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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI
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Paaukotas Siuntiniui “Pas 
Dievą” Papjovė Du 

Siuntėjus
MASKVA. — L 

n o s senos 
pasekėjai Jono 
štadskio, dar ir po 
nai gyvena Tiomne kaime,
Uman provincijoj. Jie va
dinasi “jonistais.”

Sektos vadas buvo Skrip
nik, buvęs policistu. prie ca
ro valdžios, o jo vyriausias 
mokinys buvo Serednickis. !

maža grupe fanatikų gyve
no sulig Kronštadskio “mo
kinimų.” Kuomet Sovietų 
valdžia įsikūrė, ji jiems la
bai nepatiko; jie išsiaiškino, 
kad tai esą “dievo” atsiųsta 
“nelaimė” ant jų už griekus. 
Jie nekantriai laukė, kada 
vėl caro valdžia sugrįš; tuo 
pačiu sykiu nenorėjo pripa
žinti naujos valdžios. Jie

rištinius pinigus.
Belaukiant jiems išsisėmė 

kantrybe. Susirinkę nu
sprendė pasiųsti “atstovą” j 
dangų, kad pasikalbėtų “su 
dievu” apie užleistą ant jų 
“nelaimę.” Nusprendė su
teikti tą “garbę” jaunam 
sektos nariui, Romanševs- 
kiui. Jis sutiko. Pradėta 
rengtis paleisti jo “dūšia” į 
d:|ngų, perpjaunant jam 
gerklę.

Paskirtoj dienoj visi sek
tos nariai susirinko savo 
bažnyčioj. Romanševskis 
tapo paguldytas ant stalo. 
Buvo aštriai išgaląstas di
delis peilis, o vadai meldėsi.

“Keistai aš esu drasko
mas varžytinių tarp mano 
dūšios troškimo keliauti į 
dangų ir kūno troškimo pa
silikti ant žemės,” pareiškė 
Romanševskis užsibaigus 
poteriams ir besirengiant 
vadams* ji pjauti.

“Melskitės daugiau,” pra
šė jis.

Kuomet jie sutiko melstis, 
Romanševskio kūnas ėmė 
viršų ant “dūšios,” ir jis 
greitai pašoko nuo stalo, 
pasigriebė peilį ir pirma nu
dūrė Skripniką, paskui 
rednickį. Abu jie buvo 
begyvi, kuomet policija 
vvko.

Tik tuomet vyriausybe
žinojo apie ta sekta ir ją 
panaikino. Romanševskis 
tapo suareštuotas už žmog
žudystę. Jis teisinasi, kad 
papildė žmogžudystę ginda
mas save.

Se- 
ne- 
at-

su-

Fengo Rėmėjai Išmesti
Shanghajus, Chiniia.—Ne 

tik maršalas Feng Yu-hsi- 
ang išmestas iš Kuomintan- 
go. bet tos organizacijos 
pildantysis komitetas išme
tė visus io pasekėjus ir su
teikė Chiang Kai-shekui ga
lia naudoti visus galimus 
militarinius būdus prieš 
Fengą.

EXTRA!
Connecticut Valstijos Lietu

vių Darbininkų Metinis 
Išvažiavimas

Išvažiavimas atsibus se
kantį nedėldienį, biržei. 2 d., 
Lietuvių Parke, prie Lake
wood ežero. Waterbury, 
Conn. Programa bus įvai
ri. Bus šokiai, prakalbos, 
dainos. Kalbės drg. L. Pni- 
seika. Dainuos Vilijos Cho
ras iš Waterbury, Laisvės 
Choras iš Hartfordo. Vili
jos merginų choras iš New 
Britain, grieš jaunuolių 
stygų orkestrą iš New Bri
tain. šokiams grieš A. 
Gružinsko orkestrą. Iš visų 
apielinkės miestų rengkitės 
važiuoti.

Rengėjai.

Pirmas Lietuvių
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ELIZABETHTON IŠDUOT! DARBININ 
KAI KALBA APIE NAUJĄ STREIKĄ

Nuvyko Nacionalės Tekstilės Darbininkų Unijos Organiza
torius; Skebai Palaikomi Prie Darbo

Nesenai įvykusi milžiniška streikuojančių restoranų 'darbininkų pikieto demonstracija New Yorke. Darbi
ninkai kovoja už geresnes darbo sąlygas ir žmoniškesnį atlyginimą. Policija brutališkai puola stPeikierius. 
Nuo streiko pradžios jau keli šimtai streikierių suareštuota.

IŠ A. P. L. A, 22-ro SEIMO
Mandatai Prisiųsti nuo 24 Kuopų. Su Centro Komite

to Nariais Susidaro 44 Delegatai

Kaune Paskelbta Karo Stovis; Fašistai 
Rengiasi Sušaudyti 14 Studentu

Seimas prasidėjo 26 d. ge-ipos narys, iš Detroit, Mich., 
gūžės, 11 vai. ryte, A.P.L.A. vice-pirmininku L. Lasky, iš 
9-tos kuopos svetainėje, Zeigler, Ill. Seimo sekreto- 
New Kensington, Pa. Sei- Num išrinktas J. Miliaus- 
mą atidarė Centro pirmi- kas, 2-ros kuopos narys iš

LONDONAS.—Pasak čia 
gauto pranešimo, Kaune 
fašistine valdžia paskelbė 
karo stovį. Didelis nera
mumas. Keturiolika stu
dentų • kaltinama pasikėsini-:

ninkas , Ig._ V. Savukaitis. McKees Rocks, Pa„ pagel- me ant diktatoiiiaus Volde- 
maro gyvasties. Fašistine 
valdžia rengiasi juos sušau
dyti.

Jis paskyrė mandatų komi-' bininku J. Šiurmaičiutė iš 
siją iš sekančių draugų: A. i Carnegie, Pa.
Matulis, 49-tos kuopos, iš i Rezoliucijų Komisija: Geo. 
Brooklyn, N. Y., ir Geo. ■ Urbonas, iš Braddock, Pa., 
Urbonas, 14-tos kuopos, iš!P. Buknys, iš Brooklyn, N. 
Braddock, Pa.

Laike mandatų patikrini
mo pirmininkas Savukaitis 
pakvietė pakalbėti drg. P. 
Buknį, iš Brooklyn, N. Y. 
Buknys savo kalboje apgai
lestavo, kad periode nuo 21- 
mo iki 22-ro seimų buvo la
bai neprielankios sąlygos A. 
P. L. A. bu jojimui. Iš prie
žasties ilgo minkštosios an
glies mainierių streiko, dalis 
nariu atsitraukė iš draugi
jos del ekonominių trūku
mu ir persikėlimo i kitus 
miestus gyventi. Kiti na
riai del stokos klasinio są
moningumo susisnendavo 
draugijoje ir išsibraukė, 
prasikalėdami streiklaužvs- 
tėje. Tačiaus, kalbėtojas 
pasidžiaugė, kąd ir prie blo
gų aplinkybių šiame seime 
mes matome daugiau drau
gijoje narių, negu pirmes- 
niame.

Po Buknio prakalbos pa
kviesta drg. R. Mizara, irgi 
iš Brooklyno. Jis pabrėžė, 
jog šiame seime bus patiek
ta daug konstitucijinių pa
taisymų, nuo kurių priklau
sys šios draugijos plėtoji
mąsi. Jis nurodė, kad A.P. 
L.A., kaipo nacionalei orga
nizacijai, yra plati dirva ir 
rimtai • darbuojantis šią 
draugiją būtų galima pada
ryti labai skaitlinga mariais. 
Ragino delegatus svarstyti 
draugijos reikalus rimtai, 
taupant laiką, kad seimas už
sibaigtu greit. Po seimo, 
sakė kalbėtojas, stokime į 
darbą patys ir raginkime 
visus narius darbuotis įtrau
kimui daugiau naujų spėkų

Y., ir P. D. Stakvilevičius, 
iš Detroit, Mich.

Įnešimų ir Konstitucijos 
Komisija: R. Mizara. iš 
Brooklyn, N. Y., A. K. Slie- 
kienė. iš Pittsburgh, Pa., ir 
J. Urbonas, iš Pittsburgh,

Skundu ir Apeliacijų Ko
misija: M. Urba, iš Easton, 
Pa.. A. Matulis, iš Brooklyn, 
N. Y., ir J. Kuraitis, iš Chi
cago, Ill.

Visos komisijos imasi sa
vo darbo, pasitraukdamos į 
atskiras sesiias. Centro se
kretorius J. Gataveckas 
perskaitė 21-mo seimo pro
tokolą, kuris buvo vienbal
siai priimtas.

Pradžioje seimo buvo vie
nu kitu klausimu ginčų, bet 
jie kilo del neaiškumų. 
Draugiškai padiskusavus, 
prieita prie bendros nuomo-' 
nes. Delegatai svarsto rei
kalus rūpestingai ir gražio
je tvarkoje. Po Centro pir- 
mihinko raporto pirma se
sija užsibaigė. Jei taip sei
mas tęsis ir toliau, tai bus 
trumpas ir draugijai kon
st ruktyviškas.

Papilietis.

Lindbergh Apsivedė

Seimo pirmininku išrink
tas P. Jočionis, 47-tos kuo- naus.

Englewood, N. J.—Pulki- 
ninkas Charles A. Lind
bergh, pagarsėjęs lakūnas, 
pirmadienį čia apsivedė su 
ambasadoriaus Dwight W. 
Morrow, milionieriaus duk
teria Anne Spencer. Ar
čiau susirišęs su Will 
Streeto imperialistais, jis 
dabar dar geriau jiems tar-

Suareštavo Soviety Konsulą

LONDONAS.— Čia gauta 
pranešimas, kad Sovietų ge- 
neralis konsulas Charbine 
tapo Chinijos valdžios su
areštuotas. Policija užpuo
lus iškrėtė konsulatą. Puoli
mas padarytas sąryšy su 
Chiang Kai-sheko sugalvo
ta provokacija prieš Sovie
tų Sąjungą, būk Sovietų 
valdžia remianti maršalą

Pranešimas sako, kad viso 
70 asmenų suareštuota.

Nekurie politiniai ir so
cialiai rateliai^ siunčia val
džiai peticijas, prašant pa
sigailėjimo del studentų; 
sako, gali kilti sukilimas, 
jeigu studentai bus sušau
dyti. Didele kareivių sar
gyba saugo valdžios namus 
ir tiltus. Voldemaro sargy
ba taipgi padidinta.

ELIZABETHTON, Tenn. 
— Audinyčių darbininkai 
pasipiktinę pasielgimų re
akcinių A.D.F. vadų, kurie, 
sudarę suokalbį su darbda
viais ir valdžios šnipais, 
pardavė streiką.

Šimtai streikierių sako, 
kad pereitą šeštadienį įvy
kęs susirinkimas, kur buvo 
balsuojama streiko užbaigi
mo klausimas, buvo netei
singas, kad jame dalyvavo 
daug skebų, kad balsavimas 
buvo neteisingas.

Darbininkai kalba apie 
naują streiką.

Atvyko kairiųjų darbinin
kų unijos (National Textile 
Workers) organizatoriai, 
Fred E. Beal ir Vera Buch, 
vadai Gastonijos streiko. 
Jiems nedavė balso, kuomet 
jie bandė kalbėti masiniam 
mitinge, kuri sušaukė reak
ciniai United Textile Work
ers Unijos vadai pirmadie
nio rytą galutinam parda
vimui streiko. Beal ir Buch 
norėjo persergėti streikie- 
rius del išdavystės ir nuro
dyti jiems, kaip Gastonijos 
streikieriai veda streiką 
prie laimėjimo po vadovys
te Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos.

Kompanijos viršininkai sa
ko, kad visi tie, kurie akty- 
dškai dalyvavo streike, da- 
’yvavo pikietavime arba*bu- 
vo suareštuoti ir kaltinami 
Įstatymo laužyme.

Prie to kompanijų virši
ninkai pareiškė, kad iš prie
žasties “technikinių kliū
čių” streikieriai bus paleng
va įmami darban, per kelių 
savaičių periodą, kad tuo 
būdu gerai išegzaminuoti 
kiekvieną streikierių.

Mano, kad Sovietų Or 
laivio Kelionė į New 

Yorką Pavyks

9 Žuvo Mainą Eksplozijoj
Streikieriai Prieš Reakci

nius Vadus
Streikieriai taip nusista

tę prieš reakcinius vadus, 
kad tie pardavikiški vadai 
nei nedrįso išmesti iš susi
rinkimo Beal ir Buch. Bet 
po pietų United Textile

YOLANDE, Ala.— Pir
madienio vakarą ištiko eks
plozija Connerville kasyk
loj, 1,000 pėdų gilumoj. De
vyni darbininkai žuvo ir du 
labai apdegė. Kasykla pri- Workers Unijos vice prezi- 
klauso Yolande Coal-Coke jentas Kelly sušaukė slaptą 
Tč m no n n n i I • • i • i • ••Kompanijai.

Nuteisė Nužudymui

Madrid, Ispanija.— Ispa
nijos fašistų karo lauko tei
smas nuteisė nužudymui 
tris artilerijos oficierius už 
dalyvavimą sukilime sausio 
mėnesį.

Payeikslas parodo robotą arba mechanišką 
žmogų, kuris atidarė naują ligoninę ,JJew 
Dorp, Staten Island, kuomet per telefoną jam 
buvo duotas įsakymas paspausti guzikutį. In-• 
žinieriai kompanijų pasamdyti galvoja, kaip 
ištobulinti mechanišką žmogų, kuris galėtų 
dirbti vietoj tikrų darbininkų prie įvairių dar
bų. Pavykus tą atsiekti, daug darbininkų bū
tų išmesta iš darbo. Robotai užimtų jų dar
bus. v , 7 j. Kjrį/tl / L
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I susirinkimą, kuriame jis 
visaip išniekino organizato
rių Beal ir primelavo, būk 
jis esąs “Sovietu valdžios 
apmokamas agentas.”

Edward McGrady. A.D.F. 
organizatorius, kuris sako
si esąs asmeninis federaci
jos prezidėnto Green atsto
vas, pasisiūlė nasidarbuoti 
bosams ir Elizabethton biz
nierių komitetui “išvijime 
Beal ir kitų komunistų iš 
miesto.”

MASKVA.— Sovietų Or- 
laivininkystės Komisijos 
pirmininkas Unslicht sako, 
kad Sovietų lakūnų planuo
jama kelionė į New Yorką 
pavyks.

Keturi gerai patyrę lakū
nai išlėks rugpjūčio menesį. 
Orlaivis užvardintas “Sovie
tų Žeme.” Pabudavotas 
Central Aero-Hydro Dina
miškam Institute.

Kelionė apims apie 12,500 
myliu.

Iš Maskvos išlėkęs orlai
vis nusileis Novosibirske, 
Uraluose. Kitas sustojimas 
bus Chabarovske, prie 
Amūro upės. Tam punkte 
nusileidimo ratai bus nuim
ti ir pontonai (tam tikros 
valtelės! bus pritaisyta.

Iš Chabarovsko lėks į 
Petropavlovską, Kamčatkoi. 
Paskui sustos Rolandų 
Prieplaukoj, Aleutian Saloj, 
n iš ten lėks į Sitka. Alaska. 
Tš ten pakraščiu į Seattle, 
Washington, ir San Fran
cisco, o iš ten i Rytus į 
Chicaga ir New Yorką.

Pirmi orlaivio išbandvmai 
labai gerai navvko. Aviato
riai vra šestakovas. Bloto- 
vas ir Sterlingas; mechani
kas Fufajevas. Lakūnas 
Sesta kovas nereita vasara 
orlaiviu nulėko iš Maskvos 
i Tokio (Japoniją) ir sugrį
žo.15 Streikierių Suareštuota

Policija suareštavo pen- 
kioliką streikierių už tai, 
kad jie su kitais streikieriais 
demonstravo prieš streiko 
pardavimą. Prieš juos su
darytas suokalbingas kalti
nimas, būk jie “nešiojosi re
volverius.”

