
Sako, Komunistai 
Vadovauja Sukilimą 

Colombia Miestuose
BOGOTA, Colombia. — 

Pranešama, kad pereitos sa
vaites pabaigoj prasidėjo 
revoliuciniai sukilimai Co-
lombijoj po komunistų va
dovybe. Keliuose miestuose 
įvyko susikirtimai tarp su
kilusiu darbininku ir vai- v v
džios spėkų. .

Sakoma, po tariamo at^ 
mušimo revoliucinių gelžke-
lio darbininkų La Gomez

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

No. 180

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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APKALTm?GASTONIJOS STlmiHliGŽUDYSTEr
stoty ant Puerto Wilches 
gelžkelio darbininkai apsu
po policijos stotį, kur val
džios spėkos buvo užsitai- 
siusios barikadas.

Valdžia praneša, kad re-
miestTkovolo po*1 vadovybe' Maskva Užginčina Paskalas Apie Derybas; Nankingo Vai-
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VIRŠ 300 BALTAGVARDIEČIŲ ĮSIVERŽĖ 
Į SOVIETU TERITORIJĄ

Benigno Arciniegas ir kad 
jie ten užgriebė dinamito 
sandėlį.

Luis Umana Rivas, vy---- Pasak čia gautų autentiš-
riausias inžinierius, ir vie- kų pranešimų, suvirš 300 
nuolika kitų darbininkų žu- apsiginklavusių baltagvar- 
vo kovoj, pranešimas sako, diečių rusų įsiveržė į Sibirą 

Sekmadienio vakarą Liba- linkui Čitos. Aišku, jie ta
no miesto darbininkai suki-j tai daro su žinia Chinijos 

militaristų. Bet Chinijos 
valdininkai bando išaiškin
ti, būk jie nieko bendro ne
turį su baltagvardiečių įsi
veržimu į Sovietų teritoriją, 
ir jie esą susirūpinę, kad 
tas baltagvardiečių žingsnis 
gali pabloginti padėtį; del 
to gali prisieiti susikirsti .su 
Sovietų spėkomis.

Pranešama, kad Nankin
go valdžia nutarus taikytis 
su Sovietų Sąjunga, bet, jei
gu, girdi, Sovietai ignoruo
sią jos taikos pasiūlymą, tai 
ji pavesianti ginčą Tautų 
Lygai spręsti.

Vėlesni pranešimai sako,

džia Rengiasi Apeliuoti į Tautą Lygą
SHANGHAJUS, Chinija.

lo ir kovojo prieš policiją. 
Stokuoja platesnių praneši
mu, bet sakoma, kad bom- 
bos buvo naudojamos laike 
kovos.

Pranešama, kad sukili
mas įvyko San Vincente ir 
Chuchuri miestuose. )

Lietuvos Fašistai Nutei
sė Dar 10 Žmonių

“Lietuvos Žinios” liepos 
15 d. laidoj talpina sekamą 
žinią:

KAUNAS. — Š. m. liepos 
mėn. 9-12 d. karo lauko tei
smas nagrinėjo bylas 10 as
menų, kaltintų už priešvals
tybinį veikimą ir turėjusių 
ryšių su gegužės mėn. 6 d. 
atentato dalyviais.

Visi pripažinti kalti tuo, 
kad prisidengdami “aušri
ninkų,” “žiežirbininkų” ir 
“žaizdrininkų” organizaci
jomis, tuo pačiu metu pri-» 
klausė visai kitoms slap
toms organizacijoms ir ren
gėsi ginkluotu sukilimu ir 
teroristiniais aktais nuvers
ti esamąją Lietuvos valdžią. 
Tuo tikslu minėti: organiza
cijų nariai įvairiose vietose 
darė slaptus susirinkimus, 
vieni tų narių platino prieš
valstybinę literatūrą, laikė 
ryšius su ] 
kiti ruošė sukilimo planus 
ir sudarė iš kai kurių savo 
narių tarpo teroristų gru
pes.

Kaltinamieji n u b a u sti: 
Norkus J, 15 met. sunk, dar
bų kalėjimo, Jakubėnas K. 
—10*met. sunk, darbų kalė
jimo, Natkevičius K. ir Kli
šis J. po 6 metus, Strimai
tis M. ir Čereška L. po 4 
metus, Laskauskas A.—3 
metus grąsos kalėjimo, Kri-

kad, Chinijai neišpildžius 
Sovietų reikalavimų, Sovie
tų valdžia atsisakė tartis su . 
Nankingo valdžia, ir Nan- 
kingo valdžia jau rengia a- 
peliaciją Tautų Lygai.

MASKVA.—Sovietų žinių 
agentūra Tass pirmadienį 
užginčino gandus apie dery
bas tarp diplomatinių Sovie
tų ir Chinijos atstovų. Sa
koma, kad Chinijos atstovas 
Berlyne bandęs pasitarti su 
Sovietų atstovu Krestins- 
kiu, bet pastarasis atsisakė 
tartis.

Francijos ambasadorius 
M. Herbette pirmadienį įtei
kė Sovietų užsienio reikalų 
vice-komisarui Karachanui 
notą varde Jungtinių Vals
tijų, primenant Sovietų Są
jungai, kad Kelloggo anti
karinis ^paktas jau įėjo ga
llon.

Amerikos darbininkų užduotis yra ne tik ginti 16 
Gastbniįjos streiko vadų, kuriuos kapitalistai nori pa
siųsti elektros kėdėn, bet taipgi gelbėti šimtus Gasto
nijos streikierių vaikučių nuo bado, aukojant j Dar
bininkų Tarptautinę Pašelpą, kuri rūpinasi maitini
mu streikierių ir jų šeimynų. Paveikslas parodo tris 
streikierių vaikučius, kurie dabar randasi New Yor
ke ir kuriuos D. T. Pašelpa pasiųs į darbininkų vaikų 
kempes. Jie yra iš kairės į dešinę: Gladys Byer, 
Odel Corley ir Walter Howell.

KALTINAMOJI PUSĖ REIKALAUJA, 
KAD TEISMO VIETA BOTU PAKEISTA

Prokuroras Pranešė, kad Vienas Kaltinamąją Bus Nurody
tas, Kaipo Šovęs į Policijos Viršininką

GASTONIA, N. C.—Pir
madienio rytą grand džiūrė 
apkaltino viso 16 Gastonijos 
streikierių ir streiko vadų 
žmogžudystėj. Iš pradžios 
buvo apkaltinta tik penkio
lika. Dabar tapo apkaltin
tas Clarence Miller, unijos 
organizatorius. Jis iki šiol 
buvo kaltinamas “slaptam 
užpuolime su mirtinu gink
lu.” Tai buvo daug mažės-

septynius streikierius , pa- 
liuosuotus po kaucija. Prieš 
juos taipgi bus, sudarytas 
formalis apkaltinimas.

Miesto advokatas Carpenr 
ter pareiškė, kad bus deda
mos pastangos pasmerkt 16 
streikierių už pirmo laips
nio žmogžudystę.

Kaltinamųjų advokatas 
pulk. McCall, patiekdamas 
reikalavimą pakeisti teismonis kaltinimas Jis buvo pa- viet rodg kad dešimts 

nuosuotas po kaucija su ki
tais septyniais streikieriais. 
Kuomet pirmadienį čia at
vyko iš New Yorko, tuojaus

advokatų darbuojasi, kad 
nuteisti streikierius. Neku- 
rie jų atstovauja darbda
vius. Jis pareiškė, kad jautapo suarestuotas ir apkal- ..J. v i . vien tik tas parodo, jog Ga-
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1,800 Tekstilės Dirbtuvių Sustabdyta
Anglijoj iš Priežasties Streiko

LONDONAS. — Suvirš Į darbininkams, dabai^ patirs, 
pusė miliono darbininkų kad ta valdžia gina kapita- 
Lancashire miestuose strei- listų reikalus, kad jai nerū- 
kuoja prieš algų nukapoji- pi darbininkų reikalai. Dar- 
mą ant dvylikos ir pusės bo ministerka panelė Mar- 
nuošimčių. Darbininkų al- garet Bondfield pareiškė, 
gos ir taip buvo menkos. ■ kad valdžia dabar negalinti 
Daugelis darbininkų uždir- ’ nieko daryti tame klausime, 
bo tik 8 dolerius į savaitę; Ką valdžia galinti daryti, 
ir su tokia alga turėjo gy- ”
venti su šeimyna.

Darbdaviai sako, kad jie 
nei tokios algos negali mo- 

plečkaitininkais, I keti ir nusprendė su 29 d. 
_ i ’ii__ „i___  lionna nnVonnfi alorcja

Bandys Sujungti 2,000,000 Del Aštrių Įstatymų Kali- 
Farmerių į Vieną Į niai Sukilę, Sako Gu-
Organizaciją ; bernatorius

BATON ROUGE, La. WHITEHALL, N. Y. —

šciūnas K.—2 metus gr. k.,
Žvironas A.—1 metus p. k. i 
ir Marčiulionis M.—6 mėn. 
papr. k.

Streikierių Susikirtimas su 
Policija Argentinoj

BUENOS AIRES, Argen- 
tina.—Streikuojanti Rosa
rio prieplaukos darbininkai 
šeštadienį susikirto su poli
cija, kuomet policija bandė 
išardyti masinę pikieto de
monstraciją. Sakoma, kad 
vienas policistas tapo už
muštas. Keletas streikierių 
sužeista.

liepos nukapoti algas. Dar
bininkai atsisakė dirbti už 
nukapotas algas. Iš viso 
dabar arti 1,800 tekstilės 
dirbtuvių sustabdyta.

Darbdavių susivienijimas 
sako, kad darbdaviai ves 
derybas tik del nukapojimo 
algų.

Darbininkai, kurie dar 
turi iliuzijas apie MacDo- 
naldo valdžios “tarnavima”

tai tik “tėmyti situaciją.
Darbo Partijos organas1 

“Labor Herald” rašo, kad 
valdžia dėsianti pastangas 
greičiau tyrinėti visą med
vilnės pramonę.

Preston mieste streikie- 
riai pikietųoja dirbtuves. 
Darbdaviai bando operuoti 

| dirbtuves streiklaužiais, bet 
mažai jų gauna.

tintas žmogžudystėj kartu 
su 15 kitu streiko vadu.

Išnešus grand džiūrei for
mal} apkaltinimą prieš 16 
streiko vadų, kaltinamųjų 
pusė padavė apeliaciją, kad 
teismas būtų perkeltas iš 
Gaston apskričio kiton vie
ton, nes čia darbdaviai de
da visas pastangas, kad su
kelti sentimentą prieš tei- advokatas čia neatstovauja 
siamus streikierius ir nega- darbdavį, bet tik valstiją,” 

sudaryti bešališkos pareiškė Mangum.
, Teisėjas Barnhilli Žinoma, jie taip turi saky- 

i norėtų ti, bet visiems žinoma, kad 
visi tie advokatai turi arti
mus ryšius su darbdaviais. 
Vienas iš svarbiųjų valsti
jos advokatu yra majoras 
A. J. Bulwinkle,*iki šiol bu
vęs Manville-Jenckes kom
panijos advokatas. Koks jo 
tikslas? Aišku, apginti 
darbdavių interesus.

ston apskrity negalima tu
rėti teisingo teismo. v

Pašokęs advokatas A. G. 
Mangum, atstovą ujantis 
kaltintojų pusę, pareiškė, 
kad jis ir kiti prokuroro pa- 
gelbi ninkai atstovauja 
“North Carolina valstiją” ir 
“tik valstija.” “Nei vienas

Įima : 
džiūrės.

Amerikos Kooperacijos In-1 Pi™adienį po apžiūrėjimo išsireiškė, kad jis 
stitutas, stambių kapitalis-; T kalėjiiho Danner- vesti tą bylą, bet taipgi šu
tų kontroliuojama organiza-; 
cija, pirmadienį pradėjo čia; 
savo suvažiavimą. i 
ma. 1

New Yorko tiktų, kad džiūrė būtų suda- 
____ Į valstijos gubernatorius Ro- ryta iš kito apskričio. Ma- 

suvažiavima Sako- oseve^ pareiškė, kad prieža- noma, kad tardymas bus 
kad suvažiavimas d6s ^tis kalinių sukilimo Clinton perkeltas į Meckieburg ap- 

pastangas suorganizuoti di-, kaleJlnle ir Auburn kaleji- skritj ir bus vedama prie to 
dėlę farmerių organizaciją, į1?®^la perastrus Baumes j- paties teisėjo.
vardu Nacional Chamber of s a . l- s.? ■ Tapo paskelbta prokuroro
Agricultiual . Cooperatives, i baudžiamas planas Parmktl vienjI 1S se’
iš pradžios į ją bus sutrauk- ? v. c v šiolikos apkaltintu ir įrodi-
ta suvirs 2,000,000 farmerių . amžiaus kalėjimu uz 
ir gyvuliu augintoju. Žino-.Prasika timą),.
ma, ji bus po stambių kapi-! Kalimai taip žiauriai nu-, 
talistu kontrole. |ba!’stl nerimauja Prie to,

Atsidarius sesiisi. i sakoma, perdaug kalejimuo-

•>

šiolikos apkaltintų ir įrodi- ----------------------
nėti, kad tas asmuo paleido i • . • p tih . Antai«2
šūvį Į policijos viršininką ęeiu™J rrosmures Aptaise
Aderholt. i Amerikoną ant $1,000

Teisėjas Barnhill paskyrė jA fqi d n rill «t qpqiiai nrn- IUctug Kcuejiniuu- uaiiuini

kalba pasakė agrikultūros^? Prigrūsta kaliniu; labai grand džiūrę iš vieno šimto ■ KAUNAS.—Kalbama, kad
ministeris Arthur M. Hyde. ;Į?lo5?s m?istas’. ■ . .

______________ ilmiai susiorganizuoja ir su- 
! kyla*

Mirė žmogus. Kuris Žinojo v -----------------
88 KalbasST. LOUIS. — Pirmadie

nį žuvo du lakūnai, George 
Lea Lambert, 23 metų, ir 
Harold C. Jones, 18 metų, iš žinomas italu lingvistas Al- 
New Yorko. Jų orlaivis nu- fredo Trombetti, kalbėjęs 
krito už 15 mylių nuo čia. 88 kalbomis. nį.

Venecijoje,' Italijoj, mirė

Del to ka- asmenų, kurių tarpe buvo prostitutės, besilinksminda- 
• 40 asmenų, aiškiai nusista- mos su vienu amerikonu, 

čiusių prieš streikierius. Į paėmė iš jo 1,000 dolerių, 
North Carolina džiūrės sis-:bet žmogus turįs žymų var- 
tema yra tokia, kad į džiū- dą Amerikos liętuvių tarpe 
rę gali įeiti tik nuosavybės ir gerai žinomas Lietuvoj, 
savininkai; darbininkams vengdamas gėdos, tylįs.

