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Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

V Hooven’s Kalba Apie 
“Taikos Paktą” ir 

Ragina Ginkluotis
WASHINGTON. — Ke- 

tvirtadienį prezidentas Hoo- 
veris pasakė prakalbą Ar
lington kapinėse sąryšy su 
paminėjimu žuvusiųjų A- 
merikos kapitalistų karuo- 

it se. Jis pareiškė, kad nėra' 
tinkamesnio pagerbimo žu- 
vusiems, kaip susirinkus čia 
“pasižadėti dėti pastangas, 
kad tokių aukų nebūtų rei
kalinga ant toliaus.”

Bet tas Hooverio “paci
fistinis” pasakymas tik del 
kalbos “pagražinimo” buvo 
įterptas. Toliaus, keldamas 
j padanges Kelloggo “tai
kos naktą,” kuris leidžia A- 
merikai kuosmerkiausia 
rengtis prie karo, jis pareiš- 

4 kė. kad “nepaisant Kelloggo 
pakto pareiškimo, kiekviena 
svarbesnė šalis nuo pasira
šymo tos sutarties darbavo
si drūtinime savo laivyno,” 

Toliaus Hooveris pareiš
kė. kad einant 
reikia gerai 
“gynimui savo 
“užpuolimo.” 
kia ginkluotis.

prie taikos 
prisirengti 

nuo 
rei-

šalies” 
Reiškia,

> Baldwino Sūnus Išrinktas 
Kaipo Darbietis

Londonas.— Anglijos mi- 
nisteriu pirmininko Stanley 
Baldwino sūnus Oliver ta
po išrinktas į parlamentą 
ant Darbo Partijos tikieto.

Jo tėvas yra konservaty
vų partijos vadas. Sūnus 
mano, kad jis taip pat gali 
gerai patarnauti Anglijos 
kapitalizmui ir prie Darbo 
Partijos priklausydamas ir 
agituodamas už pono Mac- 
Donaldo “socializmą.”

Sovietų Sąjunga Iškelia 
Viršun Chiango Melus

105 Mėty Mergina 
Džiaugiasi, Kad 
Nebuvo Vedus

BOSTON.— Panelė Annie 
Dodd, kuri nesenai apvaikš
čiojo savo 105 metų sukak
tuves, pareiškė, jog ji džiau
giasi, kad nebuvo vedus. Ji 
turėjus keturius pasiūlymus 
apsivesti, bet atsisakė.

Ji sako, kad jeigu ji vėl 
išnaujo gyventų, tai nenorė
tų skirtingiau gyventi.

Ji mano, kad žmonės daug 
pasikeitė per pastaruosius 
kelis metus, bet ji- nieko 
prieš tai neturinti. Ji ma
no, kad blaivybė yra geras 
daiktas. Radio jai yra kaip 
koks “stebuklas.”

Ji gimė Liverpool, Angli
joj, 1824 m.

Namų Budavotojai Išrinko 
Atstovus į ’Vienybes 

Konvenciją
CHICAGO.— čia progre

syviai namų budavotojai 
darbininkai išrinko keturis 
atstovus į Darbo Unijų 
Vienybės Konvenciją, kuri 
ivyks Clevelande, rugpjū
čio 31 d. Susirinkime daly
vavo suvirš 100 progresyvių 
darbininkų iš įvairių namų 
budavotojų unijų.

Sandino Randasi San 
Salvador

MASKVA.— Tvirtinimai, 
būk Sovietų Sąjunga palai
ko ryšius su maršalu Feng 
Yu-Hsiangu, Anglijos ir Ja
ponijos imperialistų agentu 
jo kovoj prieš Chiang Kai- 
sheką, Amerikos imperialis
tu agentą, tano griežtai už- 

; ginčyti pareiškime, kurį iš-
♦ leido Sovietų valdžia.

Pareiškimas sako, kad 
Chiang Kai-shekas perei
tą savaitę paskelbė prieš 
Sovietų Sąjungą sufabrikuo
tus dokumentus, kad pri
mesti Maskvai Fengo rėmi
mą. Sovietai sako, kad tai 
yra bjaurus melas.

“Pravda,” rašydama apie 
kovas Chinijoį. pareiškė, 
kad kova prieš Kwangsi 
grupę yra kova buržuazijos, 
kurią atstovauja Chiang 
Kai-shekas ir žemvaldžiai.
1111 XI LHl Ik; VIVU JL V.xu 
naudoja smulkiosios bur
žuazijos nepasitenkinimą 
Kuomintange.

Chiangas pildo Amerikos 
imperialistų įsakymus, kuo
met Kwangsi grupė ir mar
šalas Feng yra Japonijos ir 
Anglijos imperializmo įran
kiai, sako ‘Travda.”

Dabartiniai įvykiai Chini-
* joj, sako laikraštis, parodo 

įtempimą imperialistų anta
gonizmų ir sugriuvimą re
akcionierių suvienyto fron
to. O tuo pačiu sykiu dar
bininku ir valstiečių judėji
mas tvirtėja po komunistų 
vadovybe.

Mexico City.— Čia gauta 
pranešimas, kad Augustino 
Sandino, Nicaraguos kovo
tojų vadas, randasi San 
Salvador. Rengiasi vykti į 
Meksika, v

Nužudė žmoną ir Pats
Save

Fort Worth, Tex.— Ar
thur Sayers, turtingas bur
žujus, nušovė savo pabėgu
sią pačią ir pats nusišovė.

Ištrėmė Studentus

Kaunas.— Iš suimtuju 13- 
kos studentu—ateitininku 
ištremiami j įvairius anskri
čių* trims mėnesiams šie: 
Andrius Banionis, Andrius 
Daugirdas, Vacius Jakučio
nis, Pranas Vainauskas, Al-

Militaristas Fene dabar iš- fonsas Orentas, Stasvs Gri-
galiūnas, Vytautas Lapšys, 
Andrius Keturakis ir Leo
nas Račiūnas.

Paleisti: Grina, Pabedins
kas, Baltrušaitis, Bendara- 
vičius.

Lenkai Pareiškė Užuojautą 
Voldemarui

“Rygos Balsas” praneša, 
kad tarp kitų Lietuvos pa- 
siutinybėj Rygoje Voldema
rui užuojautą pareiškė ir 
Lenkijos atstovas.

Anglijos Monarchas 
Serga

Vel

Greensboro, N. C.— Orga
nizuoti mūrininkai čia lai
mėjo algų pakėlimą nuo 
$1.25 į valandą iki $1.37į į 
valandą. Ant metų padary
ta sutartis.

Londonas.— Anglijos ka
ralius vėl susirgo. Monar- 
chistiniai valdonai susirūpi
nę, kad jis nenuvažiuotų 
pas Abraomą.

Sowerby Bridge, Angli
ja.— Streikuoja 3000 audi
mo pramonės darbininkų 
prieš nukapojimą algų ant 
10 nuošimčių.

Orlaivis “Green Flash,” kuriuo planuojama lėkti iš Old Orchard, Me., į Ro
mą, kad išgarsinti Wall Streeto imperializmą ir Mussolini fašistinį 'terorą. Lau
kiama patogaus oro lėkimui.

Roger Q. Williams- (kairėj)

4

Fordas Nori Mokėti Tiek, 
Kad Darbininkai Vos 

Galėtą Pragyventi

ir Lewis Yancey, lakūnai, ku
rie rizikuoja savo gyvastį del Wall Streeto imperializmo. Jie 
planuoja lėkti į Romą orlaiviu “Green Flash.”

. ■ ? # -

40 Žmonių Žuvo nuo Žemės Drebėjimo 
Argentinoj; Pusė Miesto Sunaikinta

BUENOS AIRES, Argen- 
tina.— Ketvirtadienį žemės 
drebėjimas sunaikino pusę 
Villatuel miesto. Žuvo ke
turios dešimts, žmonių. 
Daug sužeista.

Daug sužeista Las Malvi
nas mieste. Mokyklos tapo 
uždarytos, prisibijant, kad

Gręsia Bado Mirtis 300 Dar
bininką Šeimą Lodzės 

Rajone
Lodzės 
“Nasz

Lodzės

Ryšy su' krizių 
tekstilės pramonėj, 
Glos” praneša, kad 
rajone pasmerkta bado mir
čiai apie 300 darbininkų 
šeimų.

Amerikos Įplaukos Pereitais 
Metais Siekė 89 Bilionus
WASHINGTON. — Pro

fesorius Morris A. Cope
land iš Cornell Universite
to, narys komiteto, kuris 
tyrinėjo ekonomines per
mainas šioj šaly, aprokuoja, 
kad pereitais metais Jung
tiniu Valstijų įplaukos sie
kė iki $89,000,000,000. 1927 
metais įplaukos siekė iki 
$87,500,000,000. Gi 1914 
metais šalies įplaukos siekė 
tik $35,600,000,000.

Pittsburgh, Pa.— Čia ta
po suorganizuota iš darbi
ninkų organizacijų Darbi
ninkų Tarptautinė Pašelpa 
teikimui pagelbos streikie- 
riams.

nesugriūtų.
Žemės drebėjimas palietė 

provincijas Mendoza, San 
Luis ir Cordoba. Sutruk
dyta gelžkelio ir telegrafo 
susisiekimai. Del to nebuvo 
galima smulkmeningai suži
noti, kas ten iš tikrų jų atsi
tiko.

Darbininkai, Verčiami Sku
biai Dirbti, Praranda Akis 

ir Rankas
DETROIT, Mich. — Tik 

per vieną mėnesį General 
Motors Korporacijos dirb
tuvėse penki darbininkai 
prarado po akį. Kitos ne
laimės: nupjauta keturios 
rankos, 16 pirštų, du nykš
čiai ir penki kojų pirštai.

Nelaimės didėja iš prieža
sties vertimo darbininkų 
skubiai dirbti.

Besistengdami augštai 
pakelti produkciją, kad pa
darius rekordą, dirbtuvių 
užvaizdos iš dirbtuvių išme
tė 32 darbininkus, sužeistus 
ant viso amžiaus.

Pasikorė Daboklėj

Bartininkų daboklės 
muos rastas pasikoręs 15 
metų vaikas Jonas Mykolai
tis. Jis buvo kaltinamas, 
kad pavogė 600 litų, buvo 
atgabentas į Bartininkų da
boklę ir ten tardomas. Ry
tojaus dieną rastas negy
vas. . Jis kilęs iš to paties 
valsčiaus Šulų kaimo.

na-

Darbininkai Visą Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimčsit, Tik 
Retežius, o Išlaimesit 

Pasaulį!

Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Anglijos Darbo Partija, Pasibrčžus “Išgel 
bėti” Kapitalizmą, Laimi 'Rinkimus;

Konservatyvų Partija Prakiša
Sulig Nepilną Rinkimą Rezultatą, Darbo Partija Turi 30 

Atstovą Daugiau, N egu Konservatyvai
LONDONAS.— Anglijo? 

Darbo Partija, kaip nepilni 
rinkimų rezultatai rodo, lai
mės daugiau 
mente, negu

vietų parla- 
konservatyvu 
iki šiol buvo

valdžioj.
Rašant šią 

dar nebuvo pilnai suskaity
ta. 400 distriktų iš 607 bal
sai suskaityta ir sulig tų 
balsų rinkimų nepilnos pa
sekmės tokios: Darbo Par
tija turi 195 atstovus (lai
mėjo 91 daugiau), konser- 
vatyvai 165; liberalai 24: 
kitos partijos 7.

Balsu paduota šekamai:

žinią balsai

į

GENEVA.— Henry For
do kompanija atsišaukė į 
Tautų Lygos Darbo Biurą, 
kurį veda socialistas Tho
mas, suteikti jai skaitlines, 
kad jomis vaduojantis galė
tų mokėti savo darbinin
kams Europoj tik tiek, kad 
jie galėtų šiaip taip su šei
mynomis -pragyventi, o ne 
daugiau.

Kadangi" kaina' drabužių, 
maisto ir kitokių gyvenimo 
reikmenų nėra vienoda vi
sose šalyse, tai pradedama 
nužiūrėti, kad Fordo kom
panijos manadžeriai moka 
vienoj šaly darbininkams 
daugiau, kitoj mažiau. Da
bar Fordas reikalauja iš 
Tautų Lygos skaitlinių apie 
pragyvenimo kainas įvairio
se Europos šalyse, kad būtų 
galima nukapoti algas.

480; už konservatyvus 4,- 
786,606; už liberalus 2,808,- 
584; už kitu partijų atsto
vus 132,974.

Darbo Partija rinkimuose 
ialyvauja su programa gel- 
)ėjimo Anglijos kapitalizmo 
nuo žlugimo. Jos va
lai ne tik milionus darbi
ninkų suvilioja, bet taipgi 
randa daug pritarėjų ir 
buržuazijoj. Jos vadai ža
da dėti pastangas, turint 
valdžią savo rankose, pasta
tyti Anglijos griūvantį ka
pitalizmą ant tvirtesnio pa
mato, pagerinti šalies eko
nominę padėtį pravedant 
racionalizaciją (didelį dar
bininkų išnaudojimą).