Streikieriai, kurie sugrįžo 
j darbą, surado, kad bosai 
laužo savo sutartį, kuri ir 
taip jūu buvo bloga. Sutar
tis nurodė, kad streikieriai 
bus grąžinami į darbą be 
diskriminacijos. Daugelis 
streikierių rado savo vieto
se imnortuotus skebus. Tie 
skebai buvo sušaukti į ske- 
bų susirinkimą, ir jiems bo
sai paaiškino, kad jų dar
bai užtikrinti, kad sutartis 
(su streikieriais) tapo pa
keista, kad j darbą nebus 
priimama “negeistinieji.” 
Kas tie “negeistinieji”?

Uždarė Kitą Komunistų 
Laikraštį Vokietijoj
BERLYNAS.—Vokietijas 

valdžia uždarė komunistų 
laikraštį “Klassenkampf” 
(Klasių Kova), Halle mies
te. Pereitą savaitę Berlyno 
socialdemokratų policija 
uždarė centralinį komunis
tų organą “Rote Fahne” 
(Raudona Vėliava). Užda
rė tuos laikraščius už rašy
mą prieš socialdemokratų 
policijos brutališkumą.

Varsa va.— Vronki kalėji
me numirė 27 metų amžiaus 
politinis kalinis Max Lapon, 
Jaunųjų Komunistų Lygos 
narys. Lenkijos fašistai jį 
nukankino.
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KIRVIS PARTIJOS FRAKCI0NIZMU1
Nieks taip nevargindavo A- 

merikos Komunistų Partiją, 
kaip tos amžinos frakcijos, tos
nepaliaujamos tarpsavinės im
tynės. Frakcijinė kova iki šiol 
ėjo ne tik diskusiniais mėne
siais pirm Partijos suvažiavi
mų; ne tik visais garais jinai 
pyškėjo ir tratėjo suvažiavi
muose, kurie daugiau buvo lai
komi kokosuose (atskiruose 
frakcijų mitinguose), nekaip 
bendroj konvencijoj. Ta kova tę
sėsi skersai išilgai visą laiką ir 
tarp suvažiavimų. Distriktų 
organizatoriai ir kiti atsako- 
mingi Partijos darbininkai bu
vo skiriami daugiau atsižvel
giant į tai, su katra frakcija 
jie stovi, negu į tai, kaip vienas 
ar kitas tinka šiam ar tam dar
bui.

Nuo pat Amerikos Komunis
tų Partijos įsikūrimo niūksojo 
ant jos, kaip debesys, tas, gali
ma sakyt, “frakcijinis karo sto
vis. ’ ’

Kiek per tai energijos išeik
vota, kiek svarbių darbų užleis
ta, kiek tas frakcijizmas išblaš
kė negana nusistovėjusių komu
nistų iš Partijos eilių, kiek jis 
užkirto kelią Partijos augimui 
tarp nepartinių minių!—Sun
ku būtų tatai ir apskaityti.
, Komunistu Internacionalas 
desėtkhs sykių pertari nėjo frak
cijų vadus, kad nėra tarp jų 
pamatinių skirtumų, ir ragino, 
ir prašė, ir patvarkymus davė 
užbaigt frakcijines batalijas; ir 
vis buvo veltui.

Ir viena ir kita frakcija sa
vaip išsiaiškindavo Komunistų 
Internacionalo instrukcijas, ir 
jieškouavo sau šalininkų, dėsty
dama, būk Komunistų Interna
cionalas paturi jos pusę prieš 
kitą frakciją. Jeigu koks Kom- 
interno tarimo punktas užkliu
dydavo vieną frakciją labiau, 
nekaip kitą, tai pirmoji nesi
drovėdavo daryti savo išvadžio
jimus, kad, . girdi, Komunistų 
Internacionalas nežinąs tikro 
dalykų stovio, kad jis esąs ne
gana informuotas.—Vienas iš 
tų sauvališkų filosofavimo vai
sių, beje, buvo ir tas, kad tūla 
dalis buvusių lietuvių komparti- 
jiečių nuėjo net su tuo menše- 
vizmo maišu, J. Baltrušaičiu.
i Eiliniuose nariuose jau senai 
matėsi bodėjimasis ir piktini
masis tomis vidujinėmis kovo
mis. Todėl jie su džiaugsmu 
dabar priims tą griežtą Komu
nistų Internacionalo Pildomojo 
Komiteto Atsiliepimą-įsakymą,
kuris išspausdintas “Laisvėje,” 
gegužės 25 d. š. m.

Galas Frakcionizmui!
Tuo savo pareiškimu Komu

nistų Internacionalas kerta 
griežtą smūgį į pačias frakcio- 
nizmo' šaknis ir galutinai įsako 
iššluot jo šiukšles ,iš, Partijos. 
Kaip Partijos Didžiumos, taip 
ir Mažumos frakcijų vadams 
skardžiai ir stropiai pasakyta, 
kad jie naudojo “buržuazinio 
politikieriškumo’ ’ priemones 
tose rungtynėse ,vięnų su kitais. 
Bejieškodami frakcijinių kabliu
kų pas savo oponentus, vieni ir 
kiti skaldė šiaudą į šimtus da
lių. Mažuma, vadovaujama dd. 
Fosterio ir Bittelmano, bombar
davo Didžiumą, kuriai vadovavo 
Lovestonas ir kiti; vadino juos 
ir visą su jais einančią sriovę 
“dešiniaisiais nukrypėliais,” o 
patys save'skaitėsi gana kai
riais ir teisingai išlaikančiais 
Komunistų Internacionalo lini
ją. Didžiumiečiai gi aplinki
niais keliais, bet gana aiškiai 
leido suprasti, kad Bittelmano- 
Fosterio frakcija tai esą gimi
ningi tfockizmui elementai, jei 
dar ir neatviri Trockio šalinin
kai.

Dešinumas pas Abidvi 
Frakcijas

Ixur.uh ist ų Internacionalas

Ot,

atrado, ko frakcijų vadai pas 
save neįžiūrėjo, būtent,—kaip 
vieni, taip kiti darė rimtų deši- 
mų jų nukrypimų ir tai pama
tiniai svarbiausiu klausimu. 
Delei to Komunistų Internacio
nalas sako:

Mažuma Amerikos Komunistų Par
tijos Centro Komiteto darė “kairią
sias,” bet tikrenybėje dešiniąsias 
oportunistines klaidas kas link klau
simų, paliečiančių amerikinio impe
rializmo krizį ir masių pakrypimą j 
kairę; jinai, atskyrė vystymąsi vi
dujinių Amerikos kapitalizmo prieše 
taravimų nuo jo išlaukinių prieštara
vimų ir nuo bendrojo krizio pasau
linio kapitalizmo, o kas link kovos 
prieš karo pavojų, jinai slinko že
myn prie smulkiai-bųržuazinių pa
cifistinių obalsių (“jokių naujų šar
vuotlaivių” — Draugas Bittelman). 
Dešiniųjų klaidų ideologinis buomas 
(dalba) Amerikos Komunistų Parti
joj tai buvo vadinamoji “išimtinumo” 
(excepcionalizmo) teorija, kuri rado 
sau aiškiausius išreiškėjus asmenyse 
draugi} Pepperio ir Lovestono, ku
rių supratimas buvo sekamas: Yra 
krizis kapitalizmo, bet ne Amerikos 
kapitalizmo; yra masių pakrypimas 
į kairę, bet tie Amerikoj; yra reika
las pabrėžt kovą prieš reformizmą, 
bet ne Jungtinėse Valstijose; yra 
reikalas kovoti prieš dešinįjį pavojų, 
bet no Amerikos Komunistų Parti
joj. Tačiaus gi, dabartinis laikotar
pis, kuomet eina procesas, kratantis 
pamatus kapitalistinės stabilizacijos, 
reiškia Jungtinėms Valstijoms, kad 
jos yra vis artimiau įpinamos į bend
rąjį kapitalizmo krizį. Amerikoj tai- 
po pat pamatinis kapitalizmo prieš
taravimas—prieštaravimas tarp au
gimo gamybos jėgų ir rinkų atsiliki
mo—labiau pasibrėžia. Buržuazija 
deda didesnių pastangų, bebandyda- 
ma surast išeitį iš augančio krizio su 
pagelba racionalizacijos, tai yra, per 

' padidintą išnaudojimą d a r b i n inkų 
klasės. Vidujiniai klasiniai priešta
ravimai auga; kova už rinkas ir sri
tis delei kapitalo įdėjimo (investini- 
mo) prieš kitas imperialistines vals
tybes darosi aitresnė; besiginklavi- 
mai auga su ligotu drugišku skubo
tumu ir karo pavojus eina vis artyn 
ir artyn. Su tokiu ryškumu, kokio 
dar nėra buvę istorijoj, Amerikos 
kapitalizmas dabar parodo pasekmes 
nepermaldaujamų kapitalistinio besi- 
plėtojimo įstatymų, kapitalistines vi
suomenės smukimo ir griuvimo įsta
tymų. Bendrasai kapitalizmo krizis 
auga sparčiau, negu galėtų atrodyt, 
metus į jį pirmąjį žvilgsnį. Tas kri
zis taipgi sukratys ir Amerikos im
perializmo galios pagrindus.

Kad Didžiumos delegacija 
Maskvoj nesutiko be savo sąly
gų priimti Kominterno patvar
kymą apie frakcijų panaikini
mą ir apie Partijos aparato 
pertvarkymą, su prašalinimu 
pasidalinimo pagal frakcijines 
linijas,—tai irgi dešiniojo nu
krypimo reiškinys.

Tačiaus, bergždžias būtų dar
bas čia išnaujo ant aptiekoriš- 
kų taisyklių pasverti, kiek unci
jų klaidų padarė Didžiuma, o 
kiek Mažuma.—Patartina kiek
vienam atydžiai perskaityt mi
nėtą Kominterno Atsiliepimą.
Disciplinos ir Reorganizaci

jos žingsniai
Tam tikram laikui nuo vado

vaujamo veikimo Partijoj liko 
įsuspenduoti ryškiausi frakcijų 
'lyderiai: Bittelmanas ir Love- 
I stonas. Partijos Centro Komi- 
| tetas perorganizuotas'taip, kad 
j būtų bendras, kolektyvis, o ne 
j frakcijinis veikimas. ,

Rasis draugų, kuriems atro- 
jdys tas Kominterno žingsnis 
1 pergriežtas linkui tam tikrų va
dų. Bet pavojinga, o jau įsise
nėjusi žaizda reikalauja griež
tos operacijos.
Kodėl Frakcionizmas Buvo 

žalingas, Ypač Dabar
Frakcionizmas buvo žalingas 

! ypač šiam momentui, kuomet 
: būtinai turi būt sutelktos visos 
I komunistinės jėgos sutartinam 
darbui prieš į akis žiūrintį pa
vojų antro imperialistinio pa
saulinio karo. Tas karas tik
rai iššauks proletarines revoliu
cijas kolonijose ir įvairiuose ki
tuose kraštuose. Amerikoj taip
gi turi būt mobilizuojama mi
nios tam momentui. O kokia 
gali būt mobilizacija, jeigu ko
munistai dažnai tarp savęs 
smarkiau kovoja, nekaip su tik
raisiais priešais-imperialistais 
ir jų pakalikais iš socialistinio

i

abazo.. ir pardavikiškų “darbo 
vadų” stovyklas?

Mūsų Uždaviniai
Darbo be galo daug: organi

zavimas neorganizuotų darbi
ninkų, kova .prieš bedarbę, už 
darbo valandų sutrumpinimą, 
už apdraudą bedarbiams ir’ nu- 
senusiems darbininkams; naujų 
unijų organizavimas; kairiojo 
sparno išbūdavo j imas senosiose 
unijose ir tt., ir tt.

Visam tam reikia vieningo 
visų komunistinių spėkų fronto 
ir tokio veikimo, kad Amerikos 
Komunistų Partija galėtų pa
tapti tikrai šios šalies darbo 
masių Partija.

Klaidas Pataisę, Pasihar- 
kinsim Veikimą

Tegul sau priešai šaiposi iš 
mūsų parti jinių praeities tarp- 
savinių nesusipratimų. Dantų APŽVALGA
Kun. Streiklaužis 
Ir lenkbernis

“Vienybėj” skaitome iš 
Utica, N. Y., koresponden
ciją, kad ten vietinis lietu
vis klebonas įsakė visiems 
lietuviams eiti į lenkų baž
nyčią melstis laike “40 vai. 
atlaidų.” Žinote, kodėl? Pa
siskaitykit :

“Stanislovo lenkų bažnyčio
je parapijonys streikuoja, nei
na į bažnyčią, tad,i matyt, no
rėjo lietuvių pripildyt... Bet 
musų lietuviai tiek lenkus pa
žįsta ir tiek yra susipratę tau
tiškai, kad nėjo nei vienas. \ 
Mat, lenkų kunigas tapo geras 
kolega mūsų: kuhigui, (įeltd ir 
vienas kitą pradėjo remti.. Ne
suprantamas dalykas. Keletas 
metų Atgal tas pAts klebonas 
Lietuvos šventės minęjjpo me
tu, padėkoti Amerikos valdžiai 
už pripažinimą Lietuvos, pasa
kė prakalbą pačiam vidury 
miesto, Oneida square, sumai
šydamas lenkus su žeme, pras
čiausiai iškeikdamas, o dabar 
bičiuliaujasi, kaip su geriau
siais draugais, nors jie ir turi 
pavergę musų sostinę, Vilnių!”
Taigi lietuviškas klebonas 

norėjo sulaužyti lenkų pa- 
rapijonų streiką su lietuvių 
parapijonų pagelba. Pasi
tvirtina mūs nuo senai nu
rodytas /faktas: kunigams 
tautiškumas ne galvoj, ne
žiūrint, kad jie kai kada už 
jį patauškia — jie žiūri vi
sų pirma savo bendro biz
nio. Kada lietuviški para
pijonys sustreikuos — tai 
lietuviškam prabaščiui ateis 
į pagelbą lenkų prabaščius. 
Ranka ranką mazgoja.

Kunigai ir Politika
Kunigai vėl svarsto klau

simą,, ar katalikams reikia 
dalyvauti politikoje, ar ne. 
Klerikalų “Draugas” (num. 
123) stoja, kad taip,' nes 
esą \ ?//,:

“.. . gyvenimas < aiškiai;: pa
rodė, kad ten, kur katalikai 
nesirūpino savo krašto( politip 
ka, nors ir didžiumoje būdami,; 
neteko laisvės ir del to di
džiausią • Bažnyčiai. ■. skjpąĮidą- 
padarė. Gerą pavyzdį turirhp' 
iš Meksikos gyvenimo, kur 
bažnyčios tapo uždarytos, ku
nigai ištremiami, 'šaudomi, ka
lėjimuose laikomi,? kur ųkatali- 
kų laisvė visiškai pasmaugta.”
Klysta “Draugaš” saky

damas, būk Meksikoje ka
talikai nesirūpino politika. 
Per šimtmečius kunigai ir 
jų artimi ten suko lizdą ir 
aktyviai dalyvavo ne tik 
bendram politiniam šalies 
gyvenime, bet ir kariuome
nėje, revoliucijose. Visa jų 
nelaimė, kad jie perdaug ki
šo nosį į politiką ir ją nau
dojo savo ir dvarponiu nau
dai. Jie pažabojo šalį įvai
riausiais reakciniais įstaty

rodymais ir skalijimais jie 
mums neužkenks. 0 mes savo 
dirbsime.

Nežiūrint buvusių klaidų ir 
nukrypimų, mūsų Partija buvo 
ir tebėra ištikima Komunistų 
Internacionalui. Tatai parodo 
atsiliepimai visų Partijos dis
triktų, visų svetimkalbių biurų 
ir visų partijinių laikraščių ir 
ligšioliniai narių susirinkimai, 
kurie karštai užgiria Komunis
tų Internacionalo griežtąjį pa
tvarkymą prieš frakcionizmą ir 
sutinka su Kominterno nutari
mais.

