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San Francisco, Seattle ir

bus 
Tai

jami komitetai1 pasveikini
mui Sovietu lakūnu. *- *

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

rininkų komandos dalis. Tik Pasa^°ia , 
bendromis jėgomis dirbantikenksmo, kaip gyvi esą, ne-

Tris Darbininkus
Kaltina Sindikalizme Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis
HANCOCK, Mich.—Trys 

jauni darbininkai, Sam 
Reed, George Powers ir 
Velma Stork, kaltinami per
žengime kriminalinio sindi- 
kalizmo įstatymo. Jie tapo 
suareštuoti rugpjūčio 1 d. 
už tai, kad jie vadovavo an- 
ti-karinį mitingą ant gatvės, 
kuriame buvo smerkiama 
imperialistų rengiamas ka
ras.

Pereitą penktadienį jie 
buvo klausinėjami prie tei
sėjo Rouleau ir tapo sulai
kyti po $5,000 kaucijos kiek
vienas. Jų teismas įvyks apie 
rugpjūčio 9 d.

Tarptautinis Darbininkų, 
Apsigynimas paėmė advoka- iki 60 valandų, 
tą juos ginti.

120,000 Darbininku
Streikuoja 'Calcutta Mieste
CALCUTTA, Indija.—Čia 

tęsiasi tekstilės darbininkų 
streikas. Streikuoja viso 

120,000 darbininku. 
7 v

Darbininkai kovoja prieš 
pailginimą darbo savaitės

i

t

Vokiečiu Dirižablis Lėks į 
Kelionę apie Pasaulį

LAKEHURST, N. J. — 
Vokiečiu dirižablis Graf 
^eppelinas, kuris čia atlėkė 
pereitą sekmadienį, pasiren
gęs šiandien išlėkti į kelionę 
aplink pasaulį. Keletas žy
mių kapitalistų keliaus 
po pasažieriai.

SOVIETU LAKŪNAI PAS1RENGE
šiandien išleki i new yorka

Lakūnai Yra Pasižymėję Skraidyme; Pirmas Nusileidimas 
Bus už 1,400 Myliu; Lėks per Pacifiko Vandenynu

Didelis Gaisras 
Ramygaloj

Liepos 21 d. Ramygaloj 
kilo didelis gaisras. Gaisras 
prasidėjo pačiu vidudieniu. 
Laimei,1 tuomet buvo mies
tely susirinkusių daug žmo
nių, kurie padėjo gaisrą ge
sinti. Tačiau vietinių gais
rininkų buvo per maža. Pa
skambinus į Panevėžį, į pa
galbą ir iš ten atvyko gais-

Perkūnas Sudaužė
Bažnyčios Bokštą

Naumiestyje

Darbdaviai Užgiria 
Darbo Federaciją, 
Kad Išvengt Streikų

NAUMIESTIS. — Iš 4 į 
d. liepos mėn. Naumiesty 

ir apylinkėje buvo dideli 
žaibavimai su perkūnijomis. 
Vienas perkūnas taip smar
kiai trenkė, kad visas mies
tas sudrebėjo. Balsas buvo 
milžiniškas. Seni žmonės 

kad jie tokio

i girdėjo, žaibas trenkė i 
bažnyčios bokštą, į kurį nuo 
1783 m., tai yra nuo to lai
ko kai stovi bažnyčia, nė 
karto nebuvo įtrenkęs joks 

i žaibas. Bokšte perkūnsar
gio nebuvo, nors bokštas

pasisekė gaisrą šiaip taip 
sumažinti.

Tačiau daug ir sudegė. Iš 
viso sudegė dvidešimt trys 
gyvenamieji namai, žydit si-! 
nagoga ir keli negyvenamie-' 
ji trobesiai. Kelios dešimtys , . . v ,•t . V1 . . - . turi suvirsum 70 metru aug-seimų liko be pastoges ir v
turto. . .

Gaisro padalytų nuostolių' 
suma dar nesuskaityta, ta
čiau, kaip manoma, ji bus 
daugiau 300,000 litų. Sude
gusių trobesių tik maža da
lis buvo apdrausta. Kiti 
sudegė su visa manta ir- 
daiktais. Per gaisrą iš iš-. 
gąsčio mirė 60 metų mote
ris, Chaja Kaganienė. Be 
to, dviem žmonėm nusvilin
tos rankos ir vienas šaulys 
sužeistas. Gaisro priežastis ■ 
kol kas dar neaiški. Bet i 
manoma, kad ugnis kilo del 
neatsargumo, 
pirmajam trobesiui gaisras 
išsiplėtė su dideliu smarku
mu. Gesinti buvo sunku del 
vandens stokos ir namų ar
tumo. Įvykį tebetiria ata
tinkami organai.

ščio. Ir tai- labai keista, 
|t kad bokštas išstovėjęs apie 

150 metu nebuvo nė kartą 
perkūno paliestas. Žaibas 
padarė bokšte daug skylių, 

. dargi tokių, kokių karo me
tų armotų kulkos neįstengė 
padaryti. Kiek galima 
spręsti, žaibas buvo labai 
smarkus. Tik tas labai kei- 
sta, kad tas vienas žaibas 
taip ypatingai sužalojo bok
štą. Pasirodo, kad žaibas 

i trenkęs į vieną bokšto kam
pą jį pramušė; paskui kažin 
kaip atsimušęs aplink bokš
tą ir numušė stovėjusią tarp

Užsidegus dvieju bokštu švento Petro

Kiek Lietuvoj Automobilių?

Kaunas.— Pagal “Savival
dybės” paskelbtus davinius, 
Lietuvoje 1926 m. iš viso 
buvo 430 automobiliu, 1927 
metais — 580. 1928 m. — 
apie 900, o . šiemet ju esą 
jau 1250. Tuo būdu vienas 
automobilis tenka 3500 .gy
ventojų. Amerikoj vienas 
automobilis tenka 5 žmo
nėms, Anglijoj — 45.

Šenadoriui, Minersvillei 
Apielinkei

ir

ALDLD ir LDSA Apskri- 
čiai rengia puikų pikniką, 

* kuris įvyks 15 d. runjūčio 
(ketverge), Lakeside Parke. 
Bus įvairi programa.

Renkitės į tą pikniką ir 
raginkite kitus, kad rengtų
si. Prakalbą sakys “Dar
bo” redaktorius L. Prusei- 
ka.

Kviečia Rengėjai.

Sovietų Sąjungos lakūnai ir jų orlaivis “šalis Sovie
tų.” Jie pasirengę šiandien išlėkti iš Maskvos į New 
Yorka. Viršuj kairėj -Semion šestakovas, vyriausias 
aviatorius; viršuj dešinėj Filypas Bolotovas, antras 
aviatorius. Apačioj iš kairės Dimitras Fufajevas, me
chanikas; dešinėj Boris Sterlingovas, navigatorius.

Darbininky Sukilimas Sovietų ’ir Chinijos
Tęsiasi Cohnbijoj Derybos Pertrauktos

kad sutraukti į orlaivio lau
ką mases žmonių, Sovietų 
Sąjungos simpatikų, pasiti- 
kimui lakūnų. Yankee Štai- 
dium bus surengta milžiniš
kas masinis mitingas pa
sveikinimui Sovietų lakūnų.

be! Į lakūnų priėmimo komi- 
, tetą įeina daug žymių ame-

GASTONIA, N. C.—Kon
ferencijoj tekstiles dirbtu
vių savininkų iš pietinių 
valstijų, atsibuvusioj rug
pjūčio 3 d., Blue Ridge, Va., 
Charles R. Towson iš Teks
tilės Instituto kalbėjo, kaip 
“išvengti streikų.”

Kalbėjo, kaip darbdaviai 
turi palaikyti “gerus -santi- 
kius” su darbininkais. Pas
kui jis aiškino, kad tekstilės 
bosai, jeigu jie nori išveng
ti streikų ir “darbo trobe
lių,” tai jie turi kooperuoti 
su Darbo Federacijos virši
ninkais. Jis bosams štai ką 
pasakė: “Skirtumas turi 
būt padarytas tarp destruk
tyvių, Ameriką naikinančių 
ir Ydievą nepripažįstančių 
komunistų ir šimto nuošim
čių amerikoniškos, kon- 
struktyvės ir kooperuoja
mos Amerikos Darbo Fede
racijos.”

Jis patarė bosams, kur ne
išvengiama, pripažinti Ame
rikos Darbo Federacijos 
kontroliuojamą United Tex
tile Workers Uniją, kad ne
galėtų darbininkus organi
zuoti kairiųjų darbininkų 
komunistų vadovaujama 
Nacionalė Tekstilės Darbi
ninkų Unija.

Bosai puikiai supranta, 
kad Amerikos Darbo Fede
racijos viršininkai daugiau 
tarnauja darbdaviams, negu 
darbininkams.

MASKVA.—Keturi Sovie-; New Yorke susiorganiza- 
tų lakūnai pasirengę šian-' vęs komitetas priėmimui 
dien išlėkti kelionėn į New'Sovietų lakūnų darbuojasi, 
Yorka metaliniu dviejų mo
torų orlaivių “Šalis Sovie
tu.” Orlaivis išlėks iš Mas
kvos orlaivių lauko ryte ar 
vakare, atsižvelgiant į orą.

Pirmas nusileidimas 
už 1,400 mylių, Omske, 
bus ilgiausias lėkimas 
nusileidimo.

Boris Sterlingovas, navi- j rikonų liberalų, jų tarpe ir 
gatorius, sako, kad pradžioj, advokatas Gilbert Roe, ku- 
orlaivis viso svers aštuonis Į ris vedė “Laisvės” bylą su 
tonus- Sako, kad galėtų. kunigu Petkum, 
lėkti nuo 1,863 iki 2,484 my
lių su trijų tonų gazolino Chicagoj taipgi organizuo 
įtalpa.

Kiti įgulos nariai yra avia-, 
torius Semion šestakovas,1 
tais 1917 metais orlaiviu j , j p - $21,100,000 
ir sugrįžo atgal; jis yra žy-;Užsakymą per Liepos Menesj 
mus Raudonosios Armijos 
ir Raudonojo Laivyno lakū
nas. Jis bus vyriausiu la
kūnu. Kitas žymus aviato
rius Filypas Bolotovas, ku-' 
ris valdys orlaivį lekiant per 
miglas Šiaurinio Pacifiko 
virš Aleutian Salų. Ketvir
tas yra mechanikas Dimit- 
ras Fufajevas.

Orlaivis galės lėkti apie 
150 mylių į valandą. Pla
nuojama į dvyliką ar tryli- 
ką dienų pasiekti Sibiro pa
kraštį, Nikolajevską. Per 
penkias minutas galės per
lėkti per Baikalo ežerą.

Del lėkimo per Pacifiko 
prie orlaivio bus pritaisyti 
pontonai (tam tikros valte
lės).

Orlaivis sustos Kamčat- 
kos s q s t i n ė j; Holan- 
dijos prieplaukoj, Aleutian 
Salose; Unalaska, Seward, 
Sitka (Alaskoj), Seattle ir 
San Francisco. Iš ten į 
Chicagą, iš Chicagos į New 
Y orką.

“Sausžemiu lekiant mes 
valgysime kaip ir paprastai, 
duoną, sviestą, mėsą, šoko
ladą. obuolius, gersime ka
vą; bet lekiant per jūras 
mes turėsime porcijas džio
vintų pyragaičių ir kenuoto 
(konservuoto) maisto. Mes 
negabensime vodkos arba 
kitokių alkoholinių gėrimų.” 

' Šestakovas ir Sterlingo
vas per radio praneš anie 
orlaivio kelionę Sovietų Or- 
laivininkystės Lygai, kuri 
remia tą kelionę. Abu jie 
kalba vokiškai ir šiek tiek 
francūziškai; gali skaityti 
angliškai, bet negali kalbė
ti.

Sekmadienį buvo daroma 
bąndymas su motorais. Per 
tryliką valandų motorai bu
vo paleisti darban. Sterlin
govas pareiškė, kad jis ir 
kiti lakūnai įsitikinę, jog 
kelionė ‘ pavvks. Jis sakė, 
kad veikiausia sunkiai reiks 
kovoti su migla tarp Niko- 
lajevsko ir Seattle^ Wash.

NEW YORK.— Sovietų 
biznio organizacija New 
Yorke, Amtorg Trading 
Korporacija, per liepos me
nesį davė Amerikoj užsaky
mų už $21,100,000. Tai yra 
didžiausias užsakymas, duo
tas per vieną mėnesį nuo 
korporacijos įsteigimo pen
ki metai atgal.

Daugiausia Sovietai užsa
kė mašinerijos.

Amtorg organizacija per 
iždinius 1927-28 metus Ame
rikoj tavorų nupirko už 
$33,100.000, gi pirmesniąis 
metais buvo nupirkta tik hz 
$13,157, (foO. ' <r

Per pereitus iždinius me
tus Rusijos-Amerikos pre
kyba siekė viso $115,000,000, 
gi 1913 metais siekė tik $48,- 
000,00(f

BOGOTA, Colombia. — 
Visoj Colombijos šaly tęsia
si darbininkų sukilimai 
prieš bjaurias išnaudojimo 
sąlygas. Sakoma, sukilimus 
vadovauja komunistai.

Vietos laikraštis “EI Tiem- 
Į po” pirmadienį pranešė, 
i kad aštuoniadešimts komu
nistų tapo suareštuota są
ryšy su sukilimu EI Libano 
mieste.

Cartagena mieste susikir
time su policija žuvo de- 

t ir daug 
! tapo sužeista.

Sukilimai buvo suplanuo
ta palei gelžkelius Cundina- 
marca, Tolima, Valle, Cau- 
ca, Antioquia ir Santander 
gubernijose ir bananų lau
kuose Magdelenoj.

stovyklą, kuri nukrito ant 
šventoriaus ir padarė dide
lę duobę, paskui iš ten apsi
sukęs aplink pramušė vėl 
vieną siena ir išėjo į’.atvirą į šimts darbininkų 
lauką. Tokiu būdu sužalota Į 
gana smarkiai trijose vieto
se. Nuostolių padaryta ke
liems tūkstančiams litu, c

Pratina Deginti Durpes

Lig šiol Lietuvoje būdavo 
tokių vietų, kur žmonės pa
tys nemokėdavo kasti dur
pių ir jų nekūrinclavo. To
kių daugiausia būdavo miš
kinguose rajonuose. Bet del 
to turėdavo nukentėti miš
kai.

Seniau ūkininkai durpes 
kasdavo Suvalktj krašte ir 
Žemaičių centre, bet šiemet 
jau kasa ir Rokiškio apskri
ty, ypač Abelių valsčiuj. 
Mat, miškų departmentas, 
ten pats suorganizavo pa
vyzdingą kasimą. Tokių pa
vyzdingo kasimo punktų 
mažai . miškingose vietose 
miškų departmentas yra 
įsteigęs apie 10. Tuo tarpu 
Veikia šeši.

NANKING, Chinija. — 
Nankingo valdžios užsienio 
reikalų ministerija pranešė 
antradienį, kad Chinijos ir 
Sovietų atstovų derybos 
Manchuli mieste, Mandžuri- 
joj, tapo pertrauktos.

Sovietu atstovas reikala
vo, kad Chinija sugrąžintų 
prie Rytinio Gelžkelio visus 
Sovietų viršininkus pirma, 
negu bus galima formaliai 
pradėti derybas vesti. Nan
kingo valdžia nepriėmė to; 
reikalavimo.

Chinijos užsienio reikalų 
ministerija instruktavo sa
vo atstovą Washingtone, 
kad jis praneštų visoms Ke-1 Kai-shekas uždare čia dar 
lloggo paktą pasirašiusioms 
valstybėms apie pasitarimą

Bucaramanga mieste su- su Sovietais.

Chiangas Uždarė Du 
Laikraščiu

Pekinas, Chinija.—Chiang

Sovietu Orlaivis 
Nusileido Vokietijoj

areštuota virš 100 darbinin
ku. ' ■ 1

Tolima’ gubernijoj tūks
tančiai apsiginklavusių dar
bininkų sukilo ir nugalėjo 
valdžios spėkas. Pasiųsta 
kariuomenė malšinti sukili
mą. Sakoma, kad daug ka
reivių atsisakė atakuoti 
darbininkus iš priežasties 
vedamos komunistų propa
gandos armijoj.*

Rezignavo Chinijos finan
sų ministeris T. V. Soong 
del negalėjimo surasti būdo 
kaip sukelti valdžios reika
lams užtektinai pinigų.

> Lietuvos, Fašistai Keičia 
žemes Reformos Įstatymą

Nauja Tarptautinė Kalba
Londonas.— Anglijos pro

fesorius Ogmėnas sudarė 
tarptautinę kalbą iš 500 žo
džių. Ją būsią galima leng
vai per mėnesį išmokti. Tai 
bus antra . tarptautinė kal
ba.* Viėną tokią žinome, va
dinama' esperanto kalba.

■Kaunas.-?- Vyr. Žinių 305 
nr. paskelbta, kad ‘ papildo
mas žemes reformos įstaty
mo 63 § taip: Ministerių ka
binetui leidus, svetimšaliai 
gali pirkti žemės miestų sri
tyje.

du laikraščiu, kad geriau 
paslėpus savo bjaurius dar
bus, parsidavimą imperialis
tams ir krizį, į kurį jo val
džia dabar įpuolė darydama 
ataką ant Sovietų Sąjungos 
sulig imperialistų įsakymo.

Nei vienas iš tų laikraščių 
nebuvo radikališkas. Tik 
kartas nuo karto juose bū
davo patalpinta faktai, ku
riuos Chiang Kai-shekas 
bando paslėpti nuo pasaulio./
Kasdieną 44,000 Perkūnų

BERLYNAS. — Sovietų 
Sąjungos orlaivis “Sparnai 
Sovietų” pirmadienį čia nu
sileido Templehof orlaivių 
lauke. Ji§ grįžta Maskvon 
iš keliones po Europą. Ap
lankė Europos sostines. Sa
ko, kelionė puikiai pavyko.

Chicago.— Pakilus kvie- • 
čių kainai nuo 50 iki 55 cen
tų ant bušelio, farmeriai da
bar skubinasi parduoti kvie
čius.

> Washington^—Pranešama, 
kad prezidentas Hooveris 
stoja už augštus muitus !ant 
cukraus. • i ; j

Visoj žemėj įvyksta 44,- 
000 perkūnu per dieną. Kas 
valandą įvyksta pusė milio- 
no žaibų per orą, o tai yra 
jėga, su kuiną galima būtų 
100 didžių fabrikų varyti. 
Būtent vieno žaibo jėga tu
ri 50 milionų voltų ir srovę 
nuo 5 milionų amperų, su 
miliardu arklio jėgų.