• Prostitutės, matydamos jo

•, Friedrichshafen, Vokieti
ja.—Pranešama, kad vokie
čių dirižablis Graf Zeppe
lin išlėks kelionėn į New negalima patekti į džiūrę. 
Yorką sekantį ketvirtadie-1 Antradienį grand džiūrė naivumą, pačios restoranuo- 

svarstė • kaltinimus prieš i se apie “giliuką”' giriasi.

Šiandien Mobilizacijos Diena Prie Rugpjūčio Pirmosios
Pereitą penktadienį New 

Yorke sumobilizavome 25,- 
000 darbininkų į demonstra
ciją prieš imperialistų ata
kas ant Sovietų Sąjungos.

šį vakarą darbininkai tu* 
ri gerai susimobilizuoiti da
lyvavimui anti-karinėj de
monstracijoj Rugpjūčio Pir
mą, rytoj, 4 vai po pietų, 
ant Union Square. Visi dar
bininkai turi stoti į kovą

prieš gręsiantį karo pavojų. 
Įvykiai Mandžūrijoj parodo, 
kad karas gali kilti bile die
ną. Imperialistai rengiasi 
prie karo, bet jie taipgi de
da pastangas, kad minias 
darbininkų apsvaiginti vis'o< 
kiomis kalbomis apie taiką, 
idant darbininkai nebūtų 
prisirengę kovoti prieš ka-’ 
rą, kuomet karas iškils. Bet 
darbininkai neturi apsigau
ti.

Rytoj bus prieš karą de
monstracijos visam pasau
lyj. Amerikos darbininkai, 
gyvenanti tvirčiausioj ini- 
perialisįinėj šalyj, turi ma
siniai demonstruoti prieš 
karo pavojų, kad parodyti 
Wall stryto viešpačiams, jog 
Amerikos darbininkai suda
lo didelę spėką kovai prieš 
karą. i i j

šį vakarą mobilizacijos 
mitingai įvyks sekamose 
vietose. Visi ir visos daly
vaukite.

Grand Street Extension, 
Brooklyn..

Stone and Pitkin Avės., 
Brooklyn.

Intervale and Wilkins 
Avės., Bronx.

163rd St. and Prospect 
Ave.

149th between 3rd and
Bergen. .

50th St. and 5th Ave., 
Brooklyn.

Steinway and Jamaica 
Aves., Astoria, L. I.

25th St. and Mermaid 
Ave., C. I.

Whitehall St. and South 
Ferry, Manhattan.

14th St. and University Pl:
10th St. and 2nd Ave., 

Manhattan. ‘ .
110th .St. and 5th Ave., 

Manhattan. V"
138th St. ant 7th Ave., 

Manhattan.
Columbus Circle and 59th 

St., Manhattan.
39th and 9th Ave., Man

hattan.
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KAPITALO KERŠTO BYLA
24 Gastonijos streikierių,srityje; “netikėtai” išsiver- 

irrvadų vykiausias teisėjas Rusios imtynės New Orlean- 
M;V. Barnhill pareiškė, kad:so gatvekarių motormanų ir
jų" byla būsianti1 tardoma 
teisingai;, kad nebūsią atsi
žvelgiama į teisiamųjų poli
tikes > pažiūras.!- •:* i .

Netikėkite kapitalistinių 
teisėjų deklamacijoms.

•Panašiai deklamavo ir 
teisminiai budeliai, kurie 
'pasiuntė elektros

konduktorių ir desėtkų tūk
stančių jiems pritariančių 
darbininkų,—visa tai išnau
doto j amą primena, kad ir 
pusiau-baudžiaviškose pieti
nėse valstijose pradeda 'dar
bo masėms nukrist nuo akių 
klasinės aklybės lukštai; 

elektros kėdėn j kad ir jie, tie tikrieji ameri- 
Satčo ir Vanzetti, ir tie, ku- konai, taipgi apsigrabinėja 
rie. išnešė tironiškus nuo- proletarines pozicijas ir ei- 
spfendžius prieš Mooney, na į mūsų lauką prieš pri- 
Billingsą, prieš nekaltus spaudė jus 
darbininkų kovotojus Cent- 
rali jo j ir kt. Tie darbinin
kai buvo nusmerkti sulig iš- 
anksto padaryto fabrikantų 
ir kitų siurbėlių suokalbio, 
su papirktais liudininkais, 
su tam tyčia parinktais pri-

;, verčiami pačių 
nepakeliamų darbo ir gyve
nimo sąlygų.

Jeigu ant šiaip žmogaus 
gyvybės kas kėsinasi, tai 
kapitalistiniai į s t a t y m ai 
žmogaus nebaudžia, kuomet rių protavimo, darbininkas 
jis nudeda užpuoliką. Bet “reiškia žmogų, kuris dirba,

Darbininkai ir “Darbininkai” neišmetimą jo senatvėje iš
Nesijuokit, “Tėvynės” re

daktoriai pradėjo mokyti 
svietą apie tai, kas yra dar
bininkai, o kas ne. To laik
raščio laidoj už liepos 26 d. 
primozuota virš vienos špal- 
tos tuo reikalu ir, aišku, vi
sas jis nusuktas niekinimui 
komunistų. Apie politinę 
ekonomiją nusivokdamas, 
kiek tas gaidys apie astro
nomiją, “Tėvynės” redakto
rius “išaiškina,” kad “Ldiftu- 
viuose gi, tikrųjų buržujų 
gal dar ir visai nėra.” Esą, 
visi, darbininkai ir patsai 
Susivienijimas “buvo, yra ir 
bus darbininkų organizaci
ja.” (!) Komunistų vadai, 
pasak “Tėvynės” redakto
riaus,

“net ir mūsų organizacijoje 
suranda vien ‘buržujus’ 
prieš juos kariauja.”
Tai nesąmonė, kokią gali 

pasakyti tik dabartiniai 
“Tėvynės” redaktoriai!

Sulyg “Tėvynės” redakto-

ir

siekiisiais^pO-S ė d i n i nkm8'kada streikieriai patys be- kuris savo triūsu sau, daž- 
-.. . • ^ų klasi- i sjgįnjami ir begindami savo nai ir kitiems, pragyvenimą

artimųjų gyvybę nukauja uždirba.” Šiandien visas 
žmogžudį, tai buržuazijos pasaulis yra tik darbinin-

Komunisty Internacionalo Dešimtojo Plenumo
Pareiškimas Lovestono Išmetimo Klausimu

SLA. turi but darbininkų 
reikalams tarnaujanti aqidrau- 
dos organizacija. Taigi ir jos 
viršininkais privalo but žmo
nės, kurie tuos reikalus su
pranta. O didžiuma dabarti
nių jo viršininkų ne tiktai ne
supranta darbininkų reikalų, 
bet net yra priešingi jiems.

“Taip ilgai but negali. Pro
taujantis SLA. nariai pasirū
pins, kad jų organizacija butų 
pastatyta į tikras vėžes.”
Tai buvo teisinga tais lai

kais padaryta pastaba. 
Šiandien Grigaitis suju- 
došėjo ir eina su tais, kurie 
yra priešingi darbininkų 
reikalams. Bet tas dar 
nepasako, kodėl S. L. A. na
riai darbininkai negali ko
voti už tai, už ką jie kovo
jo per ilgą laiką. *

Tam pačiam straipsny j 
“Tėvynė” užgieda:

“Tai negražus ir nežmoniš
kas musų narių šmeižimas 
ir žeminimas! Tai niekini
mas tų žmonių, kurie Susi
vienijimui dirbo tuomet, kai 
tie patys ‘tikrieji darbininkai’ 
dar socialistais būdami musų 
organizaciją į ‘šimtus tūkstan
čių šmotų’ skaldė ir i dausas 
siuntė. Niekinimas tų SLA. 
narių, kurie yra kur kas dau
giau musų organizacijoje už
sitarnavę 
kurie čia 
mais—S.

Duoda Jani Progą Nuvykti į Kontrolės Komisiją 
ir Ten Pasiteisinti

fabriko, be duonos ir buto.
Visai kitokią padėtis yra 

fabrikanto, advokato, krau
tuvninko, kunigo, etc. Jie 
gyvena kitų darbu; jie daž
niausiai eina prieš darbinin
kus, ypač jų organizacijas, 
nes jiems daug geriau, ka
da darbininkas pigiau dir
ba, kada jis neorganizuotas, 
nesusipratęs klasiniai.

Darbininkai—turim ome- 
nyj klasiniai sąmoningus— 
organizuojasi, šviečiasi ir 
kovoja ne tik už tuojauti
nius savo, reikalavimus, bet 
taipgi ir už galutiną pasi- 
liuosavimą iš kapitalistines 
— išnaudojimo — sistemos, 
kuomet fabrikantai, kuni
gai ir profesionalai (išski
riant mažą pastarųjų dalį) 
stengiasi palaikyti dabarti
nę sistemą, nes jiems darbi
ninkiška tvarka—socializ
mas—nėra pageidaujamas; 
jiems kapitalistinėj sistemoj 
daug geriau. Čia, ot, ir su
siduria tie du griežti skirtu
mai.

Paėmus S. L. A., surasi
me, kad jo eilėse šiandien 
randasi nemažiau, kai 90 
nuošimčių darbininkų, o tik 
10 nuoš. įvairių biznierių, 
profesionalų, etc. Profesio
nalams S. L. A. mažai terei- 
kalingaš. Daugelis jųjų 
priklauso tik del pasirekla- 
mavimo, del pasivažinėjimo. 
Darbininkai priklauso, spi
riami gyvenimo aplinkybių. 
Jiems savišelpa ir-apdrau- 
da, (kol nėra' valstybinės 
socialės apdraudos) yra bū
tinas reikalas. Todėl jie or
ganizacija ir rūpinasi la

ibiau už profesionalus, fab
rikantus, biznierius.

Šalę to, darbininkam savo 
organizacija reikalinga dar 
ir kitiem reikalam, būtent, 
plėtimui apšvietos, darbi
ninkiškos kultūros ir pagel- 
bai kovose už savo kasdie
ninius reikalus.

Pažiūrėkim, kam šiandien 
tarnauja “Tėvynė?” Jos 
redaktoriai . pareiškia, kad 
Susivienijimas “buvo, yra ir 
bus darbininkų organizaci
ja.” 
būt, bet, toli gražu, dar nė
ra. Jeigu, mes sutinkam, 
kad joje 90 nuoš. yra dar
bininkų, o 10 nuoš. susidaro

už tuos atėjūnus, 
savotiškais sumeti- 
L. A. Komunistų 
globai atiduot—at-

Sekantis yra nuosprendis, kurį padarė Kominterno 
Veik. Kom. Dešimtas Plenumas, nesenai atsibuvęs Mas
kvoje, Lovestono iš Komunistų Partijos išmetimo klau
simu: ' v

Atsisakydamas vykinti gyveniman Kominterno Veik. 
Komiteto nutarimą, paimantį jį iš Jungt. Valstijų Ko
munistų Partijos, kad tuo būdu leidus Partijai atsisteig- 
ti, Lovestonas sulaužė Kominterno discipliną. Jis padidi
no tą savo prasižengimą tuo faktu, kad, sugrįžęs į Ame
riką, nepaisydamas Partijos Centro Komiteto reikalavi
mų laikytis tarimų Kominterno Veikiančio Komiteto, 
Lovestonas atlikdinėjo kriminalį darbą, ruošdamas ski
limą Jungt. Valstijų Komunistų Partijoj. Labiausiai , 
smerkdamas antipartinį Lovestono darbą, kuris yra ne-/ 
no, kad nėra galima pakeist tarimas J. V. Kom. Partijos! 
no", kad nėra galima pakeist tarimais J. V. Kom. Partijos/ 
Centro Komiteto nutarime jį išmesti iš Partijos, kuomi 
jis sykiu nustoja būti nariu ir Kominterno Veik. Kom. ;

Atsiliepdamas į Kominterno Veik. Kom., Lovestonaį 
tiktai manevruoja prieš Partijos vienybę, visiškai neno-‘ 
rėdamas joje pasilikti.

Iškeldamas jojo dešiniuosius nukrypimus ir smerkda
mas jojo frakcinius darbus, Kominterno Veik. Komitetas 
skelbia, kad Lovestonas atsistojo ant kelio atviros skal
dymo kovos prieš Partiją ir Kominterną. Jis su savo 
oportunistine eksepcionalizmo. (išimtinybės) Amerikos si
tuacijos platforma ir savo social-demokratiniu discipli
nos supratimu atvirai išeina prieš programą ir nutari
mus šeštojo Pasaulinio Kongreso ir tuo būdu galutinai 
eina į eiles komunistų renegatų (Brandlerio, Hais, ir kt.)

Nežiūrint to, atsižvelgiant į tai, kad jis atsiliepė į 
Kom. Int. Veik. Komitetą, plenumas įsako Internacionalo 
Kontrolės Komisijai peržiūrėti tą atsiliepimą, dalyvau
jant pačiam Lovestonui. Ir tas reikia padaryti, kaip ga
lima trumpiausiu laiku. Jei Lovestonas atsisakys daly
vauti šitam posėdyj, tai plenumas skaito, kad jis yra ga
lutinai išmestas iš Komunistų Internacionalo ir sykiu iš 
jo Veik. Kom.

ėjo.”
Čia vėl 

sąmonių, 
toriai šaukia, kad dabarti- 
nieji komunistai “dar socia
listais būdami” organizaciją 
“skaldė” ir atėjo į S. L. A. 
atiduot jį Komunistų Parti
jai. . Turįs šiek tiek svei
kos logikos supras, kad taip 
negali būti. Kas gi girdėjo, 
kad būdami socialistais at
ėję į S. L. A. atiduoti jį ko
munistams. Tokis reiški
nys gali pasirodyti tik gal
voje to, kuris rašė tą straip
snį.
Aišku vienas, kad tie, ku

rie socialistais būdami skal
dė organizaciją “į šimtus 
tūkstančių šmotų,” tie šian
dien geriausi S. L. A. “did
vyriai.” Vienu iš tokių yra! 
dabartiniu laiku “T.” redak
torių garbinamas Bagočius.

Ir toliau:
“Mes turime pasakyti, kad 

mus visi nariai yra lygūs.”
Nesąmonė! Jeigu taip, 

tai kodėl “Tėvynė” vienus 
skaito gerais, o kitus—blo
gais? Ji piestu stojo prieš 
Gerdauską, o giria Gugį? 
Kodėl šimtų S. L. A. narių 
nespausdina “Tėvynėje” raš
tų? Kodėl visais galais nie
kinami tie, kurie turi prie
šingus politinius įsitikini
mus—komunistai ir visi pa
žangieji darbininkai, jų pri
tarėjai?