Tokioj gi dvasioj veikdama, 
Komunistų Internacionalo liniją 
gyvenime vykdydama, savo pir? 
mesniąsias klaidas atitaisyda
ma, Amerikos Komunistų Par
tija ne tik atgriebs pirmiau už
leistąjį bei nedaimtą gruntą, 
bet ir darys vis didesnių naujų 
laimėjimų, drąsiai bežengdama 
į savo tikrai bolševistinę ateitį.

mais, kurie nešė liaudžiai 
didžiausią nelaimę. Negalė
dama pakęsti tų baisių var
žymų, išplaukiančių iš kuni
gų diktatūros ir baisaus iš
naudojimo, liaudis, paga
linus, sukilo, ir pradėjo 
juodvarniam karpyti spar
nus. Tūkstančiai net tikin
čių katalikų kėlė ginklą 
prieš Romos hierarkus.

Panašaus likimo klerikali- 
ja susilauks ir kituose 
kraštuose. To paties susi
lauks ir kiekviena kita iš
naudotojų klasė, bei sluogs- 
nis.

AR NORITE Ž1N0ĮI?
Rašo J. D. Taunis

KL: Kur ir kada pasaulyje 
surasta didžiausias deiman
tas ? ,

At.: Užrašai rodo, kad di
džiausias pasaulyje deimantas, 
vadinamas “Cullenan” buvęs 
atrastas sausio mėn., 1905 m., 
New Premier kasykloje, netoli 
Pretorijus, pietinėj Afrikoj. 
Jis svėręs daugiau, negu 
3,025 karatų, arba 1.37 sva
ro. Jis buvo 4 colių ilgio ir 
pustrečio colio storio.

Kl.: Ar dideliais gabalais 
kartais galima rasti auksas?

Ats.: Didžiausias aukso 
šmotas buvo rasta. Byer & 
Haltman aukso kasykloje, ku
ri randasi Hill End, New 
South Wales, Australijoj 1872 
m. Jis svėrė 640 svarų ir bu
vo vertas $148,000. Mieruo- 
jant, jis buvo 4 pėdų, ir 9 co
lių ilgio, trijų pėdų ir 2 colių 
pločio ir 4 colių storio.

Kl.: Kas buvo “tėvu” tarp
tautinės “Valapuk” kalbos?

Ats.: “ V a 1 a puk,” kaipo 
tarptautinę kalbą, sukombina
vo Bavarijos kun. Jonas Mar
tinas Schleyer, kuris, būdamas 
82 metų amžiaus, mirė 1912 
m.

Kl.: Kas ir kada išrado brė- 
žukus ?

Ats.: Pirmutinis padarė brė- 
žuką John* Walker, aptieko- 
rius. iš Stockton-ęn-Tees, Ang- 

I lijoj', 1827 m., "gi saugiuosius 
I (safety); brėžukus išrado šve
das Lundstrom, >1855 m.

Kl.: Ar patirta, kokia Lenu 
ijĮjefratūra yra ant tūlų kitų 
prie žemes artimesnių plane
tų ?..• ■

Ats.:„ Taip pavyzdžiui, ast
ronomai apskaitliuoja, kad 
temperatūra (šilumos bei šal
čio laipsnis) ant Veneros-pla
netos yra 10 laipsnių žemiau 
zero, dieną i/ naktį.

Kl.: Kiek sveria popierinis 
doleris? Ir kiek sveria visi ki
ti popieriniai pinigai?

Ats.: ^Šalids fipąnSų depart- 
mentas sako, kad atsvert vie
ną; sidabrinį d.olerį reikia 20 ir 
pusę vįendolerinių bumaškų. 
Kadangi sidabrinis doleri? 
sveria 412.50 granų, tai po
pierinis svers tik 20.12-plus 
granų. Gi visi kiti popieriniai 
pinigai sveria tįe'k pat, kaip ir 
dolerinė. > .

KAIP LIETUVOS PONAI 
GERINA LIETUVIŲ 

KALBA?
Kol carų valdžia persekioja 

lietuvių spaudą, kol Lietuva 
yra po svetimų jungu, tol nega
lės nei lietuvių kalba bujoti,— 
sakydavo pirmiau patriotai.

Bet dabar Lietuva yra nepri- 
gulminga šalis per 10 metų, 
bčgyj kurių ją valdė klerikalai, 
liberalai-socialdemokratai ir ku
rią dabar valdo buržuazijos tre- 
janka po fašizmo skraiste. Na, 
ar šie apuokai pagerino lietu
vių kalbą ir ar jie ją gerina?

Per tą dešimtį metų jie nu
teisė mirtim tais pačiais Rusi
jos caro įstatymais daugybę 
geriausių Lietuvos revoliucio
nierių; tūkstančius klasiniai su
sipratusių darbininkų ir vals
tiečių sukimšo į kalėjimus; tūk
stančius nuplakė ir nukankino 
Lietuvos sūnų bei dukterų, o 
kitus tūkstančius panašių aukų 
išblaškė po svetimus kraštus.

Nesenai susitikau su vienu 
tik ką atvykusiu iš Lietuvos 
studentu, kurį Lietuvos valdžia 
atsiuntė studijuoti Amerikoj 
prekybą. Užklaustas apie Lie
tuvos teismus, įstatymus, mo
kyklas, literatūrą, ir ar jau ga
lima ten lietuvių kalba pasiekti 
augštąsias profesijas, jis paaiš
kino sekančiai:

Lietuvos teismų įstatymai 
veikia tie patys, ką buvo prie 
caro valdžios, ir Lietuvos val
džia dar nepajėgė išsiversti vi
sų tų įstatymų “gerybių” į lie
tuvių kalbą; todėl teismai daž
nai būna vedami rusų kalba, o 
teisėjų labai daug yra rusų pa
bėgėlių iš Sovietų Sąjungos; 
tik nuosprendžiai paskelbiami 
lietuvių kalba.

Augštesnėse mokyklose pir- 
maeiline kalba yra priimta vo
kiečių ; po jos seka francūzų 
kalba; lietuvių kalbos mokina
ma tik išmokti kalbėt ir rašyt. 
Gimnazijose pramoksta vokie
čių bei francūzų kalbos tik 
tiek, kad galėtų skaityt ir šiek 
tiek rašyt. Augštesnę profesi
ją užbaigti leidžia tik vokiečių 
kalba, nes lietuvių kalba nėra 
dar tiek išvystyta ir dar nėra 
pagaminta lietuviškų vadovėlių, 
mokslo knygų, iš ko galima bū
tų studijuot tokius mokslus, 
kaip mediciną, inžineriją ir tt. 
Rusų .kalba iš universitetų iš
mesta, idant studentai nesu
sirgtų bolševikų literatūros 
raudonumu.

Vidurinėse mokyklose moki
na plačiau istorijos, bet gam
tos mokslų mažai. Lietuvių li
teratūra per tą 10 metų mažai 
ką pakilo; nėra dar išleista nei 
lietuvių kalbos žodyno.

Lietuvos patriotai, fašistai, 
liaudininkai, liberalai, klerika
lai ir socialistai yra perdaug 
užsiėmę kova prieš Lietuvos 
darbo liaudį; tai nėra jiems 
laiko net mokslinti ir tobulinti 
lietuvių kalbą.

Lietuvių kalbos vengia net 
patys Kauno ministerial, sar- 
matijasi viešai poniškose įstai
gose pasirodyt su gimtąją “mu
žikų šnekta.”

Mūsų tautos mechanikai žar- 
gonuoja, apsižergę svetimų kal
bų žodžius, deda prie jų savo
tiškas: uodegas ir stenėdami ta
ria, brukdami į literatūrą, ne
paisant, ar jie sudaro atatinka
mą, kalbai tvarinį, ar ne. Kas 
tik į Lietuvos plunksnabraižoms 
užeina ant liežuvio, viską nuo 
ausies, be tvarkos terlioja į 
“lietuvių kalbą.”

Lietuvos kaimiečiai burnoj a 
prieš tokį ičesuprantamą žargo- 
ną< .

Apie keturi metai atgal, vie
nas čiagimis lietuvis advoka
tas parodė man laišką, parašy
tą vieno Lietuvos ministerio. 
Tas ponas pritapnojęs daugybę 
svetimų kalbų žodžių be ap- 

.čiuopiamo senso. Pats advoka
tas kritikuoja, juokiasi ir sako: 

‘“Matai tamsta, aš čiagimis ame
rikietis, bet tokį laišką jau ge
riau parašyčiau.”

Nesenai d. L. Pru^eika “Lai
svėj” rašė: “Tauta Maža, Kal
ba Plati.” Jis nurodė visą eilę 
žargoniško mišinio, paimto iš 
Lietuvos laikraščių. Lietuvos 
kalbadarystė virsta į ameriko
nišką “džiazą” bei “čarlstoną.”

APIE BERLYNO GEGUŽINĘ
Drg. G. Zinovjevo Nuomonė

Dienraščio skaitytojai jau 
žino apie tą pogromą, kurį pir
mą dieną gegužės surengė Ber
lyno socialdemokratų, viršinin
kai—ne tiktai vienas policijos 
viršininkas Zoergiebelis. Aiš
ku, tai buvo darbas visų par
tijos pravadyrių.

Socialdemokratai sako, kad 
Berlyno komunistų organizaci
ja yra menka. Prie jos pri
klauso tiktai 15,000 žmonių. 
Taip, kaip del Berlyno tai nė
ra didelė organizacija. Tikė
sime, kad greitai ji bus dides
nė. Bet rinkimuose į reich
stagą už Komunistų surašą bu
vo paduota 700,000 balsų, o 
tas rodo, kad partija turi ne
paprastai daug pasekėjų. An
tra vertus, nesenai įvykusiuo
se rinkimuose į dirbtuvių ko
mitetus Komunistai nepapra
stai daug laimėjo. Jie turi su 
savim kone didžiumą industri
nio proletariato.

Drg. G. Zinovjevas, rašydamas 
“Pravdoje” apie reikšmę ge
gužinės šventės Berlyne, kaip 
tiktai ir pažymi augančią Ko
munistų įtaką, nes jeigu ta įta
ka būtų menka, tai socialde
mokratų vadovybė nebūtų už
draudus parodas ir demonstra
cijas.

G. Zinovjevas Sako: “Pir
mos Gegužės parodą šiais 
metaiq s.-d. vadai dar būtų 
galėję šiaip ne taip pakęsti. 
Bet jiems rūpi ateitis. štai 
kodėl jie priėjo prie išvados, 
kad atiduoti gatvę sosta- 
miesčio darbininkams, kuo
met jie vis labiau pereina 
prie Komunistų, yra labai 
pavojinga.”
Geriau tat pralieti “biskį 

kraujo” (kaip kitame atsitiki
me rašė fašistinė “Vienybė”), 
negu rizikuoti tuo, kad komu
nistai užkariaus gatvę. Reng
dami skerdynes, socialdemok
ratai žinojo, kad tas nepakels 
jų įtakos, kad tas užkenks 
jiems. Ir jejgu. jie nusitarė 
griežtai nusistatyti, tai todėl, 
kad jiems rūpėjo ateitis. Gal 
to liaus jau bus pervėlu.

Socialdemokratų argumen
tavimą d. Zinovjevas perstato 
sekamai:

“Jeigu uždraudus geguži
nę demonstraciją ir įvyks 
mažas kraujo praliejimas—: 
tai tuo geriau: galima bus 
paskelbti nelegale raudonųjų 
frontovikų organizeiją, gali
ma bus uždrausti komunisti
nius laikraščius, pagaliaus, 
gal bus galima suvaryti į po
žemį visą komunistinę parti
ją. Be fašistinių priemonių, 
be tam tikros chirurgijos— 
vis vieno neapsieisime. Vie
naip ar kitaip, bet duoti mūšį 
Berlyne yra naudingiau da
bar, negu kada nors vėliau. 
Su bolševikų pavietre Berly
ne reikią pabaigti.”
Tai taip argumentavo social

demokratų galviniai. Juk aiš
ku, kad šioj demonstracijoj 
Berlyno komunistai visai nesi
rengė imti valdžią į savo ran
kas. Kalba ėjo apie ramų de
monstravimą. O betgi socialde
mokratams ir fas demonstravi
mas pasirodė mirtinai pavojin
gas, nes jis turėjo parodyti mil
žiniškai išaugusią komunistų 
įtaką. i Drg. G. Zinovjevas sa-

Jie pakeičia priprastus, trum
pus lietuviškus žodžius ilgiau
siais svetimų kalbų žodžiais. 
Jie nori mat išvyti visą sarma
tą iš lietuvių kalbos...

Vienas žymus anglų kalbos 
žinovas, Dr. Bach, Pennsylva- 
nijos Universiteto profesorius 
ir žurnalistas, patarė visiems, 
kurie mano patapti Rašytojais, 
poetais, korespondentais, ne
vartoti* žodžių, kurių prasmė 
nėra apčiuopiama, nepaisant iš 
kokios kalbos. Jis patarė daž
niau vartoti paprastus, trum
pus žodžius, kurie yra gyvesni 
už visokius ilgaslėpsnius ir il
gauodegius.

Visų pirma reikia žinot, ką 
nori parašyti ar pasakyti; ge
rai susitvarkyt turinį, o paskui 
perduot savo mintis supranta
miausiais savo kalbos žodžiais.

Almas. 

ko: “Uždrausdami gegužinę 
šventę Berlyne socialdemokira- 
tai patys pripažino, kad lwmu- 
nistų spėkos ir jįtaka auga.”

3 d. gegužės socialdemokrati
nis policijos prezidentas Zoer
giebelis rašė buržuaziniam 
“Berliner Tageblatt,” kad 1928 
m. komunistai perdaug jau iš
naudojo teisę rengti susirinki
mus “po atviru dangum.” Tvar
kai palaikyti jisai jau neturėjęs 
užtenkamai policijos. Iš to jis 
daro išvadą, kad komunistams 
reikia nukirsti sparnus. Vadi
nasi, prie pogromo išanksto 
rengėsi.

Socialdemokratai šiemet ne
rengė demonstracijų gatvėse. 
Kodėl? “Pasivaržyti savo spė
komis su komunistais, pasivar
žyti ramioj demonstracijoj, kur 
viskas priklauso nuo skaičiaus 
šalininkų, nuo organizuotumo, 
nuo entuziazmo — socialdemo
kratai jau negalėjo." Jie iš
anksto žinojo, kad' komunistų 
demonstracijos bus didesnės ir 
įspūdingesnės. Jie to bijojo. 
Bet šaudyti darbininkus ir jų 
vaikus jie dar nesibijojo, nes 
jie žinojo, kad policija yra jųjų 
rankose ir kad komunistai dar 
nėra taip glaudžiai susijungę 
su darbininku didžiuma, kuri 
galėtu sulaikyti policijos gink
lą !

Jau išanksto s.-d. laikraščiai 
rašė, kad “švinas kalbės,” kad 
bus žudynės ir prie to jie ata
tinkamai prisirengė. .

* * *

Kas geriau galėjo pasitar
nauti buržuazijai, negu so
cialdemokratų vadai? Jie krau
jais spjaudo ant gegužinės de
monstracijos, kuri yra simbolis 
revoliucinės šventės. Jie pasi
rodė, kaipo buržuazinė sriovė, 
kaipo kairysis buržuazijos spar
nas (o ne dešinysis darbininkų 
judėjimo sparnas). Partija, ku
ri anuomet turėjo savo eilėse 
senį Liebknechtą ir A. Bobelį, 
virto partija Zoergiebelio ir 
Noskės.

Komunistai nešaudė socialde
mokratų. Socialdemoliratai šau
dė komunistus 1919 metais lai
ke spartakiečių sukilimo, jie 
šaudo juos dabar. Jie pirmuti
niai pakėlė ranką, gindami bur
žuazijos reikalus. Komunistai, 
su. laiku, padarys iš to visas tin
kamas išvadas. 

* * *

Laidojant žuvusius barikadų 
kovose Berlyno revoliucionie
rius d. E. Telmanas, vadas Vo-* 
kieti jos kompartijos pasakė:] 
“Seniau, pirmą dieną, gegužės, 
darbi n i nkai demonstruodavo, 
statydami socialiai politinius 
reikalavimus. Pastaraisiais 
metais jie demonstruoja, staty
dami revoliucinius obalsius. 
Uždraudimas “Rote Fahne” 
(Centralio Kompartijos orga
no) ir raudonųjų frontovikų 
organizacijos yra tik pirmieji 
buržuazijos žingsniai žiauriau
sio teroro kryptim’. Buržuazija 
nori sulaikyti Komunistų Parti
jos augimą. . . Bei lyno įvykiai 
parodė nepaprastą Vokietijos 
darbininkų karžygiškumą. Jiem 
pritaria viso pasaulio prolętari- 
jai. BeginkliąLdarbifiinkai sta
tė barikadas, kad apsigynus 
nuo policijos teroro. Vokietijos 
Kompartija kaip kovojo, taip ir 
kovos prieš buržuaziją ir prieš 
social fašizmą.”

