, tai yra kuomet sulau
kia pilnų metų. Daugelis val
stijų turi įstatymus, kurie duo
da vaikų uždirbtus pinigus tė
vui taip ilgai, kol vaikas gy
vena po tėvo stogu.

Sulig anksčiausio įstatymo, 
vyras buvo šeimynos galva ir 
moteris turėjo jam pasiduoti. 
Šiandien tas’ supratimas ne 
toks aštrus, koks pirmiaus bu
vo.

Pirmiaus vyras galėjo mušti

LAWRENCE, MASS.

Prastesni' Procesai
maskeraduojanti kaip “apkepinimas” (toasting) padaro tik menką 
atsiliepimą j vartotojų publiką, kadangi Lucky Strike rūkytojai 
žino, jog tėra tik vienas tikras apkepinimo procesas. Tai yra 
išimtina^, sĮaptas kaitinimo būdas, težinomas tiktai Lucky Strike 
gamintojams. Jis apvalo tabaką, apsaugoja nuo gerkles suerzi
nimo ir kosulio ir prideda galutiną kvapsnio ištryškimą prie puiJ 

kiaušių pasaulyj tabakų. 20.679* daktarai sako, jog Luckies 
mažiau teerzina, nekaip kiti cigaretai. Publikos pasitenkinimas 
yra pilnas įrodymas augštesnes Lucky Strike kokybes.

Čia paduodamas 
skaitlines patikrino 
ir patvirtino LY
BRAND, ROSS 
BROS. IR MONT
GOMERY, Patikrinto- 
jai ir oficialiai Skait
menų Auditotiai,

(PASIR/iSO)

Ttte*American -Tobacco Company, Ifteorporattd

It’s toasted”
Nei Jokio Gerkles Erzinimo

Nei Jokio Kosulio.

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

Kad palaikyt 
laibą figūrą, nieks 
negali užginčyti 
teisingumą to pa
tarimo :

“SIEK
LUCKY
VIETOJ

SALDUMYNO.”

n’s toasted

VIETOS ŽINIOS
"Moteris Privalo Turėt 
Valdoną” Sako Keistas 
Fabrikantas A. B. See.

čiasi nelaimingos 
nėra moteries valdonu;
tai

Puslapis Penktas

© American
Tobacco Co?? Mannfrftturerw

Liepos 3 d. L. D- S. A. 8 kp. i 
turėjo surengus puikią vaka-1 
rienę Maple Parke. Nors oras 
buvo šaltas, bet svečių turėjo
me nemažą būrelį iš visos apie- 
linkęs—Haverhill, Boston ir 
net Chicagos.
vo gera, nes tūlos mūsų drau- Į sveikata jaunuoliams sunaiki- 
gės daug pasidarbavo, kaip tai ■ narna ir beveik nieko naudin- 
M. Stakionienė/U. Kievienė ir go jie neišmokinami. Baigęs 

Jos dirbo labai nėt vidurinę mokyklą dabar 
Jom priklauso pade-, vidutinis berniukas ''bei mer- 

Draugės (Lukaus- galtė negali teisingai sudėt 
numerių arba tai-

žinomas eleveiterių (keltu
vų) fabrikantas, keistasis A- 
lonzo B. See išleido naują kny
gutę, kurioj smerkia šiandie- 

Vakarienė bu-Į nines mokyklas, kur, girdi, tik 
na mnaii rlvaii- *

O. Milienė- 
sunkiai, 
kos žodis, 
kaitės patarnavo prie stalų. 
Drg. J. 
mums dirbti ir padarė spau
dos darbus veltui. Ačiū vi
siem čia suminėtiem ir tiem, 
kurie platino tikietus išanksto.

Kuopos Korqsp. K. V.

Pečiulka pagelbėjo '• sykliškai parašyti nedidelį biz- 
nj0 laišką,

A. B. See turi savo filosofi
ją ir apie tai, kaip valdyt mo
teris. Sako, moterys esančios 
taip apsigimusius, kad jos jau-

jeigu vyras 
iš to 

ir kylą*didžiuma šeimyniš- 
nelaimių ir persiskyrimų.

42,000 Žmonių Jau Matė 
Bremeną, Smarkiausią Laivą

000 pasų norintiems-pamatyti 
tą naująją “Jūrų Karalę.”