Į tai “Tėvynės” redakto
riai nesiteikia atsakyti. Į 
tai jie ir negalės atsakyti, 
nes tas juos tuojaus numas- 
kuotų akyse tų S. L. A. na
rių darbininkų, kurie dar iki 
šiam laikui nepamatė jų fa
šistinių darbų, bet kurie 
anksčiau ar vėliau tatai pa-

pasakyta eilė ne- 
“Tėvynės” redak-” (grand džiūrė). Tų klasi-j 

nių kankinių bylose buvo! 
nepaisoma kad ir tvirčiau-!
šių faktų, liudijančių apie eismas papaikina naturalį kai, kurie tik ką nors dirba, 
teisiamųjų nekaltumą. . apsigynimo įstatymą ir tei- Darbininkas, kuris dirba fa

brike; darbininkas, kuris tu
ri ūkį, samdo kelis darbinin- 
kus-samdinius, ir pats dir
ba; darbininkas fabriko sa
vininkas; darbininkas gydy
tojas, advokatas; saindinin- 
kas vertelga, kuris daro 
pragyvenimą iš kitų; darbi
ninkas budelis, kuris karia 
arba šaudo kituš; darbinin
kas streiklaužls, darbinin
kas gubernatorius, darbi
ninkas armijos generolas, 
darbininkas unijos biuro
kratas, etc. Visi jie “dar
bininkai,” nes visi dirba.

Nesiimsime veltui “Tėvy
nės” redaktorius mokyti po
litinės ekonomijos, nes tai 
būtų bergždžias darbas; tik 
grabo lenta, anot to posa
kio, juos išmokins. Bet la
bui kai kuriu suklaidintu 
“T.” skaitytojų pasakysim 
tiek, kad tokis supratimas 
apie socialius žmonių santi- 
kius ir jų kategoravįmas pa
rodo, jog Vitaitis su Bajo
ru nėra kompetentiški reda-' 
guoti jokį laikraštį, ne ztik iš profesionalų, krautuvnin- 
S. L. A. organą. Ikų, etc., tai, kaip sakėm, jos

Pradinės mokyklos kūdi- organas “Tėvynė” ir visa 
kis gali suprasti, kad tarpe organizacija turi jų reika- 

gy. lams ir tarnauti.
dytojo, kunigo , mūnšainię- miausiai; “Tėvynė

ban- ti darbininkišku laikraščiu; 
visa organizacija, ištikus 
darbininkų didelėm kovom, 
streikam, privalo remti dar
bininkus.

,Bet*ar gi taip yra? Ar 
“Tėvynė” yra darbinin
kiška? Ne! Tai žino kiek
vienas. Šiandien “Tėvynė” 
yra pusiau’ fašistiška. Ji 
garbina f asistuojančius; ele
mentus; ji remiū Lietuvos 
fašistų valdžią, kuri smurto dėtimi—nariais — Susivie- 
keliu pasigriebė, kraštą ir nijimas yra darbininkiškas, 
kuri budeliškai smaugia susidedąs iš apie 90 nuoš. 
Lietuvos darbininkus. Išti- darbininkų ir 10 nuoš. pro- 
kus darbininkų kovom, “Te- fesionalų, biznierių, etc. Bet 
vyne” i . _
kus. Tas buvo įrodyta jau 
sykių sykiais.

Kol Grigaitis buvo dar 
žmogus, .'tai ir jis tatai pri
pažino. Atsimenant jo 1918 
metais (“N. 
sakymą:

teisiamųjų nekaltumą. L ‘ -
Ne kitaip bus teisiami ir C:Z °4„nc Zinn 

l • v-. . v i j • šia juos, Kaipo gaStopieciai, ypač kad jų 
byla yra iš kapitalistinio 
taškaregio kur kas svarbes
nė, negu visos kitos čia su
minėtos bylos.

Gastoniečių byla, iš ant

»>
“žmogžu-

Kaip kruvinuoju Sacco- 
Vanzetti teismu, taip ir da
bartine byla prieš Gastoni- 

! jos streikierius viešpatau
jančioji klasė nori suteikt__ ( | f• t j J J v** IV* V J * V * * A. A VU * * * V

ro$ pusės, sudaryta tokiu Amerikos darbinin kijai 
momentu, kada ne tik pietį- skaudžią pamoką,—kad ne- 

valstijose prasidėjo drįstų pasipriešint vis la-i 
darbininkų batalijos, bet ir ^au niekše j antienas ir žvė- 

rėjantiems išnaudotojams. 1 
Bet apsirinka kapitalisti-.

nese

visoje šalyje kairėja prole
tariato judėjimas abelnai.

Štai kodėl ne tik pietinių nįaį nenaudėliai, tokius iš-
valstijų audyklų savininkai, Į 
bet ir visa Amerikos kapita
listų klasė veikia išvien, 
kad elektros kėdėj e suspir
gant 16-ką Gastonijos strei
ko' dalyvių ir darbuotojų, o 
kitus 8-nis pasiųst ilgiems

skaitliavimus darydami. Da
bartinis jų užsimojimas ant 
Gastonijos streikierių dar 
storiau pabrėžia darbinin
kams, su kuo jie, kaipo kla
sė, turi reikalus. Gastoni
jos teismas savaime išjudi-

metams į katorgos kalėji-|na naujus tūkstančius dar- 
Štai kodėl jie sudėjo žmonių pačiose pietinėse 

pasi- valstijose, ką liudija skait- 
krū- Jinga ir karšta audėjų kon- 
delei ferencija Bessemer City, ką 
Gas- išreiškė ir tūkstančiu de

monstracijos Bessemer City 
pri- ir kitose kaimyniškose vie

tose išvakarėse tosios bylos. 
Gelbėkime gastoniečių ko

votojų gyvybę! Neprileis- 
kime nei to, kad jie būtų 
pasiųsti kalėjiman! Iš pas
kutiniųjų dėkime ir rinki
me aukas jų apgynimui.

________ Kiekvienas atlikime savo 
ramią' prieglaudos vietą, basinę pareigą šioj gasto- 
Jeigu ne jie, tai užpuolikai niečiam pašvęstoj savaitėj 
būtų.iššaudę ir sudeginę gal ^i rugp. 3i'd.! Surinkime 
desetius ir šimtus nekaltų milioną parašų su reikalavi- 
darbihįnkų su jų žmonomis m u paliuosuoti tuos drau- 
ir kūdikiais:

Si 'bylą yra iškelta, kad 
xduot mirtiną smūgį masi
niam darbininkų judėjimui,! 
kuris paskutiniais mėnesiais 
pasireiškė naujoje, labai: 
plačioje srityje, pietinėse | 
valstijose, kur samdytojai! 
buvo pripratę žiūrėti į dar- Į 
bo’žmones, kaip ] beteisius 
ir bevalius vergus.

Karžygiška kova Gasto- 
nijbs audėjų, vadovaujama 
kcindnistų; pasikartojanti 
streikų išsiveržimai Eliza- i 
hcihtone ir kituose audyk- ’ 
L, ‘ ____ Z,- i

mą. ;
jaw milioną dolerių ir 
ry^ę dar supilt aukso 
vas į bendrą fondą 
Žvėriško nusmerkimo 
tonijos kovotojų.

Fabrikantų papirkti 
siekusieji posėdininkai juos 
įkaitino už tai, kad streikie- 
ritfi sargybiniai gynėsi nuo 
žmogžudžių, ’ kurie, vado
vaujami policijos viršininko 
AderholtO, užpuolė šėtras 
streikierių ir jų šeimynų. 
Jiegynę draugų kovotojų

gils! tai obalsiai, .kurie šio
mis dienomis elektrizuoja 
šimtus tūkstančių geriausių 

i proletariato narių.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Liepos 31 d.:
—Užmuštas francūzų socia

listų vadas, karo priešininkas, 
žan žores, 1914.

—Meksikos kunigai pradėjo 
kovą prieš Calleso valdžią, 
1926.

—Užsmaugta Sovietij vyriau- 
lų-verpyhlų ■ centruose 'toje'sybė Vengrijoj, 1919.

7..•

fabrikanto, advokato

rio, 'krautuvninko 
kieriaūs — iš vienos pusės 
ir fabriko darbininko, dir
bančio už algą—iš kitos 
pusės, yra milžiniškas skir
tumas—skirtumas jų reika
lavimuose, skirtumas uždari 
byj,x skirtumas jų pačiam 
gyvenime. Vienas dirbą 
kiekvieną dieną fabrike (jei 
gauna darbą) už algą; jam 
by kada alga gali būti nu
kapota, prieš ką jis turi or
ganizuotis į darbo unijas ir 
kovoti; jis vos pragyvena, 
sunkiai dirbdamas. Sulau
kęs senesnio amžiaus, dar
bininkas tampa išmestas už 
fabriko vartų, paliktas ba
du mirti arba elgetauti. Vie
natinis išėjimas darbininkui 
tai organizuotis, kovoti; ko
voti neatlaidžiai, pasirįžu- 
siai už i didesnes algas, už 
geresnes' darbo sąlygas,' už

tokia turėtų

Visų pir- 
” turi bu

Taigi, išvada pati savai
me išplaukia aiški: savo su

eina prieš darbinin- Susivienijimo organas “Tė- 
limrn i rl i rf o -inn 4.> ..Inn ... 4 „ „vyne" ir visa organizacija, 

kaipo tokia, jos valdyba, jos 
augštesnieji organai, tar
nauja p r i e š d a r bininkiš- 
.kiems reikalams; neigia 

” num. 62) pa- Į darbininkų kovas, garbina 
: : i fašistus, visur k’isa patrio-

Pranešimas Internacionalo Kontrolės Komisijos
Svarstymui Lovestono dalykų diena nuskirta rugpjū

čio mėnesio 12 d. Jei Lovestonas tą dieną į Maskvą ne
atvažiuotų, tai jo apeliacija nebus svarstoma ir, einant 
Dešimtojo Plenumo sprendimu, jo išmetimas iš Komunis
tų Internacionalo skaitysis galutinu. Praneškit Love
stonui apie šitą mūs nutarimą ir duokit žinoti mums, ar 
jis važiuoja.
> Vadinasi, dabar pasilieka pačiam Lovestonui pasisaky
ti: ar jis nori būti Komunistų Internacionale, ar ne. Jei 
nori, jis turi kuoveikiausiai vykti į Kontrolės Komisijos 
posėdį, o jei ne—pasilieka renegatu.

KORESPONDENCIJOS
E LIETUVOS

Mes Sukrutome
MAŽEIKIAI.—žvalgyba 

nantis 1-jai gegužes dūko, *bet 
mes irgi nesnaudėm. 1-jai gegu
žės ruošdamies mes gavome 
daug naujų ryšių, o 1-sios ge
gužės šventei gerai išplatinome 
atsišaukimus, iškėlėme raudo
nas vėliavas su obalsiais, ant 
sienų ir tvorų prirašėm atatin- 
mų obalsių: 1-ją gegužės dieną 
būriai darbininkų rinkosi mies
te ir kalbėjosi apie savo šventę. 
Policija ir žvalgyba bėgiojo tar
tum akis išdegusi: skuto obal
sius, plėšė atsišaukimus ir rūpi- streikavo, bet policija 
nosi nukabinti raudonas vėlia- jau mūsų kaimo nepuolė, nei 
vas. | kratų, nei areštų nedarė.

arti-

Mes šventėm, o Buožės 
Dėiko

LECKAVA, Mažeikių vals.— 
Mes gerai išplatinome atsišau
kimus ne tik miestely, bet ir 
kaimuose. Prirašėme gegužinių 
obalsių. Nepamiršome ir dva
rų.- Daugelio buožių darbinin
kai 1-ją gegužės atsisakė dirbti, 
pareikšdami, kad šiandien dar
bininkų šventė. Buožės dūko 
ir baugino žvalgyba, bet darbi
ninkai nepaisė buožių baugini
mų.

Šventėme
DABŠIŲ KAIMAS, židikių 

vals.—Pas mus buožių bernai 
šiemet 1-ją gegužės nedirbo, 

šiemet

Ir Mes šventėm
PIKELIAI, židikių vals.— 

Mes šiemet tinkamai paminėjo-

Pabūgo
KAUNAS.—žvalgyba, polici- 

i, “žirgai,” “geležinis 
vilkas” ir kariuomenė pastatyta 
ant kojų. Visos minėtos jėgos 
nukreiptos prieš plečkaitininkus, 
—taip kalba fašistai, žvalgy
bai* matomai nesiseka sekti, nes 
nebežino nuo ko pradėti ir kuo 
baigti. Yra žinių, kad eiliniai 
policininkai negalėdami perneš
ti nuovargio atsisako nuo tar
nystės ir eina namo. Nuo 8 
vai. vakaro kareiviai stovi prie 

•tiltų ir lieptų, o dienos metu 
tizmą ir net šovinizmą, kas ■ vaikšto po užmiesčius su šautu- 
yra didžiai žalinga darbi
ninkų judėjimui. Tas bus

me 1-sios gegužes šventę. Mes ja» šauliai
gerai išplatinome atsišaukimus, 
iškabinome vėliavas ir prirašė
me miestely obalsių. 1-sios ge
gužes dienoj darbininkai ir bied- 
nuomenę vaikščiodama gatvė
mis skaitė mūsų lapelius, obal- 
sius ir užrašus vėliavose. Apie 
12 valandą dieną atvykusi pa
sienio policija nukabino vėliavą 
ir nudraskė mūsų atsišaukimus 
ir obalsius.

vais laukdami priešo iš provin
cijos. Mieste irgi sustiprinti 

............  Karininkai 
kai kurių dalių nakties metu bi
jo vieni vaikščioti, vedasi su sa
vim palydovus—kareivius, jau
čiasi fašistų aparatuose panika. 
Yra daug areštuota aušrininku 
ir atiduoti karo teismui, laiko
mi karo kalėjime 6 forte. Juos 
teisia trejukė: Voldemaras, 
Musteikis ir gen. štabo viršinin
kas Kubiliūnas.

(“Balsas.”)

galima pakeisti tik tada, j)a!'ru,iai dvigubai.
kada atsakomingose Įstai
gose sėdės darbininkų kla
sės . reikalų gynėjai, kada 
“Tėvynę” redaguos ne tik 
darbininkų judėjimą su
prantanti asmenys, bet jam 
pritarianti, v jame dalyvau
janti. O kad taip bus, nėra 
abejojimų.
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STEBUKLAS, KURI DVASIŠKI J A SLEPIA
Paprastai dvasiškija labaiĮžiaus kojų ir labai atsargiai, 

plačiai garsina stebuklus, kad j dievobaimingai priglaudžia 
daugiau pritraukus savo pu-! savo lūpas prie popiežiaus 
sėn lengvatikių, kad daugiau raudonos šliurės, užmautos ant 
suradus pasekėjų. Bet nela- kojos.
bai senai Vatikane įvyko ste- rodo maldininkas ne iš papras- 
būklas, apie kurį ne tik nie- tų, tai dar ranką iškėlęs ir pa
ko visuomenei nepranešama, laimina.
bet dedama dideliausių pa
stangų, kad jį užslėpus. Vie- piežius kiekvienam kiša prie 
nok tas įvykis pasiekė spaudą ‘lūpų, yra didelis ir labai bran- 
ir kai kurie laikraščiai paskel-jgus deimantas. Jis išduoda 
be tą stebuklą. i įvairiausių šviesų spindulius.

iai ■5-i nm r. bozl ivnivin 1 ,1 1. „ X ....