Raudonųjų frontovikų orga- t 
nizacija nesiskaito su valdžios 
dekretu, kuriuo ši organizacija 
paleidžiama. Ji gyvuos ir ko
vos. ft

L. P. %

A. D. F. Taryba Lankėsi 
Karinėj Akademijoj
WEST POINT, N. Y. — 

Šiandien William Green, A- 
merikos Darbo. Federacijos 
prezidentas su visa federa
cijos taryba temys Čia 
Jungtinių Valstijų Militari- 
nės Akademijos kadetu 
maršavimą, kad parodyti 
savo ištikimvbę Amerikos 
imperializmui.
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7 d. Liepos-July,

dalykas, 
apsiima

laiky- 
gegu- 
buvo

L. D. L. D. 39 kp. 
susirinkime 12 d.

susi- 
2-rą 

antrą
Piknikas įvyks labai patogiu laiku—Ketvirtos Liepos 

Nepriklausomybės Paskelbimo savaitėje

pagelbės jums apmo-
Įsigykit “Tarpininką”

kais, darbais.
“Svečias” giriasi, kad daug' 

naudos turi katalikas darbi->

priešingas jų siekiamam ide
alui.

Po karo, kada Amerikos 
darbdaviai susitarę pradėjo

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
* Rezidencija:

SIS W. 3rd Street
So. Boston, Mana.

Tel., So. Boston 0304 W.

susitarę nu- 
Medelj ant 

Besikalbėda- 
Lietuvos ba-

ant vietos suaukojo 
Todėl viso aukų bus 

Aukota sekančiai:

Strėnų Skaudėjimas, 
Tūkstančiai Vyrų 

buvo sėkmingai pagy
dai i u jums pagelbėti; 
mane ypatiškai kiek- 
at.si lanko. Užlaikoma

YRA PRIEINAMOS)

“LAISVES” PIKNIKAS

M. J. J. Urbszo
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei- 

Schuylkill Avenue,

ULMER PARK Music Hall
GALE 25-tos AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedėlio- 
mia nuo 9:30 iki 6 va), po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

užsienyj — $1.50, vienas 
numeris 15c.

duoda $200 arba lai-
Lietuvą ir atgal—do-

“Svečio” suprati-

si 
prieš

Specialistas nuo 25 Metų Atgal 
110 East 16th Street, N. Y 

Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų.

$23.00
A. L. D. L. D. 39 kp. $10.00; 
St. Liukincvičius ir O. Dzinge- 

jlienė po $2.00; J. Elinckas, P. 
i Kručas

Tarpininkas
Vaisbos, Kultūros ir Dailės Mėnesinis 
Žurnalas, su spalvuotais paveikslais.

40 puslapių, didelio formato.
Prenumerata metams $1, vienas nu
meris 10c;

Tarpininkas” 
vakortę j 
vanų.

Tarpininkas” 
keti bilas. 
tuojau, tai sužinosit, kaip tų ga
lima padaryti.

Kreipkitės' šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

praktikavosi di- 
miestuose Euro-!

doje, laukitės 
pasi

kitas kataliku kunigas Bed- daug rasi faktų iš vienuolynų (mingas. 
ford karta atvirai pasakė, kad gyvenimo.

pa- mu, kad tik-vienuolės žmones
siute šunes, kuriuos reikia nu-1 išauklėja,

1

Puslapis Trečias

Atsakymas “Darbininko” Ko
respondentui “Svečiui.”

Gražaus vardo laikraštyje 
“Darbininke,” geguž. 3 d. kle- 

i rikalinis “Svečias” neva atsa- 
į ko į Svyrūnėlio koresponden- 
įciją, kuri tilpo “Laisvėje.” 

| “Svečias” išgiria visą kunigų 
| uždėtą biznį, kaipo vieną ge- 

riaį^ių darbininkų reikalų gy- 
' nėją. Ištiesų, kada paimi 
į “Darbininką” į rankas, iš jo 

vardo tikrai atrodo, kad dar- 
; bininkų reikalų gynėjas, bet 

kaip pažiūri i jo turinį, tai, sa
kant “Svečio” žodžiais—purvi
nas. Tokiam laikraščiui, kaip 
“Darbininkas,” daug geriau 
pritiktų vardas “Kunigas” ar
ba “Akla Davatka,” nes jis tik 

I jų reikalus ir gina, o darbinin- 
1 kų reikalai jam neapeina, nes 

katalikiškas “idealas,” tai 
skurdas, už ką mano gauti

kais.” darbininkas turi 
naudos iš bažnyčios, kaip 
“Svečias” sako, kaip iš ožio 
pieno, o kunigas, su bažnyčios 

nukapoti darbininkams algas, i pagelba, melžia iš parapijo- 
pastarieji atsakė streikais.. nų dolerius, kaip iš šviežiapie- 
Keli šimtai tūkstančių mainie-lnės karvutės. Vienuolės pa- 
rių, audėjų ir kitų streikavo švenčia savo gyvenimą globo- 
kelius mėnesius, o tai kunigai i jimui nelaimingųjų, tai tos 
ar užtarė darbininkus? Vi-j profesijos vyrų, kuriems už- 
sai ne. Prieš'pat plieno dar- drausta rojaus vaisius ragau- 
bininkų streiką, rugsėjo 21 d., i ti. Juk praeitais metais pla- 
1919 m., Braddock, Pa., šv. įčiai laikraščiai rašė, kaip Leh- 
Brendano bažnyčios klebonas, I kijoj Lvovo vienulyno kunigai 
kunigas R. Malyneux, pasakė I bekeldami orgijas su vienuolė- 
pamokslą prieš streikierius, | mis net gavo ir teisme atsi-Į 
smarkiai iškeikdamas juos. įdurti. Jeigu “Svečias” nori j
Plieno trustas tuojaus šitą pa-i plačiai apie vienulynų paslap-[ šelpimo 
mokslą išspausdino brošiūros Į tis žinoti, tai perskaityk kny- susirinkimą 
formoj ir milionus kopijų pa-lgas “Barbora U’brika” arba Nors buvo 
skleidė po visa Amerika. Vėli “Moterys ir Išpažintis,” tai ten bet susirinkimas

- ‘ ‘ - - ' ’ -......................... ' ' . Matyt,
darbininkai nemato 
šelpti pietinių valstijų 
kuo jaučius darbininkus, 
nežiūrint to, visgi pavyko su
rinkti $182.24. North-East 
komunistų skyrius aukojo 100 
dolerių; Lebow brolių dirbtu
vėj surinkta $21.95; Inžinie
rių unijos skyrius No. 272 au- 
koio $10. Kiti surinkti dole-

apleisti šio pirmo pikniko, ku
ris rengiamas 30-tą d. gegu
žės, Runo farmoje. Jis turė
tų būt skaitlingas ir pavyzdin
gas ne del to, kad pirmutinis, 
bet del to, kad jų šiemet daug 
nebus, nes, kaip sakiau, bus 
draugiški išvažiavimai pas eže
rus.

Degtindariai Apgirdė 
Vaikus LIETUVIS GRABORIUS

malšinti kulkomis.”
Darbininku klasių kovos is- 

' torijoj nei vieną sykį nebuvo 
atsitikę, kad vyskupai ar kuni
gai būtu padėję darbininkams 
kovą laimėti. Paimkim tik 68 
metus atgal ir ką tada kuni- 

įgai darė toj pačioj Lietuvoj po 
.rusų caro jungu? Ogi xkaip 

juodai dvarininkai, taip ir kunigai tu-

sako, iš “bolševi
kiškos laisvės tiek darbinin
kams yra naudos, kiek iš ožio 
pieno.” Mat. kunigams ir jų 
klapčiukams, kaipo amžiniems! 
laisvės priešams, matosi, kad 
bolševikiška laisvė jų 
politikai varyti tiek duoda 
naudos, kaip ožys pieno. O 
darbininkams bolševikiška lai- n{l sykį pasakojant senelę, ku-j 
svė atidaro akis ir parodo tą rj atmena vergijos laikus, sa-! 
kelią, kur kiekvienas darbiniu- k(), ]<urje buvo dvarininkų ve r-I

o visos kultūringos 
m o k y k 1 o s—gy v u 1 i u s. 

Nei vienas pasaulio gęnijus 
neišėjo iš vienuolyno sienų, 
kad būtu nuveikęs naudingą 
darbą visuomenei. Visi nau
ji išradėjai genijai nelaukė iš 
dievo pageIbos, bet savo pasi
ryžimu, kantrumu ir i 
milžiniškus darbus padare 
šaulyje.

“Svečias” klausia, kodėl bol- 
Canados valdžia per-

Gegužės 16 d. Tarp. Darb. 
anglų skyrius šaukė 

Liet, svetainėn, 
gerai išgarsinta, 

nebuvo sek- 
dar vietos 

svarbos 
strei- 
Bet,

Iš Alytaus gauta žinia, 
kad Miroslavo valse., Balka- 
sodžių kaimo ūkininkai Šve- 
dauskas ir Krigelevičius 
slapta vare miške netoli 
Nemuno degtinę. Ten juos 
užtiko kaimo vaikais. Deg
tindariai, pabijoję, kad jų 
nepraneštų policijai, vaikus 
prisiviliojo ir taip nugirdė, 
kad iš jų vienas, Zigmas 
Butėnas, 13 metu, mirė.

7 C Z

\ Norintieji ge
riausio patar
navimo ir

$1,080 Tik Už 60 Centy
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

I stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
doleriu. Kų tas tūkstantis dolerių

'žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
'kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 

jsini kaina parodytum, tai jam malo
nesne būtu sveikata, negu tas aukso 

; kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokiui nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 

[bile vinnos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikata.-

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkidėlimo, skilvio nemali- 

Įmo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
ploi-kanų, slopinimo.-i lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gaufji vaist- 

"* žolių, kurios jums sugražins sveika
tų, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų .suirimų, galvos 
' skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
(širdies ligą, tai Atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 

I ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 
isų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

jinūsi) žolių pardavinėtojai visuose 
i miestuose.

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

Greenpoint

ištverme | riais, nes veik kiekvienas da
li pa-[vė po dolerį.

Ta pati organizacija 10, 11 
ir 12 d. gegužės rinko aukas 
vaikštinėjant po stubas del 
streikuojančių audėjų. Su
rinkta apie $300.

Iš Baltimorės žadama - pa
siųsti į Cleveltndo konvenciją 
apie 10 delegatų. žinoma, 
tam dalykui reikės apie 400 
dolerių. Progresyvės organi
zacijos turėtų paskirti po kiek 
nors iš savo iždų, kad paden- 

|darbus aikštėn, tai tuojaus rė- gus delegatų keliones lėšas, 
jkia visa gerkle, kad meluoja 
arba šmeižia. Jeigu kas bijo 
kritikos, tai tas tegul sau go j a- 

savo darbuose prasižengti 
dorą ir teisingumą.

Svyrūnėlis.

rejo istisus kaimus valstiečių • ,•' XT i - • i-- • 'sevikiu;pavergė. Net as girdėjau vie-i , • • ‘ ~ [sekioja
šiol nežinojai, kad Canados 

j valdžia kapitalistų ir kunigų 
. , . j - i . rankose? Kadangi bolševikaip-ai, tai dar puse bėdos, bet! . ...... ,,.iiTeisei; kad greičiau nustūmus kurie kaimai buvo kunigo ver- i pines; kap,t^llstus "f crĮkia galJ 
..... ,. jvų, bet veda griežta kova uz• gai, tai tiems reikėdavo diena .X • , ,, .. • G - •... n i , • . ilrtivi, dėlto esti visokiais bu-I ir naktį dirbti. Gal kunigai , . ... . T •...  . „. . 1; . .._.u . .. .i . dms persekiojami. Jeigu kaskatali- prisidėjo prie vergijos panaiki- .. .. .. , , .1 ' ' j i I iškelia re i gijos agentu blogus

sau nuo sprando tą priespau
dos naštą.

“Svečio” nuomone, 
kui galima laisvai protauti ir nimo? Nieko panašaus. Jei-; 
veikti, jeigu tik nėra prieš su- gu revoliuciniai darbininkai' 
tvertojo teises.” čia labai ap- nebūtų pradėję judėti, ir ne-J 
sirinka sakydamas. Katalikui j būtų pradėjus rodytis revoliu-! 
galima laisvai protauti ir veik-1 cijos šmėkla, tai gal būtų ii-į 

kunigų ir gai tęsusis vergija. Rusų ca
ras ne iš savo ir ne iš kunigų 

išnaudoti iki malonės panaikino vergiją, bet 
sau tą už'revoliucinių darbininku kovos 

.nuopelnas. Ir tas žmogus drįs- 
nori, kad Svyru-i ta sakyti, kad kunigai prisidė- 

nėlis prirodytų faktiškai, kokie I jo prie darbininkų klasės bū- 
kunigai, kokiame streike, ko-ivio pagerinimo, 
kioj vietoj ir kada buvo prie-!
šingi

ti, jeigu nėra prie 
kapitalistų teises, kurie darbi
ninką stengiasi 
kaulo, laikydami 
šventą teisę.

“Svečias

Pradedant nuo viduramžių 
žodžiais i ir baigiant iki šių dienų, pilna 

pasakyti, kiek kuni- darbininku klasės kovos isto- 
gams rūpi kova už darbininkų Į rija užpildyta kunigų niekšiš- 
reikalus; reikėjo “Svečiui” ta 
senai įsitėmyti, kaip kunigai 
rėkia iš amboniju : “Palaimin
ti tie. kurie kenčia ir vargsta, ninkas iš bažnyčių ir vienuoly 
nes jie apturės dangaus kara- nų, atlieka tikybine 
lystę.” Reiškia, kad kunigai 
tik laimina varguolius, kad jie 
būtų kantrūs ir toliau kentėtų, 
o streikas, kaipo kovą už ge
resnį duonos kąsnį, tai yra

pri e der
mes, o vienuoles pašvenčia sa
vo gyvenimą globojimui nelai
mingųjų, mokytojauja mokyk
lose ir auklėja jaunimą, “kad 
būtų žmonėmis, o ne gyvuliu- j

tame 
žės, apart kitų reikalų, 
apsvarstytas atsišaukimas Ko
miteto šelpimui Lietuvos Ba- 
duolių. Draugai nutarė pa- 
aukot iš iždo $10.00 ir šiaip 
draugai suaukojo $7.00.

Būrelis draugų 
važiavo pas K. 
ūkės 19 d. geg. 
mi,* nepamiršo ir 

i duolių,

Druid Hill parke yra dide
lis prūdas, iš kurio vartoja
mas gėrimui vanduo. Jis ap
tvertas labai silpna tvora. 
Koks mėnuo atgal miesto ad
vokatas W. P. Hali įvažiavo 
į tą prūdą ir dar laimė, kad 
pribuvo greita pagelba ir jį 
išgelbėjo. Dabar • įvažiavo 
juodukas ir prigėrė. Dabar 
miesto valdžia susirūpino šiuo 
klausimu ir žada prūdą geriau 
aptverti. Mat, nemalonu tą 
vandenį gerti, kur žmogus nu
skendo.

A.L.D.L.D. 25 Kuopos
Koresp.

‘GERAI PATAIKOT’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauska*, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko'po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms pc 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”
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Baigus mokslą ir praktikavusi l 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
poje.

Reikale
kreipkitės:

184 GRAND STREET
Arti Bedford Ave.

Brooklyn,, N. Y.

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių' ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažamės Ligos, Nervų 
Apmirimas 
ir Neuralgija, 
ir Moterų 
(loma. Aš 
Jūs matote 
viena kart 
sekretai.
(KAINOS 

X-SPINDULTAT, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IšEGZA- 

MIN AVIMAS.
UŽDYK A PA TA RIMAI—IŠTYRI- 

MAI.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Iš Philadelphijos Atvažiuoja Specialis 
Traukinis, Iš Wilkes Barre Atvažiuoja Ba
sas Ir Girdėt, Kad Būriai Iš Kitų Miestų 

Rengiasi Atvažiuoti.