Bayonne, N. J
Numirė Aleksandras Mid 

kevičius, D. L. K. V. Drau 
gystės narys. Pašarvotas!^ 
24 E. 21st St. Bus palaido
tas trečiadienį, 7 d. rugpjū
čio, 1929 m., 9 vaL ryte.

Visi draugystės nariai 
dalyvaukite laidotuvėse.

Valdyba.

j
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Foreign countries. Perankstyvas Džiaugsmas

Kauno fašistų organas 
“Lietuvos Aidas” (num. 
161) rašo apie Amerikos lie
tuvius. Pirmiausiai Smeto
nos bernams į galvą puola 
komunistai, o ypačiai “Lais
vė.” Apie ja “L. A.” rašo:

Vienas iš Amerikos vai-1 Bet ar tie elementai sudaro 
džids komisionieriu, Woodivis‘i “publiką”? Ne. Tai tik 
“aiškina ” “N Y Everting Inedldehs nuosimt18’ palyginant aisKina, in. i . įsvening su dapbo žmonių skaičiumi mie. 
Poste : (rugp. 8 d.), kad ko- stuose 0 paprastieji, eiliniai 
munistai niekad nelaimėję;darbo žmonės, kur tik susipa- 
Stretl<ų if heląimŠsia. Ko-į žįsta su komunistais,; kaipo va
dei? Todėl, sako/ jog kur dais, visur parodo jiems di- 
streikui vadovauja komuni- džiausi^ pritanmo. Prisimin- 
stay. ten f abi ikantai neiną į. saįco, Gastonijos darbininkų 
jokias, derybas su jaisiais;; minias, kurios greitai pamilo 
ir komunistus boikotuojanti; komunistus, kaipo ištikimuosius 
visa “publika.” savo draugus ir vadus, žinome,

Visų pinna, yra netiesa, i kaip buvo budeliuojami Gasto- 
kad komunistu vadovauja- nijos stf‘®ikieriai, kaip buržua- 
:mi s^eikai \ įsados baigiasi. pUrvaįs drabstė ir pamaz- 
prakišimu. PasiklauskitejgOmis pilstė streikuotojus ir jų; 
New Yorko ir Brooklyno vadus; o ten darbininkų prita- 
Čeverykų fabrikantų; O iŠ- rimo komunistams ar nėra? Ką 
girsite prakeiksmą prieš ko-' reiškia pereito 
inu..<sl.uO kaip ūa.^kv? ?¥■!mZTty, Gastonijoj ir kitose 
tai pei. juos paskutiniais, artimoSe vietose, ar ne rėmimą 
mėnesiais išaugo Indepen- komunistų ir jų vadovaujamos 
denf Shoe Workers Unijh, Nacionalės Audėjų Unijos poli- 
kuri privertė desėtkus fa- tikos? 
briliantų išpildyt visus jų 
reikalavimus. Pasiteirauki-: 
te pas valgyklų savininkus 
New Yorke, kur būtent per 
komunistų pasidarbavimą 
susikūrė restoranų darbi
ninkų unija, kuri jau laimė
jo kovą keliose dešimtyse 
kafeterijų. Pirm poros me
tų kailiasiuviai, irgi komu
nistę vadovybėje,. .tūrėjo 
puikių pasisekimų streike.
Pas^aico audėjų stteikas4&ik; > 
komunistais priešakyje pri
verta fabrikantus nusileisti į 
daugelyj punktų; tik toliau I 0 
passaikiečius išdavė Ameri
kos'Darbo Federacija, kuo- 
metjie prie jos prisidėjo.

Galima būtų surast ir dau
giau pavyzdžių', kur vadova
vo komunistai ir tik ačiū 
tam-buvo laimėta. Bet vi- 
sosę, be išimties, darbininkų 
kovose komunistai stovėjo 
ir stovi pačiame mūšių prie
šakyje.

Kai del “publikos” ir fabri-

šeštadienio i džiaugsmo!
Jfc A A VV KZ & v v A a A iKJ* A A W K/ * a a » i I

munistus kaip tik ’dėlto, kad i konferencijos, įvykusios Besse- “bankrotuoja• • * *

O tose konferencijose 
dalyvavo delegatai nuo virš 20,-

■ 000 audėjų ir sudarė komitetą 
tolesniam organizavimui mini
mos unijos. .

Nepaisant aršiausio persdkįio- 
jimo iš darbdavių <ir vyriausy
bės puses, vis: tifek Bfeššemer 
City, King’s Mountain,, GastO- 
nijoj ir kituose Uplinkiniuoše 
audimo centruose tūkstančiui 
darbininkų, su komunistais 
priešakyje, eina į pasikartojan
čias demonstracijas prjėš ku- 
kluksinius valdonus, prieš.skur- 
lupitis fabrikantus ir prieš ka- <

jų, stovinčių barikadose. Ta
sai faktas, kad nežiūrint poli
cijos puolimų, daugelio kraštų 
plačios masės darbininkų ėmė 
dalyvumą demonstracijose, pa
rodo, jog didelė dalis proleta
riato jau supranta karo pavo
jų-

“Mūsų kampanija prieš ka
rą nepasibaigė su Rugpjūčio 
Pirmąją, bet tik prasidėjo. Ji
nai turi būti prailginta visuo
se kapitalistiniuose kraštuose, 
ypačiai kovos formoje už gat
ves, už tai, kad darbininkų 
klasė nepasiduotu savo .klasi
niam priešui, kad laimėti gat
ves darbininkų demonstraci
jom. Mes, komunistai, esame 
pakankamai stiprūs pasekti 
savo Vokietijos draugus ir pri
versti buržuaziją leisti gatves 
naudoti darbininkų demonstra-I 

• cijoms ,ir kituose kraštuose 
taipgi.

“Imdami pamokas iš perei
tosios Pirmosios Rugpjūčio, 
mes turime bandyti, kiekvieną 
didelį arba mažą klasinį kon
fliktą, kokis kur gali atsitikti, 
paversti į tarptautinio pobū
džio kovą. Todėl po pereitojo 
Rugpjūčio Pirmojo ženkim 
pirmyn į naujas tarptautines 
kovas, kurios ves proletarines 
mases į paskutinę visų kovą!”

Ypatingai tas svarbu A- 
merikoje. /Ypatingai čia, 
kur kapitalizmas labai 
stiprus, kur darbininkų kla
sė dar vis paskendus letar
ge, ypatingai ; čionai kiek- 

kaip f ašis- vienas protaujantis dar.bi- 
tai ninkas, kiekvienas komuniš- 

smetonininkai pirma, turės tas privalo rūpintis praplė-

“Lig šiol prie ‘Laisvės’ laik
raščio buvo susibūrę į korhu- 
nistus linkę lietuviai ir vary
davo nemažą agitaciją lietuvių 
tarpe. Bet, ypač paskutiniu 
metu, ‘Laisvei’ ėmė labai nesi
sekti ir grėsti bankrotas. O čia 
dar iškilo aikštėn slaptas ■■ ap
linkraštis, parodęs vįsus veiki
mo planus. Komunistai buvo 
iš lietuvių surinkę apie 3,000 
dolerių šiaurės Lietuvąi, bet jų 
į Lietuvą nesiuntė, nes jie ne
gali siųsti pinigus per “fašis
tiškas” rankas. Dabar paaiš-j 
kėjo, kad jau yra nusistatymas 
visiškai likviduoti lietuvišką 
“frakciją” ir daugiau veikti 
bendrai, internacionališkai. ”
Matot, kiek čia to melo ir 

“Laisvė” jau 
” “komunistai 

likviduojasi.” Ir todėl fa
šistų lapds užbaigia:

“Bendrai komunistų įtaka į 
lietuvius, buvusi ir lig šiol silp
na, dabar baigia paskutines 
dienas.”
Peranksti Kauno budelių 

organas lieja džiaugsmo
ašaras! Kol 1 komunistai j
“subankrotuos,” J 
tai ir jų bernai sako,

išduoti savo > atskaitomybę 
prieš Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių teismą! ' , ! .

timu tų kovų! Mūs veiki
mas ypačiai šiandien turi 
būti ‘tampriai"sukoncentruo
tas, kuomet' tos plačiosios 
proletariato mases, span-

>. 11

r-..

toriai ten pasižiūri, nes jie 
‘Aidą’ gauna.”
Vadinasi, drąsus fašistų 

akyplėšukas bando pastaty
ti visus neišmanėliais, o jis 
vienas su Smetoniene yra 
gudrus. Bet paklausykim, 
ką sako apie tai kiti, netoli
mai mesti nuo Smetonienės. 
“Tėvynės” laidoj už rugpjū
čio 2 d. redakciniam straip- 
snyj tuo pačiu klausimu 
šoma sekamai:

“Tačiau reikia tikėtis, 
minimas, komitetas išduos 
nas ir aiškias apyskaitas, kiek 
pinigų gauta iš Amerikos lie
tuvių ir kuriam tikslui jie bus 
sunaudoti.”
Taigi matome, kad čia kas 

nors, kur nors negražiai pa
melavo. Bet melavo nesusi-

Murzina Iškabas

ra

ka d

“Lietuvos Žinios” prane
ša:

“D. K.” žiniomis, Liepos 14 
d. naktį buvo išmurzintos 
(Kaune) , kelios žydų kalba iš
kabos. Išmurzinta ir žydų 
gimnazijos iškaba.” * >
Tai vis nuopelnas fašisti

nės kultūros! Vėl Širvydu- 
kui džiaugsmo iki ausų!

A r k i v y skūpas Diaz, 
Meksikos katalikų hierar- 
chas, kuris nesenai pada
re sutartį su esamuoju re
akcininku prezidentu Gil 
bendrai kovoti prieš Mek
sikos darbininkų judėji
mą.

Trečiad., Rugpjūčio 7, 192$

Trečiad., Rugpjūčio 7, *1929
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Todėl tai kapitalistinė sis
tema, arba senas pasaulis, 
nežiūrint savo kontradikci- 
jų, savo aštrių ir amžinai

iinių skir- L^P 
__ mobilizuoja visas ’Lenkija

1 • • • -1 • — I— •

! griežtai pasisakė prieš S. S. R. 
S. lenkų dalyvavimą suvažia
vime. Jie nepanorėjo išklau
syt 800 tūkstančių lenkų dar- 

jbo žmonių atstovų balso.
! —S. S. R. S. atstovai?—rNe ! 
j—tarė jie, S. S. R. S-oj atsto
vai į suvažiavimą esą renkami 
bolševikiškai, jų tarpe nebūsią 
atstovų ne nuo darbininkų, ne
būsią parapijom! atstovų ir t. 
t.

Pagalinus, nesą reikalo, kad 
iš S. S. R. S. atvykusieji lenkų 
atstovai varytų Varšuvoj bol
ševikų agitaciją. S. S. R. S. 
lenkų atstovų vietos turinčios 
pasilikt tuščios.

Ir, žinoma, S- S. R. S. lenkų 
atstovams į Varšuvos suvažia
vimą lenkų konsulas neišdavė

I vizų.
i S. S. R. S. lenkų atstovai bū
tų sudarkę pilsudskininkų iš
kilmes. Lenkų fašistams būtų 
tekę išgirst ii’ pasiklausyt sei
mo rūmuose nemalonių daly
kų iš Sovietų atstovų. O pas
tariems būtų buvę daug ko 
papasakot suvažiavime apie 

'tai, kaip lenkų darbo žmonės 
!S. S. R. S-goj gyvena, šviečias, 
j kuria naują gyvenimą ir da
lyvauja bendram valstybės gy-

I venime.
j. To fašistai negalėjo pakęst, 
i Sienos šlagbaumą užtrenkė, 
■bet Lenkijos darbininkai ir 
j valstiečiai, o taipgi lenkų dar- 
jbo žmonės, kurie gyvena ki
tose kapitalistų šalyse vistiek 
sužinos,

atstovai 
me.

ką buvo besirengią 
S. S. R. S-gos lenkų 
Varšuvos suvažiavi-

R. S-os lenkų darbo 
nereikalauja, kad 

gintų juos nuo tauti

Wkur “DEMOK
Tokių šalių, kaip‘Amerika, 

Francija, Anglija ii kitos, 
buržuazija didžiuojasi demok
ratine tvarka- 'l’eisybf-. Angli
joj randasi monarchas, bet iri 
jis esąs persiėmęs demokrati
ne dvasia, todėl ir šalies tvar
ka esanti demokratinė, lAt ir 
socialistams pavedama.

Bet kaip tos šalys vykdo de
mokratiją jų globojamose ko
lonijose, tai jau ne sykį mūsų 
spaudoj buvo rašyta. Kai]} 
Anglijos valdžia persekioja 
kolonijose politinius kalinius, 
buvo žymėta- Kaip Ameri
kos valdžia šeimininkauja Fi
lipinų salose, taipgi buvo j-a-

T Nesenai žurnalistas G. llof- 
ren’as aprašė, kai]) Francijos 
valdžia elgiasi Afrikoj su ka
liniais. čia paduosime iš
trauką iš to aprašymo.

Vidurdienis. Smiltynas, sau
lės įkaitintas iki karštumo.

Abudu kalinius, kurie ryte 
atsisakė maršuoti, įsakymu 
leitenanto Brovi, “varliška’” 
suriša. Tas reiškia, -kad juos 
paguldo ant pilvo, kojas už
riečia ant nugaros ir geleži
niais dratais priveržia prie 
rankų riešų.

Tokioj padėtyj jie turi gu 
lėti ant saulės, pakol neprisi
pažins.

PAST AR OS nesutaikomų viduj1 ny 1 A'Pvu tumų, mobilizuoj
--------  bjauriausias reakcines spė- nes priespaudos. Jos S. S. R. 

lenkai nežino. Jie turi 
savo selsovietus, klubus, 

teatrus, leidžia knygas, laisvai
Reikia žinot, kad didelė kas-. kacd Puk ,ir suknusint S-oi 

didžiuma kaliniu - darbi- nauJiĮ- Sovietinį pasaulį ku- ....... .  ..... .  ,
.....kai. Pirm pateksiant i l'!s B’.mc baisiausiose kan- naudojas lenku kalba valdiš- kalėjimą jie diX ant kapi- «ose ir kuris budavoja nau-įstaigose ‘ _

v t- m q m C’f-m n dvnnn'i inc’ I X K X I

patekus į kalėji- J7’, - . - - ;
padėtis dar labiau flstemiĮ’ neapsakomai sun- 
1 kiose ir painiose sąlygose.

_ 1 • 1 • 1 1 • IJIUUVIHIJ OiUCU, V/CA pen 1CV1. ^110’Ir kiekvienas klaidingas, ne ka(j tokių darbo žmo-

Leitenanto buvo įsakymas: 
—Jeigu neprisipažins, tai lai- 
kyti, kol pastips, niekam ne
valia juos paliuosuoti.

įkaitintos smiltys degina 
jiems pilvus, šonkauliai ii nu
garkaulis skauda, tirpsta, ran- 

. kos ir kojos tinsta; tūkstan
čiai musių kandžioja jų kūną. 
Bet jie tyli ir sukandę dantis 
kenčia.

ninkai. Pirm pateksiant į

Kiek jie tokioj padėtyj iš
gulėjo valandų ir minutų. ne
gali suj) rasti.

Staiga pasigirsta laukinis- 
kas riksmas. Jaunesnysis 
kankinių pradeda šaukti savo 
motiną. Jo akių lėlelės išsi
plėtė. Jose matosi beprotys
tės atspindis.

Jo šauksmas pasiekė kam
barį, kuriame kaliniai laike 
pietų ilsisi- Jie pašoksta ir 
neorganizuotai, inst’nktyviai 
puolasi prie surištų kankinių, 

Vatima iš stovinčio prie jų sar- 
\ gybinio ginklą, atriša kanki

nius. Bet kankiniai jau nega
li pasikelti. Tuomet nuneša 
juos pavėsiu, paguldo ii- patys] 
vėl greitai bėga savo kamba
rin, nes sargybinis jau spėjo I 
pranešti leitenantui. I

komunistinę draugijos) S. S. R. S. lenkų darbo žmo
nės yra laisvi. Jų nespaudžia 
lenkų dvarininkai—Potockiai, 
Liubomirskiai, čapskiai. Aiš-

talistų, o
mus jų
pablogėjo. Nes ten, apart 
žiauraus kalėjimiško reži
mo, jie dar ir dirbt sunkiai 
verčiami'.

. ’ , ) 1 ! ' . ' ' I
Kaliniai kalėjimų dirbtu

vėse gamina visokias pre-pitalfetiriį teismą, kuris ryžaši I Pirmoji Rugpjūčio Pavyko > I džiamos sunkio kapitalisti- "1 C. xtii nl ii nl imi L i/mm 11 m i ■»««« — i - - . J “ * • -v — —— ----- — —
pradėjo |<es (tavorus). Ten siuvamanužudyt 16 buvusių streikierių.

Y buržuazijos pataikūnai, 
pav., iš Amerikos Darbo Fede
racijos, ką darbininkams lai
mi? Tie ponai pardavė mainie- 

jrius, sulaužė frontą New Bed- 
fordo audėjų, du kartu suvarė 
Elizabeth tono audėjus atgal į 
dirbtuves be jokių laimėjimų ir 
be organizacijos. Ką,. toliau, 
darbininkams iškovojo fabri
kantų prielipai socialistai klok- 
meikerių (sukniasiuvių) vadai, 
kuriuos dabar sveikina New 
Yorko valstijos gubernatorius? 
O jis sveikina juos už tai1, .kad 
jie per paties gubernatoriaus

Kailių nepritarimo komunis- jtarpininkystę sutaikė darbinin- 
tams, tai klausimas: kas 
jiems nepritaria? Pirmu- 
ČiaūSiai'ant komunistų va
dovaujamo streiko šoka, 
kai$.; meška ant dūmų, fa
brikantai SU savo samdy- skaičius žiūri į juos, kaip į ju- 
taiąr šauliais-mušeikomis ir došius. 
vietine policija; į juos pei
liais- laido J 
Prekybos Rūmai, buržuazi
jos ląikrąščiai ir biznieriai,

kus su samdytojais, įvykdė 
“pramonėj santaiką,” pardavė 
darbininkus. Tokiems tai po
nams ir pritaria kapitalistiniai 
—valdiškoji “publika,” bet už
tat vis didesnis darbininku

Komunistai nei nesitiki užuo-
kapitalistiniai )autos iš pi’ieš kuriuos

jie vadovauja darbininkams. 
Išnaudotojai rodo savą pritari
mo tiktai mekleriams iš Ameri-

apart tūlos»dalies 'Smulkių- ^os Darbo Federacijos ir'Socia- 
jų bį^iįięi’iukų, .kurie jaučia- lįstų Partijos, nes tai yra jų 
Si priversti pataikant Strei- talkininkai prieš, komunistus, 

. kieqains, kaipo .savo^ buvu- pries 
sienjsf ;b0i ‘būsimiems kostu- 
meriams/.-

KąPdėl tolesnio pasipric-. 
šinimo kairiųjų streikams, 
tai įriešų'abaze matome ir 
valstijos miliciją, ir centra- 
linę Washingtono valdžią, ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos viršūnes ir geltonuosius 
socialistus. Visi tie gaiva
lai *prieš komunistus todėl, 
kad; komunistai teisingai 
ved$ darbininkų kovą, nie-! 
kad; neparsiduodami, niekad 4059 
neš&nvuodegiaudami buržu
azijai. ;

HrieŠ komunistus, vadinasi, į 
matęme suburtas būtent tas spė
kas,^kuriom, rūpi palaikyt dar
bininkų išnaudojjmas ir , pri- 
sp^imirnfls, taipgi ir,kyšių ėmi- 
m 23 i5., j ?.b r: k a n t ų.