Šiuose rinkimuose daly- 
vau ja ir Anglijos Komunis
tų Partija. Nepilni rezul
tatai rodo, kad už komunis
tus paduota virš 30,000 bal
su. c

is.

■

Didėja Sovietų Aliejaus 
Importavimas Anglijoj

Londonas.— šešis kartus 
tiek Sovietų aliejaus buvo 
importuota į Angliją iš No- 
vorosiisko bėgy pirmųjų ge
gužės mėnesio 10 dienų, 
kiek laike viso balandžio 
mėnesio. Sakoma, kad alie
jaus importavimas iš Sovie
tų Sąjungos padidėjo iš 
priežasties naujos sutarties 
tarp Anglo-Amerikos Alie
jaus Kompanijos ir Sovietų 
Sąjungos aliejaus trusto.

Užsimušė Automobilių 
Lenktynėse

Indianapolis, Ind. — Ke
tvirtadienį čia automobilių 
lenktynėse užsimušė Wil
liam Spence, 24 metų am
žiaus automobilio valdyto
jas iš Los Angeles, Cal. Apie 
160,000 žmonių buvo susi

Gorkis Sugrįžo Maskvon.

Maskva.— Maksimas Gor
kis, Rusijos proletarinis ra
šytojas, penktadienį po pie
tų atvyko čia iš Italijos. Jis 
mano Sovietų Sąjungoj pa
silikti iki rudens, o paskui 
vėl grįš Italijon į šiltesnį 
klimatą iš priežasties silp
nos sveikatos.

Radekas Sako, Trockistai 
Pradeda Pamatyti 

Savo Klaidas

Saulės Spinduliai Gelbsti . 
Sveikatai Per Visus 

Metus
ku- 

atspausdintas 
Karolis Rade-

MASKVA.— Laiške 
ris tapo 
“Pravdoj,” 
kas, buvęs L. Trockio opo
zicijos leitenantas, atsišauk
damas į Trockio grupės na
rius, sako; kad daugelis 
Trockio pasekėjų jau pra
deda pamatyti savo klaidas 
ir nori sugrįžti į Komunistų 
Partiją. Jis pasmerkia 
Trockio nelegališką .kontr
revoliucinę organizaciją So
vietų Sąjungoj. Jis sako:

^Opozicijos eilėse mes ma
tėme gynėjus Spalių Revo
liucijos. Bet tas sapnas jau 
dingo.”

Išvytas Vyskupas Grįžta
Meksikon

Metropolitan gyvasties ap- 
druudos kompanijos sanito- 
rijos, Mount McGregor, N. 
Y., čia kalbėdamas ketvir
tadienį susirinkime nacio- 
nalės draugijos kovai su tu- 
berkuliozu, nurodė, kaip 
saulės spinduliai daug pa
gelbsti žmogaus sveikatai 
ne tik vasaros metu, bet ir 
visus apskritus metus.

Jis nurodė, jog yra klai
dingas supratimas, būk žie
mos laike saulės • spinduliai 
neturį sveikatą priduodan
čių ypatybių. Jis sako, kad 
spinduliai turi tas ypatybes 
ir žiemos laike, tik mažiau, 
negu vasarą. J

ATLANTIC CITY, N. J.

i

Mexico City.-Praneša-|paraį0 Sandėli© Eks
ma. kad greitu laiku čia su
grįš iš Jungtinių Valstijų 
išvytas Meksikos vyskupas 
L. Ruiz; vesiąs derybas su 
valdžia del nadarymo tai
kos tarp valdžios ir katali
kių bažnyčios.

Suranda, Kad Vedę 
Ilgiau Gyvena, 
Negu Nevedę

BERLYNAS.— Apsi vedi
mas pailgina amžių. Viduti
niai apsivedę asmenys gy
vena penkis metus ilgiau, 
negu nevedę. Apsivedę gali 
tikėtis išgyventi iki 69 me
tų amžiaus, kuomet nevedęs 
vyras ir nevedusi moteris 
negali tikėtis ilgiau gyventi 
kaip 64 metus.

Tai tokį išvedimą daro 
Vokietijos statistikos biu
ras. kuris tuo klausimu su
rinko statistikas, i Biuras 
skaitlinėmis įrodo, kad ve
dusieji abelnai ilgiau gyve
na. Bet del kokios priežas
ties, tai biuras nežino.

i

plozija Bridgeporte
BRIDGEPORT, Conn.— 

Ketvirtadienį čia dviejuose 
parako sandėliuose ištiko 
eksplozija. Gyvasčių nežu
vo; nuostolių padaryta už 
tūkstančius dolerių. Sandė
liai priklauso Remington 
Arms Kompanijai.

Iš priežasties šventės di
delės amunicijos dirbtuvės 
nedirbo, kitaip veikiausia 
būtų žuvę daug darbininkų 
nuo eksplozijos.

Eksplozija girdėta per 
daugelį mylių; stubos net 
už penkių mylių tolumo bu
vo sujudintos. Tūkstančiai 
langų išbyrėjo apielinkės 
stubose. ■' .

Manoma, kad karštis bu
vo priežastis eksplozijos.

Du žuvo Gengsterių Klovoj

Chicago. — Ketvirtadienį 
gengsterių kovoj užmušta 
du gengsteriai; du policistai 
sužeista. Dvi biznio įstai
gos išsprogdinta.
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Mūs draugų argentinie
čių “Rytojaus” b-vė parašė 
atsišaukima po 
“Lietuviai 
(žiūr. “R.

Kaip kulkosvaidžių ugnim 
Anglijos Darbo Partija kerta 
konservatorių (nepažangių j ų) 
kandidatus šiuose rinkimuose į 
seimą,” rašo kapitalistiniai lai
kraščiai, visiškai nenusigąsdami 
“socialistinių” darbiečių laimė
jimų.

Anglų “socialistams” sekasi 
labiau, nekaip visuose pereituo
se rinkimuose. Nors dar* su
skaityta tiktai dalis balsų, ir 
nėra žinios, ar jie sudarys di
desnę, pusę visų seimo atstovų, 
ir ar teks jiems valdžia šiuo 
kartu.

Jau ant vienos kojos šokinėja 
ir krykštauja socialistai, besi
didžiuodami rinkimų vaisiais ir 
nykščiu rodydami komunistams: 
matote, kaip mūsų socializmas 
auga.

Bet, po teisybės, tokie laimė
jimai turi tik tiek panašumo į 
tikrojo socializmo pažangą, kaip 
“vinis į mišias,” anot tos rusų 
patarlės.

Darbininkiški balsuotojai už 
socialistus, tiesa, parodė savo 
nepasitenkinimą bedarbe ir ki
tomis blogybėmis, kurias darbi
ninkai kentė prie Baldwino “to
rių” (atžagareivių, konservato
rių) valdžios. Bet juk ir Ame
rikoj milionai nesąmoningų 
darbininkų ir farmerių išreiškė 
panašaus nepasitenkinimo re- 
publikonais, balsuodami už de
mokratų partijos kandidatą į 
prezidentus, AL Smithą. Ta- 
čiaus juokinga būtų smithinius 
balsus įtraukt į socializmo lai
mėjimo sąskaitas.

O kad Anglų Darbo Partijos 
rinkimų platforma nieko bend
ra neturėjo su socializmu, tatai 
matysime iš obalsių, su kuriais 
jinai vedė savo pastarąją rin
kimų kampaniją.

Net Nepriklausomosios Dar
bo Partijos orgarfhs, Glasgowo 
“Forward,” geg. 11 d. š. nu, 
dejavo:

“Darbo Partija nustojo bu
vus partija protesto, nustojo 
buvus sąryšiu svajotojų ir ge
resnės tvarkos pionierių; da
bar ji yra partija su pilna 
programa, taikoma reikalams 
(kapitalistinės, imperialisti
nės) valstybės.”

O Nepriklausomoji Darbo 
Partija yra šaka reguliarės 
Darbo Partijos; ir šiuose pa
čiuose rinkimuose ji iš viso vie
ko, agitavo balsuot už “valstybi
nius” Darbo Partijos kandida
tus, maskaraduojančius po “so
cialistiniu” figos lapu.

Rinkimų vajuje Darbo Parti
ja meškeriojo sau darbininkų 
balsus tuščiais, šuleriškais pri
žadais. O jos rinkimų manifes- 

s . te nėra nei žodžio apie socializ
mą; bet neužmirštama pabrėžt, 
kad

‘‘Darbo Partija nėra nei ko
munistiška nei bolševikiška. 
Jinai yra priešinga naudoji
mui prievartos (prieš buržua
ziją) J priešinga revoliucijai, 
priešinga konfiskavimui (ka
pitalistų ir dvarininkų) tur
to... Jinai tiki į tvarkingą 

' progresą ir į demokratiškas, 
priemones. ’ ’
Tai ir visas Darbo Partijos 

pareiškimas “socialistinio tikė
jimo.” ' .

Prie Baldwino atžagareivių 
valdžios /buvo išleista vienas 
įstatymas, atimantis darbinin
kams streikų • laisvę, o kitas, 

, pailginantis n^ainieriams darbo 
laiką nuo septynių iki astuonių 
valandų.} dieną.

Darbo Partija savo rinkimų 
programoj nei necyptelėjo apie 
reikalą panaikint tuos darbinin
kams žalingus įstatymus.

Del visa ko, Darbo Partija 
neva žadėjo perimt kasyklas į 
valstybės rankas . (žinoma, su 
apmokėjimu savininkams dau-

giau, negu tos kasyklos yra ver
tos). O daugiau “nei be nei 
mia” apie jokią socializaciją.

Antra vertus, Darbo Partijos 
manifestas kalba apie pataisy
mą biznio geležies ir plieno fa
brikantams, audyklų savinin
kams ir kitiems; žada padėt 
perorganizuot gamybą pasek- 
mingesniais pamatais. Tik nuo 
darbininkų ausų užtyli tą fak
tą,* jog tokie “pagerinimai” 
(kapitalistinė racionalizacija) 
gręsia darbininkams dar dides
niu išnaudojimu, skubinimu ir 
dar didesniais' bedarbių pulkais.

Pirmiau buvusioji “socialisti
nė” MacDonaldo valdžia siun
tė karo laivus malšint Aigyptą, 
kaipo Anglijos koloniją, kurios 
vergai kilo prieš Anglijos im
perializmą; MacDonaldo “socia
listiniais” kulkosvaidžiais buvo 
skinama sukilėliai Indijos, bai
siausiai primygtos Anglijos1 ko
lonijos.

Dabartiniame rinkimų mani
feste MacDonaldai, Henderso- 
nai, Thomasai ir kiti social-im
perial istai taipgi pasižadėjo iš 
kolonijų darbo minių prakaito 

'ir kraujo atgaivinti Anglijos 
kapitalistų biznį, pareikšdami :

“Tenai, už jūrų yra dides
nės rinkos, ypač Indijoj ir ki
tose kolonijose, priklausančio
se (Anglijos karaliaus) karū
nai; ten yra milžiniškas skai
čius gyventojų su labai pigiu 
gyvenimo laipsniu ir milžiniš
ki dar neišvystyti gamtos tur
to šaltiniai.”

O jeigu kolonij-ų baudžiaunin
kai ir vergai nenorės pasiduot 
paskaudintam engimui, tai “so
cialistinė” . valdžia vėl nepasi
gailės jiems kanuolių, šautuvų, 
nagaikų ir kardų,—tik perves- 
kite imperijos valdymą į jų ran
kas.

Darbo Partija savo rinkimų 
kampanijoj taip pataikavo bur
žuazijai, kad privertė minister} 
pirmininką, reakcionierių Bald- 
winą sušukti (Albert Hall sve
tainėj, Londone):

“Sunku jau ir berasti obal- 
sius, kuriais (jalima būtų, atsi
skirti nuo Darbo Partijos 
‘opozicijos’!"
Baldwino atgaleiviai tikėjosi, 

kad Darbo Partijos politikie
riai vėl pasižadės (kaipo anais 
metais pasižadėjo, bet neišpil
dė) apkraut mokesčiais kapita
listų turtą ir lobį. Šį sykį “dar- 
biečiai” jau nematė nei reikalo 
erzinti buržujus panašiais bau
ginimais, tik keliaklupsčiavo 
prieš buržuaziją, kad pasirodyt 
esą “civilizuoti ir mandagūs.”

Kuomet komunistų atstovas 
Saklatvala seime, gegužes 9 d., 
pasakė prakalbą, smerkdamas 
Darbo Partijos vadus už jų iš
tikimybę vien Anglijos impe
rialistų reikaiams1, tai kapitalis
tinis “Daily Telegraph” (geg. 
10 d.) atšovė, kad “socialis
tams” visai nebaisi tokia kriti
ka. Socialistams tatai esą “sal
du, kaip medus,” nes tuom jie 
dar augščiau pakyla buržuazijos 
akyse, kaipo kapitalizmui ištiki- 

Ani tėvynainiai.
Visa tai suėmus krūvon, pa

sidaro aišku, kaip diena, ka<į 
sugrįžimas MacDonaldo “socia
listų” prie valdžios vairo nieko 
daugiau nereikštų, kaip tik 

i kontr-revoliucinį ofensyvos ka
rą prieš darbininkus ir dar 
skaudesnę priespaudą kolonijų 
darbo minioms.