• Bus chorai ne vien tik iš New Yorko apielinkės, 
^bet ir iš toliau. Visi chorai bendrai dainuos

Internacionalą ir kitas dainas. Tai sudarys 
chorą iš apie 250 ypatų. Taipgi visi chorai 

dainuos ir skyriumi.
ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Atsiminkite, kad prieš “Laisvės” pikniką įvyksta Komu
nistų Partijos Lietfrakcijos planumo suvažiavimas, čia 

bus draugų iš visos Amerikos.

Turėsime Senų Draugų: J. Šukys ir H. Stan 
kus Laukiami į Šį Pikniką.

Draugas J. Šukys jau pats yra išsitaręs, kad at
važiuos šią vasarą į Brooklyną. Mes* manome, 
kad worcesteriečiai atsiųs draugą H. Stankų. 
Tat būkime prisirengę girdėt jų prakalbas ‘L.’ 

piknike.

M. Endriulis, M. 
Grudis, P. Šlekaitis, J. Anta
naitis ir J. Fogelis po $1; K. 
Medelis, V. Valukas, V. Me
delis ir J. Grinevičius po 50c.

Apart kitų tarimų, kuriuos 
padarė viršminėta kuopa, tai 
sekanti verti paminėti.

(1) Pakeitė laikymą 
rinkimų, vietoj laikyti 
vai. po pietų kiekvieną
nedėldienį, dabar bus laikomi 
toj pačioj dienoj ir svetainėj, 
tiktai 10 vai. ryte.

(2) Užgyrė B. V. K. ren
giamą pikniką 30 dieną gegu
žės, Run o farm oje ir išrinko 
darbininkus.

(3) Nutarė rengti draugiš
kus išvažiavimus vasaros lai
ku, prie ežerų, ir kad būtų ge
resnės pasekmės, išrinko komi
siją surasti vietas ir susižinot 
su draugais, kurie turi savo 
karus, kad išvažiavimai būtų 
pasekmingi. Iš šių tarimų ir 
draugų pakilusio ūpo pasiro
do, kad visi pasibengę darbuo
tis, nepaisant tokių gaivalų, 
kurie nekenčia apšvietos ir sa
vo iltis galanda prieš A. L. D. 
L. D. organizaciją.

Vienas peiktinas 
kad draugai, kurie
kokį darbą atlikti, o neatlieka. 
Pavyzdžiui, kuopa turi savo 
korespondentą, bet ar jis atlie
ka savo užduotis? Jau penk
tas susirinkimas kaip vis gir
disi jo raportas—“nieko.” Ar 
gi jau ištikro čia nieko nėra, 
kad negalima parašyt kores
pondenciją bent kartą į mėne
sį? Yra ir būt galima daug 
ką parašyti, bet čia apsileidi
mas ir draugai neturėtų į tai 
per pirštus žiūrėti. Taip pat 
draugai ir draugės neturėtų

Kaip kitų kolonijų lietuviai, 
taip ir mūsų subruzdo rinkti 
aukas Lietuvos baduoliams. 
Per praėjusią savaitę surinkta 
$47.25. Pinigai pasiųsti R. Mi- 
zaros vardu.

Aukojo sekamai:
G. D. D. K. Susivienijimas 

$10.00; A. L. D. L. D. 88 kuo
pa $10.00; A. P. L. A. 10 kuo
pa $5.00; J. Petraškevičia 
$5.00, P. Bekeža, J. Tenikai- 
tis, A. Dambrauskas, J. Maci
jauskas, A. Purvineckas, J. 
Albauskas, L. Dumša, S. So- 
batas, B. Giačas, L. Bekežie- 
nė, J. Vingris, S. Liaudanskas 
ir G. Jaras po $1; J. Kazlaus
kas $2; V. Žilius, K. Butkie
nė, K. Makoveckas ir J. Sku
čas po 50c; J. Masnickas 25c; 
viso $47.25. Visiem aukoto
jams tariu širdingai ačiū.

J. Petraškevičius.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon 
servatorij^, duoda lekcijas ant amui- 
kos. Norintieji, kad jūsų raikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pageibą. Kreipkitės šiuo adresui

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergaiai 
1218 So. 10th St., Camden, N. <1,

:r==========X===^==—--------------- -g
Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiau*; laiką. 
Mes gvarantuojam 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. Nedėl'Hen’ais nuo 11 iki 2 
vai. dienų. Lietuvis mokytojas L.
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tn St., N.Y.

Naujausios Mados Žemiausia Kaina
John Naujokas 

kauskas, 214 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų. . .

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 myj 
Ii rūkyti ir sako be jų biznyje ne
galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės I 
draugų cigarų viršminėtais vardais, | 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiem* patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
Kareikalavimo visur J kitus miestus 
iznieriams ir privatiškiems žmo

nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

Naujoki; Cigaru Dirbėjai
267 Division Avenue. Brooklyn, N. Y.

PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 į SAVAITĘ

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno anielinkčie.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

I 
I

Dabar gaunami is fabrikų šie daiktai:
Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite, 

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe Bedford ir Driggs Avenue* 

Telephone, Grlienpoint 2372

Krautuve atdara nuo 8 v\ ryte iki 8 v. vakare



Puslapis Ketvirtas

WYOMING VALLEY IR 
APIEL1NKĖ

su-

la i- 
bė- 
kur 
tai

Šioj apielinkėj darbai 
mažėjo iki žemiausio laipsnio. 
Kaip kur dar dirba pusę 
ko, tai ir su duonele pusė 
dos, bet yra tokių vietų, 
dirba tik vieną trečdalį,
jau tiems labai sunku pragy
venti. Ypač num. 6 mainoj 
darbininkai jau treti metai ne
gali nei ant duonos užsidirbti. 
Labai daug darbininkų suvar
gusių. Jaunesnieji išvažinėjo 
kitur, į viršutinius darbus, o 
senesnieji, su didesnėmis šei
mynomis ir be pinigų, negali 
nei kitur išvažiuoti, tai ir ken
čia vargą susispaudę.

Unija visai pakrikdyta, gal 
tik apie du nuošimčiai moka 
į uniją. Tai kontraktoriai ir

mą, nes turime daug svarbių 
reikalų, kuriuos būtinai reikės 
apsvarstyti, tai gauni atsaky
mą, kad atliks tai ir be ma
nęs. Bet kai kurie nedrįsta 
taip sakyti, tai atsako, kad 
bus susirinkime, vienok neat
eina. Tokis pasielgimas, tai 
ne kito apgavimas, kad žadė
jai ateiti ir neatėjai, bet pats 

i savęs. Juk ne man, ar kitam, 
kurie susirinkime dalyvavo, 
padarei skriaudą, bet pats sau. 
Juk tai trukdomas visas dar
bas, susirinkimai neįvyksta ir 
negalima nieko aptarti. Bet 
pažangesnieji draugai nenu
pučia dvasioje, darbuojasi, 

! kiek galėdami, kviečia narius 
į susirinkimus, garsina juos 
per laikraščius, bet vis dar 
pageidaujamu vaisiu nesimato.

Dabar A. L. D. L. D. XII 
Apskričio konferencija jau ne
toli. Todėl kuopų valdybos 

i nariai turėtų 
pasvarstyti šį klausimą, kodėl

lokalų viršininkai arba kon- arba veiklesni 
traktorėliai šaukia užsimokėti 1 -
į uniją, nes kitaip gąsdina iš- daugelis narių nesilanko į su
metimu iš darbo. Bet dange- sirinkimus ir raportuoti kon- 
lis darbininkų atsako: kas jusTerencijoj, o čia gal surasime 
išrinko, tas tegul ir moka. kaip prašalinti tas prie-

šioj apielinkėj darbininkai žastis, kurios kenkia mūsų a- 
tamsūs ir nenorinti protauti, belnam darbui.
Jie vis dar nepajėgia atsikra
tyti 
.iu- 
kad 
Jais 
tys 
pu susitinki darbininkus ir pa- sėkmės, 
sakai, kad ateitų į susirinki-! Senas Inkermanietis

Reikia pažymėti, kad dar 
nuo tų supuvusių tradici-; pirmu sykiu rengiamas pikni- 
Jie nesupranta nei to,įkas nedėldienį, kuris įvyks 9 

niekas kitas mūsų reika- d. birželio, Valley View Par- 
nesirūpins, jeigu mes pa- ke. Bus gera programa ir ti- 
nesirūpinsime. Tuo tar-jkimės, kad turėsime geras pa-

Polemika ir Kritika
WORCESTER, MASS.

A. L. D. L. D. 11 Kuopos Ko
misijos Žodis Reikale Pole

mikų Albino Stankaus ir
J. J. Bakšio

Mes, A. L. D. L. D. 11 kuo
pos laikytame 5 d. gegužės su
sirinkime išrinkta komisija, 
tariam žodį kas link virš mi
nėtų polemikų. Polemikos 
laikrašty daro daug nesmagu
mų organizacijom ir net blė- 
dies. Bet mes sakome, kad 
“Laisvė 
met 
(Argi

Bet mes sakome, 
i” negerai padarė, kuo- 
talpina nesušvelninus 
nesušvelninus ?—Red.) 

korespondencijas, ir antrą 
klaidą padarė, tai kuomet ne 
vietoj uždarė polemikas, nes 
paskutinė A. Stankaus pole
mika buvo labai? nešvari, nors 
ir J. J. Bakšys turėjo aštrių 
išsitarimų, bet visgi išsitarimai 
buvo pamatuoti. Bet kuomet 
A. Stankus taip toli nuėjo, 
kad net protą J. J. 
pradėjo analizuoti, 
mas toj šakoj jokiu 
tu ir net jau siunčia 
Choro organizatorę 
skienę, kad J. Bakšio protą 
atsuktų. Mes pareiškiame, 
kad J. J. Bakšio veikimas dar
bininkiškose organizacijose 
per ilgus metus padaro jį svei
ku protu ir galva nesukinėja- 
ma ir ji niekam nereikia at-

sukti. Kas link “Laisves” pa
tarimo, kad J. J. Bakšio rištų 
tų klausimą vietines draugi
jos, to tai padaryti negalima, 
nors J. J. Bakšys priklauso 
prie visų darbininkiškų orga
nizacijų ir jose dirba, bet A. 
Stankus nepriklauso nei prie 
jokių, darbininkiškų organiza
cijų, išskiriant republikonų 
partiją, kur A. Stankus pra
eitais metais agitavo L. U. 
Kliuba, kad darbininkai bal- 
suolų už Hooverį.

Ir, mūsų supratimu, “Lais
vė” turėjo duoti toj polemi
koj J. J. Bakšiui paskutinį žo
dį, kuris yra darbininkiškų or
ganizacijų narys ir net “Lais
vės” darbuotojas, o ne tam re
publikonų bernui.
A.L.D.L.D. 11 Kp. Komisija:

J. K. Karazija, 
J. Skliutas, 
Vincas Norkevičia.

Ar Gi Tai Sapnas?
JUXJUU

Bakšio 
nebūda- 

specialis- 
pas Aido 
M. Suka

Vienui vienas, užsidaręs kambaryj iklopas atsako: “Niekas! Niekas!” Kyklo- 
prie deskos, mąsčiau, galvojau, ant popie- pai pradeda juoktis ir išsiskirsto. Tuom 
ros su plunksna braižiau susisukusias vin- tarpu sumanus Odyssėjus sumislija naują 
ges. O tie juodi ženklai, tas visas sukrei-' būdą ištrūkimui iš nelaimes. Kyklopui at- 
vinimas, rodė mintyse gimstančius vaizdus.1 sisėdus pas duris, jis suriša greta po tris 
Užsisvajojau labai giliai ir ranka paliovė avinus, o po vidurinio papilve pariša po 
krutėjus. Mat, mintys perdaug toli į sva- vieną savo jūrininkų, o galiaus ir pats įsi- 
jones nuskrido, todėl ranka atsisakė, nega- kabina po vieno avino papilve ir laukia, 
Įėjo jas piešti ant popieros... i kada kyklopas paleis avis.. Ant rytojaus

žsisvėriau ant deskos, veidai pasislė- kyklopas atrita uolą ir paleidžia avis, bet 
elnuose, o mintys vis lakstė toliaus ir pats rankas išskėtęs atsisėda tarpduryje 

toliaus po pasaulį, kaip elektros sriovė; kad saugoti savo blogdarius. Graibstyda- 
pervėrė kiaurai žemę, nuskrido augštai į: mas su rankomis nieko daugiau nesučiuo- 
dausas pas planetas, tai į žilą praeitį—j pia, kaip tik avių vilnas, ir tokiu būdu 
Matūzelio laikus, į senovės graikų—make-! Odyssėjus ištrūksta iš nelaimės.
donišką periodą, Aleksandro viešpatavimą,: Odyssėjus išsigelbėjęs nuo mirties, at- 
jo didelius, baisius karus su kitomis tauto- Į siduria ant Aeolo salos, vėju karaliaus ša- 
mis, jo paties kareivių sukilimus, suokai-' iyje. čia karalius vaišina kuo geriausiai 
bius pries ji n-to visko nuslopinimą, per-1 Odyssėjų, o jam iškeliaujant, užrišęs į 
galėjimą. Paskui apsistoju ant taip vadi- i maišelį, padavė jam visus pavojingus ve- 
namos graikų klasiškos literatūros ir skai-1 jus. p0 devynių dienų Odyssėjus laimin- 
tau, studijuoju Odyssėjaus klaidžiojimą po | gaį prisiartino beveik prie pat Ithakos 
pasaulį su kareiviais, jo laimes ir nelaimes, krantų. Čia jo jūrininkai neiškenčia savo 

žingeidumu ir pažiūri, kas yra užrištame 
maišelyje, per ką ištrūkę nelemtieji vėjai, 
mėtydami Odyssėjaus laivus, vėl atvaro 
juos pas Aeolo salą. Už peržengimą pri
sakymo, salos valdonas ant Odyssėjaus di
džiai užsirūstina.

Iš čia Odyssėjus užklysta į Listrigonų 
šalį. Listrigonai yra milžinai ir maitinasi 
žmogiena. Jie išmuša daugybę Odyssėjaus 
jūrininkų ir sunaikina jo laivus, išskyrus 
vieną tik. Odyssėjaus laivą. Nuo čia Odys
sėjus, plaukdamas toliau, užklysta į Aivios 
salyną, kur gyvena garsingoji Kirkė, sau
lės duktė.

Odyssėjus, bijodamas; kad vėl jį nepa
tiktų kokia nelaimė, išleidžia savo dvide
šimts jūrininkų ištyrinėti salyną. Tie, | 
vaikščiodami po salyną, užeina puikų palo-! 
cių, į kurį įėjus juos karalienė su savo tar- j 
nais labai meiliai sveikina ir tuoj aus p ra-| 
deda skaniais valgiais vaišinti. Pakelei- i 
viams T
da persimainyti iš žmonių į kiaules, ir ra
gana Kirkė uždaro juos į tvartą ir šeria 
gilėmis. Tuo tarpu Eurylochas, kuris nė
jo į vidų palociaus, nubėga pas Odyssėjų 
ir papasakoja jam, kas atsitiko su jo drau-' 
gaiš. Odyssėjus pats skubinasi į palocių, 
bet pakelėj sutinka Hermesą, kuris duoda 
jam patarimą, kaip apsisaugoti nuo paver
timo į gyvulį. Kirkė ir jį meiliai priima 
ir vaišina. Jam pradėjus valgyti, Kirkė 
palytėdama jį rykščiuke taria: “Eik į 
tvartą pas anuos!” Bet Odyssėjus ištrau
kia kardą ir šoka ant Kirkės, kuri įvaryta 
į nusistebėjimą, kad jos burtai neturi ant 
jo įtekmės, nusigandus puola ant< kelių ir 
pradeda melsti susimyĮėjimo. Ji prisiekia, 
kad daugiaus Odyssėjui nieko blogo neda
rys ir jūrininkams,paverstiems į kiaules, 
sugrąžina žmogišką išveizdą.