Tokjo pritaririo. iF iš tokios 
“publikos • ’į komųilistai nepagei
dauja. i Ko jiė/ncįri* tai eilinių 
dąrbinijikų prįfeįĄjįo. Tegul 
per visų reakcinių, spėkų sąjun
gą streikas ir buna tik iš dalies 
laimėtas arba sulaužytas, bet jis 
nebus bergždžiai, jėigu laike to 
streiko • darbin ipkaI pramoko 
kovoti, -jeigu.-jie nusiėmė bur
žuazinę plėvę; nuo akių ir jau 
pradėjo atskirti, kur yra jų 
klasiniai draugai, o kur priešai.

Kriminaliai Nusikaiti
mai Lietuvoj

—------------

Per kovo, balandžio ir ge
gužės mėnesius visoj Lietu
voj be Klaipėdos krašto įre
gistruoti 4059 įvairūs krimi- 
naliniąi nusikaltimai.

Geriau, Negu Tikėtasi
Prieškarinė tarptautinė 

diena, — Pirmoji Rugpjūčio 
— kurią viso pasaulio ko- Meluoja ir Nerausta 
munistai ruošė demonstra
cijas, pavyko geriau, negu 
tikėtasi. Apie tai , be
je, plačiai rašė ir* mūs prie
šų spauda, kuri tačiaus, vi
sokiais būdais bandė suma
žinti tąjį pasisekimą. Tai 
natūralūs ir lauktinas atsi- 
nešimas.

“New York Times” kores
pondentas Maskvoje (laido
je už rugpjūčio 5 d.) prane
ša Maskvos “Pravdos” nuo
monę tuo klausim^., . Tarpe 
kitko, “Pravda” rašo:

“Jau aišku, kad tarptauti
nio proletariato demonstraci
jos Rugpjūčio Pirmąją toli 
pralenkė pastarųjų metų Ge
gužės Pirmosios demonstraci
jas. To požymiai reiškiasi ta
me, kad demonstracijos buvo 
suruoštos ne tik šalių sostinė
se, bet ir provincijose., ,

“Antra, tai organizacinis to 
judėjimo pobūdis. Tai- būvo 
pirmas tikras bandymas viso 
■pasaulio komunistinių partijų 
jų įtakos darbininkų masėse. 
Pirmoji Rugpjūčio parodė, 
kad mes, komunistai, esame 
geriausiai organizuoti, geriau
siai disciplinuoti ir geriausiai 
centralizuota tarptautinė pajė
ga, galinti sutraukti milionus' 
darbininkų kiaurai visą pa-,

i šaulį. 1 ■" |
“Mes sutraukėme į veikimą 

tuos šimtus tūkstančių ir mi
lionus darbininkų ’ tuo laiku, 
kuomet buržuazija buvo besi
rengianti prie karo už pacifis
tų frazinių ųždangąlų, kas rei
škia, jog laike mobilizacijos, 
komunistinės partijos galėtų 
atsistoti pilnai apsiginklavę 
sutikimui kapitalistų' karo pa
skelbimą. ’ . •' •

“Mūsų pfljėgos bandymas 
Pilamąją Rugpjūčio buvo kari- 

' n is bandymas ateities kovoto-

nio išnaudojimo, 
kairėti ir bruzdėti.

moka 
Vitai- 
vaka- 

“kai pa-

mus viešai užsimojo 
bernai. Jie savo 
pasisakė, kad SLA.

“Tėvynės” Bajoras 
meluoti nemažiau už 
tį. Anam išvažiavus 
ei jom, p. Bajoras, 
samdytas kolioja ir niękina
komunistus.” Pusė laikraš
čio (už rugpjūčio 2 d.) už
pildyta tos rūšies “raštais.” 
Vienoj vietoj tas žmogus 
sako:

“Prieš 
Maskvos 
spaudoje
turi valdyti Komunistų Parti
ja.”

Kas turi nors už dvylekį 
atminties ir proto, tai pasa
kys, jog čia yra bjaurus 
melas. Kur, kada “Maskvos 
bernai” pasakė, kad SLA. 
turi valdyti Komunistų Par-1 
tija? Bajoras to nenurodo. 
Komunistai visuomet sakė, 
sako ir sakys, kad SLA. turi 
valdyti patys nariai darbi
ninkai, nes esamoji sanda- 
riečių “gengė,” kuri dabar 
vdldo SLA. netinka tam 
darbui. Ji yra priešdarbi- 
ninkiška; jį fašistiška.

ir drabužiai, ir čeverykai ir 
kib. daiktai. Kalinių paga
mintos prekės pigios ir rin
koj kapitalistam lengiau iš
kišt tokias pigias prekes. Ir 
nėra abejonių, kad daugelis 
kapitalistų gaminimui savo 
prekių naudojasi kalinių 
darbu.

Todėl galima tikėtis bjau
raus ir žvėriško kalinių iš
naudojimo, nes jie priversti 
dirbt po priežiūra ginkluoto 
sargo ir uždaryti geležiniais 
grotais ir augšta mūrine 
siena nuo pasaulio akių.

Jeigu kaliniai kyla prieš 
ginklus, nuo kurių vien tik
tai mirtis jų laukia, tai vien 
tiktai iš to jau galima 
spręst, kokiose bjauriose są
lygose priversti kaliniai gy
vent ir dirbt.

laiku ir ne vietoj pasisuki
mas privestų tą visą būda- šuyos 
vonę prie sugriuvimo, suįri- 
mo. ' '

Sovietinė gi sistema iš sa
vo pusės rekrutuoja ir vie
nija visas revoliucines spė
kas ir tas spėkas, kurios 
jau neteko vilties kapitalis
tinėj sistemoj ir stoja už jos 
pakeitimą.

Rinkimas, vienijimas ir la
vinimas visų naujos siste
mos šalininkų vedamas ne | 
vien todėl, kad jai priklauso 
ateitis, bet svarbiausia to
dėl, kad del pakeitimo kapi
talistinės sistemos sąlygos 
jau pribrendę.

Pasekmingumas kapitalis
tinės tvarkos griovimo žy
miai priklausys nuo to, ant 
kiek prisirengus bus darbi
ninkų klase.

<
(Tąsa 5-tam pusi.)

nių atstovai būtų prabilę Var- 
; suvažiavime ne - taip, 

kaip reikėjo ■ Pilsudskiui ir jo 
agentams.

Suvažiavimas būtų išgirdęs 
iš Sovietų atstovų ne apie 
“tautinę vienybę,” kuri tegali 
reikšt nuolankumą prieš eks- 
ploatorius, bet apie klasių ko
vą, darbininkų ir valstiečių re
voliucijos audrą, prieš savo 
tautinius skriaudėjus.

Nejsileisdami S. S. R. S. len
kų atstovų, pilsudskininkai 
tu o m pat pasakė darbo ma
sėms: mes esam politiniai ban
krotai, mes negalim susitikt su 
S.S.R.S. lenkų atstovais, mes 
negalim leist, kad mūsų reng
tame suvažiavime kas nors so
dintų mus į kaltinamųjų suo-

Kurie Meluojat?
Kada mes andai paragi

nome tuos asmenis, kurie 
aukojo per Smetonienės ko
mitetą šelpimui šiaurės Lie
tuvos žmonių, kad reikalau
tų atskaitų, tai Brooklyno 
fašistų lapas suklykė (žiūr. 
“Vienybę^’ už

Vėlesnieji įvykiai Chinijoj 
aiškiai parodo, *kad dvi, >vier 
na kitai priešingos, draugi
jinės sistemos negalės ra
miai sugyvent per amžius.

Viena — sena, atgyvenusi 
savo dienas, supuvusi kapi
talistinė sistema — paremta 
ant priespaudos, suktybės, 
vagystės, užmušėjystės, ir

VARšAVOS SUVAŽIAVIMAS 4
“Raud. Artojas” rašo:

rugpjūčio 1

“Apyskąitos 
jė’ jau dusyk. 
mitetas* Lietuvoje • apyskaitas 
kas' savaitę skelbė ‘Lietuvos 
Aide* — tegul ‘Laisvės’ redak-

tilpo ‘ Vieny bė- 
Centralinis Ko-

Maža padės ponams suva
žiavimo rengėjams tai, kad jie 
savo suvažiaviman pasisodino 
“socialistą” Igną Dašinskį. Jo 
socialistingumas neapgaus a- 
kių lenkų darbo žmonėms. Da- 
šinskis yra ne kas kita, kai]) 
Pilsudskio šešėlis. Jam rūpi 
ne socializmas, ne darbo žmo
nių pasiliuosavimas iš buržu
azijos išnaudojimo, bet “tau
tinė vienybė” ir palaikymas 
tų, kurie, šią tautinę vienybę 
(skelbdami, tiesia nagus į Lie- 
jtuvą, Baltarusiją, Ukrainą, 
Vokietiją.

Varšuvos suvažiavimas pra
leis labai iškilmingai, jame ne-

šovinizmo ir imperializmo ap- sigirdės—komunistų prieštara- 
imtieji lenkų buržuazijos gaiva- vimo balsų, bet užtai gi “tau- 
lai sukvietė liepos 14 dieną už- tinėj vienybėj” bus tuščios vie- 
sienių, ne Lenkijoj gyvenančių, (tos kuone miliono darbo žmo- 
lenkų suvažiavimą. ;nių atstovų, šitai kuo geriau-

i . . .'šia liūdyja, ko verta Varšu-Kokiais tikslais vadovavosi ivos pomj ..taulinS vienyb5.„ kll 
lenkų imperialistai, saukdami j verįas Varšuvos “užsienio len- 
Varsuvos suvažiavimą? suvažiavimas.

Jų obalsis buvo “tautinėm 
bjauriausio darbininkų kla-jvienybė.” Oficialiai buvo' 
sese išnau,dojimo, turės neiš- s!<eI,Ta, kad suvažiavimas tu- Į 
vengiamai ii amžinai zlugt. tautines priespaudos ir

Antra— nauja, šviesi, J™ ^ienyj gyvenančių len- 
v , .... . iku tautinę kultūra,linksma ir laiminga komu-; ' v 
nistinė sistema — paremtai Tuotarp, kai pačioje Lenki
ant mokslo, kooperacijos, ij0-ie .ta“ mažumos-uk- 
draugiškumo,_ žmoniškumo, 2ydai persekiojami ir spau- 
ramybės, turės taip jau bū-įdžiami, lenkų fašistai dedas 
tinai ir neišvengiamai už-j lenkų gynėjais svetur. Ištik
imi pirmosios (kapitalisti-i 8’ii paskelbdami “tautinę 
nes silpnins) viptn kad J‘vien^’ ^fašistai ir imperiali- nes sistemos) vietą, Kaa są S|aj stengias išplėšt lenku 
mompgąi ir laisvai plėtotis iburžuazijos . Įtaką svetur. Tie 
ir vystytis. 1 “tautinės vienybės” gynėjai

Pasigirsta švilpukas. Pietų 
poilsis užsibaigė.

Sunkiais žingsniais išeina 
kaliniai laukan. T u oj a u 
jiems reikės stoti prie sun
kaus darbo.

Įsakymu adjutanto Brutil- 
Ii, Šeši kaliniai išvedami į ša
lį. šie šeši kaliniai—tai val
džios ištikimi tarnai, nupirkti 

(už cigaretą arba stiklelį deg
tinės, kurie viską išpildo, ką 
tik jiems valdžia Įsako. Tuo 
tarpu jau kankiniai vėl buvo 
“varliškai” surišti.

Leitenantas prieina prie jų, 
pradeda kojomis spardyti, 
spjaudyti. Paskui įsako re
težius nuimti.

Jo Įsakymu atneša didelį 
taikinį, į kurį kareiviai šaudo, 
ir vieną kankinių prie jo pri- ' 
riša. Paskui taikinį pastato 
ir atremia prie sienos. Kan
kinys pakimba veidu į saulę. 
Per 1 pusvalandį nelaimingasis 
numiršfa.

Tuomet griebėsi prie kito' 
nenuoramos. Jo kojas priri-

ri gint užsienio lenkus nuoI 
• remt ■

DARBININKŲ
KALENDORIUS
Rugpjūčio 7 d.
—Mirė Wilhelm Liebknecht, 

Karolio tėvas, 1900.
—Bostono policija išvaikė 

demonstrantus už Sacco ir 
Vanzetti laisvę.—Visoj Euro
poj didelis darbininkų bruzdė
jimas del Sacco ir Vanzetti, 
1927.

—Jj^k niarininkai 
daug revoliucionierių 
guoj, 1928.

nužudė 
Nicara-
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irimą suvažia- 
morėjo išklau- 
č:ų lenku dar- 
>viį balso, 
itstovai ?—Ne .’

1*. S-oj atsto- 
ą esą renkami 
tarpe nebūsią 

larbininkų, ne- 
u atstovu ir t. 

ųi reikalo, kad 
vvkusieji lenku 
Varduvoj bol- 

. S. S. ' Ii. S. 
ietos turinčios

S. lt. S. lenku 
suvos suvažia- 
sulas neišdavė 

ku atstovai bū- 
.udskininku iš- 
(,i.xi.dains būtą 
>a.-iklausyt sei- 
jnialoniu daly- 
:stovu. O pas
avę daug ko 
azia vinie apie 
darbo žmonės 
•vena, šviečias, 
venimą ir da
li valstybės g.v- 

;“vaie|o pakęst, 
ma užtrenkė, 
darbininkai ir 
ngį lenkti dar- 
rie gyvena ki- 

šalyse vistiek 
ivo besirengią 
i. S-gos lenką 
•os suvažiavi-

; lenku darbo 
kalauja, kad 
uos nuo tauti- 
. Jos S. S. Ii. 
;ino. Jie turi 
/irtus, klubus, 
knygas, laisvai

kalb» vai did

ikų darbo žnio- 
Ju nespaudžia 

kai—I ’o toc k i a i»
[japskiai. Aiš-
<ių darbo žmo-
;ų prabilę Var-
ime ne taip,
ilsudskiui ir jo

būtą išgirdęs 
:ov u ne apie 
ę,” kuri tegali 
ima. prieš eks- 
apie klasių ko- 
ir valstiečių re
ti, prieš savo 
įdėjus.
S. S. Ii. S. len- 
pilsudskininkai 

ik ė darbo ma- 
i politiniai ban
al im susitikt su 

atstovais, mes 
;ad mūsų reng- 
ne kas nors so- 
iltinamųjų suo

puliams suva- 
ims tai, kad jie 
nan pasisodino 
ą Dašinskį. Jo

> neapgaus a-
> žmonėms. Da
kas kita, kaip 

lis. Jam rūpi 
ne darbo žmo- 
imas iš buržu- 
imo, bet “tau- 
ir palaikymas 
autinę vienybę 
ia nagus į Lie
ji ją, Ukrainą, 

’ažiavimas pra- 
ingai, jame ne
įlįstų prieštara- 
; užtai gi “tau- 
bus tuščios vie
nio darbo žino
tai kuo geriau-

> verta Varšu- 
ne vienybė,” ko 
s “užsienio len
as.

IKŲ
■ND0R1US

dm Liebknecht, 
1900.

lolicija išvaikė 
už Sacco ir

• .—Visoj Euro- 
bininkų bruzdė
jo ir Vanzetti, 

ininkai nužudė 
unieriu Nicara-

^Trečiad., Rugpjūčio ?, 1929 ,

TEN, KUR “MOKRATUA” VYKDOMA prostitutėms reikią mokėti.? 
Pusė tų vyrų, net pavardžių 
nežinojo tų savo “pažįstamų,” 

Tokių šalių, kaip Amerika, |šo frrie ilgos virvės, į kitą ga-!su kuriomis turėjo lytinius ak- 
Francija, Anglija ir ?
buržuazija didžiuojasi demok-i 
ratine tvarka- Teisybė, Angli-j 
joj randasi monarchas, bet ir 
jis esąs persiėmęs demokrati
ne dvasia, todėl ir šalies tvar
ka esanti demokratinė, net ir 
socialistams pavedama.

Bet kaip tos šalys vykdo de-1 
inokratiją jų globojamose ko-1 palikdamas krauju 
lonijose, tai jau ne sykį mūsų tas pėdsakas, 
spaudoj buvo rašyta. 
Anglijos valdžia

kitos, j lą užkinkė šešius minėtus* ka
linius.

—Klausykite koma n dą ! 
Bėkite !—sušuko leitenantas.

Visi šeši pasileido bėgti, 
kiek tik gali. Ir dviejų šim- 

-tų metrų kelio tolumoj gali- 
Į ma buvo matyti, kaip velka
mas kūnas šokinėjo po žemę,

tus.
Pašalinėmis skaitomos tos, 

su kuriomis lyg ir netyčiomis, 
netikėtai, pasitaiko lytinį rei
kalą turėti ir paskui apie jas 
jau nieko nežino, jos dingsta 
iš jų akiu.

Didžiumoj lytiniai aktai 
liekami su pašalinėmis po 
ka alkoholio.

Jeigu lytinis klausimas

at-.

—Sustokite! Ramiai
bū-

užsi-|tų plačiai dėstomas, neslepia-Kaip : 
persekioja laikykite!—pasigirsta koman-įmas nuo žmonių, jeigu žmonės j 

kolonijose politinius kalinius, da. Išrišti jį. Jeigu jis dar j su juomi būtų plačiai apsipa-i 
nenusigalabijo, tai greitai į li- 

Ir atsiminkite,
buvo žymėta- Kaip Ameri
kos valdžia šeimininkauja Fi- goninę!
lipinu salose, taipgi buvo ra- jus visus toks pat likimas lau- 

ikia, jeigu tik išdrįsite pasi
priešinti !