Dar Anglijos darbininkų 
masės tebėra sumulkintos “so
cialistų” ir buržuazijos. Jie 
dar nesupranta, kad bėga nuo 
vilko ant meškos. Bet jie pa
simokins iš tolesnių patyrimų 
su “socialistais,” kad vien Ko
munistų Partija yra jų. tikroji 
atstovė ir kovotoja už proleta
riato reikalus.

antrašte 
Darbininkai” 

num. 16), ragi
nant skaityti ir remti “Ry
tojų.” Atsišaukimo mie- 
ris geras, bet metodą ir pat
sai turinys netikę. Paimkim 
bent porų paragrafų:

“Mes “Rytojaus” b-vė su 
visomis jos dalimis, ir vardu 
kitų savyšalpos bei kultūros 
organizacijų, kreipiamės į visą 
lietuvišką visuomenę, tiek vy
rus, tiek moteris kviesdami 
energingiau dalyvauti organi
zacijų bei kultūros darbe, ypa
tingai skaityme mūsų bran
gaus laikraščio “Rytojaus”.

“Iki šioP lietuvių visuomenė 
nešė tą ^paniekintą nekultūros 
ir mažo supratimo gėdą. Iki 
šiol ji mešė ir nešiojo tamsios, 
pusiau barbariškos šalies fa
natišką kultūrą. Iki šiol ji 
skendo tamsumoje ir visokio
se baimėse, taip, kad tas Įdieg
tas fanatizmo ir baimės in
stinktas matėsi bei matosi 
daugumoj mūsų viengenčių lie
tuvių dagi inteligentuose.”

“Lietuviška visuomenė,” 
viengenčiai,” “nekultūra,” 

etc. Vis tai terminai, ne
tinkami darbininkų orga
nui, jų švietėjui. “Ryto
jus” neleidžiamas “visiems 
lietuviams,” “lietuvių visuo
menei,” ale lietuviams dar
bininkams. “Kultūra” yra 
dvejopa: buržuazinė ir dar
bininkiška. Kas buržujuj 
išrodo ne kultūriška, darbi
ninkam dažnai kaip tik yra 
kultūriška arba vienatiniu 
keliu pasiekimui kultūros. 
Užtat ir 'draugai rytoj iečiai, 
kreipdamiesi į darbininkus, 
turi kalbėti tiesiai į juos, 
kurių reikalams ginti laik
raštis leidžiamas.

a

Geras Darbas
Kalbant apie auklėjimą 

darbininkiško jaunimo, rei
kia pripažinti, kad Chica
gos Komunistų Partijos Dis- 
triktas ta kryptimi atlieka 
labai naudingų darbų. Per
eitais metais jis buvo su
rengęs vasarinę mokyklą, 
kurią lankė geras skaičius 
darbininkų vaikų. Šiemet 
tos rūšies mokykla bus 
Waukegane, Ill. (netoli Chi
cagos). Išviso mokinių ti
kimasi turėti apie pusė šim
to ir jie bus lavinami per 
šešias savaites. Tas viskas 
atsieis apie porą tūkstančių 
dolerių, kuriuos sudės įvai
rios darbininkų organizaci
jos, pasiųsdamos nuo savęs 
parinktus gabius ir tinka
mus vaikinus bei mergaites.

Rašydamas apie tai “Vil- 
nyj” d. A. Yuris pažymi:

“Kalbinės organizacijos pa
siskyrė sau kvotas sekamai: 
finai mano sukelti $500; pie
tų slavai—$300; čekoslavai— 
$200. Lietuviai jau praeitose 
ALDLD. ir LDSA. konferen
cijose nutarė sukelti iki $500, 
tai manoma, kad tą skaitlinę 
ir sukels. Už tiek būt galima 
pasiųsti apie 10 jaunuolių į 
mokyklą. ”

Lankiusieji lietuvių dar
bininkų vaikai pernykštę 
Partijos vasarinę mokyklą 
padarė didelio progreso. 
Jeigu bus galima ir šiemet 
bent dešimtį jų pasiųsti— 
bus pasiekta to paties.

Šiuo pavyzdžiu turėtų pa
sekti ir kiti Partijos dis- 
triktai. O lietuviai darbi
ninkai tatai privalėtų uo
liai remti, nes tai yra kon
kretus darbininkiško jauni
mo auklėjimas, o ne tuščias 
kalbėjimas apie jį.

“Darbininkių Balsas” 
Už Birželio Mėnesį

Jau išėjo iš spaudos “Dar
bininkių Balsas” už birželio 
mėnesį. Tarpe kitų straips
nių telpa: “Terorizavimas 
Tekstiliečių,” “Pirmoji Ge
gužes Berlyne,” “Ką per 10 
Metų Nuveikė Darbo Tarp 
Moterų Skyriai Leningrado 
Apskrity j,” “Kompeticija— 
Kam Ji Naudinga?” “Kas 
Laukia Amalgameitų Darbi
ninkes?” “Atsiminimai iš 
Revoliucinio Veikimo,” “Ju
goslavijos Moterys,” ir kt. 
Be to, telpa apysaka “Kas 
Atsitiko ant Dunojaus 
Kranto ?”, korespondencijų, 
etc.

Ir Jie “Pažangūs”
Chicagos menševikų lapas 

džiaugiasi, kad gegužes 26 
d. New Yorke susitvėrė 
“Pažangaus darbininkų vei
kimo konferencija,” 
nutarusi:

“Užsiimti tyrinėjimo, 
timo ir agitacijos darbu 
darbininkų, kaip organizuotų, 
taip ir neorganizuotų, pramo
nėje ir žemės ūkyje, ugdant 
esamose ir būsimose darbinin
kų organizacijose pažangią, 
blaivią ir kariaujančią darbi
ninkų judėjimo dvasią visose 
veikimo srityse—ekonominėje, 
politinėje ir kultūrinėje.” v
Kreipiame skaitytojų do- 

mę į žodį “kariaujančią” 
(dvasią). Kokią kariaujan
čią dvasią jie ugdys darbi
ninkuose? Prieš ką jie ka
riaus? Ogi prieš komunis
tus ir kitus kovingo nusi
statymo darbininkus. Pana
šiai socialistai darbavosi 
pereitais keletu ritėtų ne tik 
Amerikoje, bet visam pasau
lyj. Panašiai darbavosi ir 
lietuviški menševikų uode
gos. Ar neaišku, kaip jie 
ugdo “kariaujančią” dvasią 
SLA. organizacijoj? Su fa
šistais mobilizuojasi prieš 
kairiuosius. Panašiai veiks 
ir ši naujai iškepta organi
zacija. Bet ir ji nusvils na
gus.

kuri

švie- 
tarpe

Amerikiečiai Užsienyj
Pereitais dvejais metais 

Valstybės Departmentas 
vedė tyrinėjimus del suži
nojimo, kiek iš viso randasi 
amerikiečių užsieny.

Net 330 konsulatų per vi
są pasaulį pasiuntė rapor
tus ir iš tų raportų matyt, 
kad iš viso 400,000 ameri
kiečių gyvena užsieny. Be
veik 250,000 gyvena Kana
doj, apie 20,000 gyvena Cen- 
tralinėj Amerikoj ir suvirš 
12,000 Pietų Amerikoj. Vi
si kiti gyvena Europoje, 
Afrikoje, Azijoje ir Austra
lijoj. .

Apie 26,000 amerikiečių 
apsigyveno Francijoj; 12,- 
000 Didžiojoj Britanijoj; 
10,000 Italijoj, 6,000 Lenki
joj, suvirš 3,000 Vokietijoj, 
3,200 Graikijoj; 2,600 Čeko
slovakijoj; 200 - Vengrijoj, 
650 Švedijoj, 600: Norvegi
joj; 236 Finlandijoj ir 150 
Rusijoj.

Suvirš 24,000 amerikiečių 
nuolatai apsigyveno Azijoj, 
3,600 Afrikoj ir 2,300 Aus
tralijoj.

Manyta, kad tie visi “ame
rikiečiai užsieny’1' gimė Suv. 
Valstijose. N aturalizuo tas 
pilietis gali gyventi užsieny 
tik per^ paskirtą laiką, il- 
giaus išbuvus jis praranda 
pilietystę.

Spaudoje rašoma, jog Kaune 
yra susitveręs “Centralinis Ko
mitetas šiaurės Lietuvos Ba- 
duoliams šelpti,” kurį sudaro 
dvarinink. VI. Putvinskis, Sme
tonienė, kun. Mironas ir kt. 
Šiam komitete nėra nei vieno iš 
badaujančių, tai aišku, kad Lie
tuvos baduoliai nebus šelpiami, 
o aukos, kuriaą jie gaus, eis į 
jų kišenius ir sustiprinimui 
parazitų partijos, kurią mini
mas komitetas atstovauja. Kad 
tai yra tiesa, tai aš stengsiuos 
prirodyti faktais, kad panašiai 
buvo pirmiau.

1919-1920 metais aš tarna
vau prie Amerikos Maitinimo 
Misijos Kaune (American Re
lief Administration Mission for 
Lithuania), kurios pirm, buvo 
Amerikoj armijos karininkas, 
p. Simpson’as, o jo pavaduoto
jas — Amerikos laivyno kari
ninkas, p. Noyes. Misija šelpė 
badaujančius Vaikučius, teikda
ma pagelba avalinėm, drabu
žiais, ir maistu. Maistas buvo 
toks: ryžiai, taukai, kakao, ir 
kondensuotas pienas, maistas 
nebuvo dalinamas į namus, bet 
buvo įsteigtos virtuvės kiekvie
nam rajone, kur vaikučiai atei
davo kiekvieną dieną su indais 
pasiimti maisto į namus. Prie
glaudos irgi gaudavo maisto, 
avalines ir drabužius. Amerikos 
Misija, kad geriau sutvarkius 
dalyką, šį darbą pavedė Smeto
nos ir Voldemaro valdžiai. Tam 
tikslui buvo sutverti komitetai, 
į kuriuos įėjo kunigai ir tur
čiai. Komitetų tikslas buvo da
boti, kad pagelba būtų teikiama 
tiems, kam yra reikalinga, tai 
yra, vargdieniams, kurie netu
ri iš ko nusipirkti maisto. A- 
merikos maistas ir drabužiai 
buvo sudėti Kauno miesto san
dėliuose. Prieglaudom ir virtu
vėm maistas buvo išduodamas 
norma sulig skaičiaus vaikučių.

Pradžioje 1920 metų atėjo 
nuo žalio Kalno virtuvės vedė
ja su skundu pas p. Simpsoną, 
kad virtuvė užsidarė. Ponąs 
Simpsonas paklausė, del kokios 
priežasties. Vedėja atsakė, kad 
del stokos kuro. Su panašiais 
skundais atsikreipė ir kitos ve
dėjos, sakydamos, kad del kuro 
ligšiol pinigus sudėdavo vaiku
čių tėveliai, bet 
pinigų kurui ir 
žasties virtuvės 
n as Simpsonas
pranešimu, ir pasipiktino tokiu 
blogu elgesiu kunigų ir turčių 
komiteto.

Ponas Simpsonas norėdamas, 
kad pagelba būtų duodama be 
pertraukos biednuomenės vai
kučiam, kreipėsi į Kauno mies
to administraciją prie burmis
tro Radzevičiaus, kad miestas 
suteiktų kurą. Radzevičius at
sisakė ką nors veikti. Simpso
nas pareikalavo, kad maistas, 
avalinės ir drabužiai būtų per
duoti jam, o jis nupirks malkas 
ir apmokės tarnautojams prie 
virtuvių Misijos pinigais. Ra
dzevičius, vadas darbo federaci
jos, griežtai atsisakė perduoti 
maistą, drabužius ir autuvus. 
Simpsonas pamatė, kad yra 
daroma nešvarus darbas, nuva
žiavo prie Kauno miesto san
dėlių, rado užveizdą ir sargą, 
nuo kurių paėmė raktus, užra
kino spintas ir raktus pasiėmė 
su savim, nes eidamas Kauno 
gatvėm pamatė krautuvėse 
amerikon. batukų, kuriuos įė
jęs į krautuvę pasiėmė ir par
sinešė į Misijos raštinę, nes 
tie batukai buvo duodami del 
biednuomenės vaikučių veltui. 
Taip pat pasirodė ir kakao. 
Simpsonas stebėjosi, kokiu bū
dų tas galėjo atsitikti. Kitą 
dieną p. Simpsonas, p. Noyes 
ir aš, nuvykome yėl į Kauno 
miesto raštinę pas p. Radzevi
čių. Simpsonas griežtai parei
kalavo, kad jam būtų perduotas 
visas Misijos inventorius iš 
Kauno miesto sandėlių, bet 
burmistras Radzevičius su tuo 
nesutiko.