(Tąsa bus)

Tuom

NUO RED.—A. L. D. L. D. 
1.1 kuopos komisija smerkia 
redakciją, kad ji talpino ne
sušvelninus polemikos. Bet ar 
komisija skaitė tų polemikų 
originalus, jeigu sako, kad tal
pinome nesušvelninę ? Pap
rastai iki šiol redakcija labai 
švelnino visas polemikas. Bet 
dažnai būna tokių polemikų, 
kad, išbraukus iš jų plūdimą
si, pasiliktų tik autorių para
šai, todėl ir labai sušvelnytose 
dar užtenka “perlų.”

Komisija smerkia redakciją, 
kad mes palaikėme Stankaus 
pusę ir nuskriaudėme Bakšį, 
uždarydami diskusijas. Mes 
manome, kad kurio polemiškų 
raštų daugiau telpa, tas būna 
labiau nuskriaustas, nes skai
tytojai iš tokių polemikų ap- 
kainuoja ir jų autorius. Bet 
jeigu kiiQpa bei jos komisija 
taip mano, tai mes mielu no
ru atlyginame Bakšiui skriau
dą ir žemiau talpiname jo tą 
polemiką, kurią buvome sulai
kę, o skaitytojai lai sprendžia, 
ar redakcija daug prasikalsta, 
kuomet tokio turinio polemi
kas sulaiko ir ar daug skai
tytojai iš jų gali pasimokinti?

Talpiname gramatiškas klai
das pataisę.

darbų, bet tamsta esi buržu
jų uodega, o tamstos idėjos— 
doleris, kas moka, tam ir tar
naujate. Pavyzdžiui, praeitus 
rinkimus, kuomet gavote pa
mokėti iš buržujų partijos, tai 
ir kalbėjote, kad žmonės bal
suotų už juos, tai tiesiog gė
da su tokiu žmogum ką nors 
turėti.

Paskui tasai žmogiukas ra
šo, kad Bakšys atsimins, kad 
jis ką nors gero padarė del 
Aido Choro. Aš, rodos, atsi
miniau ir parašiau jūsų visus 
didvyriškus darbus, bet justą 
visą pavadinote muciniu, tary
tum, kad jūs, būdamas Aido 
Choro mokytojas per du me
tus, nieko daugiaus ir neda
rėte, kaip tik mucinį. Jeigu 
jums dar ir šio neužteks, tai 
gausi daugiaus. Aš esu už
ganėdintas mikliu protu, daug 
geri aus, negu tamsta buku 
protu.

J. J. Bakšys.
24 Suffield St.
Meldžiu viską neišmesti iš 

šios korespondencijos.

WINNIPEG, KANADA
Atsakymas Vietiniui

“Laisvės” 109 num. iš

pė

Odyssėjus užklysta į kyklopų šalį. Tie 
kyklopai milžinai, turinti po vieną akį ant 
vidurio kaktos; jie gyvena urvuose, iš
raustuose jūrių antkrantčse. Čia Odys
sėjus išlipa su savo dvylika kareivių, d ki
tus palieka laivynej, ir besižvalgydamas, 
patėmija urvą, į kurį jie ir nusiduoda. Ur
ve jie užtinka sūrių, pieno ir vyno, ir susė
dę pradeda valgyt ir gert, bet tuomi tarpu 
kyklopas parvaro savo avis ir ožkas, ku
rias suveja į urvą, o išėjimo vietą užrita su 
didžia uola, ir pamato po kampus besislap
stančius nepažystamus svečius. Dabar jis 
pasigriebęs du Odyssėjaus draugus, tren
kia į žemę ir, sukapojęs jų kūnus, vakarie
niauja, o prisisotinęs žmogiena, atsigula. 
Odyssėjus dabar galėtų baisųjį kyklopą su 
savo kardu nukirsti, bet negalėtų nuo du
rų atrišti sunkią uolą, todėl turi kęsti bai
mę toliau. Ant , rytojaus, kyklopas vėl 
griebia jo du draugu, pasigamina iš jų 
pusrytį ir išgena savo bandą, bet ant durų 
vėl užrita uolą. Tuom tarpu Odyssėjus 
pradeda mislyti, kokiu būdu ištrūkus nuo 
nelaimės. Jis nusmailina smaigo galą, įki
ša į ugnį, apdegina, kad kietesnis būtų. 
Kada kyklopas sugrįžta vakare namo ir 
vėl pagriebęs du jūrininku vakarieniauja, 
Odyssėjus prisiartinęs prie jo ir su nusilen
kimu duoda jam pilną ąsotį vyno. Kyklo- 
pui vynas patiko ir jis jo daugiau reika
lauja. Odyssėjus kyklopui pasisako, kad 
jo vardas “Niekas,” o kyklopas už skanų 
gėralą jam prižada “Nieką” suėsti tiktai 
tada, kada jau neliks nei vieno jo jūrinin
ko. Netrukus kyklopas nuo vyno apsisvai
ginęs užmiega. Odyssėjus smaigą apdegi
na, ir pritykojęs, įdegintą smaigą įbeda ky
klopui į akį. Kyklopas staiga atsibudęs iš 
skausmo pradeda rėkti ir sušaukia ant pa- 
gelbos kitus kyklorus, kurie subėgę pas 
urvą klausia: “Kas tave nuskriaudė?” Ky-

Worcester, Mass.
| 

“Laisvės” numeryj 84 skai
tau Albino Stankaus būk tai 
atsakymas ant mano rašymo, 
bet perdėm žiūrint nieko rim
to nepasako, kaip tik kolionės, į 
kur negali nieko atsakyti, nes' 
ten buvo viskas teisingai pa-1 
rašyta, tai pavadina mucinu ?■ 
Aš manau, kad ne tamsta | 
vienas skaitai “Laisvę,” kurie i 
skaitė tą korespondenciją, tie | 
visi matė, kad ten viskas buvo , 
aiškiai parašyta ir jokio ten; 
mucinio nebuvo, tik visi tams- ■ 
tos nuopelnai. Tai geriausiai 
jo atsikratyti vienu žodžiu. 
Man atrodo, kad tamstos gal
velėj mucinis pasidarė ? Pas
kui patariate paklausti Sukac
kienės, kad ji man atgaivintų į 
atmintį. Aš manau, tamsta j 
paklauskite gerą gydytoją, 
kol dar nepervėlu, kas su 
tamsta atsitiko? Man nerei-Į 
kėjo klausti Sukockienės, bet i 
ji manęs paklausė, ką choras 
turi daryti su tokiū žmogum, 
kuris nei iš to, nei iš šio iš
plūdo visą chorą visais savo' 
inteligentiškais žodžiais. Aš, Į 
girdi, norėjau persiskirti kuo; 
mandagiausia, o jisai purvina 
visaip. Aš atsakiau draugei 
Sukackienei, kad aš atsakysiu 
ir Sukackienė su tuo sutiko. 
Sutiko ir visi kito choristai, 
nes tamsta, tur būt, matei, 

bevalgant, štai jų išveizdos prade-j fh?ris,tai,1 tai^ tamstą mylėjo, 
------ * - x kaip vaikas kad myli riciną?

Kas link Grigučio Lawrence 
ir pasiėmimas 20 dolerių, tai 
tamsta nors, atsiprašant, ir ad
vokatas, bet ir to nesupranti, 
kad prisirengimas į Lawrence 
važiuoti, tai ir priklausė jums, 
bet kuomet-jūs pasakėte, kad 
turi jums apmokėti 20 dole
rių, tai mes ir sutikome pa
mokėti 10 dolerių tik todėl, 
kad mums buvo sarmata 
klausyti jūsų argumentų su 
draugais lawrencieciais. Mes 
nekurie pasakėme: “Suaukosi
me patys, kad tik jumis su
stabdyti.” Mane vienas drau
gas iš Lawrence’o priėjęs 
klausia, iš kur'jūs tą fašistą 
ištraukėte? Aš tamstos pra
šyčiau suteikti man malonumą 
nevadinti manęs draugu, nes 
aš draugus pažįstu iš ' jųjų

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y. «
A. M. Balchunas. Savininkas. Tel. Stagg 653 į?

ge
gužės 9 d., S. m., koks tai “Vie-j 
tinis,” parašydamas apie 1 d.! 
gegužės apvaikščiojima, nuro-j 
d0’ Vf n Zi'Y “K darė maloniomis ir 
ge A.L-.D.L.D. 217 kp. bule bu-l .
vusi nutarusi susirinkti į aiški-! va r oj am o
ra grupę del dalyvavimo ap- T15, rei ai prasa" 
vaikščiojime. Nors “Vietinis”i ,ins s^ausm^> T° antspauda 
savo korespondencijoj .nova!iusll sveikatą apsaugos. Is- 
pagyrimą del A. L. D. L. D.l 
nori išreikšti, bet tas netiesa.;
A. L. D. L. D. 217 kp. už tai! 
jam ačiū netars, nes tai yra 
tuščias pasigyrimas ir kartu! 
prirodymas, jog A. L. D. L. D.| 
217 kp. neišpildo savo imta-! 
rimų. j

Tiesa, p- - - - 
mėnesinį A. L. D. L. D. 217;. 
kp. susirinkimą, laike išsiskirs
tymo, drg. S. Paknys užkvietė 
visus esančius susirinkime, kad 
dalyvautų 1 d. gegužės ap-1 
vaikščiojime 'ir kad visi, noriu-1 
tieji dalyvauti, susirinktų į vie- , 
ną vietą, liet gi tas nesiskaito J 
nutarimu ir išeina, kad “Vieti-i 
uis,” vietoje rašydamas pagy
rimą, parašo paniekos kritiką.;

Jeigu šitokį “pagyrimą” ra-' 
šydamas autorius būtų pasira-1 
šęs ne “vietiniu,” tai būtų ga-j- 
lima pasakyti, kad autorius 'r 
drg. S. Paknio užkvietimą pa-'i 
laikė nutarimu ir tuomel nebe
būtų prasmės atsakyti. Bet, j 
kad

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomisw 
fe®, « ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap-3

i asKa sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa-W ;
SM ynus! Z3SW® » K bandyk šiandie. Tri®i

METus
1AUJAS

HAARLEM OIL

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite.^ 
“Gold Medai“ vardo kiekvienoje dč-n 
žutėje. ; >

; SKAITYKIT “LAISVĘ” SKAITYKITE IR
28 d. balandžio perj____________________ _____ _ __________

jau pasirašė “Vietiniu,”| 
aš, nenorėdamas priimti 

del draugystes tuščių pagyri
mų ir neteisingų paniekų, tu
riu pasakyti, kad esantieji vie-i 
tiniai A. L. D. L. D. 217 kp. 
nariai niekados tokių klaidų 
nedarys, nes jie yra ant tiek' 
susipratę, kad visuomet at-! 
skirs, kas yra užkvietimas, o! 
kas yra nutarimas. Patarčiau, 
kad atvykus į susirinkimą, 
atydžiau sektų susirinkimų nu-; 
tarimus. Ir kad ateityje pa
duodamas į laikraščius žinias 
galėtų paduoti teisingai.

K. Beniušis, 
A.L.D.L.D. 217 Kp. Sekr

'■

ii

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

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 8 
į menesį. Lotų kaina $150 ir augšČiau. Van- * 
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių g 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų j 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant menesi- jra|

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

iii
206 Broadway, Room 244, 

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

Tel.: Greenpoint 9682

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

M

Nau-I 
biznį;

i* ■

I

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

r>043

kainos.
sekančiu adresu:

< 644 Driggs Avenue,
Į! Ridgewoodo Skyrius: 253

Išbandykite šiandien

I

Juos išdirba

STANLEY PAUL 
526 N. 11 th St. Philadelphia,

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

734 Grand Street
s Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.(
Grove St.

Tai Tie Švelnūs Cigarai* 
Karin Jūs Pageidavot A

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų*^

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taip 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius)



(PASIRAŠO)

Nei Jokio Kosulio.

darbuotojui.

Balandžio Emigracija

i

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERIMS
Panedėliais 

utarninkaia

^Čia paduodamas 
skaitlines patikrino ir 
patvirtino LYBRAND, 
ROSS BROS. IR 
MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų 
Patikrintojai ir Audi
toriai.

Panedcliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

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

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo

Kad palaikyt 
laibų figūrų, 
nieks negali 
užginčyti tei
singumų to 
patarimo:

“SIEKLUCKY 
VIETOJ SAL- 
DUMYNO.

Kaunas. — Emigracijos

Trečiad., Gegužės 29, 1929

WILKES-BARRE, PA
Piknikas ir Koncertas

i

3HHHE

M. ž.

LAWRENCE, MASS

lucky

VIETOS ŽINIOS
CLEVELAND, OHIO

I

choro palaikymą.
Darbininkiškos Daile 
Rėmėjas.

išvažiavi- 
Dauguma 
i išvažia- 
rengiasi,

Ginčai del “Pepitoš”

fciek daug 
spaudoj, ir 
baus tokius 
ant vietos, 
susirinkimuose.

S. Večkys,
F. Usevičius,
J. Čiulada, 
A. Zelonis,
M. Paulukaitis.

Visi C. Brooklyno ir apielin- i ^"0 Federacinis 
kės lietuviai yra kviečiami at- ! Sekretorius Ėmė Kyšius

Gegužės 12 dieną Lyros 
Choras statė scenoj operetę 

’ Lošimas išėjo vi- 
Publikos buvo ketu- p,anga 50c.

Ai- 
esf)s dešimtį 

negu prieš vartojimą jų. 
taip skaudMavo, ka<L man 

trulėti lovoj. Dabar viskas 
Mano inkstai yra gerame sto- 
trajiu dirbti ir sunkų darbą ir

sergah- 
____ _j- 

prastą ape- 
reumatiš- 

Kalvos skau- 
žarno- 

liežuvį. ne- 
nervus, 

Nuga-Tone.
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Puslapis Penktas

reikia užpildyt kitas vietas, 
kur be draugių ir draugų pa
gelbės negalima apsieiti. Kar
lu darbu ir finansiškai drau
gai parems chorą.

Lyros Choras rengia pikniką 
2 d. birželio, ant Policmono 
farmos, Warden Rd., tarp Eu
clid ir Blvd. Važiuojant nuo 
Euclid Beach parko, imkit 
geltonus busus ir važiuokite 
iki Lloyd Rd., o ten bus nuro
dyta pikniko vieta.

Nuo savęs užkviečiu visas ir 
visus atsilankyti j Lyros Cho
ro pikniką ir savo atsilanky
mu paremti chorą, nes Lyros 
Choras dirba ne del savęs, bet 
del visuomenės, todėl visuome
nė turėtų daugiau kreipti aty- 
dos

komfrakcijos rajonai rengia 
pikniką birželio 9 d., Valley 
View Darže, Inkerman, Pa.

Šis piknikas bus vienas iš 
svarbesnių ir skirtingų nuo ki
tų ; bus didelis koncertas, įvai
rus sportas ir žaislai.

Daugelis mainierių nori gir
dėti drg. L. Prūseiką kalbant. 
Norėjo, kad jis aplankytų ko
lonijas kietųjų anglių indust
rijoj, bet jis to negalėjo pa
daryti, turėdamas daug darbo. 
Dabar kaip tik bus proga iš
girsti draugą L. Prūseiką bir
želio 9 dieną, Valley View 
Darže. O kas girdėjo drg. L. 
Prūseiką kalbant kartą, tai tas 
kad ir toliausiai vyksta, norė
damas vėl išgirsti. Šį kartą 
bus visiems proga išgirsti. Lai
kas patogus, nedėlios diena, ir 
iš tolimesnių kolonijų galės at-

Ajykti ir ne tik galės išgirsti 
puikią programą, bet kartu 
praleis laiką gražiame darže 
Valley View.