Jeigu popiežiui pasi

Ant galo šliures, kurią po-

Visi žinomę, kad įvairių ša- Bet maldininkams nėra laiko 
lių lengvatikiai važiuoja Ry- žiūrėti į tą deimantą, 
man, kad popiežių pamačius spėja prišliaužti ir tuojaus tu- 
ir pabučiavus į jo šliurę. Ka 
įgauna pakštelti į šliurę, ta 
skaitosi laimingiausiu žmogų dėlė.
mi. Todėl visuomet pilna to-į Vieną gražu rytą Ryman 
kių lankytojų ir Vatikanas i >'pribuvo tūlas jaunas, vokiečių 
jų padaro didelius pinigus*

Kada iš- svetur pribūna lan- .rojo savo sekretorių: ir lioka- 
kytojai-maldininkai, tai pir
miausiai parodo jiems Vatika
ne kai kurias vietas—išmatų 
duobes, kurias pamatę persi- tų jo sekretorius nuvyko Va- 
žegnoja ir sukalba po kelias tikanan ir gavo progą pasikal-

Jie vos

ri šliaužti šalin, nes laukian
čių maldininkų eilė labai di-

kilmės, aristokratas, kuris tu-

ju. Jis apsistojo viename ge
riausių viešbučių ir pasisamdė 
geriausius kanlbarius. Po pie-

žegnoja ir s
“Sveikas Marijas”; parodo
sandėlius, 
kardinolų nudėvėtos apatinės

bėti su kardinolu. Jis pasakė,!

Ir tik vėliaus buvo nistų Partijos darbų—turi ap
eiti kiekvieną darbininką, nes 
tai vienintelė mūsų partija, 
vedanti atkaklią kovą prieš 
visokį darbininkų išnaudoji
mą ; ruošianti kelią į gražesnę 
darbininkų ateitį.

Užkviečiame Į pikniką vi- 
Rengėjai.

nerašė.
gandų ir kai kurie laikraščiai 
tuos gandus pažymėjo.

Tai stebuklas, kurį dvasiš
kija slepia nuo žmonių.

Švenčioniškis.

tų uždrausta elgetauti. Ar ) tai nepasityčiojimas iš 
darbininkų? J. B.

BINGHAMTON, N. Y sius-!

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik___$3; Pusei--------SI.II

Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant "RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Lsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Baltimorėj prasilavinusiam j 
darbininkui dar galima darbo i 
gauti,/bet užmokestis maža. Į 
Paprastiems darbininkams už 
devynių valandų darbo dieną 
moka nuo 3 iki 4 dolerių. Mer- 

iginoms nuo 8 iki 12 dolerių 
Į savaitę. O pragyvenimas 
brangus.

Mokant dirbantiems tokias 
ii algas ir esant daugybei bedar- 

Pas mus labai daug priviso'bių, nei nenuostabu, kad Čia 
priviso visokių elgetų, 
išmaldomis gyvena.

Paryžius.—Franci jos už
sienio reikalų ministeris 
Briandas organizuoja naują 
kabinetą, rezignavus Poin
care kabinetui.

BALTIMORE, MD
CASTON ROPSEVICH

kurie

&

bedar- 
labda-

Patarimai Vyrams Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2
Patarimai Moterims Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2
Geriausios lietuviškos knygos- 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono.
Knygos yra didelės,.su paveiks- ' 
lais ir gražiai apdarytos.
Dabar perkantiems pridedame 
dovanų kėlės įdomias knygutes.
Reikalavimus adresuokit taip:

J. BARKUS (A)
Box 129, G. P. O., 
New York, N. Y.

GERAI PATAIKOT

REIKALAUKITE TUOJAU! <f>

<♦>Reikalingos •
<♦>

»

< >
Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
835 Puslapių

p

MATTHEW P. BALLAS

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg
vi-

5043

GRABORIUS
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kapinių 
už žemą

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. 
Kelionės lėšos 75c į abi puses; vaikams—25 centai.

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Street
PA.

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

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

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

L1AVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvienu dieną ir nedSlio- 
naia nuo 9:30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARH 
WILKES-BARRE, PA.

o
< >

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

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

Nedėlioję

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

Patarnauju visiems be skirtumo I 
įsitikinimų, ir tolumas nedaro del į 
manęs skirtumo. Mano ofisas at-j 
daras dieną ir naktį. Darbą at-1 
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas į 
mane, o patarnausiu kuogeriausia. |

734 Grand Street |
BROOKLYN, N. Y. į

L. D. S. A. 23 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks rug
pjūčio 1 d., pas drauges Zmit- 
riūtes, 56 Brown St., Johnson 
City. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Draugės!
bus gana svarbus, 
sistengkime visos 
jame.

Šis susirinkimas 
todėl pa
dalyvauti 

Susirinkimas bus svar
bus todėl, kad jame reikės do
minuoti Centro Pildantysis Ko-į pilna 
mitetas sekantiems metams- 

Taigi, draugės, nepaisykime 
šilto oro ir kitokių reikalų, bet 
padėkime viską Į 'šalį ir visos, 
kaip viena, būkime susirinki
me. Kuomet visos būsime, tuo
met bus daug drąsiau svarsty-, mą 
ti kaip mūsų, taip ir visos dar
bininkų klasės reikalus.

Org. M. Žvirblienė.

Kuomet mieste pilna 
bių ir elgetų; kuomet 
ringosios draugijos reikalauja, 
kad miesto majoras uždraustų 
elgetauti; kuomet miesto val
donai nei neprisimena apie 
bedarbių ir badaujančių pa
dėtį, tai sveikatos komisionie- 
rius Dr. Jones rengiasi peržiū-

visokių elgetų ir keliaujančių 
pardavėjų. Vieni pardavinė
ja visokius menkniekius, o ki
ti renka aukas pavargėliams, 
paliegėliams ir našlaičiams.

Yra daug visokių religinių 
sektų Įsteigtų namų, kuriuose 

visokių elgetų.- Ten
jiems pila į galvą . religiniius 
nuodus ir padaro juos ubagais 
ir dvasios. į tokius, namus su
eina nemažai bedarbiu*

Family Welfare Draugija 
padavė miesto majorui prašy- rėti šunų prieglaudas, ar ten 

i, kad visiems ubagams bū- gerai šuneliai užlaikomi.

kuriuose sumestos kad jo ponas orotestonas, bet j 
norėtų priimti katalikų tikybą.; 

kelinės, ir kitas, panašias, bet,! Kardinolas pirmiau susiraukė, 
suprantama, : 
Paskui pašeria iš Vatikano! priimti kataliku tikėjimą, 
sandėlių jau sugedusiomis žuvi-jsidarė smagesnis.
mis/gal dar nuo tų laikų, kuo- toliau pradėjo pasakoti, 

et apaštalas Petras jas gau- jo ponas labai turtingas ir vi-jkus.
dė; už visa tai maldininkai už 
moka gerus pinigus ir dar duo- kų bažnvčiai. 
d a dievui ant garbės,

Komunistų Partijos Piknikas
4 d- rugpjūčio, J. M. Ka- 

šventas vieteles, j bet paskui išgirdęs, kad nori minsko giraitėje, įvyks tarp-
1 ................... .. , pa- tautinis Komunistų Partijos

Sekretorius! piknikas, į kuri kviečiame vi- 
kad'sus šios apielinkės darbinin- 

Piknikui vieta graži, 
sus turtus norįs pavesti katali-į maloni, ir beveik visiems žino- 

Kardinolas la- ma. O smagumas, rengėjų 
o jau bai nudžiugo ir pradėjo jo po- rūpestingumu, bus suteiktas

<^_^hiomet jiems pasako, kad ry- na girti, protingiausiu žmogų-•tokis, kad atsilankiusioji pub-
toj galima bus matyti ir patį!mi vadinti. 
KSIVX“’- *“ """'i.

Sulaukus sekamos dienos 
visus maldininkus suveda 
tam tikrą svetainę. Ten po-1 
piežius jau sėdi savo soste ir; 
laiko atkišęs koją. Maldinin
kai keliais šliaužia prie popie-

! lika bus patenkinta. Gi pats 
reikalas—parėmimas Komu-

Kovokit Už Jy Gyvybę ir

Šiuos žodžius rašant, 
tekstiliečių darbininkų 
kierių ir Veikėjų yra teisią

ją mi tolimoj pietinėj North 
Carolina valstijoj, Gastonijos 
mieste. Jais yra:

16-ka 
strei-

Fred Irwin Beal, 
Robert Allen, 
K. O. Byers, 
George Carter, 
N. F. Gibson, 
Delmar Hampton, 
K. Y. Hendricks, 
J. C. Heffner, 
Joseph Harrison, 
Russell Knight, 
W. M. McGiniss, • 
Louis McLaughlin, 
Clarence Miller, 
Vera Bush, 
Apty Schechter, 
Sophie Melvin, 
(Pastarosios trys mote-

Jie visi kaltinami “kons
piracijoj atlikti žmogžudybę, 
už ką, einant N. C. valstijos 
įstatymais, baudžiama mir
ties bausme.

Jie suimti ir apkaltinti už 
tai, kad birželio mėn. 7 d., 
Gastonijoj, ant streikierių 
kolonijos užpuolė be varantų 
(leidimo) policija su šnipų 
būriu, ir streikieriai gynėsi 
nuo užpuolikų. Kovoj žuvo 
policijos galva Aderholt.

Amerikos darbininkai pri
valo gelbėti savo klasės bro
lius ir draugus. Neleiskim 
juos nužudyti; kovokim už jų 
laisvę!

Dalyvaukit rinkime 1,000,- 
000 parašų ant peticijų! Gel
bėkit darbininkų organizaci
jas, kurios veda bylą, finan
siniai.

Už minėtųjų darbininkų iš- 
liuosavimą kovą veda Tarp
tautinis Darbininkų Apsigy
nimas (International Labor 
Defense). Siųskit finansinę 
pagelbą! Adresas:
International Labor Defense 
80 E'. 11th St., Room 402, 

New York City

toliau, kad jo ponas liguistas 
'! ir jis įsitikinęs, kad jeigu ga- 
* i lėtų prieiti prie popiežiaus ir 
’ i pabučiuoti jo šliurę, tai tuo- 

jaus pasveiktų. Kitaip sakant, 
jo ponas tiki, kad Vatikanan 
atsilankius įvyktų nepaprastas 
stebuklas.

Kardinolas dar labiau pagy
rė jo poną, kad tiki į tokius! 
dalykus, kad jo tvirtas tikėji-1 
mas į popiežiaus šventumą ga
li jį tuojaus išgydyti ir liepė 
ant rytojaus atsilankyti ponui, 
o jis prileis jį prie popiežiaus 
šliurės.

i Ant rytojaus puikiame auto- 
j mobiliuje atvažiavo ir ponas.
Čia jį tuojaus pasitiko sargy
ba1, kuriai buvo įsakyta tinka
mai priimti- Visas pono kū
nas trukčiojo, veidas kraipėsi, 
išrodė, kad konvulsijų apim
tas.
kelti, 
buvo 
leisti 
puolė 
šliaužti.
apsikabino popiežiaus šliurę, 
prispaudė prie jos savo lūpas 
ir net užgulės pradėjo bučiuo
ti. Nors taip bučiuoti maldi
ninkams neleista, bet kaipo li
goniui, protestonui ir labai 
turtingam, kuris žadėjot savo 
turtus paskirti katalikų baž
nyčiai, padaryta išimtis—nie
kas nieko nesakė, o popiežius 
ii ilgiau laimino, negu kitus. 
Palaiminus, ligonis nušliaužė 
toliaus. atsistojo ir nors lėtais 
žingsniais, bet sveikais pradė
jo žingsniuoti duru linkui.

Kardinolas pradėjo maldi
ninkams rodyti išeinantį vyrą 
i ir sakvti, kad dievas padarė 
stebuklą, kad jis atėjo į šią 
vieta liguistas, pusiau paraly
žiuotas, o' dabar išeina svei
kas.

Tuojaus kiti maldininkai 
pradėjo šliaužti prie popie
žiaus kojų. Pasibaigė cere
monijos. popiežius nuėjo į sa
vo kambarį. Kardinolas pri
ėjo nuimti nuo popiežiaus ko
jų šliures ir sušuko:

I “žulikai, vagys, niekšai! 
Deimantas iš šliurės išluptas!”

Popiežius graudžiai atsidu
so ir tarė: ‘

“Tai tas> ligonis, su kuriuo 
įvyko stebuklas, taip padarė, 

įneš jis ilgai spaudė prie savo 
lūpų šliurės galą.”

Slaptai buvo pranešta poli
cijai, bet sykiu griežtai už
drausta iškelti šį įvykį viešon, 
kad pasiteirautų apie tą baro
ną. kuris buvo apsistojęs vieš
butyje. Bet jis, išėjęs iš Va
tikano, jau daugiau nepasiro
dė Viešbutyje. Jis stebuklin
gu būdu dingo.

Apie tą stebuklą, įvykusį 
Vatikane, nei vienas laikraštis

Eidamas kojų negalėjo 
bet jas vilko. Tuojau 
įsakyta pirmiausiai pri- 
jį prie popiežiaus. Jis 
ant kelių ir pradėjo 

Prišliaužęs, rankomis

Jau Vėl Galima Gaut Tas 
Svarbias Knygas:

Knygos, Kurios Būtinai
Kiekvienam Gyvenančiam Jungtinėse ^Valstijose

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKALLIETUVIŠKASŽODYNAS
DABAR JO KAINA VISUR $15.00 
“LAISVĖ” PARDUODA PO $12.00

Turime tik keletą knygų. Greit niekur tos svar
bios knygos nebus galima gauti. Gi be žodyno 
neišmoksite anglų kalbos ir neišmoksite teisin
gai lietuvių kalbos.

46 Ten Eyck St.

Reikalaukit

“LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y.
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PIKNIKAS ■ KONCERTAS

BRUNSWICK, OHIO 
ĮŽANGA 5Oc YPATAI VAIKAMS IKI 15 METŲ DYKAI

Pikniko - Koncerto Programa
3. 