Tada mes nuvykom į Socia- 
lės Apsaugos Ministeriją, krei
pėmės prie p. šostako su reika
lavimu, kad Misijos darbas ne
būtų trukdomas, ir kad maistas automobilium į pažyrnėtas vie- 
del biednuomenės vaikučių bū-

tų duodamas iš virtuvių kiek
vieną dieną, šostakas atsakė, 
kad del to nesiranda finansų. 
Sinjpsonas atsakė, kad jis fi
nansuos šį dalyką ir pareika
lavo, kad jam būtų perduota iš 
Kauno sandėlių Amerikos Mi
sijos maistas, drabužiai ir ava
linės. Bet šostakas, vietoj kad 
pagelbėti tame dalyke, atsakė, 
kad jis iš sandėlių nieko Ame
rikos Misijai neperduos, ir kad 
už kelių dienų bus mirįisterių 
posledis, kaip ministerial nu
tars, tai taip ir bus.

Užgirdęs tokį pareiškimą, 
Si mpson as baisiai perpyko, nes 
skaitė užgavimu. Aš nuo savęs 
pasakiau šostakui: “Tamstos 
pasielgimą aš skaitau nieku 
daugiau, kaip tik sabotažu.” 
šostakas, užsigavęs tarė man: 
“Kas tamstą įgaliojo taip su 
manim kalbėti?” Aš atkirtau, 
kad niekas, bet aš pats nuo sa
vęs, kaipo Lietuvos pilietis, tu
riu pilną tiesą tai sakyti, nes 
jeigu Amerikos Misija gelbsti 
mūsų beturčių vaikučius, tai 
mes tuomi turėtum džiaugtis ir 
Misijai .visais galimais būdais 
gelbėti, bet tamsta visai nenori 
tame darbe pagelbėti, ir dar 
pagelbos darbą trukdote, o tas 
Lietuvai naudos nedaro.

Tuomi dalykas ir užsibaigė. 
Męs grįžom į Misijos namą. 
Ponas Simpsonas ir p. Noyes 
apsiginklavo Amerikos armijos 
revolveriais, pasiėmė mane ir 
Petrą Leonavičių, įsakė 2 šo
feriams paimti dvi' auto-maši- 
nas, kurios buvo Misijos žinio
je ir mes visi nuvykom prie 
Kauno miesto sandėlio, kur bu
vo sukrautas Amerikos Misijos 
maistas, drabužiai ir avalinės. 
Kadangi raktai pasiliko rašti
nėj ir nebuvo progos kaip spin
tas atrakyti, tai p. Noyes išsi
ėmė plieno kaltus ir automobi
lių ir su plaktukais nudaužė 
spintas. Man įsakė su šoferiu 
vykti prie Kauno rinkos pasi
imti kiek tik galima vežikų 
pervežimui misijai priklausan
čių produktų, i 1 i

Kuomet produktai pasiliko 
pervežti, ponas Simpsonas už
pirko malkas virtuvėm ir dar
bas buvo varomas pirmyn.

Kuomet vaikučiai pradėjo 
gauti maistą normaliai, tuomet 
p. Simpsonas paskelbė į spau
dą, kad jeigu kam iš biednuo
menės vaikučių reikalinga pa- 
gelba, kaip tai, avalinių, dra
bužių ir maisto, kad kreiptųsi 
tiesiog prie Amerikos Misijos. 
Po šio skelbimo per kelias die
nas moterys su vaikučiais rin
kos eilėmis 4prašydamos pašėl
tos. Simpsonas pavedė man 
darbą registravimui reikalau
jančių pašelpos ir gyvenimo 
vietų. Laike registracijos dau
gybė moterų skundėsi p. Simp- 
sonui, kad jų vyrai neturi dar
bo neigi pinigų užsimokėti už 
būtą ir vaikučiai jokios pagel
bos negauna. Ponas Simpsonas 
paklausė, kodėl jos nesikreipia 
prie komitetų. Jos atsakė, kad 
daug kartų esą buvę pas Kauno 
miesto burmistrą ir pas kuni
gus,- bet pagelba buvo atsaky
ta. Mum pagelbos jokios neda
vė, o Šančiuose vieno žmogaus, 
kuris turi dvi stubas ir krau
tuvę, vaikučiai gauna maistą, 
drabužius ir batukus, 
čiam tai nieko nedaVė. 
singumo, p. Simpsonas 
antrašą ir pažadėjo tą dalyką 
ištirti vietoje, nuvykus į Šan
čius.

Užbaigiant registravimą, dar 
atėjo viena išblyškuš, pageltus 
ir sunykus moterėlė ir ašaro
dama pradėjo prašytį p. Simp- 
sono, kad ją gelbėtų. Pasakė, 
kad jos vaikučiai miršta nuo 
bado ir kad ana, buvus pas ko
mitetus, bet pagelba buvo at
sakyta. Ponas Simpsonas neno
rėjo tikėti ir jos adresą paėmė, 
pažadėdamas tą pačią dieną at
vykti į gyvenimo vietą ištirti 
dalyką ir duoti pašelpą.

Mrs. Simpson’ienė Amerikos 
Misijos “čyfo” žmona, ir Mrs. 
Pargitter, Britų Karo Misijos 
“čyfo” žmona, pasiėmė mane 
už perkalbėto ją ir išvykom su

vietoj, kur minima mbteriškė "" 
sakė, kad jos vaikučiai miršta 
iš bado. Pasiteiravus, gavom 
atsakymų nuo kelių ypatų, kad 
tokios žmonos pavardės negir
dėję ir tur būt ji čion negy
vena. Mes rengėmės išeiti, 
bet tarp vartų sutikom berniu
ką, gal kokių 10 metų senumo. 
Aš paklausiau jo, ar nežino, 
kur tokia moteris gyvena (pa
vardę užmiršau). Berniukas 
atsakė, kad žino. Mes papra- 
šėm, kad mums parodytų. Jis 
mumis pradėjo vesti į skiepą.

Kuomet mes įėjom į skiepą, 
tai pasirodė tokis vaizdas: 
skiepas tamsus, visas užverstas 
bačkom, kurios buvo apipelėję. 
Oras šlapias ir dvokiantis. Tar
pe bačkų buvo vietos tiek, kiek 
galima vienam žmogui eiti į ki- ' 
tą galą skiepo. Kitas galas 
skiepo buvo pertvertas lento
mis ir su durimis. Kuomet mes 
įėjom į vidų, atradom minimą 
moterį. Vaikučiai gulėjo ant 
lentų, uždengtų šieninkais. Jie 
buvo sunykę, išdžiūvę, pageltę, 
lyg kad grabe numirę. Kadan
gi namas buvo ant kampo Ge- 

| dimino ir Miškų g-vių, tai ir 
langelis buvo minimam kamba
ryje, bet klausimas kokia švie
sa įeidavo per tą lengelį vidun. 
Langelis taip buvo žemai, kad 
kuomet žmonės eidavo šaligat
viu, tai nesimatydavo praeivių 
kojų. Baisiai gaila buvo tos 
moterėlės ir 
Nuo ko man 
aš jaučiaus 
atvyko, kad 
kius nelaimingus, o šie vargdie
niai paniekinti ir palikti tokiam 
baisiam skurde, ačiū bešir- 
džiams kunigams ir turčiams, 
kurie sudarė šelpimo komitetą. 
Kas keisčiausia ir blogą įspūdį 
padarė, tai žvalgybos štabas. 
Kaip tik skersai gatvės, prieš 
minimą skiepą, ant Miškų gat
vės, iš kur ėjo instrukcijos ir 
paliepimai ne tik Kaunui, bet 
visai Lietuvai.

Į žvalgybos namą buvo atva
roma daug susipratusių žmonių 
ne tik iš Kauno, bet ir iš pro
vincijos, kur buvo klausinėja
mi, kankinami, o potam įkalin
ti, kad gyvi putų, arba sunai
kint per epidemijas, nuo neti
kusio maisto ir žaizdų, kurias 
aplaikydavo žvalgyboj, žvalgy
ba, kaip paminėjau, 
išeidavo į namą ir iš 
vargdienės moteries, 
čios su vaikučiais iš 
matė.

Daktaras Draugelis buvo vi
daus reikalų ministeris, o ar jis 
kreipė domės kas link vargdie
nių? Visai ne!

Po tam mes išvykom į Šan
čius, kur ištikro suradom, kad 
2 namų ir krautuvės savininko 
vaikučiai gaudavo pašalpą, o 
daugumas, kurie nieko neturi, 
nieko negaudavo.

Walter Grinkevich.

mažyčių vaikučių, 
pasidarė gėda, nes 
lietuviu ir Misija 
šelpti kaip tik to-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

HNMMMMNrtnM*

betur-
Del tei- 

paėmė

dabar neturi 
del tos prie- 

užsidaro. Po- 
nustebo tokiu

įeidavo ir 
namo, bet 

mirštan- 
bado, ne-

tas. Pirmiausia sustojom toj

.—Jums buvo laišku atsa-fL 
a. dabar pasiuntėme antrai 
nurodymais, kodėl negali- 
rašto dėti į “Laisvę.”

Pašaliniui Girdčtojui, Wor
cester, Mass.—Rašinėlio iš dis
kusijų su ponu Dėdynu nega
lime sunaudoti, nes mintis la
bai neaiškiai išreikšta.

Kuopos Draugei M., Eliza
beth, N. J.—Korespondencijos 
bei pranešimo negalime sunau
doti, nes privačiai polemiško 
pobūdžio. Tokius dalykus rei
kia apsvarstyti kuopos susirin
kime, o ne per spaudą ir dar 
slapyvardžiais pasirašant.

Gludinus, Brownton, W. Va. 
—“Feljetonas skirtas S. L. A.” 
spaudai netinka, nes silpnai ir. 
neapdirbtai parašytas. .

K. Mikolaitis, Baltimore, 
Md.-
kyta, dabar pasiuntėme antrą' 
su 
me

Komunistų Balsai Padau
gėjo

BRUSSELS, Belgija. — 
Parlamentariniuose rinki
muose, kurie atsibuvo per
eitą sekmadienį, kon^unistų 
balsai padidėjo ant 9,200. 
Komunistų balsai padidėjo 
ant 10 nuošimčių. Socialde
mokratai prarado 13,000 
balsu ir septynias vietas
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■•ATSIŠAUKIMAS Į VIDURINES KANADOS 
LIETUVIUS

vėliaus nebūtų galima daryti trys sriovės muša tą patį prie- 
nei jokių ant komiteto užmeti- šą.
mų.

Šis komitetas yra išrinktas patirti ponų tauzinimą. 
įvairių pažiūrų žmonių.

Todėl, brangūs tautiečiai, 
vidurinės Kanados provincijo
se gyvenantieji lietuviai bei 

. sukruskime ir mes,
ii aukokime. 

Fort Whyte, Man./I Prisiminkime, jog badaujan-
Kas siųstumėt tik-tiems minutes ilgiau yra skai- 

vieną kitą dolerį ir kam neiš- tomos, negu mums, sotiems, 
j pultų money orderį parašyti, dienos. Stokim visi išvien, be 

t L.l siųsti tissisg iž-Į jokio pažiūrų skirtumo,
įmonių iš priežasties badavi- J (jinįni<ui p. Joniškiui nurodytu | kuogreičiausiai ištieskime 
mo įvairiomis ligomis pradeda antrašu. Be to, pageidauja-jvo pasigailėjimo ranką.
sirgti ir tuom be laiko su šiuo ma, kaip nuo tų, kas mažai | Vidurinės Kanados Lietu- 
pasauliu turi skirtis. Ir kad sįųS> taip paį ir nuo tų, kas!vių, del šiaurės Lietuvos Ba- 
Amerikos* lietuviai per įvairias uenį. kiek didesnę suma sius, duobų šelpimo, Komitetas: 
organizacijas jau yra pradėję kad paraSytu nors trumpą 
jiems (-šiaurės lietuviams) P&- ]aį§ką pažymėdami, jog siun

čiami pinigai yra del šiaurės 
Lietuvos baduolių šelpimo. Ir 

į kad aiškiai būtų pažymėta au
kotojų vardai, pavardės ir gy
venamosios vietos. Nes mes 

! visų aukotojų pavardes ir gy
venamąsias vietas paskelbsime 
bent kurioj Amerikos lietuvių 

taip^ir nauji šios šalies gyven- spaudoj. Del visko norėtume 
tojai, Lietuvos išeivijos lietu- priminti, kad šis komitetas at- 
viai, iš kurių kaip vieni, taip ir sišaukimo laiškus pasiųs 
kiti, priklausydami prie esą- kuriems savo augščiau išvar- 
mų Winnipege lietuvių drau
gysčių, k. t., 
vių Darbininkų 
Draugystės nariai ir Kanadoj parinkti aukų, 
esamos suorganizuotos susivie- siu

WINNIPEG, CANADA |dininko P. Joniškio vardo, 351
Brangūs tautiečiai lietuviai Magnus Ave., Winnipeg,)

ir lietuvės! Nuskambėjus po Man., Canada, ir kad tokį or-1 ]jeįu^įs> 
plačią Amerikos lietuvių spau-'derį laiške pasiųstų pirm. K. I ]<as išgalėdam 
dą—laikraščius a i m a navimoĮBeniušiui, ™ — ------— -----
garsams su liūdnomis ir apgai-! Canada, 
lestaujamomis žiniomis, kad1 
Šiaurės Lietuvoje esąs palie
tį bado pavojus, kad daug el prašoma siųsti tiesiog

gelbos rankas 
rant tam tikrus 
rie renka aukas 
tuvon bado 
žmonėms.