Bet jis nenumirė. Išgulė
jęs keturius męnesius ligoni
nėj, išėjo visas sukoneveiktas 
ir vėl buvo pristatytas prie 
sunkaus, darbe.

i Mėnesiui laiko praslinkus, 
keturi iš tų šešių valdžiai par
sidavusių kalinių t buvo rąst’ 
lovose papjauti. Kankinys

T Nesenai žurnalistas G. IIof- 
ren’as aprašė, kaip Francijos 
valdžia elgiasi Afrikoj su ka
liniais. čia paduosime iš
trauką iš to aprašymo.

Vidurdienis. Smiltynas sau
lės įkaitintas iki karštumo.

Abudu kalinius, kurie ryte 
atsisakė maršu oti, įsakymu 
leitenanto Brovi, “varliška’” 
suriša. Tas reiškia,

kad

kad juos‘atkeršijo už save.
paguldo ant pilvo, kojas už-- Jį nuteisė mirtin, bet pas-j 

ir geleži- kui “susimylėjo” ir mirties! 
prie bausmę pakeitė amžinu kalė- 

Į jimu.
Leitenantas gavo kapitono' 

Garbės Legiono” or-

riečia ant nugaros
niais dratais priveržia
rankų riešų.

Tokioj padėtyj jie turi gu ;
lėti ant saulės, pakol neprisi-Į ciną ir 
pažins. ! deną.

Leitenanto buvo įsakymas:' Jokių platesnių komentarų 
—Jeigu neprisipažins, tai lai- j nereikia, nes paduotos ištrau- 

t kyti, kol pastips, niekam ne-'kos pačios kalba, kaip kran- 
valia juos paliuosuoti. Įcijos valdžia vykdo Afrikoj

Įkaitintos smiltys degina I demokratiją.
jiems pilvus, šonkauliai ir nu-'
garkaulis skauda, tirpsta, ran- 1

, kos ir kojos tinsta; tūkstan
čiai musių kandžioja jų kūną. 
Bet jie tyli ir sukandę dantis 
kenčia.

Kiek jie tokioj padėtyj iš-1 
gulėjo valandų ir minutų, ne - į 
gali suprasti.

Staiga pasigirsta 
kas riksmas. <

Švenčioniškis.

LYTINIO GYVENIMO

žinę, tai tuomet tiek daug už-l 
sikrėtimų nebūtų. Tuometi 
kiekvienas ir kiekviena žino-! 
tų, kokios gali būti pasekmes 
nuo tokių lytinių aktų su “pa
žįstamomis” arba “pašalinė
mis” ir jų vengtų. Dabar 
liaudis išauklėta lytinėj n.eži- 
nystėj. Gamta.reikalauja, kad 
kiekvienas savo pareigas at
liktų. Tuo tarpu žmonės ne
supranta, kokios paskui 
bus pasekmės. Pagaliaus, 
sikrėtus venerine liga, dar 
piasi ir kitus užkrečia.

Vienas geriausių kovos 
du prieš venerines ligas, 
apšvieta, tai pastatymas lyti
nio klausimo pilnoj šviesoj. Ir 
dabąr Sovietų Rusijoj prie to 
einama.

Bet ką daro kitos, buržuazi
nės, šalys? Jos kaip dengė, 
taip ir dengia lytinį klausimą 
nežinystės skraiste. O tas ve
da prie baisių pasekmių, nes 

j venerines ligos vis labiau ir 
' labiau plečiasi. “Dorojoj” A- 
merikoj pilna tokių “pažįsta
mų,” kuriomis vyrai naudojasi.

j Švenčioniškis.

iš to j 
už-1 
sle-

bū
tai

Dave Palaikyti ir Atidavė
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CASTON R0PSEV1CH

Vienas iš svarbiausių žmo-i 
laukinis-i nŪ°s gyvenime klausimų . yra' 

Jaunesnysis1 lytinis klausimas ir vienas is 
kankinių pradeda šaukti savo labiausia slepiamų klausimų 

Jo akių- lėlelės išsi- yra lytinis klausimas. TuoTuo 
tarpu apie lytinį klausimą, 

I kaipo vieną svarbiausių, reik-

motiną 
plėtė. Jose matosi beprotys
tes atspindis. .....r— --------------------------------------

Jo šauksmas pasiekė kam-j tų kuo plačiausia kalbėti, kuo 
barį, kuriame kaliniai laike i plačiausia kiekvienam susipa- 
pietų ilsisi. Jie pašoksta ir 
neorganizuotai, instinktyviai 
puolasi prie surištų kankinių, 
vitima iš stovinčio prie jų sar-

\ gybinio ginklą, atriša kanki
nius. Bet kankiniai jau nega
li pasikelti. Tuomet nuneša 
juos pavėsin, paguldo ir patys 
vėl greitai bėga savo kamba
rin, nes sargybinis jau 
pranešti leitenantui.

spėjo

PietųPasigirsta švilpukas, 
poilsis užsibaigė.

Sunkiais žingsniais’ 
kaliniai laukan. įTu 
jiems reikės stoti prie sun
kaus darbo.

Įsakymu adjutanto Brutil- 
li, šeši kaliniai išvedami į ša
lį. šie šeši kaliniai—tai val
džios ištikimi tarnai, nupirkti 

{už cigaretą arba stiklelį deg
tinės, kurie viską išpildo, ką 
tik jiems valdžia įsako. Tuo 
tarpu jau kankiniai vėl buvo 
“varliškai” surišti.

Leitenantas prieina prie jų, 
pradeda kojomis spardyti, 
spjaudyti. Paskui įsako re
težius nuimti.

Jo Įsakymu atneša didelį 
taikinį, į kurį kareiviai šaudo, 
ir vieną kankinių prie jo pri
riša. Paskui taikinį pastato 
ir atremia prie sienos. Kan
kinys pakimba veidu į saulę. 
Per pusvalandį nelaimingasis 
numiršCa.

Tuomet griebėsi prie kito 
nenuoramos. Jo kojas priri-

išeina 
oj a u

žinti. Bet kas išdrįsta apie 
ši klausimą nors kiek prasi
žioti, tai buržuaziniai moralis
tai, kuriems geriausia tiktų 
vardas moralinių supuvėlių, 
paskelbia tą ištvirkėliu, nedo
rėliu, vedančiu jaunimą prie 
paleistuvystės ir tt. Kunigai 
dar priduria, kad ir prieš die
vą esąs didžiausias prasikalti- 

imas apie tokius dalykus kal
bėti. Ir taip didžiuma žmo
nijos paskendus tamsybėje, o 
iš tos priežasties plėtojasi ly- 

j tinęs ligos, vieni kitus užkre- 
Ičia veneriškomis ligomis ir tt.

Nesenai Sovietų Rusijoj ta
po išleista knyga vardu “Ly

dinio Gyvenimo šešėliai.” Toj 
knygoj nurodoma tie šaltiniai, 

j kurie skleidžia tarpe žmonių 
venerines ligas.

Rusijoj caro laikais daviniai 
rodo, kad visų venerinėmis li
gomis sergančių žmonių už
sikrėtimo svarbiausias šaltinis 
—prostitucija, nes nuo prosti
tucijos užsikrėsdavo 57 nuo
šimčiai, o likusieji iš kitų šal
tiniu.
nuo prostitučių sumažėjo. Pa
vyzdžiui, 1924 metais buvo 28 
nuošimtis, 1926 metais—18 
nuošimtis.

Bet iš kur kiti užsikrečia 
venerinėmis ligoipis?

štai skaitlinės 1926 metų. 
Nuo prostitučių 18 nuošimčiu, 
nuo pašalinių, moterų—25 nuo
šimčiai, nuo pažįstamų—40 
nuošimčių, nuo sugulovių ir 

I pačių 9 nuošimčiai ir nuo ne
žinomų priežasčių 8 nuošim- v • •ciai.

Pasirodo, kad didžiuma 
sikrečia nuo “pašalinių” 

. “pažįstamų” moteriškių.
Kodėl taip daug nuo “pa- 

■ žįstamų’rvAižsikrečiama ir kas 
jos per vienos yra?

Pasirodo, kad “pažįstamo
mis” vyrai, užsikrėtę veneri
nėmis ligomis, skaito tas, su 
kuriomis susipažįsta kur nors 
baliuose ir po kelių pasimaty
mų jau atlieka lytinius aktus.

KAUNAS. — Kapinėse 
vaikščiojo Kauno gyventoja 
D. Šuitienė. Prie jos pri
ėjo verkšlendama nepažįs
tama moteris, kūdikį neši
na, skundėsi serganti, pra
šė palaikyti kūdikį iki ji 
grįš. Šuitienė sutiko. Bet 
nepažįstamoji nėįrįžo1. * Kū
dikis’ buvo pristatytas į III 
polio, nuovadą. ’ Rastas raš
telis, kad tėvai neturtingi, 
negali išmaitinti, prašo jų 
dukterį pakrikštyti 
mylėti, kaip savo.

Vyriškos lyties 
rastas Maironio g. 
pirmam aūgšte.

Ona ir

kūdikis
19 nr.

Ad. No. E-42
Del žmonių su silpnais 

viduriais

Bet dabar užsikrėtimas J’uri "sukę.' 
| vaistynės.

Nerviškumas 
ir menkos sveikatos i 
vidurių pajrimą, 
rimais, kurie 
džiui, Mrs. J. 
m. amžiaus, 

ko. bet po 

suvirškina.
Tokis patyrimas turi paakstinti 

kurie turi vidurių pairimų, imti Nu«a-Tone, 
kad ir jie 
linksmumais geros .weikatos'. 
duoda tokias 
kad jie yra puikūs sveikatos i 
davotojai del nervų, muskulų ir 
galite gauti Nuga-Tone kur tik vaistai 
pardavinėjami, bet jeigu jūsų vertelga 

jis galės gauti del jūs iš i

yra priežastis didelio varpo 
žmonės, kurie turi 

turi pasinaudoti kitų paty- 
vartojo Nuura-Tono. Pavyz- 
M. Blair, Oklawaha, Fla.. 64 

turėjo aštrų vidurių pajrimų. 
Ji sako, kad ką ne valgė, viskas jai neti- 

vartojimo Nuga-Tone ji gali 
valgyti viskų, kų tik nori ir viską lengvai __ f -'/i.: —

patyrimas turi paakstinti kitus, 
vidurių pairimų,

galėtų džiaugtis patogumais ir 
geros sveikatos. Nuga-Tone 
pastebėtinąs pasekmes dėlto, 

r jėgos bu- 
organų. Jūs 

i yra 
i ne- 
urmo

Labai Parankus Kišenini?
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALL1ETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuoj aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jūsų 

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25

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

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” Naudai

uz- 
ir

PIKNIKAS
—Rengia— 

Darbininkų Organizacijos
ĮVYKS NEDĖLIOJ

Rugs. (Sept.) 1,1929
Didelėj ir Gražioj Vietoj

Laurel Springs, N. J.
Masės svečių pribus iš

Baltimores ir iš Brooklyno
PROGRAMA: 

PRAKALBOS 
DAINOS ir 
SPORTAS

Billy Walton, Brooklyno At
letų Kliubo lyderis, dar tebe-

Kuomi pažįstamos skiriasi siginčija su Jack yenslovu del 
nuo prostitučių? klausia tos čampionato kumštynėse. c._ 
knygos autoriai. Ir patys čia 
pat atsako: “Tuomi, kad vy- 
rai, turėdami su jomis lytinius §įame piknike, 
aktus, nemoka pinigų, kuomet! p»r»n— ~

Jie 
dar kartą nori susitikti arenoj 
del išrišimo šio klausimo. Abu 
pasisakė Sutinką kumščiuotis

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinę Laikraltj 

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ |3; Pusei____ $1.10
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

— , .LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ
nr o DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

3-109 W. Carson St,

315 Cnioth'ers Ave., j i i ' ,-Valdybos Adresai:
Swatara Rd., Shenan- I Pilininkas P. Kriščius,

121 E. Monroe St., McAdoo.

Custerienė, 92G Wheelock Rd., 
..J. c..;.>
Sliekas, 3121 Elroy Ave., Brent-
Pittsburgh,

Stačinskas, 2 
i*:

Stasinckas, 
Pa.

Albauskis,

2— P. FrancKevičius, 
Pittsburgh, Pa.

3— J. Siurmaičiūtė, 
Carnegie, Pa.

4— P. Grabauskas, 66 
<loah, Pa.

5~“V. Labutis, 
Pa.

E.
Cleveland. Ohio
J. D.
wood, 
W.
Pittsburgh, l’a.

Box 655.

c- M.

7

8

9—K.
t:

10-J.
ton,

1503
Chicago Heights, III. 

’.1—J. Barškietis, 1’. O.
Pa.

439

2.36 Park
I Terr. < 
Vice-pirm. B. Muleranka, 

■ St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 

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

. Ave., W. Hartford, Conn.
Iždininkas A? Klimas, 36 Russell St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 AcV,i^r 
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St,
Susirinkimai atsibūna 

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

98 Cedar

GERAI PATAIKO!926

Elroy Ave., 
l’a.

Sarah St., 

New Kensing- 

Wentworth Ave.,

Box 441, Courtney, 

Maplewood 

D. No.

Barškictis, P.

Kinderis,

Orban, 'R. F. 
Pa.

G. Urbonas, 434 Library St.,

Kavaliauskas, 300 Todd

Levine, 242 Penn Ave.,

■J. Preikšą, Box 201, Minden, W. Va.
Potyrius, Box 237, Burgettstown, Pa.
Cibulskis, 7042 

pelh, N. Y.
Kasparavičius,

Youngstown, Ohio.
25— M. Garrison, 317 

Buffalo, N. Y.
26— A. Dambauskas, 22

Girardville, Pa.

Ambridge, Pa.
13— Wm. Orban, R.

Landing, Pa.
14— - - '

Pa.
15— P.

quippa, Pa.
17—K. “

Turtle Creek, Pa.
19 
20—A 
22—P.

1 -
-J.

Avė.,

42, Rices 

Braddock, 

St., Ali-

Exten.

481 Hud-

Ashley St. 
Staugaitis,

kas antrą

Link

636

So.

E.

Court,

Samuel

Division

Mas-

St„

St.,

Ave.,Mahanoy

27—M. Balutis, Box 21, Wilsonville, Ill.
Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Uen-30—J

ton, II).
Easton, Kuopa,—M. Urba, 1119 Bushkill St., 

Easton, Pa.
33- A. B. Shatkus, 1256 Scribner Ave., 

Grand Rapids, Midi.
34— J. Audiejaitis, Box 113, Royalton, Ill.

41— J.
42— t-F.
43— K.
44— L.
45— Ig 
4X5—D. 
47—J.

i:_
■48—A.

i.::
49— A. I Matulevičius,

r. ”

35—K. Bagdonas, 
kin. Pa,

114 N. Vine St., Shamo-

36—K. Vaičiūnas 
burg. III.

P. O. Box 209, Harris-

37—L. Aimanas, P. O. Box 568, Castle
Shanon, Pa.

38—B. Yuškauskas, Box 253, West Frank-
fort. III.

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

40—M. Andriuškevičius, 172 Gertrude St.,

50— M

51— J.

Akron, Ohio. ’
Guzevičienė, Box 400, Benld, II).
Miller, Box 261, Buckner, III.
Šatak, 215 Hess Ave., Saginaw., Mioh.
Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, III. 
V.1 Savukaitis, P. O. 262, Cuddy, Pa. 
Simutis, Box 27, Blanford, Ind.
■Vaitkevičius, 

Detroit, Mich.
i Malinauskas, 

Minersville, Pa.

Brooklyn', N. Y.
Urmoniūtę, 37 

View, Pa.
Stąnislovapis,

Wilkes-Barre, Pa.
—V. Linkus, 3116 

cagb. Ill.
....J. Gudišauskas, 437 Elm St., Tamaqua, 

Pa.

PITTSBURGHAS IR APIELINKfi
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Avė., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—3th 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- į 
tion).

Prot. sekr
Carothers

Fin. sekr,

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Bell Phone, Poplar 7545

J.

E. K. šiurmaitienė, 315 
Ave., Carnegie, Pa.

R. Beniušis, ■ 911 Jones

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
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.”

M. J. J. Urbszo,
187 Street, 
Iziwrence, Mass., 
į savo krautuvę 

'’?/■ \■ kas mėnesis po
keliolika Šimtų 
jų parsitraukia. 

John Naujokas Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstanr 
čiais parsitraukia ir pasekmingai; 
miestuose parduoda; taipgi ir luti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 centų. 

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

1 Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai ^biznieriai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų virŠminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur į kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek,' ir . 
lėšas apmokame. .. '

Adresas:

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

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pageibininkė O. 
Turskicne, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė-T. Zizen, 673 N. Main St.; 

j Finansų raštininkė K. Čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždiriinkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
Sti, M. .Dobienė, 221 - Ames ■ St.; V. 
Bartkiene, '.2Q Intervale St!.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Anjes St.; 
Maršalka J. Šimanskienė,' 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

Graborius-Undertaker
5768 Addison Ave.,

P. O. Box 246,

46 Ten. Eyck St.,

Norwich Aye., West

307 Plymouth Ave.,

So. Ilalsted Sf., Chi-

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

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

kapinių 
už žemą

Street
PA.

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

Pine St. X h
Fin. Rašt. A. GRIGUOS, 2122 In

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

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave.
J. KRAKAU SKA S, 300 First St.

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

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

LI Krūvos SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Chas. Jakems, 1564 Turner 
"■ Tel. 72073.

Krasnauskas, 1568

Pirm.
Avė., N. W.

Vice-pirm. A.
Quarry Ave.

Tarimų Rašt. K. Rasikas, R. R. 9, 
Box 117.

Finansų Rašt. A. Garbanauskas, H0p 
Elizabeth Ave.

j Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
i Hamilton Ave.

LIETUVIS GRAB0R1US

Norintieji ge- 
\ riausio patar
ei navimo ir už 

ž c m ą kainą, 
' nuliūdimo va- 
' landoje šauki

tės pas:

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

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
i St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover <!t.; 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. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F.
Saulėnas, 20 Faxon St« Visi 
Montello, Mass.

P

1S

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:
A. Milius,, 502—4th Avenue,

Samulevičia, 325—4th

j Pirm.
Moline, III.

i Vice-pirm. L.
Avė., Moline, III.

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

Fin. Sekr.—K. Shimkus, 135—36th
St., Moline, III.

Iždininkas M. Miliene, 502—-4th Avė.,
Moline, III. ;»

Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552—
. 10th Avė., E. Moline, TU.

Maršalka J. Kairia/ 2435—33r St.
Moline, III.

i ■ ' ■

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

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

593 Avė. 
Vice Pirmininkas A. Bočis,

68 W. 10 
Protokolo Sek. P. Janiūnas, 

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

' 625 Boulevard 
Iždininkas F. Lukaitis,

330 Broadway

A.