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

4. 
Akrono-Clevelando

Milžinų Virves 
Traukimas

1.
Paul Daūderis
(iš Chicagos)
A. Gailūnas .

(Vietinis)
2.

J. K. Šarkiūnas
(iš Chicagos,—kalbės)

Jei butu lietinga diena Piknikas-Koncertas {vyks 
Grdinas svetainėj, 6021 St. Clair Avenue
Taigi, gerbiamoji Cleveland© ir apięlinkės darbininkiška lietuvių 

suomene! Visi ir visos atsilankykite į viršminėtą Spaudos Koncertą-Pik- 
niką. Atsilankiusieji turės progos su daugelio apielinkės miestelių lietu
viais pasimatyti, šiame 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.

)

<>
< >
< >
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< >
o

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

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY j
Residencija: !

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

i John Naujokas
. Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan-

I čiais parsitraukia ir pasekmingai 
'miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar

bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
niausi cigarai Amerikoje po 10 centų, 
j 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, her ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugu cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga- 

! rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur i kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems Žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

Naujoku Cigaru Dirbėjai
267 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o ^au
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 kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.
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įspūdžiai Iš Keliones Į Sovietu Sąjungą
B. K. STANKEVIČIUS

(Tąsa)
13 d. Gegužės

Rytas šiltas, jūra rami, vėjas žymiai su- 
debesų. Visi komunarai, taipgi ir pažįsta- 
debesų. Visi komunarai taipgi ir pažįsta
mi, jaučias gerai, išskiriant drg. Aleknevi- 
čienės, kuri iš lovos nesikelia, nieko neval
go. Bandėm kelis kart išvest viršun, bet 
pasidaro dar blogiau, ir vėl grįžta į lovą. 
Šiaip jau žmonės linksminas įvairiais bū
dais. Teko girdėt nusiskundimų, kad ne
leidžia iš priekinio galo laivo nueit į užpa
kalinį. Netikėdamas, nuėjau pats ir persi
tikrinau, kad tai tiesa. Nes laivas įtaisy
tas taip, kad einant iš III klasės, iš prieki
nes dalies laivo, norint nueit į užpakalinę, 
prisieina pereit per II klaąės kambarius, 
už tai ir neleidžia. Norint būtinai pereit 
į kalbamą vietą, reikia gaut pasą ant tąm 
tikro būrio žmonių, tuomet tam tikras va
das perves. Kol kas tokios “ekskursijos” 
dar nedarėm.

Suėjus minėtą senį, pasikalbėjom biskį 
apie religinius nuodus. Jo nuomone, kad 
įvairios religijos yra didžiausias blogumas 
žmonių gyvenime.

Po piet pirmiausia peržiurėjom dienos 
programą. Buvo pažymėta, kad nuo 2 iki 
4 rūkomam jam kambaryj bus koncertas, 
nuo 9-tos vai. vakaro valgomam j am kam
baryj bus judžiai, nuo 10:15 vai. vak. rū- 
komamjam kambaryj bus šokiai. Reiškia, 
nieko naujo. Tiesa, judžiai kiekvieną die
ną keičiami, tačiaus, turinys tas pats: mei
lė, nelaimės, apgavystės, skandalai, paleis
tuvystė ir viš laimingi užbaigimai—bučkis 
ir taškas.

Kas liečia koncertą, tie patys du smuiki
ninkai—pianistas ir dainininkas savo už
duotį atliko neblogiausia. Bet tie lenkai 
tiesiog nervus gadina. Rūko, rėkia, kal
basi be jokio saiko. Nelaukęs pabaigos, iš
ėjau į knygyną, kuris pasirodė apytuštis. 
Vieni rašė, kiti skaitė; kiti ramiai kalbėjo
si. Aš taip pat atsisėdau už stalo ir pra
dėjau rašyt.

Po vakarienei išėjau viršun, oras puikus, 
biskutį pūtė vėjas į dešinį šoną laivo. Vė
jas šiltas, malonus; vilnys, tačiaus, vis di
dėja ir laivą jau į šonus pradeda žymiai 
supt. Pavaikščiojęs biskį po “dekę” grį
žau į. knygyną. Pradėjau skaityt drg. 
Bimbos brošiūrą apie trockimą ir patį re
negatą Trockį. Tai brošiūra, kurioj aiškiai, 

' ir gabiai surinkti ir sudėti faktai su pa
aiškinimais apie kalbamo renegato šokinė
jimą nuo vienos prie kitos pusės ir jo san-

• tikins su drg. Leninu. Aš įsitikinęs, kad 
toji br ošiu raitė ištikrųjų išblaškys visas 
abejones apie “nekaltybę” Trockio.

14 d. Gegužės
Atsikėliau apie septintą valandą. Vėjas 

gana stiprus. Vilnys gana augštai pakilo. 
Laivas išilgai plaukia lygiai, bet į šonus 
pusėtinai siūbuoja. Nuėjau į kygyną ir 
praleidau pusę dienos rašymui.

15 d. Gegužės r
Oras ūkanotas. Laivas sumažino 

greitumą ir kiekvieną minutą švilpė,
piet biskį prasiblaivė, ant vakaro ir vėl 
debesiai nusileido, ir vėl sumažino ėjimą 
ir vėl švilpė. Tiek to apie orą, jis* mums 
nieko blogo nedaro. Pripratome ir didžiu
ma gailis, kad neužilgo prisieis apleist šį i Nepaisyk, kad dūžiu pirmu nenutaikysi 
laivą. O vienok kaip ryt vakarą tikėjo-; visko,— 
mes pasiekt Havre; Franciją, tačiaus, ačiū ‘ Bet darbą vis tęsk ir nuplauk ugnimi šį 
tokiam orui, pasieksim tik penktadienio: pasaulį f 
rytą.

savo
Per

Po piet nusprendėm apžiūrėt laivo maši
neriją. Kadangi po vieną neleidžia, tai su
sirinkome būrys, mums davė vadą ir nusi
leidome į apačią, kur mūsų broliai darbi
ninkai prakaituoja. Šiluma nepratusiam 
atrodo nepakenčiama. Darbininkai pus
nuogi, šlapi ir atrodo suvargę. Apie kelis 
bandžiau užkalbinti, tačiaus, nei vienas iš 
jų nemokėjo kalbėt angliškai. Kas liečia 
mašinas, tai amerikiečiams dirbant po įvai
rias dirbtuves, tenka panašumo matyt ne
mažai. Tiesa, nemačiusius stebina. Su
skaičiau 24 milžiniškus pečius, kurie kūre
nami aliejum.

Vakarienė šiuo kart buvo nepaprastai 
turtinga. Kiekvienam buvo įteikta spal
vuota popierinė kepurė, kaip kad Jungtinė
se Valstijose duodama tam tikrose puoto
se—“parose.” Po vakarienei, paprastai 
būdavo judžiai rodomi, o potam surengta 
koncertas, kurį išpildė patys pasažieriai. 
Nieko ypatingo nebuvo šiuo sykiu. Kon
certas suorganizuotas naudai jūreivių 
Franci jo j, kurie randasi prieglaudose. Kad 
sukėlus įeigų, buvo leidžiami išlaimėjimui 
įvairūs menkniekiai. Įeigų pasidarė 500 
frankų. Po .konccerto išsiskirstėm po savo 
kambarius. Prie šios dienos galima pri
skirt dar tą, kad teko *matyt keletą laivų. 
Vienus aplenkėm, o kitus sutikom einant į 
priešingą pusę.

(Tąsa bus)

tus.
Vilijos Choro mėnesinis su

sirinkimas įvyko 16 d. liepos. 
Narių atsilankė vidutiniškai. 
Reikia atiduoti pagarbą čia gi- 
musiems choro nariams, kurie 
didžiumą choro susirinkimu 
sudarė. Taip ir reikia, drau
gai, jaunieji choro nariai! Se
nieji nariai jau aptingo lanky
tis į susirinkimus, tai jų vietas 
užpildo jaunieji, čia gimę.

Veikalo “Kova Už Idėjas” 
komisija raportavo, kad ope
retės knygutės randasi ant 
rankų, tik dar negalima pra
dėti mokintis, kol neatsibus 
dainų diena. Mat, prie dainų 
dienos labai stropiai Vilijos 
Choras rengiasi.

Antra iš eilės, Connecticut 
valstijos darbininkiškų chorų 
dainų dienos komisija, rapor
tavo, kad dainų diena atsibus 
18 d. rugpjūčio, Union City, 
Conn., ir kad tame metiniame 
dailės 
Aido 
Mass. 
Conn, 
dyme

Trečia komisija raportavo, 
kad Vilijos Choras rengia pik
niką 4 d. rugpjūčio, Lietuvių 
Darže, už Lakewood ežero, 
Waterbury, Conn. Prie šio 
raporto pikniko rengėjai atsi
šaukia į Vilijos Choro simpa
tizuojančią publiką, kad visi 
atsilankytų į pikniką. Nes šis 
išvažiavimas bus linksmiau
sias, jame dalyvaus daug jau
nimo, o kur jaunimas, ten ir 
gyvumas- Taipgi grieš gera 
orkestrą, prie kurios bus gali
ma linksmai pasišokti.

Darbininkiškos draugijos 
rengia draugišką išvažiavimą 
3 d. rugpjūčio, Lietuvių Dar
že, už Lakewood ežerčh Įžan
ga $1.50 vienam., Patartina 
draugams, norintiems dalyvau
ti tame draugiškame išvažiavi
me, įsigyti tikietus anksčiau. 
Tikietus galima gauti pas ren
gimo komisijos narius V. Kras- 
nitską, M. V.aitonaitę ir kitus 
darbininkiškų draugijų narius.

W aterburietis.

PAPJOVĖ PAČIĄ IR 
PATS PASIPJOVĖ

AUGUSTA, Ga.— R. L.
Burnett, 54 metų amžiaus,

Bado ir Kančių Poema
Plačioje miesto triukšmingoj gatvėj 

Puošnūs buržujaus rūmai tūnojo. 
Rūmuos juokavo—kančių nebojo...

Žavėjo rūmuos aistra jaunatvę.
Svaiginas buožės, lėbauja, šėlsta;

Muzika staugia, putoja vynas... 
Sukibę poros girliandom’ pinas;

Veidai apkvaitę, kaip lapas, gelsta...
Iš gatvės vargšas griaudingu veidu 

Pro langą žiūri, užlaužęs rankas,— 
Šinly pagieža nerimsta, trankos...

Jis mato: buožės stalus apleido...
Svajoja vargšas vaizdų vaizduotėj: 

Būk jam nuo stalo likučiai byra! 
Jis, kaip arabas prie vandens tyro,

Norėt’ iš džiaugsmo žemes bučiuoti...
Bet štai pamatė jį policistas, 

Buržujų ponų šunelis koktus: 
—“Tu, seni, žiūri, kad ką pavogtum...” 

h’ vargšas cypėn tapo įkištas!...
—Seneli, ”

Išėjęs iš drėgnos belangės, skausmų
' nukankintas,

Nemįslyk, kad skurdą ir vargą tau dievas 
paskyrė:
Įkėlęs krūtinėn raudoną žibintą, 

Tu pergalę skiepyk varguoliams į širdį: 
Tegul jie supranta—tegul visi girdi,

Kad darbo tvėrėjams retežiai jau 
krinta!...

Tu, drauge,
Nepaisyk, kad kraujas mūs bendrų 

ištiško:
Tuos liaurai papuošia, kur kautis neliauja. 
Tu, drauge,

Ant. Pustys,

WATERBURY, CONN.

Liepos 8 d. A. L. D. L. D. 
28 kuopos įvyko mėnesinis su
sirinkimas- Narių atsilankė 
labai mažai. Tokis narių apsi
leidimas peiktinas, ypač tų, 
kurie per laikraščius bando 
kitus mokinti, o patys, nesi
lankydami į susirinkimus, ve
da draugiją prie dezorganiza
cijos. Tokis elgėsis draugų, 
kaip nesilankymas į 
mus, labai atsiliepia 
nizacijos kūno.

Toliaus, tęsiantis
mui, prieita prie įvairių komi
sijų raportų. Pirmučiausia ko-

sus duoklerinkiui, kokių jie draugų 
knygų pageidauja, atsakymo pirmo 
jokio negauta. Pasirodo, kad tik už

’ audėjųp.er draugų didelį apsileidimą 
ir tingėjimą lankytis į susirin
kimus, pradeda nariai atsilik
tą n.uo progreso. Taip visados 
įąjpa, kaip tik žmogui prade
da tyūti yįsi, daiktai negeri, ku- 
jje tik V,ęda’ prie progreso ir 
ąpšvjętįps.

17 d- liępos įvyko Tarptau- 
j tinįo I)a<4>įųinkų Apsigynimo 
i 30 kuopos susirinkimas. Na
rių atsilankė labai mažai. Bet 
susirinkimas visgi įvyko. Kuo
pos orgnizatoriui neatsilan- 
kips, sekretore M. Vaitonaįtė 
atidąrė .sųsįrinkįmąį 8 >30 / vai?, 

misija; A. L.: D. L.: D; rąėtinįų 
dioklių . iš narių iškolektavi- 

( mo1, raportavo, kad tūli .nariai

susirinki- 
ant orga-

susirinki-

dubkles dėlto, kad knygos lei 
ūžiamos radikališkos. Užklau

vakare. Perskaičius/įprętok.o- 
lą,? sekė r ląįškų s^įtymas.’ 
Skąįtyta laiškas\ iš Tarpt." Dar-

15 draugų, kurių/,teismas -pra
sidės ’ 20' d.^liepos.. -Tie ”15

yra teisiami kaipo 
laipsnio žmogžudžiai 
tai, kad jie vadovavo 
streiką Gaston i joj, N.

Caroline. Nutarta varde T. 
Darb. Apsigynimo 30. kuopos 
šaukti visas draugijas į kon
ferenciją del išdirbinio plano, 
kaip būtų geriaus pagelbėti 
laimėti teismą prieš audinčių 
ponus. Viršminėta konferen
cija įvyks 5 d. rugpjūčio, dar
bininkiškų draugijų kamba
riuose, 774 Bank St., 8 vai. 
vakare. Visos draugijos pri
valo atkreipti atydą į tai ir 
kaip tik aplaikysitej ųžkvieti- 
mą.; nuo Tarpt/ Darb. Apsigy
nimo <,30. kuopos, tuojaus iš
rinkite delegatus. Taipgi, drau
gų ų VpriyaIpmas/ pįnįgiškaį /pa-/ 
gelbėti,? paaukdjant,^po< kelius < 
dolerius iš draugijų !■ iždų/ ai^a

kimų <iš ‘ narių v po - kelius - cen

išvažiavime dalyvaus 
Choras iš Worcester, 

Taipgi penki chorai 
valstijos dalyvaus išpil- 
programos.