Todėl ir mes, 
lietuviai, kaip senai gyvenan
tieji > Kanadoje, Winnipege,

ištiesti, suda- 
komitetus, ku- 
ir siunčia Lie- 
paliestiesiems

winnipegieciai

ne

Pirm. Kazys Beniušis, 
Iždininkas Povilas Joniškis, 
Pagelbininkas Kazys Vytas.

PHILADELPHIA, PA.

di^u- ’dytų draugijų nariams (kurių i niLls> 
Winnipego Lietu-, antrašus žino), prašant jų, kad|duo(l^ 

Pašelpinės ir jie prisidėtų pagelbėti mums ”"'' 
Pasidarbavu- i

i pavardės bus paskelbtos | 
nijimo su Amerikos Lietuvių spaudoj. 
Darbininkų Literatūros Drau
gystės 217 kp. nariai, 5 d. ge-

susirinkę 1 Winnipego ■ ir kiek aukoj tai |(a(] n(,j 
LiefiiVių Darbininkų Paselpi- tik kanadiečiams lietuviams! 
nes Draugystes mėnesinį narių 
susirinkimą, vienbalsiai nuta-| 
rėme, kad ir mes privalom 
skaityti sau už priedermę pa
duoti pagelbos ranką badau
jantiems tautiečiams.

Badaujantiems pagelbos'tvėrusių baduolių šelpimo ko- 
rankos ištiesimą mes numatė- mitetų mūs komitetas prašys, 
me tik vienu atveju, būtent :i kad ir po Lietuvos spaudą bū- 
paaukoti kiek kas išgalėdami 
pinigiškai ir pasiųsti tiesiog 
Lietuvon į tokias vietas, kur 
yra iš vietinių (šiaurės) lietu
vių gyventojų susidarę del ba
daujančių pašelpos priėmimo 
ir išdalinimo komitetai.

ti vaikams mokyklą lietuvių 
kalbos. Pernai buvo mokyk
lėlė, kurią užlaikė Literatū
ros Draugija ir Moterų 48 kp. 
Bet mokyklėlė turėjo užsida
ryti delei stokos finansų ir dar 
tik šiemet atmokėjo skolas už 
svetainę Literatūros Draugijos 
kuopa, kada liko pelno nuo 
perstatymo “Grigaičio.”

Draugijų Sąryšis su parengi
mais tvarkosi. Jeigu pasitai
kė dviem draugijom viena die
na rengti parengimus, tai vie
ną jų perkelia, kad neužken
kus.

Baltos žvaigždės Kliubas 
nesiskaito su jokia organizaci
ja. šis kliubas su parengimais 
bėga ant Lee Park, kad tik 
daugiau pelno gauti.

Daugeliui draugijų su vasa
ros išvažiavimais pakenkia 
karčiamninkai, kurie užima 
geresnes vietas del vaišinimo 
savo kostumierių. čia yra 
draugijų, kurias kontroliuoja | 
vienas ar keli asmenys. Pa
vyzdžiui, Ruzgis ištraukė D. L. 
K. K. Draugiją iš Sąryšio už 

[tai, kad jisai tapo išmestas iš 
kurį Imas buvo pirmininkas. Ban- Literatūros Draugijos ir Sąry- 

idmi-1 ]<ieto valgio porcija buvo dau-jšyje 
Gri- giau i

Nekurie buvo nuėję pa
matyti ta bankieta tikslu, kad 

Balu
čio tas pareiškimas buvo aiš
kiai paremtas, kad tos trys 
sriovės, tai yra: klerikalai, li- 
beralai-tautininkai ir socialde
mokratai muša tą vieną priešą 
—Lietuvos Komunistų Parti
ją. Balutis pasveikino miesto 
majorą, ir padėkavojo varde 
savo šalies žmonių už pasiro
dymą majoro šitame bankete, 
taip žargonišku akcentu, kad! 
net vietos profesionalai parau
do, kaip burokai. Ponas Gri
nius kalbėjo apie Lietuvos 
spaudą, kaip jinai buvo per

nes

sos

kad dabar Lietuvos žmo- 
turi pilną spaudos lais- 
. . Oi tie darbininkų kla- 
išmatos!... Miesto ma

joras Mackey ..pasigyrė, kaip
jis sėkmingai gaspadoriau ja. 
Kada majoras drožė “spyčių,” 
tai skiepe sausybės agentai 
padarė “reidą” delei linksmy
bės lašų. Visi ponai stebėjos 
tais stebuklais.... Dr. Kli-j

Lietuvos Ministerio Balučio 
Priėmimas

Gegužės 15 d. čia buvo su
tiktas ant North Philad 
jos stoties ponas Balutis 
pasitiko buvęs “Kovos” 
nistratorius-mekleris J. 

ir, kaip “Inquirer
, D r. E. G. K linas, 

[yra Dr. Klimas. Vakare bu
lve surengtas iškilmingas ban- 
j kietas, kuriame dalyvavo apie 
[400 svečių, iš kurių kiekvie- 
Įnas užsimokėjo po $2.50 įžan- 

Aukos Lietuvon bus siunčia- g0S L1/_ pamatymą Lietuvos val-
mos su pilnu aprašymu, kas Lj žios “kytrą” poną. Balučio i jų

I garbinimo programa susidėjo j konferenciją balandžio 28 d. 
iš sekančių didvyriškų asabų: Delegatai atsilankė nuo šešių 
pusmilionierius klebonas Kati- draugijų ir dvi draugijos pri- 
lakis, du rabinai nuo žydų, siuntė delegatus' pasiklausyt, 
miesto majoras Mackey, “Vie-1todėl nežinia ar prisidės, ar 
nybės” daraktorius Sirvydu-Ine. Sąryšis nutarė surengti 
kas (sako, kad buvo ir Vitai- 
tis, “T.” redaktorius), Dr. 
Klimas, Grinius ir kiti tautiš
ki biznieriai. Lietuvos minis- 
teris kalbėjo apie Lietuvos
“prosperity,” anot jo, kaip sek-j dainomis Sąryšiui už paskolą, 
mingai jie budavoja šalies kū-|Būtų geistina, kad visos drau- 
rybą, kad net ir badas užpuo-Įgijos prigulėti! prie Sąryšio, 
lė šalj, prieš kuri veda kovą Numatoma galimybė daug ką

“tuo gero nuveikti. Mums reika- 
visos linga svetainę įsigyti ir įsteig

būtų aišku, jog jų aukos tikrai 
I yra pasiųstos Lietuvon, bet 
,kad ir Lietuvoje badaujantieji 
i ir gaunantieji pašelpą galėtų 
žinoti, kas ir kiek jiems auko
ja. Nes ir iš Lietuvoje susi-

tų paskelbta, kas ir kiek bus 
aukojęs. Vienu žodžiu, mūs 
sudarytasis komitetas stengsis 
kaip aukų rinkimą, taip pat 
ir jų pasiuntimą Lietuvon da
ryti be jokių slaptybių

lė šalj, prieš kuri
net trys sriovės, girdi: 

kad (klausimu nėra skirtumo,

ini i VOS

: iš iždininko vietos, už 
neverta kaip 25 centus. [ priešingą progresyviams veiki- 

tokia buvo iškilmė Lietu- 
ministerio.

Ramonas.

WILKES-BARRE, PA.
Vietos Progresyvių Draugi-

Sąryšis turėjo sušaukęs

nežinia ar 
ne. Sąryšis nutarė 
prakalbas kunigui Mockui ir 
paaukojo $5.00 Lietuvos ba
ri uoliams. Išrinko 
komitetą iš 5 narių, 
kad Aido Choras

pramogų
Nutarė, 

atsiteistų

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, iaukites 
pasi i

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

118 W. 8rd Street 
8o. Boston, Mass. 

Bo. Boston 0804 W.Te!

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką 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
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolčs yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 

irno, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
j skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
enia), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiusk 50c, tai gausi vaist- 

“* [žolių, kurios jums sugrąžins sveika- 
įtą, panaikins minėtas ligas.

_ I Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
I skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 

“ širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 
-—| si mūsų gausius vaistus, taip vadina

mus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 
| ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 
Isų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

j mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
i miestuose.

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

ir remdavo 
išvažiavo į 

10 d. aplei- 
Busas, ku-

mą.
Aido Choras neteko keturių 

j veikėjų. V. Tamulaitis, kuris 
lošė Blindos rolę choro nau- 

idai, anglių kasykloj sužeistas 
—nulaužė koją; drg. J. Kar
pus, kuris visuomet išdirbdavo 
gaidas (?—Red.) 
chorą finansiniai, 
Detroitą, gegužės 
do Wilkes-Barre.
riame jis važiavo, netoli De
troito susikūlė su didoku tre
ku; tarpe penkių užmuštų ir 
17 sužeistų, randasi ir drg. 
Karpus sužeistas. J. G rusei io‘- 
nis taipgi išvažiavo j Detroitą. 
Bet likę choro nariai nenusimi
nę ir daug žada ateityje. Tu
ri pramogų komitetą iš gerų 
veikėjų, į kuri įeina D. Zda- 
niūtė (choro korespondentė) 
ir Aldona Kaspariūtė (S. L. A. 
jaunuolių 361 kuopos pirmi
ninkė ir Jaunųjų Lygos sekre
torė). Murphy.

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau, per kelioliką metų savo į 
profesijoje praktikavosi di
džiuosiuose miestuose Euro
poje.

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
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, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretai.
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SP1NDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. Z! NS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

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

Kadangi Winnipege randa
si M daugiau lietuvių, kurie 
nepnklauso prie augščiau pa
minėtų lietuvių draugysčių.

Kadangi dauguma Iš mini
mų Winnipege lietuvių drau
gysčių nariai yra išvažinėję į 
įvairias Kanados provincijas. 
Ir be to, kadangi po vidurinės 

, Kanados provincijas yra jau 
I nuo senai išsisklaidžiusių ir 

apsigyvenusių ant farmų lietu
vių, kaipo farmeriai savinin
kai. Kadangi nebemažas skai- 

1 čius lietuvių yra pasisklaidžiu- 
sių po vidurines Canados pro- 
vincifks prie įvairių darbų, k. 
t., ant farmų, prie miškų kir
timo, geležinkelių taisymo, 
aukso, vario, geležies bei ang
lių kasyklose ir šiaip įvairiuo
se fabrikuose,—todėl mes, W. 
L. D. P. D. ir A. L. D. L. D. 
217 kp. nariai, nutarėme: At
sišaukti ir į kitus po vidurines 
Kanados provincijas gyvenan
čius lietuvius-es, kvies darni 
juos prisidėti prie pagelbėji
mo šiaurės Lietuvos baduolių 
šelpimo, prisiųsdami piniginių 
aukų kiek kas išgalėdami mūs 
išrinktam ir žemiau nurody
tam komitetui. Kaip Winni- 

aukų rinkimui, taip paį 
ir iš provincijos prisiųstų au 
kų priėmimui ir jų persiunti 
mui į Lietuvą, yra išrinktas ko 
mitetas iš sekančių asmenų: 
(1) Kazys Beniušis išrinktas 
pirmininku, kuris yra W. L. D 
P. D. prot. sekr. ir A. L. D. L. 
D. 217 kp. prot ir fin. sekreto
rius; (2) Povilas Joniškis iš
rinktas iždininku, kuris yra W. 
L. D. P. D. iždininku ir (3) 
Kazy^Vytas išrinktas pagelbi- 
ninku, kuris taipgi nesenai yra 
buvęs W. L. D. P. D. fin. sekr. 
Vienu žodžiu, į komitetus yra 
išrinkti tokie /asmenys, kurie 
augščiau paminėtų draugysčių 
nariams yra gerai žinomi. Au
kų rinkimo ir jų siuntimo Lie
tuvon raštvedybos darbą tvar
kys pirm. K. Beniušis. Todėl 
.jei kas iš vidurinėj Canadoj 
gyvenančių lietuvių atjausite 
badaujančius lietuvius ir kas 
siųsite mūs išrinktam komitetui 

; piniginių aukų del persiuntimo 
'i-įį^tuvą baduoliams, tai pa
gedaujama, kad siunčiantieji, 

Lne visai mažą sumą siųsdami, 
išrašytų money orderį ant iž-

Laisves Piknikas, 7 d. Liepos-July, 1929
Ulmer Park Music Hall, gale 25-th Ave., Brooklyne

BUS DVI PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTRUS, KURIOS GRIEŠ BE PERSTOJIMO

* . ' .t * «
Brooklyno didysis Aido Choras apsiėmė dalyvauti piknike

Tai dar ne viskas. Dainuos visos New Yorko apielinkės darbininkiški chorai, vadovaujami V. Žuko; dainuos kiekvienas 
skyrium ir bendrai visi. Susidarys choras iš apie 250 ypatų.