Tokios didelės minios susi- 
spietę laukia progos užeiti ant 
laivo, kad nuolat reikia didelių 
būrių specialės policijos, kad 
palaikyt tvarką.

Joks kitas laivas dar nėra 
tdip šauniai viduje įrengtas, 
kaip “Bremen-’’ Tai yra’pui
kiausias “plaukiojantis palo- 
cius.” .

Antradienį daugiau kaip 
30,000 nęwyorkiečių ir brook- 
lyniečių atsilankė apžiūrėt 
North German Lloyd naujau
sią- milžiną garlaivį “Breme
ną,’’ kuris savo greitumu su
mušė visų pasaulio laivų rekor
dus, perplauk dainas Atlantiko 
vandenyną į 4 dienas, 17 va
landų ir 42 minutes.

Laivas stovi prieplaukoje 
No. 4, ties 58th St-, Bay Ridge 
Bropklync. Ęu\iO išduota, 42<

Nušovę “Plečkaitininkai” n

Prie administracinės lini
jos nežinia kas nušovė .-B. 
Karpavičių, kilusį. iš Saldu
tiškio. Dabar vid. reik.' in- 
formac. 'biuras praneša, kad
jį'4 šūviais nušovė “plęčkai-
11 v-» i 1 z mtininkai.”

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street
Worcester, Mass.

yra gražių papuošalų vyrams, 
moterims ir vaikams—viršuti
nių ir apatinių, įvairaus pasi
rinkimo ; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirksite nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako turime del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai jsitėmykit antrašą: 
90 MfLLBURY STREET

Worcester, Mass.

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

PLATINKITE “LAISVĘ”

JUOZAS KAVALIAUSKAS

TELEFONAI: "
Keystone----------------------Main 9669
Bell Oregon 5136

msiiisHisiiisiiiaiiismaiiiaiHBHiajiifli

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

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

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akerių tuojaus prie mūsų lotų., 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 208 Broadway, Room 244, New York, N. Y.

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

i ifti iVlčkf A Mes išmokiname taisyti ir‘valdyti
LIE 1 U VISK A automobilius į trumpiausi laiką.

AUTOMOBILIŲ MOKYKLA Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslų kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 vai. iki 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas 
L. Tikitus. ’ '
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.
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Pagaliais Užmušė LedoVIETOS ŽINIOS ■ Biznierėlį Konkurentai
PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Šimtai Kovojančių Darbiu. 
Delegatų Prieškarinėje 
Konferencijoje Šį Vakarą 

—t?
Prieškarinėj Konferencijoj, 

šaukiamoj Komunistų Partijos 
Antro Distrikto, šį vakarą, 
New Yorke, dalyvaus šimtai 
atstovų nuo kairiųjų grupių iš 
Amalgameitų Kriaučių Unijos, 
delegatai nuo valgyklų darbi
ninkų, nuo Independent čeve- 
rykų Darbininkų Unijos, nuo 
Amalgameitų Maisto Darbi
ninkų Unijos, nuo Industrinės 
Adatos Darbų Unijos, nuo 
Harlemo Negrų Randauninkų 
Sąjungos ir nuo įvairių kitų 
darbininkų industrinių, apšvie-* 
tos, kultūros ir savišalpos or
ganizacijų, nekalbant jau apie 
vienetus Komunistų Partijos, 
Jaunuosius Komunistus, Pio
nierius, Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą ir kitas arti
mas komunistams organizaci
jas-

Konferencijos tikslas—kaip i 
galint nuodugniau priruošti ! 
darbininkų minias, sumobili
zuoti jąsias Tarptautinei Rau
donajai Dienai, Pirmajai Rug
pjūčio, taip kad darbo žmonės 
didžiausiomis masėmis tą die
ną išsiverstą į gatvę, demon
stracijoms ries vis artimiau 
gręsiantį naują imperialistinio 
karo pavojų, ypač prieš dd-j 
bartines imperialistų ir Chini- 
jos militaristų provokacijas 
prieš Sovietų Sąjungą.

Konferencija įvyks Irving 
Plaza svetainėje, Irving Plac4 
ir 15th St., New Yorke. Pra
džia 8-tą vai. vakare.