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

Gerai įsitėmykit antrašą: 
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

DEŠIMTIES METŲ 
ČEVERYKŲ IŠDIRBINIO 

SUKAKTUVES
Dalininkams Extra §5.00 nuo Šero 
Dividendų Bus Išmokėta Rugsėjo-

September 23-28
Kurių dalininkų antrašai nėra teisingai priduoti, 

nebus galima prisiųst jiem.

BRIDGEWATER DARBININKŲ
KO-OPERATYVE DRAUGOVE

Per—IZADOR RATILIS, Ižd.
Bridgewater, Mass.

Bridgewater Workers’ Co-operative Association

“LAISVE”

Greitai ir Pigiai PersiunčiaLIETUVĄ

anksti ketvirtadienio rytą pats pasipjovė; nepavyk 
britva papjovė savo pačią, prisigirdyti vįinėj. ijjoncija 
pavojingai sužeidė 14 metų' negalėjo išaiškinti tragWi« 
amžiaus sūnų, o paskui jos priežasties.

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
J J J J ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 

sules'e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis bmjB H bandyk šiandie. Tri
lengvai vartojamo- IWH ■■■ I BE jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša- ■■■ ■ Se 35c, 75c ir $1.50 
lins skausmą. Po antspauda BkM A K CT p
jūsų sveikatą apsaugos. Jūk ■ jį w Jjjj JOft- SS'/

ANO IMPROkfz>
Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
"Gold Medai" vardo kiekvienoje dė
žutėje. £ t

HAARLEM OIL

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius i trumpiausi laiką. 
Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas 125. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis i? 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka- 

Nedėldieniais nuo 11 vai. iki 
Lietuvis mokytojas

ro.
2 vai. dieną.
L. Tik n u h.
NEW YORK
228—2nd Avė.,

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

DARBININKAI STOKITE

1AUGŠČIAUSI4 PRIEGLAUDĄ A
LIETUVIU AMERIKOJE j

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpns kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.60
Antrame Skyriuje $13.00

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

Keturi Skyriai Pomirtinės:

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, 
Trečiame - $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.

/
Su pradžia Liepos visais A. P. L. A. reikalais 

kreipkitės į naują Centro Sekretorių:

J. MILIAUSKAS .i...
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa. I

Kuriu Jūs Pageidavo!MENDELO
50

100
200
300
400

Litų
Litų
Litų
Litų

HZ

uz
uz
uz
už

500
600
700
800
900

Litų
Litų
Litų
Litų 
Litų

už 103.00

uz
uz
uz
uz
uz

51.75
62.00
72.25
82.50
92.\75

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuoti] tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

1000 Litų

Norėdami materialiai pagelbėti savo giminėms ar 
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti j iem$ kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per i

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.
■.• • /, ' i ■ >• * t ■ . ' ■ .: '

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden St., Philadelphia, Pa. ;

__ i;
I

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

užsakymus (orderius). - į J



Treciadien,, Liepos 31, 1929A. P. L. A. ŽINIOS
Nariams . derybų, lai tik medžioja nau

jus narius j A. P. L. A.

bar neminėsiu, teks parašyti 
apie tai kada nors plačiau.

J. Miliauskas,
A. P. L. A. Centro Rast.

Draugai! Perėmus man A. 
P. L- A. centro raštinę ir pra
dėjus susirašinėti su A. P. L. 
A. veikėjais, mane džiugina, 
kad tarpe mūsų, prastų darbi
ninkų, randasi draugų bei 
draugių, talentingų ir pasiry
žusių veikėjų del labo šios or
ganizacijos. Aš tikiu, kad 
mes, Ipūslėtrankiai darbinin
kai, A. P. L. A. nariai, išauk- i 
lėsime šią mūsų gerbiamą 
draugiją į tvirtą ir milžinišką 
darbininkkj prieglaudą.

Nors dar tik'pradžia mano 
darbo, bet aš jau turiu faktus 
ant rankų, kad šiai organiza
cijai lemta bujoti, kad ji turi 
savo tarpe gerų veikėjų, kurių kė eiti ir veikti bendrai su 
mintys yra budavoti šią drau- dabar gyvuojančia Eastono

Draugai, neatkartosiu kuopa.

A. P. L. A. 32 KUOPAI, 
EASTON, PA.

dvi- 
ap-

Draugai! A. P. L. A. 
dešimts antras seimas, 
svarstęs Eastono A- P. I 
draugų savitarpinius nesutiki
mus, delei kurių dalis A. P. 
L. A. narių buvo suspenduoti 
iki A. P. L. A. dvidešimts ant
ram seimui, narius nuo su
spendavimo paliuosavo ir įsa-

na

giją.
visų veikėjų, su kuriais man 
teko susirašinėti, nes stoka 
laiko, bet tik galiu priminti 
dalinai, kurie juda, veikia ir 
žada veikti, gaudami naujų 
narių ir budavodami šią drau
giją. Štai kurie jau prisiuntė 1 
po pluoštą įstojimo blankų I 
naujų narių:

47 kp. detroitiečiai; 40 kp., 
akroniečiai; 4 kp., šenandoriej- 
čiai; 22 kp., brooklyniečiai ir 
37 kp., keslešandiečiai irgi ga
vo du nauju nariu.

Drg- J. Leonaitis, 30 kuopos 
raštininkas, praneša, kad jų. 
kuopa rengiasi prie budavoji-! 
mo A. P. L. A. apskričio Illi-' . .....
nojaus valstijoj, kad pasek-: llevelando Darbiiunkiy 
mingiau būtų galima suorga- 
nizuoti A. P. L. A. kuopą kiek
viename jų apielinkės 
lyje.

Drg. L. ‘’Lasky iš 44 
prisiuntė laiškutį su 
siais linkėjįjnais A. P. L. A. 
darbuotei

Susirinkimas minėtos kuo
pos įvyks 11 dieną rugpjūčio, 
2 vai. po pietų, Vanderweer 
Hall, 9th ir Washington Sts., 

jEaston, Pa. Taigi, draugai, 
[kuriems malonu prigulėti prie 

I A. P. L- A., eikite ir, užsimo
kėję visas užvilktas duokles, 
bendrai ir sutartinai veikite 
del labo draugijos.

šalin piktumai ir nesusipra
timai! Lai gyvuoja vienybė 
tarpe A. P. L. A. narių.

J. Miliauskas,
Rašt.A. P. L. A. Centro

Motery Veikimas
mieste-
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6102 Grand Avenue
Maspeth, L. L, N. Y.

Kampai Clermont Avenue 
TELEPHONEi JUNIPER 879«

oj j i io

FRANK A. URBAN'S PHARMACY
1S1 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________________  ORDER BLANK___ ________________  

Siųsdami pinigui «u lavo adresu, užrašykite:

AS, žemiau paiiraSęi, siunčiu jutui VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit maa 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, iu vliati nurodymai!, 
kaip vartoti.
V ardai «..r—..—..™..— h—mwwww
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Puslapis Penktas

Minėtoji Lyga reikalaujalDraugjjy Adresai, KuHOS 
miesto tarybos, kad imtų ° e ; > v
griežtą žingsnį už iškėlimą j Turi Laisvę uz Organ?
tokių dirbtuvių, kurios yra pa
vojingos,sveikatai, iš darbiniu-j 
kais apgyventų vietų, 
d žiui,dirbtinio šilko (rayon j 
works) dirbtuvės, kurios išme-| 
ta daug nuodingų dujų: ne tik 
kad kenkia darbininko sveika
tai, bet tankiai būna ir eks
plozija. Jau jeigu tie nuo- [ 

i dai-dujos n u ėda nuo namų m a-J 
į liavą, tai jau nėra reikalo aiš-j 
kint, kiek jie kenkia darbi-į 

I ninko sveikatai. Ii i
T. D. M. Lyga kartu neat-! 

silieka ir nuo klasių kovos lau-j 
ko, kaip tai: rėmimo darbi
ninkų laike streiko. Atsišau-1 
kė į visas organizacijas, kad' 
gelbėt Gastonijos streikierius 
finansine parama- .

Taipgi nutarė surengti “Tag 
Day” naudai Gastonijos kovo
jančių streikierių šeimynų.

žydės, finės ir švedės dar
bininkės moterys yra veikliau
sios viršminėtoj Lygoj, žydės 
turės “Tag Day” 2 d. rugpjū
čio Gastonijos streikierių nau
dai. švedės jau turėjo pik
niką, kuris davė gražaus pel
no. Finės taipgi rengia tam 
tikslui pikniką. Gi lietuvės, 
lenkės, ukrainės labai mažai 
veikia šiame darbe. Joms 
tarptautinis darbininkių veiki
mas išrodo svetimas. Yra vie-1 
na kita narė (išimtis), bet di-Į 
džiuma nekreipia atydos į 
tarptautinį darbininkų ve 
mą.

Tiek, kad mūsų, L. D.
A. 24 kuopa aukoja įvairiems 
darbininkiškiems reikalam s. 
Pereitą susirinkimą paaukota'

j Gastonijos kovotojams $20.1 
Šiemet nebuvo to susirinkimo, I 
kad nebūtų buvę paaukota iš! 
kuopos iždo vienam ar kitam 
darbininkų klasės svarbiam 
reikalui.

Kartu 
T. D- A. 
šią taip 
klasės apsigynimo 
ją.

Liepos 21 d. mūsų kuopa 
turėjo gražų ir skaitlingą pik
niką. žmonių buvo daug, pel
no liks gražaus. Tik gaila,

I kad jokios programos nesu
rengė—prakalbų nebuvo, ne
išnaudota proga, kaip pačios 
organizacijos labui, taip lygiai 
ir darbininkams susiprati
mui. Darbietė.

Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai : ' A. Amšiejus, 129 Ames 'St., 
M. Yazukevičia, .153 Ames St.; P.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pavyz-|APLA CENTRO KOMITETO Qoiilnr no Ofi TPr» vnn ? CJ4- ^AZioi 1 a 

fravon a attt* a * &» Saulenas, 20 Faxon St. Visi isANTRAŠAI Montello, Mass.

c

I Pirmininkas—F. RODGERS,
312 Oregon St.. Pittsburgh, Pa. ( 
lis Stu.)

Vicc-Pirmininkas-K. STASINSKAS, 
Box 655, New Kensington, Pa. 

Sekretorius—J. MILIAUSKAS, 
626 Woodward Ave., McKees Rocks, 

Iždininkas—K. URMONAS,
Norwich Ave., West View, 
Kontr.: 
URBONAS, 
434 Library St., Braddock, 
ŽVIRBLIS, 
2321- —51.11 Ave., Pittsburgh,

URBONAS.
1911 Edgebrook Ave., Pittsburgh, Pa.

37 
Turtu

Č
A.

j.

(Cor-

Pa.

Pa.

P. L. A. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

Francltevičius, 
Pittsburgh, Pa.

c f.;......
Ca rnegie, 

•1—P. Grabauskas, 66 
doah,
V. 
Pa.
M. E.
Cleveland
J. D. Sliekas, 3121 
wood, Pittsburgh,
W.

2— P.r:
3— J. Šiurmaičiūtė

Pa.

3409 W. Carson St.

315 Carothers Avė..

Swatara Rd., Shėnaii-
Pa. 

laibutis, 121 E. Monroe St., McAdoo,

E. Custcrioilč, 926 Wheelock Rd 

1). Sliekas, 3121 Elroy Ave., Brent 

Sarah St., S. S.

New Kcnsing- 

Wentworth Ave., 

Box 441, Courtney 

Maplewood 

..................... . . D. No. 
Pa.

Jrbonas, 434 Library St.,

Kavaliauskas, 
quippa. Pa. 

17—-K. Levine,
Turtle Creek

19- -.J. Preikšą,
20- A. Botyrius, 
22-1’. Cibulskis

peth, N. Y.
24- .1. Kasparavičius, 

Y’ounjvstowii, Ohio.
25- M. Garrison, 317 

Buffalo, N. Y.
26- -A. 1 (••mbauskas, 224 

Girardville, Pa.
27 M. Batulis, Box 24. 
30 J. Leonaitis, 107 N. 

M. Urba, 1119 Bushkill St. 

s. 1256 Scribner Ave. 
Mich. 
Box 113. Royalton, III. 

114

6

7-

Custcricrt 
Ohio 

Sliekas,
Pa.

Stačinskas, 2310 
sburgh. Pa. 
Stnsinckas, Box 655,

Pa.
Albauskis, 1503 

III.
Barškietis, P. O.

Kindcris, 439 
Pa.

Orban, R. F. 
Pa.

8-

9— K.
ton, 

10--J.
Chicago Heights, 

1.1—J. “ .......... ‘
Pa. 

12—J.
Ambridge,

-Win.
Landing, 

14—G. Urbo;

. Pa
Box

704

A ve.,

Rices 

Braddock, 

St., Ali-

Penn Ave., Extcn.

Il, Minden, W. Va.
37, Burgettstown, Pa.

Link

300 Todd

bo.

•E.

Court,

Samuel

1 livision

Mas-

St.,

St.,

AveMahanoy

Wilsonville, I
Duquoin St., Ben

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

1568

r: 9,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
! DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Pirm. Chas. Jakems, 1564 Turner 
Ave., N. W. Tel. 72073.

Vice-pirm. A. Krasnūuskas, 
Quarry Avė.

Tarimų Rašt. K. Rasikas, R.
Box 117.

Finanfeų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

i Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 
159 Hamilton Ave,; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave.

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

Dženitorius Frank Žegūnas, 515— 
lith St.

Svetaines nuomuotojas A. Garba- 
i nauskas, 1108 Eljzabeth Avė.
; Draugijos susirinkimai Įvyksta kiek
vieno menesio antrą utarninką, sa
vam name, 1057-63 Hamilton Avė.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

IR

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:

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

v Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 
Ave., Moline, 111.

Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—10th 
St., Moline, Ill.

I Fin. Sekr.—K. Shimkus, 135—36th
I ’St., Moline, Ill.
I Iždininkas M. Miliene, 502—4th Ave.,
i Moline, Ill.
! Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552—

10th Ave., E. Moline, Ill.
Maršalka J. Kairis, 2435—3$r St. 

Moline, Ill.

TELEFONAI:
Keystone-------------------- Main
Bell

.j Greenpoint 9631

9669
Oregon 5136

Nau- 
biznj.

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.

Tai kites su. mumis del
Ypatiškai .ar laiškais kreipkitės

kainos.
sekančiu adresu:

5 644 Drigga Aveoue,
I Ridgewoodo Skyrius: 253

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

g 
g 
g 
g 
g
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Easton, Kuopii,-
Easton, Pa. 

33 -A. B. Shn
Grand Rapii 

31- -J. Audicjaitis, 
35—K. Bagdonas,

Itin, Pa.
,"6 - K. Vaičiūnas, 

hurg. III.
37— I.. Aimanas,

Shanon,
38— B.

fort. Ill.
39— J.

vii
40— M.