Iš Philadelphijos atvažiuoja draugai į pikniką specialiu [; 
traukiniu; iš Scranton, Pa., iš Wilkes-Barre, Pa., ir keleto 
kitų miestų, atvažiuoja busais. Turime žinių,> kad atva- [į

Dalyvaus seni darbininkų judėjimo darbuotojai J. ŠUKYS ir 
stovi pirmose eilėse kovojančių darbininkų.

žiuoja iš Chicagos, Detroito, Clevelando, Pittsburgh o, Ro- 
chesterio, Bostono ir iš visų artimesnių miestų.

Įžanga 50c Ypatai. Pradžia 1 vai. po pietų.

H. STANKUS, kurie nuo žydinčios jaunystės iki žilos galvos 
“Laisvės” piknike girdėsime jų prakalbas.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausj 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. Nedčldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tn St., N. Y.

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

IFORNICIAI 
į PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
I PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
Ils priežasties daugumo stako parduoda- 
jme negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
| statome į namus visoje New Yorko ir 
į
j Turime didelį štorruimį, kuriame laiko
me daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Brooklyno aoielinkeie.

Dabar gaunami iš fabrikų šie daiktai: Living Room 
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 Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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Pustapis Ketvirtas šešta*!., Birželio 1 d., 19291 i

A1M.D. ŽINIOS
A. L. D. L. D. XII APSKRIČIO 

POSĖDŽIO TARIMAI
Gegužės 26 d. įvyko komite

to posėdis. Dalyvavo visi na
riai, išskyrus G u d i š a u ską. 
Šis komiteto posėdis buvo vie
nas iš pasekmingesnių. Pada
ryta keli tarimai del tvirtinimo 
organizacijos, del gavimo nau
jų narių visose kuopose. Tar
pe kitų tarinių, nutarta, kad 
visos kuopos šauktų specialius 
susirinkimus visų narių ir visi 
nariai turi būti kviečiami laiš
kais (laiškus pagamins apsk. 
komitetas) ir vienas iš komite
to narių turės dalyvauti susi
rinkime, kad išdiskusavus au
ginimą kuopų kiekvienoj kolo
nijoj. Taipgi nutarta, kad 
kiekviena kuopa išduotų ra
portus kas trys mėnesiai XII 
Apskričiui, kad komitetas ži
notų, kokis yra kuopos veiki
mas, ko trūksta kurioj kuopoj.

Gana daug diskusuota apie 
atskiras kolonijas ir jų veiki
mą ir visus trūkumus. Iš ra
portų ir diskusijų pasirodė, 
kad daugelio kolonijų draugai 
gana daug apsileidę, nesirūpi
na organizacijos reikalais. 
Veik nėra nei vienos koloni
jos, kurioje nebūtų galimybių 
gauti dauginus narių į organi
zaciją. Kitos kolonijos gali 
dvigubai paaugti nariais, kaip 
tai Wilkes-Barre kuopa ir 
Scrantono kuopa, bet ganėti
nai nekreipiama domės į na
rių gavimą. Apskričio pa
skelbtas vajus neina pasek- « 
mingai. Priežastis tame,—neį
vertina svarbos tame darbe. ' 
Tat dar kartą XII Apskričio 1 
komitetas ragina visas kuopas 1 
dirbti, kad išpildžius 
kvotas.

Taipgi nutarta šaukti ___
lio 8 d. visų A. L. D. L. D. na- naudojasi, tai kiekvienas dai
rių, “Laisvės” skaitytojų ir L. liniukas bei darbininkė žino 
D. S. A. narių susirinkimą, 7'ir privalo žinoti, nes kada ky- 
val. vakare, šiame susirinki- rinkliava, tai nesivaduoti 
me dalyvaus drg. L. Prūseika į vienos bei kitos pusės kalbėto- 
ir bus diskusuojama apie A. L. -iU gražiais, skardžiais žode- 
D. L. D. Tat visi dalyvaukite, i Kais, bet apmąstyti, permatyti, 
Vieta bus paskelbta per “Lais-J keno rankas tie sunkiai už

dirbti skatikai patenka ir kas 
jais pasinaudoja.

šį klausimą lengvai gali per
matyti darbininkai, nes mūsų 
dienraštis “Laisvė” kuopui- 
kiausiai nušviečia tuos kelius.

Surinkta svetainėje $77.82 
ir su stambiomis aukomis tūlų 
pašelpinių ir tautiškų 
jų pasidaro $120.82. 
pinigai šelpia Lietuvos 
liūs, o ne Smetonienės

savo

vę.
Būsiantis birželį piknikas 

ruošiamas visu smarkumu. Tat 
kuopos ir kolonijų draugai tu
ri dėti-visas pastangas, kad iš 
jų kolonijos visi dalyvautų bir
želio piknike, Valley View 
Parke, Inkerman, Pa.

M.

būti 
štai

mė- 
bėginėjo Kaune 

pelutės”,

i(P,

ginčdamos kamaraitėje, neti
kėtai įpuolė į puodynę 'pieno. 
Na ii- nelaimė! Reikia gel
bėtis. Bet kaip? Abidvi 
plaukioja, plaukioja, galop 
viena pavargo ii' nusitarė sau 
žūti nusileisdama dugnan ir, 
žinoma, prigėrė. O antroji 
ne. Plaukioja ir vis turi viltį 
išsigelbėti. Tik štai, pasižiū
ri po jos kojytėmis Smetona, 
iš Smetonos sviestas, o ji ant 
to sviesto stypt ir lauke—lai
svėje.

Bet man pasirodė, kad p- 
nui Balučiui geriaus tiktų 
pranašu, o ne atstovu ir 
kodėl.

Juk 1927 met., gruodžio 
nesį vikriai
(kameraitėje) dvi 
t. y., p-nas Grinius ir A. Sme
tona. Ir kada abidvi supuolė 
į pieno puodynę (tai socialde
mokratai ir krikščionys demo
kratai valdžioje) ir kalbasi 
sau, kuriam žūti, kuriam būti. 
Kada pirmoji “pelutė
Grinius) nutarė nusileisti dug
nan (Grinius nenusileido dug
nan, bet prašė, kad Smetona jį | 
iškeltų iš puodynės. Smetona 
tą padarė ir dar už tai pensi
ją paskyrė, kad be rūpesčių 
galėtų gyventi.—Red.), o ant
roji laikytis, tai yra ponas A. 
Smetona. O kada iš Smetonos 
susimuš sviestas, tada tik ne
laimingoji “pelutė” (darbo 
liaudis) išspruks iš puodynės 
(fašistinės vergijos) ir švęs sa
vo galingą pergalę. Tiesa, ar 
ne!

Antroji dalis, t. y. šių laikų 
įvykis, tai badas Lietuvoje ir 
rinkimas aukų Amerikoje. To
dėl visi minėto vakaro kalbė
tojai ir kalbėjo toje temoje, 
neišskyrus ir patį pirmininką 
poną Lazauską.

O apie jų surinktas aukas, 
kur siunčiama ir kas jomis

jaučiasi lyg apsvaigę.
Apie prakalbą reikia pasa

kyti, kad turtinga faktais — 
įrodymais apie religijas mo
lius. Ir buvo gardaus juoko, 
kaip darė palyginimus ir reik
šmę ceremonijų.

Draugystės koresp.
K. M-kas.

BOSTONO IR AP1EL1NKES 
ŽINIOS

NORWOOD, MASS.

9

tuvos baduolių, kurią sušaukė 
vietos priešfašistinis komitetas. 
Nutarta, kad visos surinktos 
aukos būtų siunčiama per Lie
tuvos Baduolių Šelpimo Komi
tetą, katrą suorganizavo mū
sų, lietuvių, darbininkų centra- 
linės organizacijos. Ir tapo 
nuskirtas komitetą^, kuris rū
pinsis, kaip būtų galima ge
riau sušelpti Lietuvos badau
jančius žmones. Pagaliaus, 
ant vietos tapo sudaryta kele
tas porų kolektorių, kurie eis 
per biznierius ir šiaip jau į 
stubas prie žmonių prašyti au
kų.4

Vadinasi, Lietuvos biednuo- 
menės sušelpimui darbas jau 
pradėtas. Tik būtinai reikia 
tą darbą padidinti ir pagrei
tinti, nes aukos dabar reika
lingos. Tą kiekvienas turime 

ir aukoti tam tikslui.

Gegužės 12 d. buvau Brook
lyn, N. Y., ir ten kalbėjausi su 
laisviečiais. Jie ir dabar su
tinka stoti su ponu Michelso- 
nu į debatus arba su kitu, ku
rį sandariečiai pasirinks. Tik 
lai Michelsonas leis jiems kal
bėti apie socialistus, o jie leis 
jam kalbėti kiek tik nori apie 
komunistus bei bolševikus. 
Propozicija labai gera ir san
dariečiai turėtų su tuo sutik
ti. Jeigu sandariečiai su tuo 
sutiktų, tai debatai galėtų į- 
vykti greitoj ateityj.

stogo nušoko atleistas to 
viešbučio tarnautojas St. 
Dambrauskas. Šokdamas 
jis pataikė galva į akmeni
nį trotuarą ir nusilaužė 
kairiąjįt ranką. Galva nuo 
dūžio suskilo ir net patiško. 
Policija įvykį tiria.

DAKTARAS

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak.
Rytais ir Nedėliomis pagal sutartj

799 Bank Street
(virš Banko) Waterbury, Conn.

/T“

Connecticut valstijos darbi
ninkiškų organizacijų apskri
čių išvažiavimas įvyks 2 d. bir
želio, Lietuvių Darže, už Lake
wood ežero, Waterbury, šia
me išvažiavime bus daug mū
sų vienminčių draugų ir drau
gių, bus daug ir šiaip gerų 
žmonių, kurie visuomet remia 
darbininkų judėjimą. Kalbės 
L. Prūseika; dainuos net keli 
chorai. Programa bus labai 
turtinga, publikos suvažiuos iš 
visų apielinkių. Todėl vietos 
ir artimesnių apielinkių lietu
viai nesnauskite, atsilankykite 
į šį' parengimą. Kurie nebūsi
te, tie paskui ghilėsitės, bet 
jau

Visko po Biskį
Gegužės 19 d. A. L. D. L. D. 
kp. įvyko susirinkimas. Iš 

komiteto pranešimų pasirodė,
kad gerokas skaičius narių 
neužsimokėję metinių duoklių, 
o į susirinkimus dalis narių 
nesilanko. Todėl išrinkta ko
misija dd. J. Gudaitis ir F. 
Mačėnas, kurie atsilankys pas 
narius į stubas ir išrinks mo
kestis.

Pasirodžius, kad ižde pini
gų randasi virš poros desėtkų 
dolerių, tai “Vilnies” paramai 
nutarta nupirkti vieną “Vil
nies” Šerą už 10 dolerių. Taip
gi organizatorius pranešė, kad 
draugai stoughtoniečiai kvie
čia prisidėti bendrai surengti 
pikniką. Pranešimas priimtas 
ir nutarta rengti pikniką ben
drai su Stoughtono A. L. D. L. 
D. k p. Į komisiją išrinkti J. 
Gudaitis ir J. Grybas. Pikni
ko vietą ir laiką paskirs pati 
komisija.

$66.25 “Vilnies” Paramai
Norwoodieciai per gegužės 

mėnesį surinko Šerais, auko
mis ir prenumerata $66.25. Še
rus pirko šie draugai ir orga
nizacijos: Ig. Kubiliūnas, J. 
Gudaitis ir Teofilius Sarapas; 
taipgi A. L. D. L. D. 9 kp. ir 
L. L. R. Choras. Del choro Še
ro pirkimo buvo renkamos au
kos, nes choras ižde pinigų 
perdaug neturi. Todėl per 
surengtą del choristų “sur- 
praiz parę” buvo renkamos 
aukos. Aukavo sekanti po 
$1.00: Edw. J. Sugar, J. Gu
daitis, J. Grybas, J. Galgaus- 
kas, A. Zaruba, J. Trušas, Ig. 
Kubiliūnas, S. Druzas ir J. 
Casper; po 50c: O. Zarubie- 
nė, P. Jasukėnas, S. Kamila 
ir D. Valma; M. Kasteckiūtė 
25c.; viso surinkta $11.25. Ka
žin, ar nebus tik Norwood© 
kolonija pirmutinė Mass, val
stijoj, kuri taip gausiai parė
mė priešų užpultą “Vilnį?” 
Su kokia paranka pasirodė 
Mass, valstijos didmiesčiai, 
kaip So. Boston, Worcester, 
Lawrence, Montello ir t. t.?