Darban, Rinkti Piliečių 
! Parašus, kad Padėt Komun
■ Partiją ant Baloto! j

, COURTNEY, PA.
Pranešame, kad A. L. D. L. D. 61 

kuopos rengiamas piknikas 28-tą d. 
liepos neįvyks. Atsirado tam tikrų 
priežasčių, delei kurių negalima lai
kyti pikniką minėtoj dienoj Star 
Mine giraitėj. Todėl meldžiame ne
važiuoti. Rengėjai.

(175-176)

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rūsiu Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikąnišku Stilium
Ledo biznierėlis David Stof- 

ifenbergas, Bronxe, buvo paga
liais užmuštas. Areštuota ke
turi įtariami kaltininkai: G. 
Bernardi, J. Cloffi, J. Panza- 
rino ir Th. Mucito. Jie nužu
dė Stoffenbergą, nepasidalin
dami su juom lediniu bizniu. 
Į Morrisianą teismą, New Yor
ke, pašaukta?-kaipo liūdinin- 

į kė, užmuštojo našlė apalpo.

BROOKLYN, N. Y.
PIKNIKĄ rengia šv. Kazimiero 
ir Juozapo Draugystės nedėlioję, 4 
d. rugpjūčio (August), 1929, Klaš- 
čiaus Clinton Parke, Betts ir Maspeth 
Ave’s ir Rust Street, Maspeth, L. L, 

.N. Y. Pradžia 2-rą vai. po pietų.
Kviečiame visus lietuvius ir lietu

vaites atsilankyti į šį mūsų šaunų 
parengimą ir pasilinksminti. Dziū- 
kai, kalakutai-žemaičiai, kapsai, zana
vykai ir augštaičiai, būkite visi be 
skirtumo religinių ar politinių įsiti
kinimų. Parkas gražus ir svetaine 
įtaisyta pagal naujausią ir gražiau
sią madą. Muzika prof. Retikevi- 
čiaus grieš lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius, tat visi rasite sau malo
naus pasitenkinimo.

Atsilankiusiems skiriama 2 dova
nos: aukso kavalkas vertės $2.50 vy
rams ir aukso kavalkas $2.50 vertės 
—moterims. Per abu vertė $5.00.

Gaspadinės, atsivežkite kamputį 
kumpio, dešros ar skilandžio, o toliau 
žinote. . . Įžanga 50 centų ypatai.

Rengėjai.

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

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

PAJIEŠKOJIMAI

einantieji rinkti pilie-į

PRANEŠIMAI IŠ KITUR SALES—PARDAVIMAI

1416 Metropolitan Avenue

REIKALAVIMAI

FOR RENT
ši

■
8

MALONAUS PASIMATYMO
namus,

UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue,

Atšauktas

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daucriau.

NAUJA BUČERNE

Šimtamelinis PolitikieriusNepamirškite 28 d. Liepos

atsitikimų ir

(Arti Mary Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Reika- 
S., 114 

Tel. 
?

leje! 
vikų

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

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

Telephone Stagg 0783

/ AUTHORIZfO 
-■ DISTRIBUTORS

RATIONAL
\ CASKETS

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

REIKALINGAS janitorius del 8 šei- 
myno namo. Gaus 4 kambarius ir 

šilumą. A. Klimas, 266 Keap St., 
Brooklyn, N. Y. 172-77

Geo. Kudirka.
(174-175)

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Darbą atlieku 
Kreipkitės šiuo adresu: I

JONAS STOKES !

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 frrieS'piet; 2-8 po pieL 
Kotvergais ir rabatomis ikl 6 j val. 
Penktadieniai* Ir aekmadieniaia tik 
sulyg nutartie*. '

I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I
, . ori —— IUt —— H H — nu —. Ml—- lift — HM —. MII—— Iltį «— KM — M — m*

r M—ac —— tai —— m —• ne «■—> mi — nt———- m> —— im —- nk —— imi —— hm -»

| Tel., Triangle 1450 «
{Lietuvis Fotografas;
J IR MALIORIUS !