Akron,
41— J.
42— F.
43— K 
44 L

i DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Naujos Valdybos Vardai ir Adresai: 

i Pirmininkas K. Maziliauskas,
593 Avė. A.

' Vice Pirmininkas A. Bočis,
68 W. 10

! Protokolo Sek. P. Janiūnas,
128 W. 49th

j Finansų Sek. A. Arasimavičius,
625 Boulevard

į Iždininkas F. Lukaitis,
330 Broadway 

A 1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,
20 E. 2pnd St.

2 Iždo Globėjas J. Laurinaiti^, 
348 Avė. C.

Maršalka L. Rimša,
> 167 W. 20 St.

P

P

4 N. Vine St., Shanio-

’. O. Box 209, Ilarris-

. O. Box 568, Castle

Box 253, West Frank-

Vandalia ' St., Collins-

ius, 172 Gertrude St.,

Retai kada matyti mūsų 
kuopos spaudoje iš Clevelando darbi- 
geriau-1 ninkių moterų veikimo. Išro

do, kad čia darbininkės mo
terys nesirūpina savo klasės 
reikalais.

kuopos

Jisai irgi žada 
nemiego/i, bet kiek galint pa- 
sidarb ti. Kaip rodos, visas 
Illinojų's pradeda judintis, ry

 

tinės valstijos irgi gražiai atsi
liepė. /

Kieįtųjų angliakasyklų sri- 
uo kelių kuopų irgi ga- 
žiuginančius laiškus- še- 
orio 4 kuopos organiza
torius J. Pacauskas jau per 
kalis laiškus su manim derėjo- 
•gi, kad jis turi gaut iš A. P. 
L. A. centro nagrados už kiek
vieną naują A. P. L. A. nąrį, 
jo prirašytą, po 50c. Aš sa
kau, kad drg. J. Pacauskas 
gaus jau tą sumą, kad ir be

kuopa priklauso prie 
ir nuoširdžiai romiai 
svarbia darbininku 

organizaci-

vau

Ad E No. 40
Suteikė jam pasilsint! ir 

gerą miegą
Žmonės su silpnais nervais turėtų skaityti 

šį laišką p-no William Wells, Pittsburgh, 
Pa. Jis sako: "Kuomet aš pradėjau var
toti jūsų puikias gyduoles, aš tada buvau 
labai nervuotas ir negalėjau miegoti nakti
mis. Savo darbe vos tik galėjau pavilkti 
koją už kojos. Aš dabar gerai pasilsiu nak
timis ir einu darban puikiai besijausdamas. 
Esu dėkingas Nuga-Tone už tai, ką jos man 
yra padariusios."

Visai yra be reikalo turėti prastą apetitą, 
menką virškinimą, gasus viduriuose, raugė
jimą, silpnas kepenis ir kitus organus, silp
nus inkstus ir pūslę, suirusius nervus, pra
radimą svarumo arba stiprumo, nuo raume
nų skaudėjimų, negalėjimo miegoti naktimis Į 
ir negalėjimo pasilsėti ir panašių trubelių. 
Nuga-Tone suteiks jums stiprumą ir sveika
tą. Nuga-Tone yra parduodamos kur tik 
yra gyduolės pardavinėjamos. Jei jūsų ver
telga neturi jų pas save stake, reikalaukit, 
kad jis užsakytų iš olselio vaistinės.

PHILADELPHIA, PA.
“Laisves” Naudai

PIKNIKAS
—Rengia— 

Darbininkų Organizacijos
JVYKS NEDĖLIOJ

Rugs. (Sept.) 1,1929

Clevelande randasi įvairių 
tautų darbininkių moterų or
ganizacijų. Priešakyją jų sto
vi Tarptautinė Dalininkių 
Moterų Lyga, kuri susideda iš 
atstovių-delegačių nuo įvairių 
darbininkių moterų organiza
cijų. T. D. M. Lyga ir vasa
ros metu nepertraukia savo 
veikimo. šiuo tarpu rengia 
prakalbas atvirame ore, prieš 
vaikų bausmę (corporal pun-i 
ishment) mokyklose. Reika
lauja, kad miesto valdžia dar
bininkais apgyventose vietose 
vaikučiams įtaisytų žaidimo 
vietas (play grounds).

Išnaudotojų klasė turi savo 
kūdikiams puikiausiai įreng
tas žaislavietes; gi darbininkų 
vaikai turi kankintis gatvėse, 
užterštose dulkėmis, ir būti pa
vojuje nuo važiuojančių auto
mobilių, kurie ne tik ką su
teršia orą, leidžia gazolino 
smarvę, bet kartu sukelia de
besius dulkių. Paimkime pa
vyzdžiui kad ir St. Člair arba 

(Central, Woodland ir kitas, 
darbininkais apgyventas, gat
ves. čia darbininkai; gyvena 
dideliame susikimšime. Dau
guma tų darbininkais apgy
ventų sričių motinų dirba dirb
tuvėse, nes negali išgyventi su 
šeimyna už vyro-tėvo mizerną 
algą. Darbininkė motina, iš
eidama darban, palieka savo 
kūdikius “dievo valiai.”

Edmontone, Kanadoj, 
Bedarbiu Demonstracija

Edmontone darbininkų pa
dėtis bloga. Apie 800 darbi
ninkų vaikšto be darbo. Ne
senai įvyko bedarbių susirin
kimas, kuriame išrinko komi
tetą rūpinimuisi bedarbių pa- 

Po susirinkimo de
monstravo prie parlamento rū- 

bet

dėtimi.

mų apie 300 bedarbių, 
nieko nelaimėjo. Rengiamasi 
prie kitos demonstracijos.

J. Broga.

Yuškauskas, 

611

Andniuskevič 
Ohio.

Guzevičienč, Box 400, Benld, Ill.
Miller, Box 264; Buckner, III.
Šatas,-215 Heps Ave., Saginaw, Mich. 
Lasky, 1’. O. Box 413, Zeigler, III. 
V. Savukaitis; IP. O. 262, Cuddy, Pa. 
Simutis, Box 2J, Blanford 

Vaitkevičius, 
Detroit, Mich.

Malinauskas; Į 
Minersville, Pa.
A. Matulevičius)] 
Brooklyn, N. Y.V

:v:, $ 
View, Pa.

Stanislovaitis, Į 
Wilkes-Barre,

Linkus, 
cago, Ill.

GudiSa'uskas,

46— D
47— J.

E.
48 -A.r.::
49— A.

1..
50— M. Urmoniūtė,

51— L

52— V.
< ....

rJ.
Pa.

į 5768

r.

, Incl. 
Addison

Box

Eyck

Ave.,

o.
Ten

St.

st.

216,

Si..

Wc3t

Avė.,

Chi-

46

Norwich

307 Plymouth

3116 fcSo. Ilalsted St..

4&7 Elm St., Tamaqua,

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. Rast. B. BARKAUSKIS, 255 

Pine St.
Fin. Rast. A. GRIGUTIS, 2122 In

galls Ave., Linden, N. J.
Ižd. V. Paulauskas, 228 Clark PI.
Iždo Globėjai:

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

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

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way. **

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash
land, Avė.

Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 
1946 Sharon Ave.

Fin. rašt. J. Ovaraitis, 4689 Bran- 
done Ave. Z

Iždininkas A. yegela, 7715 Dayton 
Ave.

Iždo globėjai: Jieva Vegeliene ir Ona 
Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN. 

Valdybos Adresai:

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 ?6“c°
nuo savo amžino priešo!

Ilrhft I 3Y TallQ ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolė priei 
UI UU LtCIA AacJo kitq. 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
Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT HU

iri
4___ State—
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“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL
DYBA 1929 M., BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49

236 Park

98 Cedar

481 Hud-

Pirmininkas P. Kriščius, 
Terr.

Vice-pirm. B. Mulcranka, 
St.

Prot. rast. J., Kazlauskas, 
son St. z

Fin. rašt. J. Pilkauska,s, 7 Seymour
Ave., W. Hartford, Conn.

Russell St.

Vaikai čia per dieną žaidžia 
—voliojasi gatvės dulkėse— 
kitur jiems nėra vietos- Dau
gelis tokių paliktų kūdikių lie
ka aukomis automobilių.

T. D. M. Lyga šiuo klausi- 
; mu kreipėsi į miesto tarybą, Į 
1 kad pastaroji imtųsi griežtų 
priemonių panaikinimui šios 
nepakenčiamos padėties. Bet 
miesto tarybos ponai nekreipia 

; domės į tąjį atsikreipimą-rei- 
■ kalavimą. Kaip jau visiems 
• žinoma, Clevelando tarybos 
j nariams labiausia rūpi prisi- 
i pilti kišenius kyšiais. Dauge- 

Aį. - lis jų buvo nutverta labai pla
čiai vagiant, graftu užsiimant

Didelėj ir Gražioj Vietoj

Laurel Springs, N. J.
Masės svečių pribus iš

Baltimorės ir iš Brooklyno
PROGRAMA:

PRAKALBOS
DAINOS ir 
SPORTAS

Billy Walton, Brooklyno
lėtų Kliubo lyderis, dar tebe-iclal ujsumanr
siginčija su Jack Ven»lovu del pr eikvojant Clevelando pilie- 
Čampionato kumštynėse. Jieicių turtą. Bet kadangi ponas 
dar kartą nori susitikti arenoj i ponus sugauna, tai pęniškdi ir 
del išrišimo šio klausimo.- Abu i “baudžiai.” • Tat kas jiems 
pasisakė sutinką kumščiuotis į galvoj apie darbininkų svei - 
šiame piknike. | katą. Jų yaikai-to visko ne-

i Iždininkas A. Klimas, 36 l»UOOv.« ^v.
I Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St.
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą 

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

PITTSBURGH AS IR APIELINKĖ 
Priešfašistines Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Avė., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—-8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. š.
Pirm.. J. Urbonas, 2011 Carey Way,

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

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

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

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniuliene, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pageibininke O. 
Turskienė, 79 .Vine .St.;, Protokolų 
raštininke AT. Zizen, 678 N;?iMąin St.; 
Finansų .raštininke <K*;Čere'škfenė, '36 
Lunsdowne St.; Iždjiiinkė5M? Klima
vičienė, '31 Clarence j'St.; 7Kasos ‘ Glo
bėjos: V. Baronienė,’-736 NĄMontello 
St.,’ M. ;Dobiene, 221. Ames' St.; ’.-.V. 

[Bartkienė,29.' Intervale- St'.;’ Ligonių 
iraštinirtkė; M. Potsus, 184 Ames St.; 
I Maršalka ’ J.' Šimanskiene, 88 Vine

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

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

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

New York City

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

tus Įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į menesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai dfel pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokeščio 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, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y. 

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS I
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS Į DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, 

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mešlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite <pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

' X-Spinduliai,'Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 
PATARIMAI IR. IŠTYRIMAI UŽDYKĄ

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai
110 East 16th St., tarp 4th Avė. ir Irving PI., New Y'ork 

. VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

kKialOSOHiNifiraii

Varpas Bakery, 54 Mąnjer St, Brooklyn, N. Y.
A: M. Balchunas, Savininkas. ‘ ’ Tbl. Stagg; 6533 isesVLos^ionton"^'Z

■
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VIETOS ŽINIOS
Trečiadien., Liepos 31, 1929

Jau Rengiasi Ištikimiausias Tarnautojas 
Išvogė $50,000 Per 10 Mėty

mų pinigų/užsilikusių nuo to 
laiko, kaip Mikė Paskutinysis 
šeimininkavo Rusijoj.

“Daily Workerio” Laivinė 
Ekskursija Rugpjūčio 9

Mobilizaciniai Mitingai Šj 
' Vakarą N. Y. ir Brooklyne

“Daily Worker” turės “mė-j 
nesienos” išvažiavimą garbin
guoju “Peter Stuyvesant” lai
vu, kuriame sutilps virš 3,000 
asmenų. Laivas išplauks Hud
son Upe rugpjūčio 9 d., penk
tadienio vakare. Važiuos juom 
Visokiausio radikališko sviete
lio: raudonieji, radikalai, pa
prasti proletarai, artistai, pie
šėjai, laikraštininkai, pulkas 
gražių mergaičių, pasipuošusių 
specialiąis kostiumais.
‘ Grieš pagarsėjusi Vernon 
Andrade’s Negrų Atgimimo 
Orkestrą džiazzą ir kitokius 
muzikos gabalus, šokiams yra 
didelė salė su nušlifuotomis, 
nulekeriuotomis grindimis.

Jeigu išanksto pirksite tikie- 
tą, tai gausite už pusantro do
lerio; o kas pirks tikietą pa
čioj išplaukimo dienoj, tai tu
rės mokėti $2.

Įsigykite išanksto tikietus, 
kurie ' dabar pardavinėjami 
“Daily Workerio” raštinėje, 
26 Union Sq., ir “New Mass
es,

Jaučiama, jog tai bus link-Į jas Pirmojoj Rugpjūčio, 
smiausia, lipšniausia šių metų 
pramoga—tasai išvažiavimas 
naudai darbininku dienraščio, 
“Daily Workerio.”

Šiandien paskutinė mobiliza-. 
cijos diena delei Pirmosios; 
Rugpjūčio, Tarptautinės Rau
donosios Dienos.

Prisirengimui prie Pirmosios 
Rugpjūčio didžiųjų priešimpe- 
rialistinių, prieškarinių demon
stracijų,' įvyks šį vakarą, 8 va
landą, masiniai mitingai atvi
rame ore šiose vietose:

10th St. ir Second Ave.; 
110th St. ir Fifth* Ave.; Inter-1 
vale ir Wilkins Aves.; Grand 
St. Extension; Stone ir Pitkin 
Avės.; 13thsAVe. rr 43rd St.; 
Steinway ir Jamaica Aves., 
Astoria, L. L; prie Whitehall 
St, i.r South Ferry.

Kiek teko patirti, Žiugždos 
dirbtuvėje smarkiai rengiama
si prie kriaučių pikniko. Ke
li jaunikaičiai jau nusivaksa- 
vo kamašus, kad žibėtų, o lei
dęs užsisakė kumpius, kad 
kriaučių piknike turėjus ką at
sivežti prie skanių gėrimų.

Iš Budraičio dirbtuvės at
ėjo telegramos, kad ten tykiai 
rengiamasi prie pikniko. Ki- 
vytienė, Raibužienė, . Rama- 
šauskienė, Šimaitienė užordi- 
no pas bučerius mėsos del kil- 
basų. Jos tikisi, kad Budrai
čio dirbtuvės vyrai pirks alaus, 
o užkandžiais moterys jau pa
sirūpina. Vyrai būkite ant sa
vo kojų piknike.