L. L. R. Choras, pasekmin
gai sulošęs operetę “Kova už 
Idėjas,” dabar stropiai rengia
si prie 10-to metinio pikniko, 
kuris įvyks nedėlioj, 23 d. bir
želio. Pikniko vieta: Finų 
Parke, Walpole, Mass. Tiki
masi, kad dešimtmetiniame 
piknike dalyvaus visi L. M. P. 
S. 2-ro Apskričio chorai. O 
Antrame Apskrityje chorų yra 
net aštuoni. Tai bus dainų 
milžiniška programa. Taipgi 
bus ir sporto programa, štai 
iš Lawrence Liaudies Choro 
narys drg. F. Usevičius rašo: 
“Liaudies Choras įąu dabar 
pradėjo rengtis į Norwoodo 
pikniką ir rengiasi ne juokais, 
bet su visomis procesijomis.” 
Vadinas, Liaudies Choras da
lyvaus ir su dainomis ir su 
sportu. Lauksime iš kitų ko
lonijų chorų pranešimų, žino
ma, gerų pranešimų. L. L. R. 
Choras dabar dar paaugo po
ra merginų daugiau. Tai da
bar jau merginų jaunuolių tu
rime apie porą desėtkų. Visos 
Norwood gražuolės sutrauktos 
į chorą, šią vasarą L. L. R. 
Choras bile kur galės pasiro
dyti daug skaitlingesnis ir 
gražiau dainuojąs, negu kada 
nors pirmiau. Drąsiai galės 
lenktyniuoti su bile geriausiu 
choru. Kurie netikite, tie 
persitikrinsite į piknikus at
važiavę.

suprasti

gegužes vietos tauti-19 d.
ninkai, bendrai su metodistais, 
turėjo surengę vakarą su ba- 
gočinėmis prakalbomis, kuria- 

jie rinko aukas del Lie- 
žmonių gelbėjimo nuo 
Tačiaus tų aukų labai 
surinko, rodos, tik 11

me ir 
tuvos 
bado, 
mažai 
dolerių su centais.

Tas parodo, kad ne tik jau 
šiaip publika, bet ir patys ren
gėjai neaukojo. Juk jeigu jie 
būtų bent po vieną dolerį au
koję, tai būtų daugiau aukų 
surinkę. Juk tai buvo pati 
tautiška Smetona.

Pasirodo, tie žmonės vienaip 
kalba, bet kitaip daro.

Bagočius savo kalboj nela
bai varėsi del aukų rinkimo. 
Gal todėl, kad rengėjai buvo 
iš tokio keisto mišinio. Nes jis 
gerokai ir pajuokė tokius žmo
nes, kurie metodistų vierą pri
ėmė, 
pi jos 
rodė

bus vėlu.
J. Strižauskas.

Užsimušė Atleistas 
Tarnautojas

Kaunas.— Gegužes 16 d. 
vakare kauniečius sujudino 
kruvina scena, įvykusi prie 
Lietuvos viešbučio. Vakare 
9 vai. 15 min. nuo viešbučio

Varpas Bakery, 54 Maujer Si., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas. Savininkas. Tel. Stagg 6533

WATERBURY, CONN

Nau- 
biznį.

CASTON ROPSEVICH

O tas metodistų para- 
kunigėlis, tai jau pasi- 
paprastu piemenuku. . .

Tel.: Greenpoint 9682

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
s Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. 
;■ ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 

r Mes

u;

pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.
Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 

atliekame greit ir tinkamai.
Tarkitės su mumis de! kainos.

Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:
K. M. S.

Apie Debatus ir Kodėl Jie 
Neįvyko

Apie keturi mėnesiai atgal 
mūsų sandariečiai buvo pasi
kvietę F. Bagočių iškeikti bol
ševikus. Bagočius paskirtą 
darbą atliko, o sandariečiai 
jam paplojo. Tuomet jis san- 
dariečių dvasią buvo sustipri
nęs ir jie taip įsidrąsino, kad 
net darbiečius užkvietė į deba
tus. Sandariečiai savo deba- 
torium statė “Keleivio” leidė
ją S. Michelsoną, o darbiečiai 
A. Bimbą. Bet Michelsonas 
paskyrė temą “Ar bolševikų 
taktika neklaidinga?” Apie 
socialistų taktiką nevalia buvo 
kalbėti. Bimba reikalavo, kad 
jam būtų leista kalbėti ir apie 
socialistų taktiką. < Todėl de
batai ir neįvyko. Aš sakau, 
kad sandariečiai užkvietė dar
biečius į debatus, bet jie tą 
darė varde savo sąryšio. Ka
dangi jie turi kelias draugijas, 
tai dabar tose draugijose ir gi
riasi, kad bolševikai bijosi sto
ti su jais į debatus. Bet aš 
turiu pasakyti, kad jūsų de- 
batorius ponas Michelsonas 
bijosi stoti į debatus, kuomet 
tik mūsų debatorius prideda 
ir socialistų taktiką. Jis jau
čiasi, kad savo prietelių nega
lės apginti išdavikiškus 
bus, todėl ir draudžia jų 
da ir darbus minavoti. 
Michelsonas socialistas,
jis tokiu statosi, tai kodėl jam 
bijoti savo draugus ginti? Juk 
bolševikai nesibijo ir -leidžia 
juos viešai kritikuoti, tai kodėl 
taip nepasielgti ir ponams so
cialistams?

644 Driggs Avenue, Brooklyn, Njjy.
Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

ž.

BALTIMORE, MD

BAYONNE, N. J, J

PURLIO

Sportininkas.

dar- 
var- 
Juk 

bent

naujas komitetas: 
K. Maziliauskas, 
A. Arasimavičius,-

su-
Nutarta jau-

draugi- 
Lai tie 
baduo- 
sėbrus.

Vinco Duktė.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedelio- 
mia nuo 9:30 iki 5 vai1, po pietų

MARGĄRETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA.

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

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

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

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

Vietinė Katalikų Darbinin
kų Federacija ir Tautiška Ta
ryba gegužės 22 dieną buvo 
surengę prakalbas, kuriose: 
kalbėjo šie asmenys: kunigas 
Mendelis, J. čeplinskas, N. 
Rastenis ir Lietuvos atstovas 
P. Balutis.

žmonių susirinko, palei Bal- 
timorės publiką, gana gerai, 
didžiumą sudarė katalikai, nes 
kunigėlis pats kalbėjo ir, ži
noma, paliepė visiems parapi- 
jonams dalyvauti, o kiekvienas 
stengėsi “dvasiškos” ypatos 
norą išpildyti.

Prakalbų tikslas bus toks: 
Sušelpimui šiaurės Lietuvos 

baduolių ir paminėjimui 25- 
kių metų atgavimo spaudos. 
Svarbiausias įvykis Lietuvos i 
istorijoje, tai spaudos atgavi
mas 25 metų sukaktuvės. 
Nors ir daug kalbėtojų kalbė
jo, bet apie spaudos istorijos 
praeitį bei jos ateitį nei žo
džio.

Tiesa, paminėjo, kiek buvo 
Varžomi lietuviai savo spaudos 
išsižadėjimo tikslais. Bet net 
savo vadus, kaip Dr. Basanavi
čių, Šliupą, Kudirką užmiršo 
pagerbti. Tuo tarpu ponas 
Balutis savo kalboje neužmir
šo išpasakoti savo 1919 metų 
įspūdžius, kuriuos jis pergyve
no, sugrįžęs iš Amerikos į Lie
tuvą, kokia tų metų buvo kul
tūra ir ant kiek “augštai” pa
žengė nuo to laiko šiandieninė 
Lietuva moksle, gamyboje, 
agrikultūroje bei šiaip pramo
nės šakose. Pažymėjo, kad 
dar daug reikalinga apšvietos 
šiandieninei Lietuvos liau
džiai. Ponas Balutis toliau tę
sia-savo kalbą pasakėle apie 
dvi palutes.

Išdėstė šiaip:
Viena kartą dvi pelutės, bė-

Iš, Vytautinės Metinio 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko 8-tą die
ną gegužės, kuris buvo ramus 
ir gerų tarimų padaryta, čio
nai suminėsiu svarbesnius ta
rimus, kaip liečiančius drau
gystę, taip ir visuomenę.

Ekskursijos komisija prane
šė, kad viskas galutinai sutar
ta ir ekskursija įvyks 28 d. lie
pos; traukinis bus ant 22 gat
vės stoties. Draugystė verta 
didelio pagyrimo už prijauti
mą kovojančių ir badaujančių 
darbininkų. Į Lietuvos Darbi
ninkų šelpimo Komiteto atsi
šaukimą draugystė atsiliepė 
paaukodama 25 dolerius ir iš
rinko 9 delegatus į konferen
ciją tuo klausimu. Audinyčių 
streikierįams aukojo 10 dole
rių ir padaryta kolekta, 
rinkta -$12.05.
nuolius iki 20 metų per 3 mė
nesius priimti į draugystę be 
mokesties.

Išrinktas 
pirmininku 
finam sekr.
iždo (globėjas V. Vaclavičius 
ir maršalka Rimša; seni likosi 
užtvirtinti.

Nutarta surengti kunigui 
Mockui prakalbas. Kadangi 
prakalbos jau įvyko, tai prisi
minsiu ir apie prakalbas. Tie 
mūsų tamsūnėliai fanatikai, 
“artimo meilės” skelbėjai, šau
kėsi policijos/ kad'^apsaugętų 
jų tą “tvirtąją” bažnyčią ir ti
kėjimą, kurių nei peklos vartai 
negali įveikti. Visgi stebuklai, 
kad virš 60 metų žmogus yra 
tokis tvirtas, kad nuo jo žo
džio visi tamsybės apaštalai

• MONTELLO, MASS.
Apie Lietuvos Baduolių Gelbė

jimą
15 d. gegužės buvo vietos 

organizacijų delegatų specialė 
konferencija del šelpimo Lie-

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Mathew Pl Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

Telefonas:

Stagg

8043

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

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

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

Kuriy Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik ii importuotų taoilkų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taip 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9796

i $50.07
$10.04
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8.00
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darbu.
prakalbas susirinko 
Windsoro lietuviai, 

visi kuo ramiausiai, 
grigaitinį smalavirį,

y., 
Ki- 
pa-

mane stebina tas 
lapelis, kuris pri-

Q 
5 
i 
E 
2

nuo parapijos Id

ai OTERIMS: 
Panėdėliais ir 

utarninkaia

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

M. J. J. UrbszO; 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
keli61iką u. šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei- 

Avenue,

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

lovio, o kurte buvo 
nutverti kišant snukį 

'į lovį, tie jau senai 
prie Romos katalikų, 
buvo pabėgę. Tiesa,

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 eg
zempliorių, kaina 15 centų; kurie ims ne
mažiau 50 egzempliorių, kaina 12 centų. 
Kurie atsiųs užmokestį kartu su pareika
lavimu kalbamos brošiūros, tiems “Lais
ve” apmokės persiuntimo kaštus.

įplaukų 
IŠLAIDOS, 
už spaudą
Šiurmaitienei

be jokių abejoji- 
kad tuos garbin
kit!, apsukresni, 
parapijinio lovio. 

Lakštingalos Vaikas.

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

___________j_________ ORDER BLANK ____ _____
Į Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Labai Parankus Kišeninis 
L1ETUVISKAI-ANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKALLIE TUVISKAS 

ŽODYNĖLIS

Brošiūra bus gatava už dienos kitos. Be ati
dėliojimo siųskite užsakymus ir platinkite ją 
Gegužinės šventės apvaikščiojimo mitinguose. 
Tuojau siųskite savo užsakymą šiuo antrašu:

.-■y

Y.
v

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. t'.
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Aukos Streikięriams ir Lietu
vos Baduoliams

Nedėlioj, 12 d. gegužės, lai
ke Aido Choro koncerto, Lie
tuvių Svetainėj, pertraukoj 
drg. M. Antanaitis trumpai pa
kalbėjo apie Lietuvos žmonių 
badavimą ir apie audėjų strei
ką North Carolinoj ir papra
šė publikos, kad paaukotų, 
kiek kas gali, parėmimui strei- 

^'kierių ir Lietuvos baduoliams. 
z Buvo rinktos aukos ir aukojo 

sekančiai: F. Nakas ir K. Bi
zauskas po $2; A. Kišonas, E. 
Kišonienė, F. Ulinskas, A. Ke- 
rutis, J. Birštonas, K. Janulio- 
nis, M. Praškevičius, K. Janu- 

, lionienė, J. Zinkevičius, J. 
Mars, A. Jakštys, K. Stepa
nauskas, Vilnis ir P. Garijonas 
po $1; G. Kishon, V. Kishon, 
O. Tušauskienė, M. Arminas, 
S. Pangonis, S. Bačiūnas, J. 
Budzevičius, R. Petrulis, J. 
Kulboką, R. Steponkevičienė, 
J. Šiupaila, V. Dembinskas, L. 
svirplys, J. Voulul, A. Povilai
tis ir Kalasaitis po 50c; smul
kių surinkta $18.57. Viso sy
kiu $44.57.