Par-
Yor-

Padėjimui Komunistų 
tijos kandidatų ant New 
ko majorinių rinkimų balotoj 
reikia gauti 25,000 piliečių pa
rašų. Tų parašų rinkimo va
jus prasidės šio sekmadienio 
rytą, liepos 28 d. Komunis
tai ir jiems pritarianti darbi
ninkai, 
čių parašų, turi kreiptis į že
miau nurodytas vietas, kad 
gautų blankas ir reikalingas 
informacijas apie tą darbą:

Downtown Manhattan, Sec
tion 1, 27* East 4th Street; 
Section 4, Harlem, 43 East 
103rd Street; Section 5,Bronx, 
1330 Wilkins Avenue, and 715 
East 130th Street; Section 6, 
Williamsburg, 56 Manhattan 
Ave., Brooklyn; Section 7, Bo
ro Park, 1373 43rd Street, 
Brooklyn, N- Y.; Section 8, 
Brownsville, 154 Watkins Ave
nue, Brooklyn.

Šį Vakarą A. L. D. L. D.
1 Kp. Susirinkimas Į

t ---------
šį vakarą, ketverge, liepos 

25 d., 8-tą val.> “Laisvės” sve
tainėje, bus Literatūros Drau- 

i gijos 1 kp- susirinkimas. Dar 
yra daug narių, kurie nėra 
užsimokėję už 1929 metus. 
Būtinai turėtumėte užsimokėti 

vakarą.
D. 1-mos Kp.
Org. J.j J.

Prisirengimai Pirmajai 
Rugpjūčio

Antradięjiį, liepos 30 d., Di
džiajame New Yorke bus pa- 

. skleista virš 100,000 lapelių, 
''ūkiančių į Pirmosios Rug- 

čio prieškarines ' demonst
racijas. .

Pirmosios Rugpjūčio išvaka
rėse, trečiadienį, liepos 31 d-, 
įvyks visa eilė didelių masinių 
mitingy įvairiose miesto da
lyse.

Ketvirtadienį bus Tarptau-
‘nė Raudonoji Diena, Pirmoji Lehman ir kiti viršininkai ėmė 

kyšius iš valgyklų savininkų. 
Nariai turėjo nesumųšamą į- 
rodymą, kad jie iš vienos di
deles valgyklos Bronxe gavo 
$1,200. Savininkai juos pa
pirko, kad neorganizuotų į u- 
niją tos valgyklos darbininkų. 

Kaip tik nariai minėtame 
mitinge pradėjo kelt klausi
mus apie vadų parsidavimą, 
tuojaus vadai davė ženklą sa
vo mušeikoms, kad įpultų jų 

Tuo būdu iškėlė 
dideles ’muštynes prieš kai
riuosius ir šiaip paprastus 
narius ir suardė mitingą.

Socialistai per Muštynes 
Suardė Veiterių Mitingą

Socialistu ojanti gengsteriai 
antradienio vakare suardė 
Weiteriu Unijos Pirmo Lokalo, 
mitingą Webster Hajl svetai
nėje, New Yorke, kur buvo 
susirinkę keli šimtai eilinių na
rių. Ta unija priklauso Ame
rikos Darbo Federacijai.

Pirmo Lokalo prezidentas 
Jack Lasher, sekretorius Wm.

ugpjūčio. Jau tarp 11 vai. 
prieš piet ir 1 :30 vai. po piet 
bus laikoma demonstraciniai 
mitingai prieš kiekvieną dides
nį fabriką, kiekviename fab
rikiniame miesto distrikte. 
Tuose vidurdienio mitinguose 
bus mobilizuojama darbinin
kai mest šalin darbo įrankius 
nuo 4 vai. po pietų ir visi kar
tu mar^ubt į masinėms demon- 
stracijoms*skirtąsias vietas.

Vakare, 8-tą vai., eis dar- kaltintojus, 
bininkų procesijos-parodos su 
degančiais švyturiais rankose.