St.

St.

Skaitykite ar 
Platinkite 
Savaitraštį

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas savaitė ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau į- 
vairių svarbių žinių, negu pir
ma.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
yra vienintelis Sovietų Sąjun
goj lietuvių kalba laikraštis, 
kuris talpina daug įvairių žinių 
iš lietuvių kolonijų gyvenimo.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
teikia savo skaitytojams daug 
žinių iš politinio ir ekonominio 
Sovietų Sąjungos gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI” 
bendradarbiauja skaitlingas sel- 
korų darbkorų, proletarinių ra
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas ir 
valstietis, kokiam jis pasaulio 
krašte nebūtų, skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais 
naudingų žinių, feljetonų ir ei
lių.

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją,” tuo pačiu palai
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos darbininkais ir vals- 
tiejiais.
Užsisakyt metams Amerikoje 
ir šiaip užsienyje kainuoja 
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

Užsakymus ir pinigus geriau
siai siųsti tiesiai “RAUDONO
JO ARTOJO” redakcijai pini
giniais laiškais šiuo adresu:

“Raudonasis Artojas”
B. S. S. R., Minsk, Sovietskaja 

45, red. gaz.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ j

162 BROADWAY J
Residencija: į

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. ■
SOUTH BOSTON, MASS. 1
Tel., So. Boston 0304-W. |

MATTHEW P. BALLAS t
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
1 ’atamauju visiems be skirtumo I 
i sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas atz 
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

$1,000 Tik Už 60 CentŲ
Atsiusk 60 centų, tai-gausi visokį 

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo? Toks žmogus yra susrraukęi, 
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 esąK 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų Ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligūt 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro Valgyt, strėny ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, ^usulio (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 gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAJT1S
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y,

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nedlllo 
Mla nuo 9:80 iki 6 vai. po pietą

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARH 
WILKES-BARRE. PA.
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SVIETO MULKINTOJAI
Viena iš didžiausių kata

likų tikyboj klaidų, tai celi
bato įvedimas. Čia “galin
goji” dvasiška vyriausybė, 
norėdama kunigus padaryti 
tikrais “Kristaus vietinin
kais,” uždraudė jiems vesti. 
Padarė visai aklai, neapgal
votai, apsilenkę su gamtos 
dėsniais. Žmogus ne akmuo, 
kuris yra visai bejausmis.

Kiekvienas gyvas padaras 
turi tą iš gamtos paveldėtą 
instinktą ir patraukimą į 
priešingą lytį, o ką bekalbėt 
apie žmogų, apie tobuliau
sią gamtos padarą, o ypač 
apie nutukusį kunigą, kuris 
neturi kur savo energijos iš- 
eikvot. Kur lygybė?

Jei varguolis pajėgia iš
auklėt šeimyną, juo labiau 
galėtų tas pareigas atlikti 
viskuo pertekę kunigai, bet 
šie ne mulkiai! Jiems ge
riau pilvas užsiauginti, o ne 
šeimyna rūpintis.

Bet ar ištikrųjų taip šven
tai tas paprotys užlaiko
mas? Ne, ir dar kartą ne! 
Įsigilinkim į kunigų gyve
nimą, pažvelkime į klebo
nijos personalą, kiekvienam ' įp 
bus aišku, kaip diena, kad' 
jie neturi žmonos dėlto, kad 
žmonėms galėtų, šventais 
nuduoti.

Jau puikiai nusimanė tie,

“)Bet. kunigėli,” sakau, 
“kaip aš galiu jiems aiškint, 
kad aš kitaip įsitikinęs esu, 
o kuo pats nepersiėmęs, ki
to neįtikinsi.

“Tai tada tokias viėtas 
apleisk,” sako kunigas.

PATERSON, N. J. Ilaivelį, riusiire ant ežero, kė-
lioms vąlaiidoms pavandravo- 
ti; mątomąi tikėdamas, kad 
dvasia šventa vaikučius pri
žiūrės, sutvarkys. Tačiaus, 

Tarpe kunigo Petraičio ir jo j vaikučiai pasijutę laisvi, be 
parapijonų eina vaidai, nes suaugusių priežiūros, vandeny- 
“dūšių ganytojas” pasiskelbė ?e žaidė, kaip jiems patinka 
pilnu bosu ir tikru dolerių iri11’ vienas> 7 metų vdikas, Mi- 

siūlių sūnus, įkrito į ežerą ir 
. Tačiaus, šiek tiek , Prigėrė-

| Kunigas, norėdamas patei-

Kunigo Kaltės Prigėrė 
Vaikas

todėl mažesnieji vaikučiai 
klaidžiojo po miestą visą die
ną, iki surado namus, už ką 
tėvai gana stipriai pasipikti
no tokiu kunigo pasielgimu.

Tėvai ir motinos! Neleis-

kite' savo vaikučius kunigams 
“apiekūnauti,” bet patys glo
bokite, mokinkite, auklėkite 
pažangioje, pirmeiviškoje dva-

šioje, kad būtų naudingi dar
bininkiškai klasei, o ne d vil
kijos prietarams! *

viso parapijos turto, o ne dū- sianU sūnus, įkrito į ežerą ir 
šių, globėju. Tačiaus, šiek tiek Prięere.

į blaivesniems p a r a p i jonams I Kumgas, norėdamas patei- 
v, . . . , “ Iklebono bosavimas ant jų ki-islP^ save minėto vaikučio pri-
StcU ip yra. Jie P^tyS'§en|y nepatiko ir jie paskelbė

tikrai žino, kaip kuris daly-(savo' dolerio ir 
kas yra tikrumoje, o paša- klebonui streiką 
koja kitaip.

Koks tikslas laikyt žmo- j 
nes tamsybėj?
žmonių “mokymai” pasiekia 
savo tikslą?

Visai ne! . /
Kiekvienas šiek tiek apsi

skaitęs žmogus nemano, 
kur yra mulkinimas—ima 
nepasiduoti. t žodžiu sakant, 
žmonės susipranta.

O kas kaltas? 
tai kunigai.

Seimų laikais 
bažnyčios buvo 
greičiau į salę politiškoms 
prakalboms laikyti, o ne 
dievo žodį skelbti. Žmonėms 

' įgriso tas politikavimas 
bažnyčioj, ėmė jos nelanky
ti — gatvėj politika, bažny

čioj politika, visur politika

proto bosui- 
nesimeldžia 

ir dolerių neduoda.
Tačiaus, kad prisilemetinti 

prie parapijonų kišenių 
tokieĮgas Petraitis suorganiza

1 rį iš savo ištikimų tamsių pa
rapijonų vaikučių, kuriuos mo- j 
kiną “dievo prisakymų,” kad 
jauną sielą užnuodinti, kad iš
auklėti dvasiški jos Tr. kapita
lizmo vergais, khs kunigams 
labiausiai' rūpi. 1

Kad vaikučius paskatinti 
prie taip svambaus ir reika
lingo “mokslo,”, kunigas susi
kvietę būrį vaikučių ir 
gaičių, ir liepos 30 d. išsive
žė į Greenwood, N. J., ežerą 
pasimaudyt. Tikslas gražus, 
bet pasekmės blogos! Kuni
gas, nusivožęs virš 20 vaiku- 

be tėvų bei suaugusių 
paliko ant ežero

Lietuvoj

Lietuvoje 
paverstos

Žmonės sako, ko man eit 
bažnyčion, kad aš gatvėj su 
kepure ir pypkę rūkydamas 
tai galiu išgirsti, ką bažny
čioj suvaržytas. *

kurie tą paprotį įvedė, kad ■ • * Į
galima nelegaliai atlikti, ko į Tada žmonės visaip ble-, 
gamta reikalauja, o pilkų! vizgojančius kunigus s turn-. 
žmonių akyse būti nekaltais pydavo nuo bačkų,, o bažny-! 
avinėliais. '

1 

Ir aš, kol buvau arčiau • 
kunigų nepažinęs, maniau,: 
kad kunigai dori žmonės, 

... kaip pagyvenau arčiau 
jų, tikrai pamačiau, kad yra 
sv/ieto mulkintojai, doriniai 
supuvę ir savo pareigas ei
ną tik del šiltos vietelės.

Aš pirmiau užtardavau 
kunigus, jei kas sakydavo, 
kad jie svietą mulkina tiky
bos dalykuose, nes maniau, 

_  kad jie kalba ir daro vien 
tik iš įsitikinimo.

Paskui tik pamačiau, kad 
sako žmonėms vienaip, o pa
tys daro kitaip.

Štai vienas pavyzdis iš jų
• mulkinimo.

•*" Man, dirbant mokykloje 
per 6 metus Lietuvoje, teko 

. tikybos mokinti ir teko per
gyventi įvairiai nusistačiu
sias vyriausybes. Žinoma, 
mokydamas tikybos, tur
ėjau, noroms nenoroms, pū
sti į tam tikrą dūdą ir sukt 
savo kailį arba, teisingiau 
sakant, žiūrėt, iš ko duoną 
valgai.

Kartą, kalbėdamasis su ku
nigu, kuris turėjo mano mo
kymą kontroliuoti, tyčia pa
klausiau, kaip išaiškinti to
kį straipsnį katekizme. Yra 
parašyta vienoj vietoj: 

—Kas gali įeiti į dangaus 
karalyste ?

—Į dangaus karalystę
gali įeiti tiktai tikras kata
likas (Atsakyta).

Kunigas atsako: “Taip, 
taip... ir aiškink taip.”

“Bet,” aš sakau, “kunigė
li, tikrai žinau, kad ne taip 
yra: mano nuomone, gali į-
eiti ir laisvamanis, jei jis 
yra doras žmogus.”

Kunigėlis pasirangęs sa
kė: ■

“Matyt,-tu viską žinai,—I girdėt klebonijose ir už jos 
” sako, sienų—kitą kart.

gėrime, visą kaltę suverčia 
ant dievo, nes vaikučio laido
tuvių dienoje pasakė labai 
graudų ir labai “teisingą” pa
mokslą tikslu, kad dar sykį 
apmulkint palydovus, o ypa- 

> vaikučio tė
vus. Kunigas sako: “Dievui 
danguje prireikėjo jauno a- 

jniuolo ir dievas atsiuntė arka- 
Iniuolą, kuris vaikščiojo ežero 
krantais ir laukė nekaltos dū
šelės ir sulaukė. Dabar die
vas -džiaugiasi sulaukęs naują 
aniuolą.” Ir tam panašių ne
sąmonių priplepėjo, iš ko jau 
ir tamsiausi parapijonai pasi-

I piktino.m e r-

.... kimi-1;.- . . -
suorganizavo bu- tin«ai Prigėrusio

čių 
priežiūros, 
kranto ir vandenyje besimau
dančius vaikus, gi pats jaga- 
mastis, kurio priedermė buvo 
vaikučius prižiūrėti, įsėdęs į

Nesenai kunigas Petraitis 
tuos pačius savo parapijonų 
vaikučius vedžiojos! į 3 baž
nyčias aiškindamas, kad kas 
atlanko šiuomi laiku 3 šven
tas vietas, tas apturi 100 dienų 
“atpuskų,” nes, girdi, “šventa
sis tėvas” paskelbė tą taip di
delę mielaširdystę, išėjęs iš sa
vo vatikaninės gūžtos... Na 
ir nuvedęs vaikus į jiems ne
paprastą dalį miesto bažnyčio
je paliko, namo neparvedė

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO
Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų, tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nėjame, kaipo užsakymus 
(orderius).
BKKflMMHBRCBUHHMMMHMMMHBMBi

AUKOTOJAMS Į KOMI
TETĄ ŠELPIMUI LIE

TUVOS BADUOLIŲ

Neklausykite Menševikų 
ir Fašistų!

Jaunatvė, sveikata,. gyvenimo smagumas gali vėl 
mJLVzM jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės "V TJ A netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.I IV /i. Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena ZAT TV gyduolė, kuri virš 200 metų li- 

VJV/8jL/ goniams gelbėjo, padaryta ma- 

fiSfe MEDAL vartoti. Gaukite 
tikrąsias^ ir neimkiteWMAO 
kitų. Vaistinėse trijų LOlU/li v/lJ 

dydžių. Ieškokite “Gold Medai“ vardo kekvienoje dėžutėje.

LIETUVIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius j trumpiausį laiką. 
Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedčldieniais nuo 11 vai. iki 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas 
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

čioj pamatydavo šventably- 
vai ir išdidžiai demonstruo
jančius. Per pamokslą iš
girsdavo iš tų pačių lūpų, 
kurios taip1 aną syk ant ar-. 
timo plūdo, apie artimo mei
lę, kad nereikia užgaulioti 
kito asmens ir tt., ir tt.

Ar ne mulkinimas?
Dabar jau žmonės nebe 

taip kvaili ir maža bėra to
kių, kurie tų “dievo žodžių” 
klauso.

Pasibaigus partijoms pa
sibaigė ir kunigų politikavi
mas bažnyčioj. Jei kuris 
neiškentęs ima verkt per 
pamokslą krokodiliaus aša
romis ir agituot prieš da
bartinę vyriausybę, tuoj to
kie faktai iškeliami spaudoj 
ir tokiu būdu perspėjami! 

■kunigai, kad daugiau ne
drįstų savo kromelio atsi
dengti, nepaklusnius bau
džia.

Štai viena tokia ištrauka 
iš laikraščio:

“Misionierius” K. Butvilą.
Per dievo kūną Viešintų 

klebonas Meškauskas pa
skelbė pamoksle, kad sek
madienį atvažiuos iš Kauno 
misionierius. _ . - .

Sekmadienį bažnyčia pilna' 
žmonių. • Pasirodo misionie
riaus būta kun. Butvilos (iŠ 
Panevėžio),* kuris per pa
mokslą agitavo žmones išsi-

' “Mūsų Laikraštį” 
(katal. veikimo centro org.) 
vadindamas kitus laikraš
čius bedieviškais.

Per pamaldas tas pats ku
nigas dalino. žmonėms par- 
tiško politinio turinio kny-

nuomonę, kad jų 
būti pasiųsta į 
Darbininkų Ap-

ir Priešfašistinį

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

Tuo būdu visi Lietuvos pi
liečiai žino, kaip, kur ir koks 
mulkintojas darė.. .

Šiam kaltui užteks. Kas

Tiek menševikų, tiek fašis
tų spauda jau kelintas sykis 

atdaromis gerklėmis šaukia, 
kad Komitetas šelpimui Lie
tuvos Baduolių, besilikviduo-, 
damas, nenorįs sugrąžinti au
kotojams pinigų, bet darąs 
viską, “kad jas nusukus.” 
Tai bjaurios rūšies melas, 
daromas tikslu, kad apšmei- 
žus ne tik Komiteto prieša
kyje stovinčius asmenis, bet 
visą komunistinį judėjimą!

Jau daugeliui aukotojų, ku
rie pareikalavo, aukos tapo 
sugrąžintos. Kuris tik atsi
liepė, pareikalaudamas, kad 
jo auka turi būti jam ati
duota, be jokio svyravimo 
atidavėme; kitų pareikalavi
mai gauti, nors dar neišpildy
ti, bet šiomis dienomis tatai 
padarysime. Daugelis jau pa
reiškė savo 
aukos turi 
Tarptautinį 
sigynimą 
Komitetą.

Bet daugelis savo nuomo
nės dar nepareiškė. Todėl 
raginame visus pavienius as
menis ir organizacijas kuo- 
veikiausiai tuo reikalu pasi
rūpinti : praneškit, ką mano
te daryti. Komitetas neturi 
jokio tikslo nuo ko nors pini
gus “nusukti,” kaip sako mūs 
priešai. Mes—ne fašistai— 
kurie rinko pinigus vienam 
tikslui, neva baduolių šelpi
mui, o panaudojo “statymui 
ligoninės” be atsiklausimo ir 
žinios pačių aukotojų.’

Dar sįykį pareiškiu: visos 
organizacijos' ir pavieniai as
menys, aukoję į KŠLB., pra
neškite iki rugpjūčio 25 d., 
ką. daryti su jūs prisiųstomis 
aukomis, kurių nebuvo gali
ma sunaudoti tam, kam rink
ta'. sugrąžinti jums, ar ati
duoti į Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą (ginantį gas- 
toniečius darbininkus) . ir 
Pries fašistinį Komitetą. ' Su 
viršminėta diena mes komite
tą likviduosim ir kurie bus 
neatsiliepę, tų pinigus per
duosim minėtoms įstaigoms.

Tuo klausimu, beje, 
siuntinėjami ir laiškai.

,* KŠLB. Sekretorius,
R. M1ZARA, į

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

KAS TAI YRATROCKIZMAS
Parašė A. BIMBA

Išleido Dienraštis “Laisvė”

Knygelė iš 64 
pusi. Kaina 20c

Už Ką Jie 
Giria Jį?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje.

LABAI
rodoma

svarbi brošiūra. Joje nu- 
Trockio paklaidos revoliu- 
judėjime ir Lenino kritikaciniame

jo paklaidų. Matysite, kodėl Troc
kis taip pasipūtė po Lenino mir
ties, kad jau revoliucinėje Komu
nistų Partijoje nebebuvo galima jo 
toleruoti.

DABAR Trockis Jau Kontr-revo- 
liucionierių Abaze. Susiriesdami 

t
giria jį visi proletarinės revoliuci
jos priešai.

tayo teisybė, bi 
“ vąįkaiųą, aiškink 
l^tžkizfpąs4\nšQ.\

taip,
* v> . b

. ? Dzūkija/

46 Ton'Eyck' St?,
Arfi’ F* '<*' A įBrobktyn,■■N. AYy 
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“LAISVĖ”
Brooklyn,:'-N.:Y.

DARBININKAI STOKITE

Į AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
UETUViy AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.00 
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, 
Treciame - $600, Ketvirtame - $1,000 y

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 UŽĖMĖ SAVO 
VIETĄ 1-mą DIENĄ LIEPOS (JULY), 1929

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

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

“LAISVE"
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Greitai ir Pigiai PersiunčiaPINIGUS Į LIETUVA
50

100
200
300
400

Litų

Litų
Litų
Litų

uz
uz
uz
uz
uz

$ 5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

1000 Litų

500
600
700
800
900

už 103.00

Litų
Litų
Litų
Litų
Litų

uz
už

vuz
vuz
vuz

51.75
62.00
72.25
82.50
92.75

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

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.
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Pradėjome 
kur 

j žinosime ir t. t. Nežinau, 
sekėsi kitoms, bet man 

vienintelė savaitė

, tonijos kovotojus, kurie kovoja už 
organizaciją, uniją, didesnį įdupriąs 
kąsnį ir kartu pasi^adarųe jųjų' ko
vą remti kaip moraliai,' taip ■ ir t fi
nansiniai. „' _

L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Sq., New York City 
J. ALEKŠIS, Sekretorius, 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y. 
1G. BACHES, Iždininkas, Box 353, Union Co., Union, N. J.