Šį kartą tik paminėsiu vie-' 
ną programos dalį. Kuomet; 
buvo shenandoahriečių loštas 
Wilkes-Barre “Grigutis,” tai. 
visi džiaugėsi ir sake, kad ir 
kita karta loštu, tai kad iri 
po kelis dolerius mokėti reikė-1 
tų, tai vėl visi eitų. O užvis !tcrb)Ury 
labiausia patikę, kuomet jau- -- - ’

-d(n’rnas dainuoja ir jaunas vai-
Kinas mokina, šokinėja apie į New Bį.itain. 
chorą tai į vieną, tai į kitąij<a(į 
pusę. Daugelis klausė, kadai 
atvažiuos vėl Kuzmickas dai
nuoti j Wilkes-Barre. Dabar 
turiu pasakyti, kad Kuzmic- 
kas-bus birželio 9 diena ir dai-

Taipgi bus dubel-
Dalyvaus

Svarbus Pranešimas A. L D. 
L. D., L. D. S. A. Apskričių 
Nariams ir Visiems Conn. 
Valstijos Darbininkams

Brutaliska Pardavinėjimo Taktika
Brutališka ir pavojinga konkurentų pardavinėjimo taktika, než
moniškai apsunkinanti ir be to jau kamuojamų tabako versliavų, 
negali suturėt Lucky Strike pasisekimo. Lucky Strike, ekspertų 
pasirinkimas, dabar yra mylimasis milionų žmonių. Vieši liudi
jimai tų, kurių balsai yra brangus, tų, kurie pasilaiko vikrus ir 
dailus, tų, kulnie brangina madingąja laiba figūrų, ir 20.679* 
daktarai patvirtina gerumus slapto apkepinimo proceso. Lucky 
Strike kokybė užsitarnauja publikos užgyrimo, kaip kad ji 
užsipelnė ir ekspertų pagyrimo.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir
ANGLISKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbetojas, 

prietelius ir draugas.'
KAINA

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

SKAITYKITE IK 
PLATINKITE 

AISVĘ”

Bell Phone, Poplar 7KO

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji: 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mano galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiofee vietose ir už temą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Prcžidcntas,
American Tobacco Co., 

Incorporated

nuos solo, 
tavas kvartetas.
šie: Motuzienė, V. Kuzmickie- 
nė, O. Vilkaitė, N. Kupsčįūtė, 
K. Naravas, St. Kuzmickas, 
Garbauskas ir A. žemaitis. Bus 
ir daugiau dainorių iš Shenan
doah. Tai tik dalis dalyvių 
programoj. Apie kitus pakal
bėsime vėliaus.

Susirinkus į pasitarimą S. 
Večkiui iš vienos pusės ir A. 
Želioniui ir M. Paulukaičiui 
ir Liaudies Choro atstovams iš 
kitos pusės, prieita prie susi
taikymo ir nutarta ginčus del 
“Pepitos” visai užbaigti ir 
spaudoj ir ant vietos. Abi pil
dės gailisi, kad del to reikėjo 

vietos sueik voti 
pasižada ant to- 
nesutikimus išrišt 
savo organizacijų

Mūsų rengiamas 
mas jau čia pat. 
jau prisirengę vykti 
ivimą, daugelis- dar 
i ypatingai chorai, kurie daly
vaus tame išvažiavime. Juk 

/aus Vilijos choras iš Wa- 
Laisvės Choras iš 

Hartfordo, Vilijos jaunų mer
ginų Choras, jaunuolių orkest- 

___  ______  Girdėjau, 
visi choristai rengiasi ne 

juokais. Mat, kiekvienas no
ri pasirodyti gabesniu. Pa
žiūrėsime, kuriam teks garbūs 
vainikas. Draugas L. Prūsei- 
ka žada pasakyti labai įdomią 
prakalbą apie Lietuvos baduo- 
lių šelpimo komitetą, kuris da
bar darbuojasi ir per kurį ga
lima siųsti baduoliams aukas. 
O tas dabartiniu laiku labai 
svarbu. Kiekvienas darbinin
kas, kuris tik aukoja baduolių 
šelpimui, privalo žinoti, kur 
jo duotas centas eina; kiekvie
nas darbininkas turi žiūrėti, 
kad jo sunkiai uždirbti ir au
koti baduolių sušelpimui cen
tai nebūtų sunaudoti kokiems 

. nors kitiems tikslams arba ne- 
’ pasinaudotų jais kiti, kuriems 
j pašei pa nereikalinga.

Taigi, 2 d. birželio visi ir 
visos būkite Lietuvių Darže, 
Waterbury, Conn., ir ten viską 
išgirsite. Taipgi pasiklausysi
te dainų, susieisite savo drau
gus, nes išvažiavime bus iš į- 
varių valstijų draugų ir drau- 
Kių.

A.L.D.L.D. III Apsk. Org.
J. Strižauskas.

© 1929, 
The American 
Tobacco Co., 
Manufacturers

JUOZAS
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KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOR1US

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

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

9669
5136

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Hrban’ę f ftU PnwiIorQ (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UlUdll b tviu i UVvUuo bij0 Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

UdlA I *IV TaltQ cen^:i^ Skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI UU LuA IdUo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

151 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT Lili

Avenue

Didelis C. Brooklyno 
Metinis Piknikas

C. Brooklyno Neprigulmin- 
gas Lietuvių A. P. Kliubas 
rengia smagų pikniką. Įvyks 

isubatoj, birželio (.June) 1 d., 
1929 m., Klashus Clinton

Park, Betts ir Maspeth Ave., 
ir Rust St., Maspeth, N. Y. 

po pietų.
r dutiniai. ~

ri šimtai. Lyros Choras, už-į 
baigęs/žieminį sezoną, turėjo į 
susirinkimą 17 dieną gegužes, i silankyti, o užtikriname, kad 
Nutarė rengtis prie ateinančio ■ ]įnksmai laika praleisite. Mu- 
sezono, pastatyt keletą muzi- - 
kalių veikalų. Užsibrėžė dide
lį darbą ir žada ne juokais 
duot Clevelando publikai gerų 
muzikalių veikalų. Taipgi nu
tarė priimt į chorą ir ne dai- 
Aorius. Mat, operetes statant, 
Kada visas choras turi lošt, tai

zika bus pirmos klases—P. 
Rich ir jojo jazzmaniais.

P. S. Važiuojant, paimkite 
Flushing Ave. ar Grand St. ka
rą ir išlipkite ant Rust St., ei
kite po kairei. < Kliubo ruimai: 
269 Front St., C. Brooklyn, 
No. 126 ir 127.

IT’S TOASTED

CIQARETI^
Star of Comedy and Song

6102 Grand
Maspeth, L.

Kitinpaa Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

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

____________________  ORDER BLANK ____ ________________
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

AB, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas ....................................................................................................................................... -

No.

Miestas State.

St. or Ave.
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Nariai Darbo Federacijos 
Veiterių Unijos pirmame loka- 
le atvirai kaltina, kad Atža
gareivis jų sekretorius Wm. 
Lehmanas priėmė $1,200 ky
šio nuo vieno didelės valgyk
los savininko Bronxe, už tai 
parduodamas reikalus tos vie
tos darbininkų.

likę bedarbių muzikantų nau
dai tiktai 22 centai ir puse. 
Ir tik ačiū pačių muzikos be
darbių budrumui, nepavyko 
tas šmugelis minėtam socialis
tų

biuro pranešimu, balandžio 
mėnesį į Argentina išvažia
vo 579 žmonės, Braziliją 
542, Afriką 49, Kanadą 97, 
Uruguajų 154, Jungt. Am. 
Valstijas 72, Meksiką 7. Ku
bą 5, Palestiną 15, iš viso 
1520. Pernai balandžio mė
nesį emigravo 865 žmonės.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474 MOKYKLA SU REPUTACIJA .

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

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

New York City

RUSIŠKA

No. 23

Skaudėjo jam nugarą ir 
inkstai darė trubelių 

r 

"Nuga-Tone sustiprino mano inkstus 
nugarą." rašo ponas John E. Fairchild, 
lentown. Pa., "ir aš jaučiu 
metų jaunesnis _ 
Mano nuvarą taip skaudMavo, 
sunku buvo srulėti lovoj, 
yra gerai. Mano inkstai 
vyjo ir aš i............. ... ‘
visai nepailstu."

Vyrai ir moterys, kurie silpni ir „ 
ti arba kurie ‘turi silpnus svarbesnius kū 
no organus. skilvio trubelius, 
titą, silpnus inkstus arba pūslę, 
kus skausmus, silpną nuvarą, 
dėjimą svaigulį. vasus viduriuose i 
sc. užkietėjimą, apsivėlusį
malonų burnoje kvapą. silpnus
prastą miegą. turėtų vartoti 
Jos pagelbės puikiai tik j keletą dienų— 
jūs jausitės sveikesniu, stipresniu. Jūs ga
lit nusipirkti Nuga-Tone bile 
kurioje pardavinėja gyduoles, 
teigs neturi jų pas save stake, 
kit. knd jis užsakytų jums iš olsciio vai
stinės.

Jūs 
krautuvėje, 

Jei jūsų ver- 
reikalau-

10,080 Demonstravo Prieš 
Skebines Valgyklas

Demonstra-čijose prieš už- 
streikuotas • valgyklas, Prince
ton ir Consolidated kafeteri- 
jas, New Yorke, užvakar da
lyvavo 10,000 darbininkų. Pa
čių valgyklų streikierių yra 
apie pusantro tūkstančio; bet 
jiems medžiaginiai ir dvasiniai 
talkininkauja visas kairusis 
darbininkų' judėjimas New 
Yorke. Policija areštavo 44 
demonstrantus, tame skaičiuje 
10 jaunųjų, komunistinių pio
nierių.

Socialistas Bandė Apsukt 
Bedarbius Muzikantus

Su .žydų geltonuoju dienraš
čiu Forwardu susirišęs, “socia
listas G. August Gerberis no
rėjo apšukuoti bedarbius teat
rų muzikantus; jis buvo sugal
vojęs tokį gudrų planą, kad 
būtų ruošęs neva jų naudai 
mu^ikaliai-teatrinius parengi
mus; iš to būtų pasilikęs po 
65 centus sau nuo kiekvieno 
dolerinio tikieto; su išskaity
mais parengimo lėšų, būtų be-

RUSSIAN ART RESTAURANT
Restoranas Bus Atdaras per Visą Vasarą

181-189 SECOND AVENUE, NEW YORK CITY 
Southwest corner 12th St., Jewish Art Theatre Building

PHONE, STUYVESANT 0177

RUSIŠKI VALGIAI RUSIŠKA ATMOSFERA
Rusiška ... Balalaikų Džiazo Orkestrą 
Rusiški Pasilinksminimai Kas Vakaras

SMAGŪS ŠOKIAI STALTIESĖS VELTUI
UŽKANDŽIAI—PIETŪS—VAKARIENĖS

Specialiai Prirengta Bankietams ir Partems
Atdaras nuo 12 vai. dienomis iki 3 vai. ryto

FYTRA! baike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A P/mhi 
LAllUl. tfuo g v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai—75c Jv U Gilių

M. TEI FELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis^ plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUl VANTOS VELTUI

Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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20,000,000 Gyventojų 
Būsią New Yorke

į Iš kunigo Reikalauja 
$15,000 už Sužeidimą 

i Automobilium ture-!
10 0 *5 Stanislovas Kviatkovskis iš 

į Long Island City patraukė tie- 
soil Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos kleboną, kun. Michael 
D. Lopezą, Astorijoj, reikalau

ji dainas $15,000 atlyginimo už, 
j tai, kad kunigo broliavaikis, 
I pleškėdamas jo automobiliu, 
| užvažiavo ant šaligatvio ir su- 
I žeidė Kviatkovskį'. Kviatkov- 
skiui nulaužta kairys nykštys

~20 milionų gyventojų 
'siąs Didysis New Y orkas 
m., tai yra už 36 metų 
dabar, kaip apskaitliuoja 150 
inžinierių ekspertų. Per sep
tynis metus jie, vardu ir lėšo
mis Russell Sage Foundation’©,; 
darė planus praplėtimui Di
džiojo New Yorko. Jų dar
bas tai įstaigai iki šiol atsiėjo 
$1,000,000.

Tų ekspertų vardu išdavė 
raportą Geo. McAneny, narys Į suĮamc]yta rankos ir kojos. 
Regionai Planavimo Komisi-|rpuo jaĮ]ęU jr Kunigas buvo iš
jos, Inžinierių Draugijų Na-1 justas iš automobilio į 
me, 29 W. 39th St., New Yor-jvę 
ke, kur susirinko pusantro i _______________
tūkstančio šios valstijos ir New ip | t; • Į/ . 
Jersey ir Conn, valstijų miestų j* dbhUllil| lYd! Ld 
valdininkai, inžinieriai ir šiaip! 
“visuomeniniai mokslininkai.” j

Pagal minėtą planą, Didžia
jame New Yorke turės būt į- 
rengta 16 orlaivių stočių; di
delis skaičius naujų parkų; 
elektriniai gelžkeliai su tinka
mais susijungimais su N. J. ir 
pietinės Connecticut dalies žino, kad tai bus Willicks 
miestais; visa eilė naujų vieš-moj, Linden, N. J., ketvirta- 
kelių ; tiesioginiai pervažiavi-!dienį (Decoration Day), Ame- 
mai iš New Jersey į Brook-[rikos Proletmeno Sąjungos 3 
lyną, Queens ir Bronxą; nauji į Apskričio piknike. Programoj 
tiltai ir tuneliai delei Hudso-: dalyvaus ir dvieilis kvartetas 
no, Harlemo ir East River u- Ufa. Bus proga pasišokti fi- 
pių; tunelis į Staten Islandą, zikulturiškai tyrame ore prie

Tuo būdu, liktų sujungta su geriausios muzikos. 
New Yorku miestai ir mieste
liai per 2,895 ketvirtainiškas lyvaut atletikoj, turi būti Lin- 
mylias šioje valstijoje ir dar i dene, idant parodžius jų gabu- 
“organiškai” susirišta su 2,220 mus. Aido ir Lyros chorai 
ketvirtainiškų mylių plotu [samdo busus važiuot į Linde- 
New Jersey ir 413 mylių Conn, 
valstijose. Tas praplėsto 
džiojo New Yorko planas 
imtų 22 pavietus.

Sekamą sekmadienį, birže
lio 2 d., 10 vai. ryte, svetainė
je po num. 62 E. 4th St., 
įvyks minimos kuopos susirin
kimas. šiame susirinkime bus 
duodamas raportas iš visuoti
no mūsų organizacijos seimo, 
kuris pasibaigė šiomis dieno
mis. Visi kuopos nariai nuo
širdžiai kviečiami atsilankyti, 
kad susipažinus su seimo ta
rimais ir kitais naujais pa
tvarkymais.

gražiausioje vietoje: tarp žaliuojan
čių pievų ir medžių, žydinčių gėlių ir 
tekančio upelio. Gamtos suteiktoj 
scenerijoj. Sietyno Choras iš Ncw- 
arko linksmins ii’ žavės visus malo
ningomis dainelėmis. Virves trau
kimas Kearney’s milžinu su Newark o 
smarkuoliais. Prakalbos. .Muzika 
susidedanti iš Augštošios Mokyklos 
(High School) mokinių del šokių. 
Bus kitokių pamarginimų ir žaislų. 
Skanių užkandžių ir gėrimų..—Atsi
lankydami į šį parengimą, savo cen
tais paremsi! Lietuvos baduolius, nes 
uždarbis bus paaukotas tam tikslui 
ir gerai pasilinksminsite.

Kviečia Rengėjai.

PARSIDUODA farma, 225 akrai že
mės, 50 akrų girios, 100 akrų dir

bamos, visa užsėta, 75 akrai ganyk
los. žeme labai gera. 20 karvių 
melžiami!, bulius, 14 telyčių, 400 
vištų, ančių, 3 arkliai, traktorius ir 
visos mašinos, kurios reikalingos dir
bimui žemės, 2 sodai, 
sinių medžių. Vieta graži, 
delio ežero ir State kelio, 
parsiduoda už $15,000. 
priežastis—nesutikimas su partneriu. 
Alex Zvirzdin, P. O.

LIETUVIŲ VALGYKLA

#at-

Paskutinį kartą raginu visus 
Lindeno ir Brooklyn©. apielin- 
kės lietuvius nepraleisti progą 
išgirsti keturis chorus dainuo
jant po vadovyste Vlado 
ko.

Kur tai bus? Juk jau

Zll-

visi 
far-

Visi, kurie turi geidimus da-

Komitetas.