Bus. išleista 60,000 egzemp
liorių Daily Workerio, kurie 
turės būt paskleisti po visus 
tDardPžZbinmWkUYovisi P^t.jos Kailiasiuvių Streikas
vienetai turi užsisakyti 
ly Workerio 
tą dieną.
ma tūkstantis to laikraščio
pijV. f

Dai- 
delei skleidimo 

Už $7 bus duoda- 
ko-

Brooklyno Gyventojų 
Priauga po 35,000 Kas Metai

Miesto sveikatos departmėn- 
to registruotojas Dr. W. H. 
Guilfoy apskaito, jog pastarai

siais laikais Brooklyno gyven
tojų skaičius paauga apie 35,- 
000 kas metai. Pernai metais 
Brooklyne gimė 50,828 kūdi
kiai, o mirimų buvo 27,209 
išviso. Apart gyventojų dau
gėjimo per gimimus, nuolat 
privažiuoja žmonių iš kitų vie
tų apsigyvent Brooklyne. Da
bar /Brooklyne skaitoma 2,- 
342,780 gyventojų.

Kai del mirimų, tai pereitais 
metais daugiausia mirė nuo šių 
ligų: nuo organiškos širdies li
gos 6,305; nuo plaučių įdegi
mo 3,542; nuo vėžio 2,062; 
nuo nelaimingų atsitikimų 
1,363; nuo džiovos 1,302; nuo 
inkstų įdegimo 1,254.

Kailiasiuvių Generalio Strei
ko Komitetas antradienį atšau
kė tą streiką. Greitu laiku 
bus paskelbta pareiškimas, iš- 
dėstantis tos kovos trūkumus, 
jos laimėjimus ir kas toliau 
daryt, kad kailiasiuviai galėtų 
sėkmingai atnaujint -kovą už 
geresnį uždarbį, trumpesnes 
darbo valandas ir laimėt visus 
savo reikalavimus. Dabartinis 
darban grįžimas tai nėra san
taika su bosais, o tiktai darbi
ninkų atsikvėpimas delei toles
nių rungtynių su išnaudotojais 
ir socialistuojančiais jų talki
ninkais. *

Nepamirškite, kad 28 d. lie
pos, Forest Parke, bus puikus 
išvažiavimas, kurį renkia trys 
East New Yorko kuopos, bū
tent S. L. A. 322, L. D. S. A- 
111 ir A. L. D. L. D. 185. To
dėl visi vietoj ir ąpielinkių lie
tuviai kviečiami atsilankyti 
smagiai laiką praleisti.

Narys.

Italų Socialistų Dienraštis 
Talkauja Fašistams

Vyriausybė paskyrė 4 Mario 
Giletti ir kelis kitus italus 
priešfašistinius veikėjus depor
tavimui iš . Amerikos į Italiją. 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas iš paskutiniųjų kovo
jo prieš jų deportavimą- O 
kuomet vyriausybė, nežiūrint 
visko, galutinai nusprendė juos 
deportuoti, tai Tarp. Darbinin
kų Apsigynimo advokatai 
Brodsky, Shorr ir King krei
pėsi į Amerikos valdžią, kad I 
jiems leistų patiems iš Jung
tinių Valstijų išvažiuoti į to
kią šalį, kokią jie pasirinks.

Įdomu, kaip dabar elgiasi 
italų socialistų newyorkinis 
dienraštis ‘/II Nuovo Mondo.” 
Jis susiriesdamas pliovoja 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą už tąsias pastangas 
naudai 'deportuojamųjų. Tas 
socialistų geltonlapis sužiniai 
meluoja, būk jau valdžia lei
dusi Giletti’ui ir jo draugams 
laisvai išvažiuoti. Bet ištikro 
valdžia dar nėra davusi tokio 
leidimo.
jo bendrams vis dar gręsia de
portavimas į žvėriškus Musso- 
linio nasrus. To, matyt, socia
listinis šlamštas ir pageidauja, 
kadangi tie asmenys buvo ko
munistų draugai.

MINERSVILLE, PA.
vėl smagus piknikas Minersvil- 

Visi klausia, kada bus bbl.še- 
piknikas su šokių platforma? 

Taigi, 4 d. rugpjūčio, vėl visą dieną 
smagiai po sveikatos pušynus pra
leisime, beklausydami smagios mu
zikos ir gražių šokikų ant didžiulės 
platformos bežiūrėdami. Rengia 
darbininkiškos kuopos.

Bus angliškos prakalbos apie Ja
ponų karą su darbininkiška Sovietų 
šalimi.