Kaspersko dirbtuvės kom- 
panai susiraukę sako: “Kaip 
bus taip, bet jau mes Į kriau
čių pikniką nevažiuosime, j tynėse. 
Kriaučiai, lyg murzos, vis len-Į__________
da ir lenda prie mūsų: tai ki-:

Jeigu savaitė atgal suplau- |«eniM dėjikams pridedi centą, Siūlo Panaikint Vandens 
i tiems; dėk ir dėk.
i velnias!”

Per paskutinius dešimt' me
tų, Phillip F. Keller, gyvento
jas Ozone Parko, Queens, iš
vogė $50,000 iš International 
Tailoring Kompanijos, 4th 
Ave. ir 12th St., New Yorke, 
kuriai jis buvo ištarnavęs jau 
20 metų ir buvo laikomas išti
kimiausiu. 1

Areštuotas ir paimtas tardy
mai!, kaltininkas prisipažino, 
kad jis įsidėdavo sau į kišenių 
pinigus už tuos drabužius, ;už 
kuriuos kostumieriai visą kai
ną iškarto užmokėdavo ant 
vietos. Jis taipgi darė mekle- 
rysteš, klaidingai įtraukdamas 
pardavimus į knygas.

Areštantas sakosi beveik vi
sus tuos pinigus pralošęs, ei
damas į< laižybas arklių lenk-

PRANEŠIMAI Iš KITUR
MONTELLO, MASS.

A. L. D. L. D. 6 kuopos susirinki
mas bus pirmadienį, 5 rugpjūčio, L. 
T. Namo mažam kambary, 8 vai. 
vakare. Visi nariai būtinai būkite 
tame susirinkime, nes yra labai svar
bių reikalų aptarti. Taipgi yra par
ėjus knyga “Caro Kalėjimuose.” Ne
pamirškite ir mokesčius užsimokėti. 
Org. Geo. Shimaitis. 180-82

NANTICOKE, PA.
A. L. D. L. D. 135 kuopos susi

rinkimas bus ’ nedėlioj, 4 rugpjūčio, 
Žadzeikos svetainėj, 150 Pine St. 
Pradžia 9:30 vai. ryte. Visi nariai 
ateikit, yra svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskit naujų narių. Sekr. J. 
Kareckas. 180-81

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE

SAVININKE

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

Telephone, Stagg 4409

kė į tos rūšies mitingus 25,000! 
darbininkų, tai šį vakarą tiki-! 
masi daug daugiau. Prakal
bose bus išaiškinta naujausi 
nuotikiai iš imperialistų suo
kalbių, daromų prieš Sovietų 
Sąjungą; naujo pasaulinio ka
ro artėjantis pavojus, ir kaip 
darbininkai turi sutartinai iš-

tai ki- ' 
Tegul juosi

sako: “MesBet darbininkai 
važiuosime į savo

Gužo dirbtuvės 
saka: “Mes važiuosime j pik
niką todėl, kad J. Pauliukonis 
turės

darbininkai

39 Union Sep, New Yorke-ieįti j prieškarines demonstraci- riai.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Marcia Ballantine, 17 metų 
amžiaus, 11 Clermont Ave., 
Maspeth, L. L, mirė liepos 28 
d.; palaidota liepos 31 d. šv. 
Jono kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo
rius Matthew P. Ballas-Bie- 
liauskas.

y i ii i •'»

Du Mirė nuo Karščių
drėg-91 laipsnio karštis ir 

nas,.oras Didžiajame New Yor
ke pirmadienį užmušė du žmo
nes; nuo kaitros apalpo 11.

Apie 6 vai. vakare New 
Yorke prapliupo, kaip iš vie- 
dro, pilti lietus; o East New 
Yorke, Maspethe ir priemies
čiuose iškrito tiktai keli lašai.

Vyras Reikalauja $200,000 
iš Pačios už Divorsą

Arthur C- Byrne, nejudina
mojo turto didelis vertelga, 
reikalauja iš savo pačios 
$200,000 atlyginimo, už ką jis 
žadėjo nesiprieŠint jos jieško- 
mam divorsui 
persiskyrimui), 
reikalavimas ;
Augščiausiame 
teisme.

i (teismiškam 
Tas keistas 

aikštėn iškilo 
New Yorko 

Nors Byrne yra na
rys New Yorko Atletų Kliubo, 
bet prastas iš jo sportsmanas.

I Rezervuarą Central Parke

Pirmojoj gi Rugpjūčio visi 
darbininkai privalo mesti dar
bą nuo 4 vai. po pietų ir mar- 
šuoti į demonstracijų vietas, 
kurios bus paskelbtos rytojaus 
numeryje.

Reikalauja Kariško Laivo 
Prieš Sing Sing Kalimus

Bijodamas Sing Sing kalėji
mo kalinių sukilimo bei pabė
gimo, to kalėjimo viršininkas 
reikalauja, kad valdžia duo- 

| tų karišką šarvuotlaivį, kuris 
Hudsono Upėj ties Sing Sing 
kalėjimu stovėtų 
daryt bile kada 
nius, jeigu jie, 
maištą, bandytų 

Ant kalėjimo 
tyta aštuoni
168 ginkluoti sargai dieną ir 
naktį stovi sargyboje.

Auburn ir kitų kalėjimų į- 
namių riaušės prieš baisias są
lygas dabar labai įbaugino ir 
viršininkus garsiojo Sing Sing 
kalėjimo.

ir galėtų ati- 
ugnį į kali- 
padarydami 

pabėgti.
sienų pasta- 

kulkosvaidžiai.

Vienmarškiniai Teismuose
ir 

už- 
be

Pirmiaus New Yorko 
Brooklvno teismuose buvo 
draudžiama pasirodyti 
švarko. Pasirodymas vien
marškiniu buvo skaitoma teis
mo pažeminimu. Dabar gi 
teisėias Leo Healv. Brooklvno 
magistratas, viešai pareiškė: 
kurie nori. <mli teismo svetai
nėje nusivilkti švarkus, nes 
oras karštas, o teisėjas nema
to jokio pažeminimo tame, 
kad žmop-us sėdės teismabutyj 
vienmarškinis.

PLAUKIMAS MĖNESIENOJ 
i IR KOSTIUMU BALIUS

Penktadienio Vakare

Rugpjūčio-August 9
ANT LAIVO PETER STOYVESANT

(Hudson River Day Line)

VERNON ANDRADO ŽYMI NEGRŲ ORKESTRĄ

Laivas išplauks nuo West 42nd St., 8 vai. vakare,

Tikietai $1*50 Perkant Išanksto 
$2.00 Perkant Tą Dieną, Kada Laivas Išplauks

; “DAILY WORKER”
26 Union Square New York City

lioteriją, kurioj ungu- 
kilbasos ir kiti njažmo- 
bus leidžiami išlAimėji-

Juk giliukio J. Pauliu-

CLIFFSIDE, N. J.
A. L. D. L. I). 77 kuopos susirin

kimas bus pėtnyčioj, 2 rugpjūčio, 
Mažeikos svetainėj, 8 vai. vakare. 
Visi nariai susirinkit laiku, yra svar
bių reikalų. Po 77 kuopos susirinki
mui bus Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo kuopos susirinkimas. V. 
K. ’ 180-81

“TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS 
MES PATARNAVOM

į A. RADZEVIČIUS
i GRABORIUS

I (Undertaker)

rezervuaro Central 
tą vietą žemė- 
medžiais, užsė- 
būdu padaryti 
vietos poilsiui;v. I masIs šio re-1 (Įj.g.

GREAT NECK, N. Y.
Svarbias prakalbas ateinančio 

l karo pavojaus klausimu rengia 
I Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
48 kuopa, ketverge, 1 <1. rugpjūčio, 
J. Tankaus svetainėj, 139 Steamboat 
Rd. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kal
bės trys žymūs kalbėtojai: V. Bovi
nas, J. Bondžinskaitė ir K 
Dainuos vietinis jaunuolių 
Rengėjai.

Abekas.
choras.

UOLUS musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka aukščiau šiem s gero 
skonio reikalavimams.

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

i 416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue)

Brooklyn, N. Y,

žiąi 
mui. 
konis nepavydės nei vienam.”

Iš Biržiečio dirbtuvės pras
tos naujienos atėjo. Darbinin
kai gavo čekius vietoj pinigų, 
o čekiai geri bus tik už kelių 
dienų. Tai vienas kitas kriau- 
čius sako: “Jeigu negausime 
išsikešinti, tai reiks pasiskolin
ti iš kito del pikniko.”

Dovidaičio dirbtuvės Germa
nas Pranešus pranešė, kad ten 
ne tik darbininkai, bet ir tūli 
darbdaviai rengiasi vykti į 
kriaučių pikniką šioje subato- 
je. ' .

Iš Atkočaičio dirbtuvės teko 
patirti per radio, kad ten nors 
dirba neblogai, bet apie pikių- j lyną, kur išeina laisvė,” 
ką tik A. Buzas ir Bernotą te^jhiomet reikia padėti “Brook- 
sirūpina. J. Aimanas, kaipo 
išrinktas dirbti per kriaučių 
pikniką, tyli ir kažin ką mano.
Padirbėkite piknikui,

Kriaučius.

Ant Broadway Apalpo 
Išbadėjęs Studentas

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

Telephone Stagg 0783EAST NEW YORK, N. Y.
I). S. A. 111 kuopos susirinki- 
bus ketverge, 1 rugpjūčio, pas 
Čiuberkienę, 10154—110th St., 

Richmond Hill. Pradžia 8 vai. vaka
re. Visos narės ateikit, yra svarinu 
reikalų. Org. M. K.

L.

Parkų komisionierius Her
rick duoda miesto valdybai su
manymą išleist vandenį iš že
mesniojo
Parke, užpilti 
mis, apsodinti 
ti žole ir tuo 
daug daugiau
ir žaidimams parke, 
zervuaro kadaise buvo vamz
džiais leidžiamas vanduo mie
sto reikalams; dabar gi jau 
senai jis nenaudojamas, nors 
ir šiuo laiku turi1 dar kokius 
200,000,000 gorčių vandens. 
Rezervuaro panaikinimas ir 
pavertimas į parko vietą lė- 
šuotų miestui apie $500,000.

27 Brooklynai Amerikoj

Ne tik šis miestas vadinasi 
Brooklynu. Įvairiose kitose 
valstijose yra dar 26 Brookly
nai. Tbdel, rašant i ta Brook- 

’ vi-

lyn, N. Y.

Caristai Savinasi Milionus

32 velionio caro Mikės “gi
minės” reikalauja per savo ad
vokatą F. Dudley Kohlerj New 
Yorke, kad $6,000,000, užsili
kę vietiniuose bankuose (Gua
ranty Trust Co. ir National

Pirmadienio vakare apalpo City Bank) nuo to laiko, kai 
iš bado 23 metų vaikinas, ties buvo nuversta • caro valdžia, 
Broadway ir 88th gatve, New i kad tie pinigai būtų išmoka- 
Yorke. Pasirodė, I 
Virginijos Universiteto studen-'das Paryžiuje.

kad jis— mi caro giminėms,—kurių liz- 
._i__ -r, Sovietų advo-

tas Ernest Barber, atvažiavęs katas Charles Recht pareiškė, 
pasijieškoti darbo, kad užsi- kad pinigai priklauso Sovietų 
dirbt kitiems mokslo metams, j Respublikai ir jų negalės pa- 
Kiek buvo atsivežęs centų, vi- imt jokie caristai. 
sus praleido, bejieškodamas ■ 
darbo, ir jau tris paskutines Amerikoj esą viso apie $100,- 
dienas visai badavo, neganda- 000,000 neva jiems priklauso-, 
mas nei trupinio maisto. |

jį žmonių atnešė vaikinui kelis BROOKLYN LABOR LYCEUM I 

sandvičius ir kavos iš artimos DARBININKŲ ĮSTAIGA 
valgyklos. Paskui susirinku-!gal.s Koncertq, Bankietų,
Šieji sumėtė jam $100. ItlO^ Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 

| tarpu kokia tai jauna mote-1 steičius su naujausiais įtaisymais, 
riškė privažiavus pasiėmė jį į Keturios bolių alleys, 
automobilių, .žadėdama jam
nakvynę ir kelionės lėšas at-1 949-959 Willoughby Avenue 
gal į Virginiją. Tel., Stagg 3842

Caristai, beje, tvirtina, kad

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

DABAR SVARBIAU, NEGU PIRMA

KAIP PATAPTI JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU

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

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

“I4/SVĖ”
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y

179-80

CHESTER, PA.
A. L. D. L. D. 30 kuopos susirin

kimas bus ketverge, 1 rugpjūčio, 
Lietuvių Kliubo name, 339 E. 4th 
St. Pradžia 8 vai. vakare. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų. Ku
rie dar neužsimokėję, ateikit ir už- 
simokčkit, nes kitaip liksit ne nariais 
ir negausit knygų. Atsiveskit ir 
nauju nariu. Sekr. P. Kašarauskas. 

179-80

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

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
Centra! Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI

Tel., Triangle 1450 »
Lietuvis Fotografas į

IR MALIORIUS j

REIKALINGAS vyras dirbti valgyk
loje. Patyrimas nereikalingas. At

sišaukite: Eddie’s Lunch Room, 13 
Columbia Heights, arti Fulton St., 
New York. 179-81

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA grosemė, biznis į- 

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

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—1 Oth Ave., cor. 44th St.

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

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

namus, 
atlieka-

Reika-
S., 114 

Tel. 
?

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieS piet: 2-8 po plet.
Ketvergaifl Ir aubatomia iki 0 vai. 
Penktadieniai* ir sekmadieniai! tik 
aulyg nutarties.

NAUJA BUCERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

Nufotografuoja t 
ir numaliavoja Į 
visokius p a - | 
veikslus įvai- ? 
riomis spalvo- į 
mis, Atnau- | 
jina senus ir | 
kra javus ir l 
sudaro s u Į 
amerikoniškais Į 

■ 
gerai Ir pigiai I 

šiuo adresu: I
STOKES i

Darbą atlieku
T Kreipkitės
Į JONAS
Į 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I >-«•—u.——   W — » —M——K —M J

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS : 

s Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk-i 
j lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy- 
<mo būdai.
> 127 East 84th Street
j (Tarp Park ir Lexington Avės. >

NEW YORK CITY | 
5Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
$8 P. M. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

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

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

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausįai 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 
Daržą našlelių 
Devynmečių durnaropių 
Dzingelių 
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.

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir dauxriau.
Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero Šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokfičiuklų
KaŠtavolų šalavijų
Kmynų Seneso lapelių
Liepos žiedų šafronų
Lisnikų Trijų devynerių
Metelių Traukžolių
Medetkų Totorkų šaknų
Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Našlelių Pinavijų šaknų
Puplaiškių i Trūkžolių
ParuŠanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. šalmėčių

PETRAS KUNDROTĄ
Ph, G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514