, bet linotype’as pri- 
buržujui V. Saladuo- 

V. S. buvo C. P. K. ir 
d rau gi

li-

i liai.
i ir JU 
[vadų, 
kanas

A. L. I). L. I). IV Apskričio Laiky
tos Pusmetinės Konferencijos, 14 
d. liepos, 1929 m., Lietuvių Svetai
nėj, 628 Franklin Ave., Youngs
town, Ohio.

pareiškimo. Našlė Maryte,

11101113111
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Trečiad., Rugpjūčio 7, 1920 Puslapis Penktas

D. ŽINIOS VIENA SAVAITE ATOSTOGŲ

Alginlo vergo gyvenime pa- kasa; 
siliuosuoti nuo k a s d i e ninio 
darbo, su jo monotonišku ūž
ėsiu ir tarškėjimu, nuo visa
galinčio valdovo /darbdavio
bei jo užveizdos akių, kuris
bile miliutą gali padiktuoti, i P«vi
kad dirbti, o tuo pačiu ir gy-j daugiausiai
venti, gana, pasiliuosuoti net į lindynės, sukrypusios. 
visai savaitei laiko, su teišeičiau jose gyventi ir 
jai pasibaigus,

kad 1928 metų pradžioj tie 
; žiūronai tūnojo C. P. K. kiše- 
Įnėj. Tai tokie darbai to “ne- 
| sutepto vardo keletos asabų.”

A. Aimanavičius.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

galėčiau tikrinti, kad 
Lietuvos davatka, juos pama
čiusi, numirtų iš baimės, ma
inydama velnius pasitikusi. Aš, j 
Imat, žinojau, kad jų čia ran-' 
'dasi, tai nei kiek nenusigan- 
|dau jų pačių, tik jų namų; tai 

i iš lentų sukaltos
Bijo- 

su teišeičiau jose gyventi ii' ramiam 
sugrįžti atgal, !orui esant, jau nekalbant apie

• yra toks sujudinąs įvykis, kad 
sužinojusios, jog mūsų dirbtu
vėje ją gausime, nejučiomis, 

[jaunos ir senos, straksėtojos ir 
[rimtosios, lyg antys, ėmėme 
i krykštauti, viena kitą stumdy
ti ir kitokius mažų piliečių žy
gius atlikinėti. Mūsų išdidžio
ji Vanda tuojau pareiškė, kad 
vakacija /nenaudinga, po jai 
būsią sunku pradėti dirbti. 
Mes gi žinodamos, kad ne
naudingumo priežastimi yra 
'niekas kitas, kaip tik aristo- 

sekcijoje pirktasis 
su mokesčiu mokė-

Priimta įnešimas, kad panaikinti 
visus užvilktus mokesčius ’ apskričiui 
už kuopų delegatų buvusias lėšas, 

. kurios buvo dar nemokėjusios.
Didžiuma balsų priimta įnešimas, 

kad kuopos, kurios del tam tikrų 
priežasčių nedalyvavo konferencijoj, 
tai kuopti komitetai būtinai turi pa
sirūpinti * pagaminti raštiškus rapor
tus iš kuopos stovio ir perduoti ar 
persiųsti * per ceptro komitetą, kad 
tikra’ konferencija aplaikytų.

Nauji Įnešimai Centro Reikaluose 
įnešimas po apkalbėjimo

didžiuma balsų priimtas, kad cektro 
komitetas bapdytų vykdyti gyveni
mai) ‘pakeltą klausimą drg. Andriu
lio. kas link neišleidimo vienos kny
gos, o jos vieton duoti vieųą gerą 
kalbėtoją.] . #

Įnešta ir nutarta, kad mūs ši kon
ferencija paragintų centrą, kad cen
tras pradėtų vesti aštresnę kovą 
prieš alkoholizmą ir kad pasisteng
tu daugiaus pašvęsti įvairių straips
nių prieš alkohiolizrbą, per savo or- 
KanfL i ■ IL . <' - 'Įnešta ir nutarta, kad mūs apskri- ! Ki'Hlllieje 
čio komitetas bandytų kreiptis į cen- j namukas, ____
trą, kad centras galėtų apgyvendinti | jimo laiku ir bedarbis 
koki viena draugą Pittsburgho apie- ? . . .v . '
linkėj, nes čia stoka tinkamų veikė- turėjome skanaus juoko 1S jos 
jų. ' pareiškimo. Našlė Marytė,

Priimta įnešimas, kad mūs organi- keturiU kūdikiu motina, tylė ■ 
zacija daugiau domes kreiptų ir boi- * - ■
kotuotų neunijines prekes.

Neužbaigtuose Reikaluose
Įnešimas, kad del tam tikrų prie- į 

žasčių likviduoti apskričio teatralio . 
ratelio komisiją’, po trumpo apkal- į 
bčjimo, priimtas. I ]

22 kuopos delegatas drg. J. Ma- ! qi 
žeika pridavė rapdrtą ir likusį pelną vciiguoię, 
$18.23 del apskričio, nuo 
22 kuopos parengimo del apskričio : skaudina, 
naudos, nuo “Lapkaus,” kurį sulošė 1 
apskričio teatralis ratelis. , . _ .

Įnešta ir vienbalsiai priimta, kad atsidusome, bet pagelbėti nei ■ till liūdesio 
apskričio komitetas atnaujintų susi
rašinėjimą su drg. Senu Vincu del 
surengimo jam prakalbu maršruto ir.

saugumą, kuomet užeina \vie- [ 
sula. Apie padėtį viduje liū-i 
dija išorinė išvaizda ir sudris-' 
kusios langų užlaidos.
žuose kiemeliuose, ant akme-; 
nines skalos supilta 
sluogsnis, kur angliakasiai au-! 
ginasi svogūnų, tomoičių ir ki-; 
tų reikalingiausių daržovių; 
ne jiems rožes ir kiti gražūs 
krūmai ir žolynai. Skaudu 
žiūrėti Į vaikučius: tokio pat 
mėlyno audimo, kokį dėvi jų 
tėvai kasyklose, drapanukės, 
daugelio murzinos ir apskurę, 
nes - gražūs sodeliai su baltų 

s vyras, smilčių dėželėmis, taip būtino-

jo ir dūsavo. Mat, jinai pa
siskolino pinigų nupirkimui 
suknelės del savo vyriausios 
dukters, be kurios mergaitė 
negalėtų dalyvauti naokyk- 
-js užbaigimo iškilmėse; 

atostogos be 
buvusio gos ne tik nelinksmina, 

Nekurios iš 
su, tai pastebėjusios,

(Tąsa nuo 2 pusi.)
Revoliucijom laiko niekas 
kalno nenustato, vienok

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO J AS

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

is 
galima spręst, jog šimtme
čių neprisieis laukt. Pri
klausys nuo to, kada kapi
talizmas iššauks proletaria
to sukilimą. Kasdieniniai 
įvykiai aiškiai rodo, kad ka
pitalistų klasė, kuri jaučiasi 
galinga, bile dieną 
šaukt proletariatą 
ginkluotą kovą.

Slapta, sistematė 
stinė propaganda
pradėta ir nuolat vedama 

’ tarpe kareivių imperialisti- 
i nė j armijoj. Į tai, ypatingai 
akyvaizdoj gręsiančio karo 
pavojaus laiku, komunisti- 
rtes partijos turėtų kreipt 
daugiau domės.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone_____________ Main
Bell__________________Oregon 5136

9669

gali iš- 
į atvirą

komuni- 
turi būt

Tel.: Greenpoint 96X2

K. M. S

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

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

Tarkite® su mumi® del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

į13mis del vaikučių žaidimo, ne 
angliakasių vaikams, jie pri
versti čia pat, ant kelio ir ša- 
lygatvių, apneštų dulkėmis ir 
šiukšlėmis, žaisti.

• žinant apie pavojingas ir 
nemalonias angliakasių darbo 

; sąlygas gyvybės bei sveikatos 
1 žvilgsniu ir matant tokias ne- 
i paprastai, blogas aplinkybes jų 
gyvenimui, kurios randasi vien 

i del to, kad jie neganėtinai or- 
įganizuoti ir susipratę, kokia 

ir keršto jausmų 
; banga sukrato kūną . Vienok, 
į kapitalistinių didlapių repor- 
; toriai to nemato, jie aklai par

šu nauja pade- sidavę kapitalistams. Veik 
j didlapyje rasi, 

įkyrios : dar darbininkai nedirba todėl, 
o jei dirbdami

nebandėme, dolerio viešpatys-1 
tėję toks dalykas, kaip užuo 

iiuv JCAII1 ĮHUACHUU UlttldlUlV JI, . v .
jei bus galima, apskričio komitetas J mitą, mažai teturi vietos- 

j Apsipratus :
įtinai, ėmė veržtis galvon įvai-į kiekviename

turi maršrutą įvykdyti.
Del Priešfašistinio Veikimo

Įnešimas ir plačiai apkalbėjus pri-,'riausios mintys, tarsi 
imtas, kad ši konferencija paragip^ Į musgs srįubon m ŪSU dirbtuvės 
tų Pnesfasistmj Centro Komitetą 1 . . . .
prie didesnio veikimo kovai prieš .valgykloje, 
fašizmą, kad prieš kiekvieną Lietu- nuoti, ką veiksimo, 
vos ■ fašistų pasikėsinįmą prieš Lie- Į 
tuvos darbo žmones, centro komite- | 
tas išleistų naujų lapelių kuo tan- | 
kiaušiai. Įnešta ir vienbalsiai nu-j kaip;
tarta, kad parinkti aukų tarpe čion tuose, o reikalu ir geismu 
f n 11 i i ZM11 • n« i i If T- n 11 Irn r» —esamų draugų; surinktas aukas pa

skirti per pusę Priešfašistiniam Ko
mitetui ir Agitacijos Fondui. Per- 
ęjps ,draugajns? viso surinkta $23.25.

[Antf'as įrtešim&A if vienbalsiai pri
imtas, kad parinkt aukų del užuo- 

i jautos Gastonijos streikierių ir A r- 
! gertinos lietuvių darbininkų laikraš
čiui “Rytojui.” Surinkta $10.30, ku
rie bus perduoti per IV Apskričio 
komitetą.

Skaitytos ir priimtos sekamos re- i 
zoliucijos.
REZOLIUCIJA BADO PALIESTŲ 

LIETUVOS DARBININKŲ 
KLAUSIME

Kadangi Lietuvos .fašistinė valdžia 
atsisakė įsileisti surinktas baduo- 
liams aukas per progresyvių lietu
vių komitetą, todėl mūs, IV Apskri
čio konferencija pareiškiame pilną 
sutikimą su komiteto pareikšta nuo
mone, kad tie surinkti pinigai, su- kalvutė matyt, 
tinkant aukotojams, 1 " r‘
pusiau Priešfašistiniam Komitetui ir 
Gastonijos streikieriams. 7 
raginame visus aukotojus pareikšti 
savo nuomonę tame klausime, 
remti viršminėtas įstaigas.

Konferenciją atidarė .organizato
rius J. Urbonas 10:20 vai. ryte. Į 
mandatų komisiją paskyrė D. P. Le
kavičių ir J. Žebrauską. Laike man
datų peržiūrėjimo, paprašytas drg. 
J. Mažeika pakalbėti, kuris pasakė 
gana svarbią prakalbėlę A. L. D. L. 
D. reikaluose.

Organizatoriaus pamagintas dieno- 
tvarkis priimtas su pataisymu, kad 
pirmiausiai būtų renkama rezoliuci
jų komis’ja. J revoliucini komisiją 
išrinkti šie draugai: J. Mažeika, D» 
P. Lekavičius ir J. Žebrauskas.

Konferencijos pirmininku išrinkta 
drg. Z. C. Mažeikienė. Įnešimas, 
kad ir sekretorius būtų renkamas, 
didžiuma balsų atmestas, paliekant 
seną, apskričio sekretorių.

Nutarta apskričio valdybai suteik
ti pilnas sprendžiamas balsas. Nu
tarta nedelegatams duoti patariamas 
balsas.

Delegatų dalyvauja nuo 22 kuopos, 
Cleveland, Ohio, A. P. Dočkus, K. 
Rugienius, V. Cuosteris, J. Mažeika, 
Z. C. Mažeikienė, J. Plungis; nuo 
33 kuopos, Pittsburgh, Pa., A. Pi
piras, J. D. Sliekas; nuo 40 kuopos, 
McKees Rocks, Pa., J. Mažeikis ir 
J. Purtikas; nuo 61 kuopos, Court
ney, Pa., D. P. Lekavičius; nuo 59 
kuopos, Akron, Ohio, A. B. Belec- 
kienjk P. Kasiulevičia, K. Jurgelionis 
ir K/ Joneliūnas; nuo 87 kuopos, N. 
S. Pittsburgh, Pa., A. Simonaitis; 
nuo 190 kuopos, Youngstown, Ohio, 
J. Kasparas; nuo 121 kuopos, Brad
dock, Pa., A. Celkys; nuo 190 kuo- 
nos, Cleveland, Ohio. P. Nemoras, J. 
Žebrauskas ir P. Nemorienė. Viso 
nuo 10 kuopų 22 delegatai.

Perskaityta protokolas iš pereitos 
metinės konferencijos*ir priimtas.

Valdybos Raportai
- Organizatorius savo raporte pažy
mėjo kas link rengimo Senam Vin
cui prakalbų maršruto, kurio del tam 
tikrų aplinkybių nebuvo galima su
rengti. Piknįbas buvo surengtas 30 
<1. birž^bį bet buvo nepasekmingas, 
’F -atnešė apskričiui nuostolių $5.75. 
Raportas priimtas.

Raportas protokolų 
išklausytas ir* 'priimtas

Raportas finansų sekretoriaus kais
tu išduotas su iždininko raportu. Dė
lei nesutikimo finansų sąskaitoj ant 
$8.75, raportai atidėti ir pavesti se
najai knygų rokavimo komisijai iš
tirti. Bet raportai iš veikimo vien
balsiai priimti.

Įvairių Komisijų Raportai
Apskričio teatralio ratelio komisi

ja pažymėjo, kad šiuo tarpu nieko 
neveikė, apart vieno sulošto teatro 
“Lapkus,” kurį buvo surengusi cleve- 
landiečių 22 kuopa. Raportas pri
imtas. Bet del platesnio apsvarsty
mo, ar toliaus bus reikalinga palai
kyti teatrališko ratelio komisiją, ati
dėta prie nepabaigtų reikalų.

Komisija knygų peržiūrėjimo ra
portavo, kad apskričio knygų neper
žiūrėjo, del priežasties nesusitarimo 
apskričio komiteto. Po diskusijų, ra
portas vienbalsiai atidėtas del se
kančios, metinės, konferencijos, pa
liekant tą pačią komisiją užbaigimui 
darbo.

Nutarta pertraukti konferenciją 
vienai valandai pietų.

Konferenciją uždarė pirmininkė 
drg. Z. C. Mažeikienė 12 vai. dieną.

SESIJA II.
Konferenciją atidarė pirmininkė 

drg. Z. C. Mažeikienė 1 vai. po pietų. 
Peršaukus delegatų sąrašą, delegatai 
radosi visi. Eita prie kuopų delega
tų raportų. Išklausius kuopų dele
gatų raportus, pasirodė, kad veik vi
sos kuopos tokiame pat stovyje, kaip 
ir pirmiau*, buvo, išskyius člevelart- 
dieČių dvi kuopas, kurios biskutj auk
ščiau pažengusios kaip nariais, taip 
ir visame veikime. T/ęsėsį apkalbę-, 
jimas ir diskusijos kas lirik buvusio 
ir dabartinio kuopų stovio. Prieitai 
prie- abalnos išvados, kad idabartinis 
apskričio kuopų narių stovis nėra 
prastesnis už pirmesnius laikus.

Nauji Įnešimai Apskričio Reikaluose
/ y

Įnešimas, kad suvienyti Pittsburg- 
ho apielinkės kuopas. Apsvarsčius, 
pasirodė nepraktišku ir atmestas. 

- t VIA v & K V4 C* * K/4 4 J a<S IMQIXCf » Vi V*

Didžiuma balsų perejo įnešimas, I didinti veikimą toje srityje, remiant 
kad numušti mokestį kuoptj į ap- jį visomis priemonėmis, kartu aiš- 
skritį, kad vietoj 20c būtų mokama kinant darbo žmonėms fašizmo blė- 
po 10c apskričio reikalams.

Vienbalsiai nutarta, kad minėtas į 
nutarimas sumažinimo apskričio mo-' 
kesčių įeitų į galią nuo 1930 metų, j

Diskusuota ir atmesta įnešimas, 
kad -visose IV Apskričio konferenci
jose būtų renkamas visas prezidiu- TĮrtfia 1 įiMivuiii

j arba drįs organizuoti darbininkus.
’ Įnešimas, kad vietoj dviejų apskri-' Todęl ši konferencija sveikina Gas- 

čio konferencijų, laikomų į metus, | ’ 
būtų tik viena, metinė, konferencija. 
Po trumpo apkalbėjimo atmesta.

Nutarta, kad apskričio komitetas 
pasirūpintu surengti prakalbų marš- I 
rūtą, kad ir ne su specialiu kalbėto
ju, bet šiaip pasirenkant iš savo ar- kyti Pittsburghe. 
Ūmesnių ir gabesnių kalbėtojų, kur ! *r‘ " 
bus galima per kuopas prakalbas į- kienė

3 vykdyt, o kur ne, tai šiaip aplanky
ti.-

kainos.
sekančiu adresu:

; kad tinginiai,
! turtų nęsukrauna, tai ištvirkė- 

Tai tokia nuo kapitalistų 
bernų, reakcinių unijų 
parduotiems darbinin- 

padėka ir užuojauta.
(Toliaus bus)

Daugelis Amerikos darbi
ninkų, prisiklausę nuo kapi
talistų ir jų tarnų saldžių 
giesmių apie šios šalies dar
bininkų gerbūvį, mėgsta ra
mint 
savęs

Ne 
darni 
darni
už savo sunkų darbą, pasi
renka geriau streikuot, ne
gu badu mirt, bet ir kaliniai 
kalėjimuose pradeda kelt 
riaušes.