Pečkūrys.

et ištikro 
. . ..........io

Reiškia, Giletti’ui ir

Penktadienio Vakare Bus 
Didžioji Konferencija 
Gastoniečių Apgynimui

Keli streikieriai iš Gastoni- 
jos bus kalbėtojais didžiojoj 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo konferencijoj, kuri į- 
vyks šį'penktadienį, liepos 26 
d., Irving Plaza svetainėje, 
New Yorke, Irving Place ir 
15th St.

Konferencijon susirinks de
legatai i|uo visų Didžiojo New 
Yorko darbininkiškų organiza
cijų. Viso to tikslas yra — 
kaip galint greitesnė ir gau
sesnė finansinė parama pen
kiolikai gastoniečių, kuriems 
gręsia mirties bausm^už strei- 
kierių šėtfų apgynimą nuo 
žmogžudiškų policinių ir ske- 
binių užpuolikų. — Astuo
niems kitiems G astenijos strei
ko dalyviams gręsia ilgi me
tai katorginio kalėjimo.

Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas turi trumpu lai
ku sukelti $50,000 byloms tų 
darbo klasės kankinių, jų pa- 
liuosavimui iš kruvinosios ka
pitalistinės “teisybės” replių. 
Nuo kitų darbininkų pagelbos 
priklauso jų gyvybė arba mir
tis.

Dalykas begaliniai svarbus. 
Visos darbininkiškos organiza
cijos, tame skaičiuje, supran
tama, ir lietuviškos būtinai tu
ri pasiųsti savo atstovus į kon
ferenciją- A

Iki šiol lietuvių darbininkų 
organizacijos visuomet atsilik
davo užpakalyje nuo veiklaus 
dalyvavimo panašiuose 
buose, apeinančiuose visą 
bininkų klasę. Turėtų 
nuo dabar pasitaisyti.

dar- 
dar- 
bent

Sukako šimtas metų amžiaus 
žinomam Tammany Hall de
mokratų politikieriui Johnui 
Voorhisui. Senis dar vikrus ir 
veiklus. Nesiskundžia jokiais 
nesveikumais bei silpnumais.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

A- 
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. Taip
gi nepamirškit užsimokėt mokesčius 
ir atsiimti knygas.

J. Baranauskas,
(174-176)

PAJIEŠKAU brolių Antano ir Juozo
Benderių. girdėjau, kad Antanas 

gyvena. Philadelphia, Pa., o Juozas 
Millinocket, Me- Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote, malonėkit pranešti. 
Jieško sesuo Ona Bendoriūtė. Adre
sas: Mrs. , A; Naginnis, 98 Carroll 
St., Keene, N. H. (175-176)

Lorimer Restaurant!
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

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

“TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS 
MES PATARNAVOM

SCOTVILLE, MICH.
A. L. D. L. D. 218 kuopa rengia 

šaunų pikniką nedėlioj, 28 liepos, 
prie šv. Marijos ežero. Bus gera 
programa, dainuos choras iš Grand 
Rapids, Mich., gražias darbininkiš
kas dainas. Kalbės drg. J. Šukys. 
Tat mes, Scotvillės ūkininkai, kvie
čiame visus atsilankyti. Mes užtik
riname, kad visi būsite patenkinti.

Rengėjai.

PARSIDUODA Valgykla labai ge
roj vietoj. Priežastis pardavimo, 

turiu apleisti miestą. Atsišaukite 
“L.” ofise. (174-176)
PARSIDUODA groseme, 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 Williams- 
burgo vietoj. Biznis įdirbtas per 
daug metų. Nusipirkę nesigailėsit. 
Pardavimo priežastį sužinosit ant vie
tos. Republic Restaurant, 475 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. (174-176)

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

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

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

X CLIFFSIDE, N. J.
Darbininkų Partijos kuopos disku

sijų—lavinimosi susirinkim,as įvyks 
sekantį pirmadienį, liepos 29 d., M. 
Mažeikos svetainėj, 8-tą vai. vakare.

Draugai, būtinai dalyvaukite šia
me pirmame diskusijų susirinkime, 
nes bus diskusuojama gana svarbūs 
klausimai. Komitetas.