MIRĖ

metuWeiner, 67 
geg., Kings County 

pašarvotas buvo

Gustaw 
mirė 24 d. 
ligoninėje; 
pas graborių Matthew P. Bal
las; palaidotas 27 d. geg., Aly
vų Kalno kapuose.

Laidotuves prižiūrėjo grabo
rius Matthew P. Ballas.

PHILADELPHIA, PA.
Didelį ir linksmą pikniką rengia 

draugystė Lietuva. Įvyks Dekoraci
jų Dienoje, 30 gegužes (May), 1929, 
ant Juozo Gugavičiaus ūkės.—Ger
biamieji! Pavasario oras yra labai 
gaivingas ir gamta neapsakomai gra
ži. Vienos dienos linksmas praleidi
mas ant ūkės pailgina žmogaus am
žių mažiausia metais laiko. Gi čia 
bus linksma visiems. Smagiai pasi
šoksite, skaniai užsikąsite i)1 Įsigcr- 
site. Pikniko vieta labai graži, jąja 
gerėsitės visi.

Kviečia Rengėjai.

Di- 
ap-

apie 200 vai- 
prie di- 

Viskas 
Pardavimo
Box 145, 
(126-127)

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

plotas žemes, 75 pėdų pločio ir 200 
verčia greit 
iž žema kai- 
E. Westfield 

119-46

parduoti 
ma. 
Ave

o. Reikalas
ta! atiduosiu

J. Kentrus, 201 
Roselle Park, N. J.

PARSIDUODA

Visokiu Rūsiu Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

kučiuoti 
skaityti, 
šit.—Pabandykit!

malonu būti, pasišne- 
ais, arba ramiai pasi- 
atsilankę, persitikrin-

417

J. MARČIUKIENĖ

Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.
y77Z7777777777.-/7/77//.-777 •77?,-.>y//77 .v 7/77777/77,-,-77777/77.'777/.>v7/1-,v,'/7/f.'<-7/7777/7777,

Telephone, Stagg 440t

Bjauri Būklė Pamišėlių 
Prieglaudoje

ną ir kviečia brooklyniečitis 
važiuoti kartu. Kaina maža. 
Taigi, jei dar nepalikote var
dą “Laisvės” ofise, nepamirš
kite šį vakarą užsiregistruoti.

Kom.

Mokytas Plėšikas
Valstijos gubernatorius-] ei- 

tenantas Lehmanas pasibaisėjo 
blogybėmis valstijinės bepro
čių prieglaudos ant Ward sa
los, kurią jis užvakar aplankė. 
Čia vietos yra tiktai 4,885 pro
tiniams ligoniams, o dabarti
niu laiku sukimšta jau 6,812. 
Kambariai blogi ir nešvarūs; 
priežiūra netikusi. Bet taip į ilill.saites kambarius, 685 Ma- 
esą ir kitose valstijinėse be-'dison Ave., New Yorke. Jis 
pročių bei silpnapročių prie- Į prisipažino, kad jau pirmiau 
glaudose. Reikėsią, kad iš jjs buvo apiplėšęs vieną tur- 
valstijos • iždo paskirtų $50,- i tingu žmonių butą. Porą me- 
000,000 pataisymui tų blogy- i tų atgal jis laikė naktinį mūn-

metųStewart, 28 
kuris sakosi baigęs 
universitetą ir dar

Robert 
amžiaus, 
Harvardo 
po keturių metų studijavimo 
gavęs filosofijos daktaro laip
snį iš vieno Europos universi
teto, dabar liko suimtas ,už 
plėšikišką laužimąsi į Evelyn

Superintendentas Šmugeliavo 
Banko Pinigus

šaino ir mergų kliubą ant 8th 
St., New Yorke.

TEATRASDAINOS-MUZIKA

Nubausti už Parko Teršimą 
Ir Betvarke v.

Pustuzinis žmonių tapo nu
bausti $2 iki $5 už mėtymą 
popierų, laužymą krūmų šake
lių bei už vadžiojimąsi nepa
žabotų šunų Central Parke, 
New Yorke.

SPORTAS
DEMPSEY GREIT 
ATSISVEIKINSIĄS SU 
NEW YORKU

Buvęs boksininkų čampio- 
nas Dempsey nutraukia ryšius 
su New Yorko Madison Sq. 
Garden kumštynių promoto
riais Fugazy ir Cole ir žada 
greit visiškai atsisveikinti su 
New Yorku. Rengiasi į Chi- 
cagą; ten įsisteigsiąs pats vie
nas, kaipo bokso promoteris, 
prie Coliseum arenos.

New Yorke Dempsey buvo 
padaręs kontraktą su Fugazy 
ir Cole; apsiėmė būt kumšti
ninkų parinkeju bei suporuo- 
toju. Be to, Fugazy tikėjosi, 
kad Dempsey grįš atgal į kum
štynių dirvą, ir tuom pakels 
Madison Square Korporacijos 
biznį. Sulig kontrakto, jam 
buvo išmokėta $40,000 algos 
už ištisus metus išanksto. Bet 
Dempsey’o partneriai neišpil
dė vieno sutarties punkto. Jie 
buvo apsiėmę parūpinti tinka
ma atvirame ore arena kumš
tynėms pirm gegužės 25 d. 
To jiems nepadarius, Demp
sey paskelbė, kad kontraktas 
sulaužytas iš jų pusės, ir todėl 
jis jaučiasi visiškai atsipalai
davęs nuo ryšių su jaisiais.

Galimas daiktas, kad Fuga
zy dar trauks Dempsey 
man.

teis-

Buvęs New Yorko valstijos 
bankų superintendentas Fr. H. 
Warder taipgi šmugeliavosi pi
nigus iš City Trust Kompani- 

. jos Banko. Tas bankas viso
kiais šmugeliais buvo nuban- 
kr^tuotas ir pražudė apie 
$7,000,000 pinigų, kuriuos bu
vo sudėję į jį darbininkai ir 
kiti smulkūs taupytojai. Va
dinamoji Moreland tyrinėjimo 
komisija dabar atidengė, kad 
valdiškasis bankų superinten
dentas Warder nelegaliai įsigi
jo banko Šerus ir ėmė iš jo ne
teisėtas paskolas. Vieną kar
tą jis buvo taip paėmęs ir į 
žemės pirkimą įdėjęs $30,000. 
Ųž tuos jam pasitarnavimus, 
suprantama, Warderis sutiko 
užslėpti šmugelišką banko ve
dimą.

“THE MAN I LOVE”

Naujienos Cliffsaidiečiams
Ateinantį šeštadienį įvyks 

šaunus vakarėlis, kurį rengia 
Jaunuolių šviesos mokyklėlė, 
po vadovyste L. D. S. A. 68 
kp., Mažeikos Svetainėj, Jer
sey Ave., Cliffside, N. J. Ne 
tik kad ši mokyklėlė prirengs 
nepaprastai gražią programė
lę, bet bus ir visko kito, kas 
reikalinga, idant praleidus lai- 

‘ką smagiai ir naudingai.
Laike programos, vaikučiai 

ir dainuos ir šoks ir sulos te
atrinį veikalėlį. Nesuvilkit 
juos, atsilankykite visi.

Kom.

Mary Brian and Richard Arlen in 
the Paramount Picture, 

“The Man I Love”
Brooklyno Paramount teat

re, Flatbush ir DeKalb Aves., 
rodoma karštai romantiškas 
kalbantysis judis su Mary 
Brianaite, kaipo viena iš žy
miausių aktorių. Judžio var
das “The Man I Love”’ (Vy
ras, kurį aš myliu). Čia lo
šia ir “ugninė” rusė aktorė 
Baklanova, Richard Arlen ir 
kiti gabūs pagelbininkai akto
riai.

Paul Ash, vadinamas “džia- 
zzo karalius” tęsia savo ko- 
medininkišką muziką, kuriai 
šoka rinkinys gražių mergai
čių. Juoko ir pasigrožėjimo 
yra žvalias.

$4500.00 nupirks gražią (6) 
šešių kambarių stubą su ši
luma, elektra ir dideliu ga- 
radžiu. Lotas 75x150 pėdų. 
Vieta: 12th St., Morrell 
Park, Balto, Mcl. Atsišauki t 
Alfred Hoenig, Cor. Morrell 
Park Ave. & Washington 
Blvd.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

PITTSTON, PA.
A.L.D.TaD. i'2-tos kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 2 d. birželio. A. 
Valinčiaus svetainėj, 51 Butler Alley. 
Pradžia 7-tą vai. vakare. Tuom pa- l 
čiu laiku ir toj pačioj vietoj bus su- | 
sirinkimas T. D. A. 88 kuopos, 
susirinkimai abudu yra svarbūs, 
del kiekvienas draugas ir drauge bū
tinai turi dalyvauti.

čia turiu priminti tiems nariams, KAM REIKALINGAS 
kurie dar neužsimokėjote į A.L.D.L.
D. už šiuos metus, tai malonėkite | 
užsimokėti -ir gausite knygą “Karų 
ir Revoliucijų Gadynė.” Eidami į 
susirinkimą, stengkitūs gauti ir po 
vieną

TELEPHONE. STAGG 9105
(Undertaker)

sie !

naują narį prisirašyti.
Sekretorius J. Kuncevičius.

(125-126)

KARPENTERIS?
Mes budavojame naujus 

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

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika-
S., 114 

Tol.
7

Lietuvis Dentistas 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

221 South 4th Street 
(Priešais “Bridge Plaza”) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:'
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir suimtomis iki G vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
suiyg sutarties.

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

L.
ketverge, 
Svetainėj

GREAT NECK, N. Y.
D. S. A. 64 kuopa rengia balių" 

30, gegužės, Gaisrininkų 
Middle Neck Rd. Prasi- 
vakare ir trauksis iki 2

vai. nakties. Programa prasidės 
kaip 7:30 vai. l’o programos vėl 
šokiai. Orkestrą grajys amerikoniš
kus ir lietuviškus šokius. Programą 
išpildys vien tik jaunuoliai-iš Brook
lyno ir Great Necko, Bus deklama
cijų ir dainų, taip pat dainuos Great 
Necko Jaunuolių Choras puikias dai
nas, po vadovyste drg. V. Žuko. 
Kviečiame atsilankyti jaunuolių tė
vus ir pamatyti, kaip jų vaikučiai 
linksmina susirinkusius svečius. Kvie
čiamo visus vietinius ir apielinkės 
į šį balių, nes pirmas toks parengi
mas Great Neck, L. I. Įžanga 50c. 
Rengėjos. 124-26

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Prano Yasmonto, gyve

na Brooklyn, N. Y. Meldžiu jį pa
tį atsišaukti arba kas žinote, malo
nėkit pranešti. Balys Bajoras, 789 
Washington St., New York, N. Y.

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA didelis ir puikus 
frontinis kambarys. Yra visi pa

rankamai1. Matyt galima nuo 6 vai. 
vakare.— B. Solob, 345 Grand St., I. 
lubos, Brooklyn, N. Y. (126-128)
PASIRANDAVOJA 4 dideli kamba

riai. Yra pečius, maudyne, (dek- 
tra. Randa žema. Kreipkitės 281 
Stagg St., Brooklyn, N. Y. 124-29

REIKALAVIMAI

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūte

Vadove
411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

ir

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
les. 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.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

NUKAUTAS BUVĘS 
ŠARKIO OPONENTAS 
M’TIGUE

George Hoffman antrame 
raunde davė “nakauta” Mikui 
M’Tigui, lengvai laimėdamas 
kovą prieš jį, St. Nicholas are
noj, pirmadienio vakare. Hoff- 
manas yra ex-čampionas sun
kiasvoris mėgėjas.

Keli metai atgal Šarkis bu
vo nukovojęs M’Tigue New 
Yorke dvyliktame raunde per 
taip vadinamą technišką “na- 
kautą.”

M’Tigue savo laiku buvo 
bokso žaibas ir perkūnas; da
bar jis jau persenas.

Po dabartinio skaudaus pra- 
kišimo, vargiai jis toliau beei
siąs kumščiuotis. Po teisybei, 
nėra jam nei reikalo. Apskai
toma, kad su savo kumštynių 
karjera jis iki šiol yra “pasi
daręs” ir susitaupęs pusę mili- 
ono dolerių.

ENERGINGI vyrai su geru būdu, 
gali užsidirbt gerą pelną pardavi

nėjime lotų skersai nuo 
Field—Amerikos didžiausio 
lauko,” ant pilno arba 
Patyrimas nereikalingas, 
te tarpe 9-12 a. m. N. 
55 W. 42nd St., Room 
York City.

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir —

BEAUTY PARLOR 
šiais motais turime didelį specia

li nusileidimą ant 
PERMANENT WAVE 

Pirma rokavome $15.00, o dabar 
PADAROME TIK UŽ $5.50 

Kam eiti kitur, kad gražų speci
al išką patarnavimą gausite iš mū

sų už labai prieinamą kainą.
Mes specialistai ant: 

Marcel Wave, Finger Wave, Wa
ter Wave ir ant įvairių elektrinių 

trytmentų.
Mos laikome vaistų del plaukų, 
kad nežiltų. Jei nenori būt žilas, 

tai nėra reikalo būti.
Lšsikirpkite ši antrašą tuojaus.

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštytoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Centra! Brooklyn, N. Y.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARRISON, N. J. .

Amerikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 136-ta kuopa 
rengia didelį išvažiavimą Kulakaus
ko sodne, Nutley, N. J., nedėlioję, 
birželio (June) 2 d., 1929 m.; pra
džia 12-tą valandą dieną ir tęsis iki 
vėlumai.—Gerbiamieji vietos ir apie- 
linkių lietuviai! Išvažiavimas įvyks

“Rosevelt 
orlaivių' 

pusę laiko.
Atsišauki- 

Naydinkoff, 
1338, New 

124-26

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA pirmos klesos Coffee

Pot ir restoranas, viskas puikiai 
įtaisyta, geroj vietoj, galima daryti 
gerą pragyvenimą. Randa žema, ly- 
sas ant ilgų metų. Kreipkitės po 
No. 72 Manhattan Avė., arti Leonard 
St., Brooklyn, N. Y. > (126-129)
PARSIDUODA kendžių storas. Da

roma geras biznis ir gera proga 
pirkti. Pardavimo priežastis—liga. 
Kreipkitės po No. 10.1. Leonard St., 
Brooklyn, N. Y. 125-127
PARSIDUODA Restoranas, geroj 

vietoj, biznis išdirbtas. Pardavi
mo. priežastį sužinosit ant vietos 
Kreipkitės po No. 72 Columbus St., 
Brooklyn, N. Y. 125-130

Nuo. by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros ligų, vidurių, širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo, šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATISKA ATY- A 
DA IR PATARNAVIMAS Jh Į I II II I IKI PAGYDYMO ’ujjlw.x/vz

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.

ANDREW EGAN, M. D.
1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS

NAUJAS PATARNAVIMAS

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

MONTELLO, MASS.
PARSIDUODA 3 šeimynų namas, 
po 4 kambarius, garadžius del 4 

mašinų, vieta lietuviais apgyventa, 
netoli L. T. Namo, puikioj vietoj. 
Kaina žema. Pardavimo priežastis 
—turiu išvažiuoti į kitą miestą, nes 
mano vyras yra prasišalinęs, tat, 
vienai sunku namą apžiūrėti.—O. 
Švilpiene, 27 Porter Ave., Montello, 
Mass. (126-128)
PARSIDUODA atskiras namas, 7 

kambariai, maudyne, lotas 25x150. 
Matyt galima nuo 12 iki 4 vai. die
ną. Kreipkitės po No. 219 Norwood 
Ave., arti 
N. Y.

Cypress Hill, Brooklyn, 
125-129

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

Stanley Garback
(Garbaęauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a ja v u s ir 
sudaro s u u 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės iiuo adresu:

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. Į

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

užeiga

Jūs pažįstate mus,'* mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmesi. Būtų linksma pasi- 
mdtyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
žinties užeikite, o būsite maloniai

del pa- 
priimtl.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

Kundroto TikrųLietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso- 
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Džiugelių

Grybelių
Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
Juodšeknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Lelijų Šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunilių 
Seneso plokičiukių 
šalavijų
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerią 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknųDebesilų

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greeppoint X017, 1114.