Dimas Benamis.

save. Bet tai aiškus 
apgaudinėjimas.

tik darbininkai, dirb- 
ilgas valandas ir gau- 
taip mažą atlyginimą

REIKIA PENKIŲ METŲ, 
KAD PAGAMINI’ ŠITĄ 

CIGARETĄ

B 644 Driggs Avenue, 
r Ridgewoodo Skyrius: 253

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

iiioiiiQiiisiiiQiiiamsii

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

IIrban\ fnld PnVjHpre (Miltelius nuo fcalčio) jokių šalčių ne- UlUdU & Will I UiVUCLb bijo Už 76c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešoI

Ilrhfl I 9 Y Tlhc (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI Uv LtlA iaUo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GRKENPOINT U11

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

_______________  ORDER BLANK _____________ ______  
Sių»dnjni pinigu* »u «avo adresu, užraSykite:

Ai, žemiau pn«lražę», siunčiu jums VIENĄ DOLERJ, už kur] malonėkit man 
prisiųsti URBAN’8 COLD POWDERS ir URDOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti. 
Vardas ------------------------------------------------------------------------------------------------ -----
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Kai kurie dirbiniai per kelias die
nas įš žalios medžiagos patampa už
baigtais produktais. Pušis šiandieną 
gali stovėti kokioj tolimoj priekal
nėj, o i desėtką dienų iš jos gali 
būt padirbta popiera laikraščio, ku- 

H ... . ri vaikai pardavinėja gatvėse.
No. 177, reikalauja Kur, tačiaus, yra svarbu kokybė, 

’ 1 į,” O jei to i tai gamyba turi pereiti per .daug 
veiksmų ir užimti daug laiko, kol iš
sidirba tobulas produktas.

Taip antai, reikia penkių metų 
laiko, kad pagamint Lucky Strike ci- 
garetą, kurį jūs surūkote į kelias 
minutes.

Reikia penkių metų, kad surinkt 
tabako derlių bent per pen
kis metus, viehą po kitam, ir vi
si tie tabakai turi būt sumaišyti, 
kad gaut tą nesikeičantį gerumo 
laipsnį, kuris Lucky Strikes padare 
garsiais. Tuo < būdu, Lucky Strikes 
gamintojai prašalina skirtumus, se
zoniniai pasidarančius iš priežasties 
atmainų lietaus, saulės, šalčio ir ki
tų sąlygų, kurių negali sukontroliuo
ti tabako augintojai.

Patsai gi Lucky Strike cigarete 
padirbimas užima devynias dienas.

- — j Skaičiuje įvairių tam veiksmių yra
organą paskelbtų ra- [ suderintas sumaišymas tabakų, per- 

... leidimas tabakų per augštos tempe
ratūros kakalius, kur jie yra kaiti
nami, kur lieka prašalinta nešvaru
mai ir, taip sakant, užpečėtyta kvap- 
snys—/paskui patsai tabako susuki
mas į cigaretus ir supakavimas.

Visi gaminimo procesai yra nuola
tiniai prižiūrima, o automatiška ma
šinerija dirba taip, kad žmogaus ran
ka visai nepaliestų dirbinio. ‘

Šitie rūpestingai’ žingsniai; kad 
palaikyt kokybę, išaiškina, kodėl 
vartojimas Lu.cky Strike cigaretų pa
kilo augščiau, negu visų kitų ciga-

NORI FAKTŲ
Menševikas J. Katkauska 

“Laisves” I“ 
nuo manęs “faktų 
nesulauks, tai greičiau, bėgs 
K as p arkos pėdomis. Nuo to
kių fašistu oj ančių asabų ką 
geresnio ir negalima tikėtis. 
Savo straipsny j, tilpusiam
“Laisvės” 1-2 dienomis, vada- 
vausi vien gyvenimo įvykiais, 
bet J. K. to nepakanka.,

A. D. A. D. 2-rame suva
žiavime (1925 m.) C. P. K. 
narys pranešė, kad pas J. Kat
kauska randas draugijos pini
gų. Suvažiavimas, išklausęs 
pranešimo, išrinko komisiją, 
kad peržiūrėtų adm. knygas 
ir per < 
portą, tada matysis, kiek pas
J. K. randasi pinigų. Komi
sija peržiūrėjo knygas ir šiaip 
taip sutaisius raportą, pada
vė į spaudą. Aš jį sustačiau, 
bet prieš pat leidimą: laikraš
čio į spaudą, V. Užkuraitis 
liepė išimt to raporto sustaty
tą metalą iš puslapio, nes, gir
di, “pakenks Katkauskui, k a- 
da tasa» raportas pasirodys retų krūvon paėmus—kaip kad rodo 
spaudoj.” Aš jį išėmiau. Ra-: 
šytą raportą pasiėmė komisi-, 
jos narys ii' J. K. “įgaliotinis” Į 
Daugėla, neva pataisymui. Bet 
jis jį ir šiandien taiso. Tokiu 
būdu 2-jo .suvažiavimo tari
mas likos sulaužytas ir nariai 
negalėjo sužinot, kiek pas J.
K. randasi draugijos pinigų.

Daugiau Jų Darbeliu
A. D. A. D. C. P. K. daug j 

kartų per “Aidą” skelbė, kad 
visos spaudos mašinos, tame 
tarpe ir linotype’as priklauso 
draugijai 
klausė 
niui. 
dar iždininku (iš to 
jos buvo išsibraukęs, bet 
rėdė vistiek radosi su pilna 
nario teise) ir niekad nariams 
nepaaiškino. Ii'-.Jki jf šiandien 
niekur hemąčiąu,'. ar' jis per
vedė, tą v’mašįhą • draugijai į ir 
kiek ■ už tai ?’pinigų ’atlupo nuo „ ..
vargšų "darbininkų.' įvairių smulkesnių drabužjukų.
Ą1024 nU C.' P. K. leido, lio- ......... ’
teŲjas. W.< Frankfort, Ilk,; 
darbininkė išlaimėjo žiūronus, 

gliakąsių ' grįžtant iš \darbo.' bet > gal dar' ir šiandien; jinai.
Suodini, kaip anglis, kuria jie ju ' neaplaikė. -ų Tikrhi.' žinau ‘

va- 
kaip 

ne • 
me- 

d au
gybė; pirmieji likosi laukti ki
tų metų, pastarieji 'laimėjo; 
nusprendžiau' pamatyti pasau
linio kapitalo sostinę, New 
Yorką ir pasimatyti su drau
gais ir draugėmis didžiajame 
“Laisvės” piknike.

Kelyje 
šeštadienio ryte, dar

dieną, keturiese, draugas au
tomobilio savininkas su žmona, 
jaunutė mano sąkeleivė ir aš 
leidomės pietryčių link. Ry
tas ūkanotas ir niūrus; apie
linkės pažįstamos, paprastos, 
visur lyguma, tik kur-ne-kur 

„ . __ L. Mūsų šeimi-
būtų padalinti atsivertus kelrodžio la-n k ir 7

Ir taipgi Pą, ėmėsi vado pareigų.

“RYTOJAUS” KLAUSIMU
Mes, A. L. D. L. D. IV Apskričio 

delegatai, sveikiname Pietų Ameri
kos progresyvius lietuvius, “Ryto
jaus” leidėjus ir rėmėjus. Užgina
me jų taktiką, kovą su atsimetėliais 
—švediniais ir visais darbininkų kla
sės priešais.

Mes raginame -visus A. L. D. L. 
D. narius remti materialiai ir mo
raliai Argentinos lietuvių darbinin
kų organą “Rytojų.”

SPAUDOS KLAUSIMU
Pilnai suprasdami darbininkiškos 

spaudos svarbą kovoje su įvairios 
rūšies šmugelninkais, varguolių iš-i 

1 naudotdjais lietuvių tarpe; taipgi ko-1 
kią rolę lošia “Laisve,” “Vilnis” ir 
“Darbininkių Balsas,”—todėl užgina
me mūsų»laikraščių užimtą poziciją 
ir raginame jąją tęsti toliau.

PRIEŠFAŠISTINIAM KOMITETUI

2
o =
2
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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
sytu visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

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

New York City

. Ka
dangi kelių nepažįstu ir vado
vei pagelbininke būti netin
ku, sumaniau išsimiegoti. Ne
ilgai teko snausti. Kaip pas 
daugelį vadų dingsta pasiry
žimas, kuomet įgyja minių pa
sitikėjimą, taip atsitiko ir su 
mūsų vadove; nei trečdalio 
kelio nenuvažiavę pasijutome, 
kad vadovė primigo ir mes j ar 
tolokai iš kelio iškrypome, už 
ką jos draugas pabarė 

įsakė, kad grįš tiesiai 
jei klaida atsikartos, 
griežtas pareiškimas ir 
išgąsdino, išbudino.
vežime ir nesirūpinti jo eisena 
tai parazitinis darbas, o aš 
kaip tik toje rolėje ir pasiju
tau. Pasidarė nesmagu ir 
sapnuot ilgiau nei nebandžiau.

kelius nenusima- 
kiek poniutė 

apie darbą, vienok akis išpū- 
fašistinį tus pradėjau sekti tuos vin

giuotus bruožus ant kelrodžio, 
tai nežinomus man kelius. 
Šiuom atveju, kaip ne sykį lig 
šiol, persitikrinau, kad geres
nio mokytojo už poną reikalą 
niekur nėra, nes į pabaigą ke
lionės, būčiau daug geriau pa- 
taiksiusi į bile miestą, negu 
kunigas Miežvinis į merginą. 
Apie pusiaukelėje į Scranto- 
ną prasidėjo gražus kalnynas; 
tarpkalnėse vingiavę upeliai, 
kurių gražiais vaizdĄisįringia- 
vo ' mūši) •• kelias .mėtį New 
Jersey ' valstijos. ‘r

' ■r,‘•" ”''.n Vu... Scrantonas ", *
• ' » ♦'v ’ .. *

Teko užkliudyti pietvakari
nę miesto dalį-ir pamatyti ke
liolika mūšų apšildytojų—an
gį i a k as i ų ' gr į ž t a n t z i

Taipgi pilnai užginame Amerikos Nors, apie 
Lietuvių Draugijų Priešfašistinį Ko- niau nei tiek, 
mitetą, kuris gelbsti finansiniai Lie
tuvos varguoliams kovoj prieš Sme- 
tonos-Voklemaro kruviną f ‘ 
terorą.

Kartu raginame visą Amerikos lie
tuvių darbininkišką visuomenę pa-

(tingumą.

GASTONIJOS STREIKIERIAMS
Pilnai esame įsitikinę, kad Ame

rikos kapitalistų klasė ne viena Sac
co ir Vanzetti nori padaryti iš Gas- 
tonijos streikierių vadų ir sudeginti 
juos elektros sriovėj, kad įvarius 
baimę visiems tiems, kurie drįsta

Nutarta sekamą konferenciją * lai-

Konferenciją uždarė pirm. Mažei- 
1 6:20 .vai. vakare. <

Pirm? ZJC. MAŽEIKIENĖ, 
Seki-. A. ŽVIRBLIS.

skaitlinčs, paskelbtos Jungtinių Val
stijų Iždo Departmento.

WORCESTER, MASS

$10.00 LOTAI $10.00
• Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo
tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesaa ir elektra ’ suvesta. Nėra jokių 
asešmentų. Gatavi namai del, pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akerių. tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y. 

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

Norėdami tinkamai apsirengti, 
žinokite kad

H. STANKAUS KRAUTUVĖJ
90 Millbury Street 
Worcester, Mass.

gražių papuošalų vyrams,yra 
moterims ir vaikams—viršuti
nių ir apatinių, įvairaus pasi
rinkimo; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirksite nepermokėdąmi 
nei vieno cento. .^Ypatingai 
graž^usj’ :.s.t$įfo'čS.turime del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
- - /**«•*<« • ♦ ’ «■ s f v • » «• »

Gerai įsitėmykit antrašų: 
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass./

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
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, 
Gerkles Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstąnčiai 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 UŽDYK,Ą

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai ■'
• . 110 Eastvl6th St., tarp 4th Ave. ir Irving Pl., New York

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedalioj 9 A. M. iki 4 P. M.
.4
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Chinų Biznierių Karas

Mokytoja

PAJIEŠKOJIMAI O

Iš Lyros Choroviešai 4.

su-

; i Augščiausios Prieglaudos Lie- žm liko, tik 25 doleriai.

REIKALAVIMAI

*
ir ener- 'i

SALES—PARDAVIMAI

Jac-
PRANEŠIMAI K KITUR

REAL ESTATE: Namai, Žemė

Į 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I
Sek.

69

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

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

Ro-

Linija NAUJA BUCERNE
kur

Dz. Rep.

Imkite

HmHMmsI BflKfll

pa- 
ga-

Nemėg- 
pasilsčti

/ AUIHORIltO 
OIHRIBUTORS

'• .»/

NATIONAL
CASKITS

•Jaunuolių 
su Tarpt

GRABORIUS 
(Undertaker)

Jūs pažjstate mus, mes pažjstame jus, bet 
jau senai matėmžsi. Būtų linksma pad- 
matyti.

Kurie dar nepažjstate mūsų, tai del p* 
Sinties užeikite, o būsite maloniai priimti

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

PARSIDUODA didelis namas, tin
kamas del mažo hotelio ar board

ing house, geroj vietoj, graži apie- 
likč, garadžius del 2 karų, lotas 143 
nedų platumo su 213 pėdų fronte. 
Del informacijų kreipkitės pas D. 
Deveikis, 139 E. Broad St., Burling
ton, N. J. (185-196)

REIKALINGAS švarus, fornišiuotas 
kambarys; pageidaujama, kad bū

tų atskiras Įėjimas. Vincas Ignata- 
vičia, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. (186-187)

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

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

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

New York, N. Y. 169-93

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

Tel. 
?

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

ir yra rengiamas piknikas.
Korespondentas

J. Saulėnas.

Vera Bush, Amy Schechter, Nuo rugpjūčio 8 d. atsidaro 
ir Sophie Melvin, kurioms grę-: kalbėtojų kursai Workers’ 
šia mirties bausmė už dalyva- School’ėj, Union Square.

ne
būtų nutvertas, bepardavinė- 
jant svetimus serus.

f PLYMOUTH, PA.
T. D. A. kuopos susirinkimas bus 

seredoj, 7 rugpjūčio, pas J. Simu- 
kaitj šapoj, 2.11 E. Main St., 7-tą 
vai. vakare. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų aptarti kaslink Gas- 
tonijoš darbininkų, kurie yra apkal
tinti

Žinoti, 
sekmadieni,

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.
nantį pirmadienį, rugpjūčio 12 gatvių kampų, 
d., Central Opera House, 67th Rebecca Grecht.
St. ir 3rd Avė.
sides lygiai 8-tą vai. vakare

Pereitą sekmadienį įvyko

Lyros Choras turėjo 
nai pikniką Klaščiaus 
nėj, Maspethe. 
kame priežastis, 

!buvo mažai, tai

piknike. 
sveti m-

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

užsimokėti j Malonėkite įsidomėti, kad šį ket- 
j vergą, 8 d. rugpjūčio (Aug.), bus 
mėnesinis susirinkimas, 69 S. Park 
St., L. D. P. Kliube. Nariai pribū- 
kit ir naujų narių atsiveskit. Pri- 
būkit

Puslapis šeštas

vagis' pasigriebė krepšelį su 
$200,000 vertės Šerais ir 
spruko. Visus tuos Šerus 

j Įima esą lengvai parduoti.
> Šerai buvo įteikti ofiso tar
nautojui, 16 metų vaikui, 
James Waltzui, kad juos iš
nešiotų po įvairias Wall Stry- 
to firmas. Pirm išeisiant, vai
kas paėjo keletą žingsnių nuo 
suolo, kad atsigert. Sugrįžęs 

j jau neberado savo nešinio.
Trys savaitės atgal buvo 

-Y | pavogta $127,000 šėrų ir ki- 
" ------------- ų iš Ab-

. Bet 
į 12 dienų po to visi buvo paš- 
tu atgal atsiųsti kompanijai.

.Vlsa™ Vagis, matyt, bijojo, kad Mitingas pra- pamokų kursui kaina—$1 is-
__--- iviso. Komunistų Partijos vi
liame mitinge bus protes-’si branduoliai (nuclei) priva- 

tuojama ir prieš pasiuntimą! lo paskirt draugus šioms nau-r 
į ^pataisos namą Harry Eisma- , dingiausioms lekcijoms ir 
hq, Jaunojo Pionieriaus, 151 praktiškam mokinimuisi 
mefų berniuko, kuris buvo nu- i kalbėti, 
teistas už tai, kad dalyvavo Į 
demonstracijoj prieš militaris
tiniais Boy Scouts, išvažiuojan- m Ynrlrn linine 
čiuš iš New Yorko į tarptauti- new lUFKU 
nį Boy Scouts kermošių Lon
done. 1

Pamatinis mitingo tikslas gi j . .. . .
yra pasmarkinimas 'V ei J ei Ll s d C- • , c •
lei gastoniečių gelbėjimo nuo susirinkimas. Verti nariai pa- 
elektros kėdės, delei veiklesnio £Yrlrno uz lankymą skaitlingai 
dėjimo aukų jų bylai ir delei ku°P°s susirinkimų n lupini- 
veikesnio surinkimo 1,000,000 ™asi ^,u.0?JeS „P
parašų, reikalaujančių paliuo- 
suot visus teisiamus Gastoni
jos streiko dalyvius.

VIETOS ŽINIOS
Trys Gastonietės, Mirtin Kalbėtoju Kursai 
Teisiamos, Kalbės Rugp. 12 Darbininkams

„ A .. x .. . |, . . . . . . . .’ Dar" tokių vertės popierų iš
vimą Gastonijos streike, sakys! bininkai bus mokinami sakyt bott, Hoppin & Co ofiso 
prakalbas New Yorke, atei-1 prakalbas svetainėse ir ant į 12’dienų po to visi buvč

New Yorke irgi prasidėjo 
karas tarp dviejų chiniškųjų 
biznierių organizacijų, On Le
ongs ir Hip Sings. Pašautas 
tapo Yon Sing ir jo italė my- 
lėtinė Rose France, valgyklo
je po num. 2393 Eighth Ave., 
New Yorke.

Jungtinių Valstijų prokuro
ras Tuttle norėjo pasišaukti 
tų dviejų organizacijų vadus, 
kad jie sustabdytų tarpsavinę 
ginkluotą kovą. Bet vadai ne
žinia, kur randasi ir, matyt, 
mobilizuoja savo spėkas.

Tuttle pareiškė, jog visi, 
kurie dalyvaus tame chin ie
čių kare, bus aštriai baudžia
mi ir iš Amerikos deportuo
jami.