DETROIT, MICH.
Aido Choras rengia paskutinį pik

niką šiame sezone nedėlioj, 28 liepos, 
Prais Grove Parke, Goddard, arti 
Telegraph. Rd. Kviečiame visus at
silankyti, nes Aido Choras pasiro
dys su nauju mokytojum drg. V. Žu
ku iš Brooklyn, N. Y. Bus' gera 
orkestrą, skanių užkandžiij ir gėri
mų. Busas j pikniką, išeis nuo 
Draugijų svetainės, 24 ir Michigan 
Ave., 1-mą vai. dieną. Norintieji 
važiuoti, būkite ten paminėtu laiku.

Aido Choras.
< (175-176)

A.
svarbus susirinkimas bus pėtnyčioj, 
26 liepos. Lietuvių svetainėj, 180 
New York Avė., 8-tą vai. vakare. 
Visi menininkai malonėkit atsilam 
kyti, nes turime prisirengti prie žie
mos sezono. Taipgi turėsime išrink
ti delegatus Į 3 Apskričio suvažiavi- 
ma, kuris įvyks -1 rugpjūčio, New
ark e.

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

kimas bus nedėlioj, 28 d. liepos, Lie
tuvių svetainėj, 29 Endicott St., 10-tą 
vai. ryte. Draugai ir drauges, visi 
dalyvaukit 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)

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 ii’ apielinkės lietuviai! Nepra
leiskit nei vienas šito pikniko, nes jis 
bus svarbus ir įvairus, šiame pikni
ke bus duodama dovanos už atsižy- 
mejimus: bėgimą, šokimą ir virvės 
traukimą. Virve tranks Pennsylva
nia su New Jersey. Norintiems šok
ti, grieš muzikantai, norintiems už
sikąsti ir išsigerti bus gėrimų ir už
kandžių. Kurie atsives savo maudy
mosi siūtus, galės išsimaudyti šla
piam vandenyj. Kviečiam visur ir 
visas' atsilankyti.

Kelrodis: Važiuojanti į pikniką, pa
imkit Clementon karą arba Berlin 
busą, pervažiavę per rivę ant Mar
ket St. į Camden, N. J. Iš Philadel- 
phi.įos galhna paimti Berlin busą ant 
12th ir Market Sts. ir važiuoti iki 
Laurel Spring Road, čia išlipus, pa
eiti po dešinei iki tilto, o perėję til
tą, rasite pikniką po dešinei.

(174-175)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Salės Bendroves šėrininkų 

pusmetinis susirinkimas įvyks penk
tadienio vakare, liepos 26 d., 7:30 
vai. Visi šėrininkai prašomi atsi
lankyti ir aptarti salės bendrovės rei
kalus ir patirti apie jos dabartinį 
stovį.—Lietuvių salės bendrovė ren
giasi prie bązaro, kuris įvyks rugsė
jo 22 iki 29 d. Prašome visų drau
gysčių tame laikotarpyje nerengti 
parengimų, bet ateiti į liętuvių salės 
bazarą. Visas draugystes ‘ ir pašali
nius prašom prisidėti prie bazaro su
rengimo. . , į. . , ;

1 ' L. S. B-vės Valdyba.
:: (175-5)

PASIRANDAVOJA 4 gražūs kam
bariai, su maudyne ir elektra.

Randa $23—$22. Atsišaukite: 462
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

(175-77)

PASIRANDAVOJA šeši fomišiuoti 
kambariai. Kas nori, gali pirkti 

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

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

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

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

New York, N. Y. 169-93
KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

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

Stanley Garback
* (Garbačauskas)

431 LORIMER STREET
Brooklyn^ N. Y.

Jumper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

Nufotografuoja Į 
ir numaliavoja 
visokius pa-1 
veikslus įvai
riomis spalvo-1 
mis. Atnau- | 
jina senus ir! 
krajavus ir! 
sudaro s u į 
amerikoniškais Į

I 
gerai Ir pigiai I

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. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdai.

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

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

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

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš musų gerai žino, kokią didelę vertę^ Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus.
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių
Dzin gelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514

Grybelių Lelijų Šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiuklų
Kaštavolų šalavijų
Kmynų Seneso lapelių
Liepos žiedų Šafronų
Lisnikų Trijų devynerių
Metelių Traukžolių
Medetkų Totorkų šaknų
Mėlynių uogų Turkiški} pipirų
Našlelhj Pinavijų Šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
Parušanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. Ša 1 mėčių