DETROIT, MICH.
Išvažiavimą Į Bob-Lo Parką ren

gia A. P. L. A. 47-ta kuopa subatoj, 
10 d. rugpjūčio, 
nuo Woodward 9 ir 
1:30 ir 3 vai. po pietų, 
abi puses suaugusiems 75c 
nuo 6 iki 15 metų 40c. 
kuopos nariai ir narės, 
visi ir visos dalyvauti šiame išvažia
vime.
lonėkit ateiti pas laivą 7:30 vai. ry
te pardavinėti tikietu.

Laivas išplauks 
10 vai. ryte ir 

Tikietas į 
, mažiems 

Minėtos 
rūpinkitės

Kurtėms laikas pavelys, ma- 

pardavinėti tikietų.
Širdingai kviečia Rengėjai.

. . (185-187)
GREAT NECK, N. Y.

Pajieškau mergaitės arba senyvos 
moters, kuri apsiimtų prižiūrėti vai
kučius. Valgis ir kambarys ant vie
tos. Sąlygos geros. Užmokestis 
taipgi pagal susitarimo. Matyt ga
lite bile dieną. Atsišaukit sekamu 
adresu: M. K. Adams, 95 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. 184-89

Visokių Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Socialistu Gengsteriai 
Primušė Kirpiką

Kairysis kirpikas Jack 
obs, kurį socialistaujančios 
klokmeikerių S c h 1 esingerio- 
Dubinskio mašinos samdyti 
galvažudžiai bliakdžekiais su
mušė ir peiliais subadė, dar 
tebeguli Bellevue Hospital’yj, 
ir abejotina, ar jis beišliks gy
vas. Ta pati šaika pereitą 
sekmadienį buvo pasiųsta pri- 
mušt ir kitą kairiasparnį klok- 
mėikerįj gyvenantį , Coney Is
lande; bet piktadariams nepa
vyko jį sučiupti.

Jokūbas Rastis-Vienas 
Iš Detektyvu Mokytoju

Jokūbas Rastis, kišenvagių 
skyriaus detektyvų leitenan
tas, bus vienas iš 50 mokytojų 
policijoj, kolegijoj, kuri atsi
darys kitą mėnesi ties 
Broome St. ir Cleveland Place, 
New Yorke.

Kolegijos taryba susidės iš 
šių asmenų: Dr. Wm. L. Et
tinger, buvęs miesto Policijos 
švietimo Komisijos pirminin
kas; prof. Paul Klapper, gal
vai New Yorko Miesto Kolegi
jos mokytojų kursų; Wm. E. 
Grady, švietimo Tarybos dis- 
trikto superintendentas. Toj 
policijos mokykloj būsią ypač 
mokinama, ka'ip susekti įvai
rius kriminalistus. Be abejo, 
bus duodama pamokos ir kaip 
persekioti kairiuosius darbi
ninkus, laužyti streikus ir t. t.

“Graf Zeppelin” Kelionė 
Ape Pasaulį Kainuos 
$9,000 Kiekvienam

Hamburg-American Laivų 
Linija yra vienintelis agentas, 
kuriam (pavesta yra vesti rei
kalus ,su tais, kurie nori va
žiuoti . baliūniniu orlaiviu 
“Graf Zeppęlin,” ką pereitą 
sekmadienį atlėkė New Ydr- 
kan iš, Vokietijos.

Hamburg-American
pardavinėja “Graf Zeppelino” 
tikietus ir norintiems juomi 
keliauti aplink visą pasaulį.

Tos linijos vedėjai praneša, 
kad “Graf Zeppelin” išlėks iš 
vietinęs Lakehurst stoties rug
pjūčio 7 d. ir skris į vakarus. 
Pasaulinę savo kelionę užbaigs 
ą|igr|ždamas atgal į Lake
hurst. Jam prisieis perlėkt 
virš Pacifiko vandenyno, Azi
jos, visos Europos ir virš At- 
ląntiko vandenyno, kol sugrįš 
atgal, iš kur išlėkęs.
/ Tikietas tos aplink-pasauli- 
nės kelionės vienam asmeniui 
y?a $9,000.

‘Lėkdamas į vakarus iki Ca- 
lifonijos pakrahčių, orlaivis, 
veš ir įvairius* neperdidelius 
siuntinius. » Už svarą reikės 
mokėt $2.25, arba už *kubiš- 
ką siuntinio pėdą—$4.00/ .

mūsų kuopa su kiekvienu su
sirinkimu vis narių skaičiumi 
kyla; pavyzdžiui, kad ir šia
me susirinkime, įsirašė du 
nauji nariai, kurie gyvena 
Brooklyne. Tas duoda supra
sti, kad mūsų kaimynai iš 22 
kuopos neturi pasisekimo ar
ba tingi pasirūpinti, kad 22-rą 
kuopą išauginus skaitlingą ir 
tvirtą.

Verta yra mūsų Centro Val
dyba pagyrimo už informavi
mą narių, kas Centre veikia
ma, ir jau nariai pasidaro ge
riau informuoti, negu kad se
niau būdavo. Vieną dalyką 
reikia priminti, tai kad p. 
šiurmaitienė jieško žioplesnių 
už save. Mūsų kuopa tik pa
sipiktinimo žoęlį tegali . tuo 
klausimu tarti.

Jau mūsų kuopa perviršijo 
šimto narių skaitlinę.
Dviejų Draugijų Piknikas

U-tą : dieną ’rugpjūčio, tai 
yra šį sekmadienį įvyksta Jer
sey City dviejų , pašeipinių 
draugijų vienas piknikas. Pik
niko vieta Washington Grove 
Parke, Cortland, N. J. Iš 
Hobokeno reikia paimti Pas
saic karą, kuris daveža iki 
pat parkui. Pradžia 12-tą 
vai. dieną. Svečiai kviečiami 
aplankyti mus.
Darbas Likviduotas

Newyorkiečiai buvo manę, 
kad savomis bendromis spėko
mis susimokinti bent kokį vei- 
kaluką ir sekamą žiemos sezo
ną sulošti. Bet pasirodė, kad 
mažų tinkamų veikalų nėra, o 
priešdarbininkiškus ’V e i kalus 
lošti nesinori. Tokiu būdu, 
dalyką visapusiškai abiejų 
kuopų draugai ir draugės ap
kalbėję, priėjo prie bendros 
sutarties—nelošti. Todėl mū
sų žieminio sezono parengi
mui reikės šauktis dd. brook- 
lyniečių ar maspethiečių pa- 
gelbos.

Draugai Juškevičius su 
vu vaikščioja po lietuvių na
mus Bronxe, rinkdami aukas 
Gastonijos streikuojantiems 
audėjams. Darbas prakilnus 
ir; verti drąugai pagyrimo už 
pasišventimą, ir kiekvienas lie
tuvis bei lietuvė, pas ką jie at
silankys, turėtų paremti gas- 
toniečius, paaukodami pagal 
išgalių.

Mūsų A. L. D. L. D. 23-čia 
kuopa eina prie pereitų metų 
kvotos išpildymo. Jau kuo
poje turime. 49 narius, ir tik 
reikalinga vieno nario, ir per
eitų metų skaitlinė jau bus. 
Sakau, mes kiekvienais metais 
gauname gerą skaičių naujų 
narių, bet visa bėda, kad ne- 
kūrie nariai yra tik metiniai 
nariai. Išbuvo metus, ir ap
leidžia organizaciją; ir neži
nau, ar mes jų nemokame pa
laikyti ar kitos kokios kliūtys 
yra?

$200,000 Vertės Šery 
Pasigriebė iš Ofiso ;

i v 4 L I 1 *

nese- 
svetai-

Bet nežinia, 
kad publikos I 
ir pelno ma-1 

. Aš pjūčio 
nežinau, kur buvo tą vakarą 
Brooklyno ir apielinkės pub
lika, kuriai Lyros Choras nie
kados neatsisako, bet patar- nominuoti nares į Centro Pildomąjį 

' 1 nmiTnrn I Cl'-ll > >nn1n»viC’ t o i virt*i

nauja.
Ką Lyros Choras 

turėjo, tai didžiumą 
taučių jaunimo.

Jaunuoliai choristai 
gijos nustoja ant toliau veik
ti ; sako, kam mes mokinamės, 
padedame daug energijos, dai
nuojame beveik visur, o į mū
sų parengimą nevažiuoja; mus 
nenori remti.

Draugai ir draugės, žinote, 
kad chorai pasilaiko vien tik 
su publikos pagelba. Jei pub
lika remia, tai ir choras būna 
tada stiprus, nes choras nei 
vienas nepasilaikys, jei finan
sų štokuos. O reikia dabar 
mokėti mokytojui 7 dol. už 
vieną praktiką ir dar už salę; 
tai choristai, žinoma, iš savo 
kišeniaus visados negali mo
kėtino kaip dabar dar ir su 
darbais yra prastai; tad, drau
ges ir draugai, jei mylite dai-1 ATYDA!
lę[ tai, nėsigailėkite ant metų „ Apsi^nimo L. ScI[c 8,tos 
kokią porą dienų atidėti pasi-1 KllOpOS Nariams, Elizabeth, N. J. 
linksminimui ir ’ ................................ . ’
kokį pusdolerį, nes buržujų 
teatruose ir doleriais klojate.

Kad ir pereitas piknikas. 
Diena buvo labai paranki ir 
daili, bet publikos nėra, ir vis
kas.

Tai, draugai ir draugės, iš 
Brooklyno ir apielinkės, lyrie- 
čiai dar kartą kviečia jus atsi
lankyti (ir paremti finansiš
kai pikniką, kuris yra rengia
mas 25 d. šio mėnesio, rug
pjūčio, nedėlioj; 1-mą vai. po 
pietų, nes bus gera programa, 
taipgi orkestrą Retikevičiaus, 
visiems žinoma, kaipo iš lietu
vių geriausia.

Tokiu būdu pasilinksminki
te kartu su lyriečiais. - Jei pa- 
remsite, tai ‘choras jums neat
sisakys su dainomis patarnau
ti.

Taipgi Lyros Choras rengia
si perstatyti dailų veikalą 
“Blindą” rudenį pradžioj lap
kričio.

Piknikas įvyks 25 d. rug
pjūčio, Klaščiaus svetainėj, 
nes proga pasitaikė • pagauti 
dar liuosa ta diena; tokiu bū
du

BROOKLYN, N. Y.
L. D. S. A. 1-mos kp. svarbus 

sirinkimas įvyks ketverge, 8 d. rug- 
. ’• (August), 1929, “Ijaisves”
svetainėj, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y.; pradžia 8-tą vai. vaka
re. Draugės, visos dalyvaukite, nes 
yra atėję nominacijos blankos, reikės ■ - - j
Komitetą 1930 metams, taipgi daug 

į kitų reikalų reikės apsvarstyti.
Sekr. A. Klučinienč.

(186-187)

R1DG EW00D1 Ečl Ų A T Y I) AI
L D. S. A. 132-ros kuopos susirin- 

‘ kimas bus seredoj, 7-tą rugpjūčio, 
Degulio svetainėj, 147 Thames St., 
8-tą vai. vakare. Visos nares atei
kit, yra svarbių reikalų. , •

Sekretorė S. Kazokiūtč.
(185-186)

PAJIEŠKAU moters, nejaunęsnės 
kaip 50 metų, kuri norėtų būti 

prie dviejų vaikų. Malonėkit atsi
šaukti. M. Walls, 803 Joseph Ave., 
Rochester, N. Y. (186-187)
PAJIEŠKAU Antano Lubensko aijba

Luben, kuris jau metai laiko, kaip 
apleido namus, palikdamas pačią ir 
6 vaikus ir nesugrįžo. Jis yra 6 
pėdų ar biskj daugiau augščio, plau- 

ikai visai balti. Kas žinote, malonė- 
I kit pranešti kuogreičiausia. Ona 
Labenskienė, 212 Berrv St., Brook
lyn, N. Y. ‘ (186-188)

“TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS 
MES PATARNAVOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

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

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

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

1416

BRIDGEPORT, CONN.
Komunistų Partijos vietos skyrius 

turės išvažiavimą į valstijos pikniką, 
kuris įvyks nedėlioj, 11 rugpjūčio, 
Hartford, Conn. Bušai išvažiuos iš 
Bridgeporto lygiai 10-tą vai. ryte 
nuo Hungarian Workers’ Club, 211 
Spruce St. Tikietas nuvažiuoti ir 
parvažiuoti $1.00 suaugusiems, vai
kams dykai. Kviečiame visus lietu
vius darbininkus važiuoti sykiu pa
silinksminti.

E. Mraško.

paskirtu laiku.
Sekr. B. M.

(186-187)

ELIZABETH, N. J.
Pranešimas J. V. Darb. P. Liet. 

15-tos kuopos nariams, 
Elizabeth, N.J.

Pčtnyčioje, 9 d. rugpjūčio (Aug.), 
įvyks susirinkimas 8-tą vai. vak. 
Būtinai dalyvaukite laiku ir kuo- 
skaitlingiausiai, L. I). P. kambariuo
se, So. Park St.

Org. P. P. 
i (186-187)

HILLSIDE, N. J.
A. L. D. Lv D. 200 kuopos susirin

kimas bus ketverge, 8 rugpjūčio, po 
No. 61 Harvard Ave. Pradžia 8-tą 
vai. vakare. Visi nariai susirinkit 
laiku, nes turėsime nominuoti centro 
viršininkus. Taipgi gausit po naują 
knygą. Reikės sutvarkyti ir autin- 
go dalykus. O svarbiausia, tai vie
nas iš II Apskričio valdybos narių 
dalyvaus su svarbiu pranešimu. Tat 
būkit visi. Sekr. G. Kudirka.

žmogžudystėj.
Org. J. K.

DETROIT, MICH.
P. L. A. 47-tos kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 11 d. rugpjūčio, 
Draugijų svetainėj, 24 ir Michigan 
Ave, Pradžia 10-tą vai. ryte., Visi 
nariai ilr narėsi dalyvhukii. į Taipgi 
atsiveskit ir po naują narį prirašyti 
į A. P. L. A. 47-tą kuopą. Nepa
mirškit atlikti savo pareigą.

Sekr. J. Povilaitis.
(186-87)

Dar Vieną Puikų ir Dideli PIKNI- 
|KĄ rengii A. L. D. L. D. 142-ra 
I kuopa ir Pionierių Skyrius iš River- 
■side, N. J;, nedėlioję, 11 d. rugpjū- 
l čio (Augušt), 1929, Plunkos Darže, 
Cambridge, N. J. Prasidės 10-tą vai.

Gerbiami 
pa tą dieną rengia išvažiavi- vietos ir apielinkės lietuviai ir lietu- 
ma Tėnvaal- PnvL-n NLii' vGnao vaitos, žemaičiai ir žemaitės. Visus ma hoiest Raikė. Nei vienas kvieči;ine atsiiankyti ir bendrai pa- 
peturetų apleist ŠIO išvažiavi- Įsilinksminti, o tuo pačiu sykiu pa-

Ateities Žiedo ir Tarp. 
Darb. Aps. Išvažiavimas

Iš Arthur E. Pratik &
Šerų verteivių ofiso, 
Broadway, nuo suolo koks tai

Co.. 
100

Svarbu visiems 
būsim ateinantį 
rugpjūčio 11 d.

Ateities žiedo
Draugijėlė bendrai
Darb. Apsigynimo 17-ta kuo- ryt© ir tęsis iki vėlumos.

mo.
Apart užkandžių ir minkštų 

gėrimų, jame bus puiki pro
grama, susidedanti iš muzikos, 
dainų ir kitokių pamarginimų. 
Kurie atvyksite, tai nesigailė
site žygio.

Taipgi, Stygų Orkestrą, 
apsižiūrėkite, kad būtų visos 
stygos ant instrumentų, nes 
turėsite mums pagriežti tą die
ną ir pasirodyti, < ką mokate.

Jaunuolių Draugas.

remti darbininkišką judėjimą. No
rintiems šokti grieš puiki muzika, 
alkaniems bus užkandžių, o ištroš- 
kusiems šaltų gėrimų ii’ šaltos ko
šės. Turime paminėti, kad parke yra 
daug naujų stalų ir suolų, 
stantiems šokti bus galima 
tyrame ore.

Pasarga Važiuojantiems:
busą ant 8th ir Market Sts. su už
rašu Burlington ir važiuokite iki 
Cambridge, N. J., išlipę eikite po 
dešinei iki parko apie 6 minutas. 
Važiuojant iš Camden imkite gave- 
karj su užrašu .Trenton arba Bur
lington; būsais neparankus privažia
vimas. ; ; (185-187)

PARSIDUODA restoranas, geroj vie
toj, tik vienas blokas nuo dokų, 

biznis įdirbtas ir gera proga pigiai 
.pirkti. Pardavimo priežastis—va- 
■ žiuoju Lietuvon. Kreipkitės po No.
72 Columbus St. (privažiuot galima 

I Crosstown karais), Brooklyn, N. Y.
(186-188)

PARSIDUODA groserne ir delika- 
tesen arba restoranas. Bizniai Įdirb
ti ir gera proga pirkti. Restoraną 

I galima pirkti su namu arba vien 
biznį. Vienam persunkti du bizniu 

[prižiūrėti, tat noriu vieną parduoti, 
i Groserne randasi po No. 906 Met
ropolitan Avė., o restoranas po No. 

*24 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. 
Y. Kreipkitės vienu arba kitu ad
resu. (186-191)

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir subatomio iki • vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

Pranešu, kad aš nupir
kau A. Lessingo bučernę * 
ir viską naujai pertvar
kiau. D (L a savo dauge
lio metų patyrimo dir
bant didelėse bučernėse, 
pritaikysiu savo patarna
vimų prie visų ir rūpin
siuos, kad mano krautu
vėje visada būtų šviežia 
mėsa.

Stanley Garback
( Garbačauskas ) 

431 LORIMEk STREET 
Brooklyn, N. Y.

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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

Telephone Stagg 0783

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET 

Central Brooklyn* N. Y.
Nufotografuoja J 
ir numaliavoja į 
visokius p a -1 
veikslus įvai- ? 
riomis spalvo-; 
mis. Atnau- | 
jina senus ir! 
kra javus iri 
sudaro s u I 
amerikoniškais | 

■
gerai Ir pigiai 

šiuo adresu: 
STOKES

Tel., Triangle 1450 •
ietuvis Fotografas į

IR MALIORIUS

Jumper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

214 Perry Avenue,

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

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

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

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 žmones taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus.
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių 
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.
i—   _ _____ . .,^w M II i jpfcl ' ~

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Gneenpoint 2017, 2360, 3514

Galima gauti1 už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Grybelių lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunelių
Kadugio uogij Seneso plokščiukių
Kaštavolų šalavijų
Kmynų Seneso lapelių
Liepos žiedų šafronų
Lisnikų Trijų devynerių
Metelių Traukžolių
Medetkų Totorkų šaknų
Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Našlelių Pinavijų šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
Parušanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. Šalmėčių