Aukos padalintos sekančiai: 
$22 pasiųsti Lietuvos Baduolių 
Šelpimo Centraliam Komitetui, 
o kiti $22 priduoti streikierių 
rėmimo komitetui.

V. J. Geraltauskas, 
Komiteto Fin. Sekr.

Amerikos Liet. Priešfašistinio 
Susivienijimo Skyriaus 

Atskaita

ĮPLAUKOS.
Iš 1928 metų balansas $25.78
Drg. Mizaros prakalbų 

maršrutas
Kovo 24 d. konferenci

jos delegatų aukos
Kovo 24 d. “Vilniai” 

aukos nuo delegatų
F. Rodgers ant blankos 

surinko

^Laisvei”
Sekr. K.

už štampas 
“Vilniai” del. aukos 
Priešf. Centro Komite

tui pasiųsta

Viso
Pas iždininką lieka

Draugai, katrie esate paė
mę aukų rinkimo blankas, tai 
kiek surinkę grąžinkite jas su 
pinigais. Blankų išduota 11 
ir tik viena grįžo su $5.25. 
Jfiigu visi taip pasidarbuotų, 
t Jom et pasekmės būtų neblo
gos. Mano supratimu, kurios

kuopos turi savo ižduose pini
gų, galėtų paaukoji.

Aukas siųskite sekamai: če
kius išrašykite iždininko J. Mi
liausko vardu ir siųskite-r-J. 
Urbonas, 1911 Edgebrook 
Ave., Pittsburgh, Pa.

Fin. Sekr. J. Urbonas.

Puslapis Penktas

jis turi būti vartojamas ir abel- 
nai daug ką naujo teko vi
siems sužinoti higienos srity
je. Per pertrauką buvo ren
kamos aukos, kurių surinko 
$11.00. Iš surinktų aukų bu
vo padengtos prakalbų išlai
dos, likusieji perduoti A. L. D. 
L. D. 21 kuopos iždam Po 
pertraukos sekė antra dalis te
mos—nauda A. L. D. L. D. čia 
Dr. Palevičius aiškino, kokios 
aplinkybės privertė Amerikos 
lietuvius darbininkus tverti A. 
L. D. L .D. ir kokią naudą ap- 
švietoj bei darbininkiškam su
sipratime atnešė ši draugija 
nuo jos sutvėrimo iki šiai die
nai.

Baigdamas kalbą, ragino vi
sus ir visas stoti į A. L. D. L. 
D. Po prakalbų prisirašė 7 
nauji nariai.

Mes minėjom dar prieš tai 
korespondencijoj, kuri tilpo 
‘Laisvėj,’ kad pas mus yra pri
brendęs klausimas organizuoti 
pašelpinę draugiją. Todėl bu
vo numatyta šiose prakalbose 
pradėti organizavimo darbą. 
Dr. Palevičius nušvietė S. L. A. 
tikslą ir jo naudą, raginda
mas sutverti S. L. A. kuopą. 
Užrašinėti asmenų, norinčių 
sutverti kuopą, prišoko koks 
tai grigaitiškas smalaviris iš 
Detroito, pasisakydamas, kad 
jis susirašysiąs su centru ir 
padėsiąs /sutverti kuopą. Iš- 
tikrųjų to žmogaus į šį susirin
kimą ir prie šio darbo niekas 
nekvietė, išskyrus vieną jo pa
sekėją. Kadangi buvo trum
pas laikas, tai pakelti '.ginčą 
del įsileidimo prie darbo to
kio “tėvynainio” nebuvo nu
matomas tikslas, nes šioje or
ganizacijoje, rodos, sulig kon
stitucijos nėra jokių politinių 
bei religinių pažiūrų skirtumų. 
Mūsų visų buvo vienas, nusi
statymas, kad suorganizuoti 
kuo greičiausiai S. L. A. kuo
pą. Bet mes vis gi smarkiai 
apsirikom, nes jau praėjo dvi 
savaitės, o nieko nesigirdi to
je srityje ir matytis reikės 
kreiptis prie tokių žmonių, ku
rie pasirodo veikime ne žo
džiu, bet

Į šias 
veik visi 
Užsilaikė 
išskyrus
kuris užpakalyje vis bruzdė
jo, būk jis viską jau senai ži
nąs. O tikrenybėje tas žmo
gus nesugebėjo žmonių prira
šyti prie S. L. A., reikėjo Dr. 
Palevičiui daryti pastabas kas 
link pomirtinių ir pašelpinių 
laipsnių. Visi tariam širdin
gai ačiū Dr. Palevičiui už pra
kalbas? kuriose daug ką naujo 
teko užgirsti ir pasimokinti. 
Taipgi A. L. D. L. D. 21 kuo
pa taria ačiū visiems windso- 
riečiams už atsilankymą į pra
kalbas ir aukas.

Petras.

Tautiškai Katalikiškų Tūzų 
Biznis

*• *• *
“Laisvės” skaitytojams jau 

plačiai žinoma iš tankaus ap
rašymo apie Lawrence tautiš
kai katalikiškų šulų biznį ‘su 
savo neprigulminga bažnytu- 
že ir “laisvais” neprigulmin- 
mingais kapais. Jie skelbė, 
kad kapai laisvi, bet kiekvie
ną numirusį leisdavo per še- 
rengą ir, suradę ne visai “ko- 

įšer,” neleisdavo laidoti tuose 
/‘laisvuose” kapuose, o ypač 

^=3 ii«

A. L. D. L. D. 21-ma kuo- 
|b-pa 5 d. gegužės surengė pra- 
^kalbas. Dr. M. D. Palevičiui iš 

Detroito, temoje: “Darbinin
kų sveikata ir nauda A. L. D. 
L. D.” šios prakalbos buvo 
dar pirmos Windsoro lietuvių 

istorijoje. m. ra.vv.vo.s, gu bažnylinfimjs cere.
bedamas apie darbininkų svei-j •• •
katą, bendrais bruozais nusvie-' -
tė nekurias ligas, iš ko jos! Paskutiniuoju alku netikę- 
kyla ir kaip nuo jų apsisaugo
ti.. Taipgi apie maistą, koks

No. 24
Nėra daugiau galvos skau

dėjimo—gerai miega 
naktimis

Ponas G. H. Rowitz, Spencerport. N. 
yra vienas iA daugelio tūkstančių, kuris 
ria Nuga-Tone. kurios jam daug gero 
dare. Jis rafio: "AA vartojau Nuga-Tone 
iki Aio laiko ir mano Kalvos skaudėjimas 
pranyko, naktimis miegu labai gerai ir ma
no sveikata pasitaisė visais atžvilgiais.” 
Nuga-Tone daug pagelbėjo kenčiančiai žmo-r 
nijai. Jos suteikė stiprumą ir sveika-' 
tą silpniems jr '• sergantiems žmonėms, pra
šalino nevirškinimą ir chronišką užkietė- 

. jimą, pataisė apetitą, sustiprino slĮptius 
nervus ir.’t.raumenis, suteikė naujos jėgos 

> nustipusiems b organams, padaugino svaru- 
jjną menkiems.*', ir suteikė malinu . ir, pasll- 
»intj miegą. Nųga-Tone suteikė >»eikatą, 
"Rtjprumo ir laimės 'daigiau, negu mllfoąams 
žmonių, jos suteiks ir- jums. Jūs galit Ajj- 
siplfkti Jų kur yra parduodamos gyduo*- 
lės. Jei jūsų vertelga neturėtų jų pas 
save latake, reikalaukit, knd jis užsakytų 
jums )A olseiio vaistinės.

tai pakliuvo į rankas spausdin
tas lapelis, su tų didžiųjų tū
zų parašais, kurie jau ne vie
nam yra atsakę griežtai, kad 
“be bažnytinių ceremonijų nė
ra vietos nei ant kapų.” šian
dien tie tūzai lapeliuose kalba 
apie “laisvus kapus” ir apie 
teisę kiekvieną juose laidoti. 
Gyvenimo aplinkybės dar ne
leido pilnai patirti, koks yra 
svarbiausias pamatas tos vi
sos meksikoniškos revoliucijos 
ir kodėl tie, taip svarbūs bu
vę tūzai, susipešė. .Tik tiek 
galima sprogti, kad ten jau ne
ramu, nesekto k galėjau patir
ti, vieni turi rrUgįsamdę So. 
Bostono^Bagočių, S kiti kitą, 
Ir*, jau prasidės kova. / Pro.yo- 
sisToJ, kol paš't>arapijonus’’išr

'sisems paskutinė kantrybės 
taurė ir išneš savo nuosprendį.

žinoma, iš to visai nėra ko 
stebėtis, kad tūzai pasidalino 
į dvi puses ir vieniems reika
lingas Bagočius, kitiems kitas 
koks nors, nes parapijinis lo
vys pasidarė siauras ir visi ne
begali sutilpti. Nėra ko ste
bėtis, kad tūla Mikšienė už
dėjo “attačmentą” ant dievo 
tarno nuosavybes ir kad eina 
kiti kivirčiai parapijonų su 
dievo jaunikaičiu. Reikėtų 
daug daugiau stebėtis, kad to
kie save nesivaldanti žmonės, 
kurie nieko daugiau ir toliau 
nenori matyti, tik savo ypatų 
•ir niekas geriau nieko nežino 
ir neatlieka, tik aš ir kunigas, 
sugyventų ramiai ir be jokių 
kivirčių. Tokie žmonės, kurie 
kiekvieną dieną ir ant,kiek
vieno žingsnio maino savo vei
dą ir vien tik del savo ypatos 
reklamavimo arba del prisi- 
plakimo prie pelningesnio lo
vio, negali būti ramūs i)’ ra
miai bile kokį darbą dirbti. 
Tautiškai-katalikiškoj parapi
joj ir buvo susispietę visi tokie 
užsispyrėliai, kurie ką vakar 
kalbėjo ir darė, tai šiandien 
griežtai užsigina ir (nuduoda 
nekaltais avinėliais. Kiek 
man žinoma, tai visi tokie už
sispyrėliai ir stovi arčiau pa
rapijinio 
anksčiau 
pergiliai 
atsidūrė 
iš kurių
iš eilinių parapijom! buvo ir 
yra švarių žmonių, kurie jau
čiasi esą darbininkais, tik no
ri dievą garbinti. Bet jie ne
drįsta tokiems tūzams paliepti 
pasitraukti 
vio.

Labiausia 
spausdintas
vertė ir'šią pastabelę rašyti, 
kad po juo pasirašo du tūzai, 
tai yra, Šimonis ir Černauskas, 
kurie skaitėsi Valdemaru ir 
Smetona ant tautiškos bažny
čios ir neprigulmingų kapų. 
Šiandien tuose lapeliuose kal
ba apie teisę kiekvieną laidoti 
ir primena, kad “Deeds” ro
do : “Jeigu žmogus yra auka
vęs ant įsteigimo kapinių, turi 
teisę ’jose laidotis uždyką.” 
Taigi, ir norisi tiems tūzams 
priminti nabašninką K. Kau
pinį, kuris buvo aukojęs 15 
dolerių, o kuomet numirė ir 
paliko testamentą, kad laido
ti be jokių ceremonijų, tai tie 
patys tūzai ne tik kad uždyką, 
bet ir ant pirktos žemės neve
lijo laidoti už tai,„kad neatlie-

‘GERAI PATAIKOT’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesj 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 po 
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 kvepi-”

John Naujokas 
kauskhs, 214 Schuylkill Avenue, 
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 krautuves 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 my
li 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 išdirbystčs 
draugų cigarų viršminStais vardais, 
tik 
rą,

rantuojami. Cigarus pasfunčiame ant 
pareikalavimo visur | kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems Žmo-

Čakeliant pirštą, o gausite ciga- 
uris ▼įsiems patinka, jog rūky

damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga-

-lareikalavimo visur | kitus nąiestus

nėms, daug ar mažai;? yį8
las apmokame. ' ' ! '

Adresas:.' ‘ ?.

’ Nąuioky Cigąrji, Dirbėjai s
267 Divfsięn Avenue, Brooklyn, N. Y.

ka bažnytinių ceremonijų.
Ne vien tik su Kaupiniu tas 

atsitiko. Daug tokių nuotikių 
galima priskaityti tautinės 
bažnyčios parapijos istorijoj. 
Ir beveik per visus istorijos la
pus matysime tų garsiųjų tūzų 
vardus. O šiandien drįsta 
kalbėti apie laisvę ir apie tei
sę naudotis savo nuosavybe.

Todėl aš, 
mų, manau, 
gus tūzus 
pravarė nuo

Dabar rengiama rankų dar
bo paroda, kuri įvyks 23 d. 
birželio, So. Park Auditorium. 
Paroda rengiama bendrai su 
A. L. D. L. D. 145 kuopa. Ti
kimasi turėti geras pasekmes.

Reikia pasidarbuoti, tai mū
sų kuopa dar' skaitlingesnė 
bus narių skaičiumi ir tuomet 
dar daugiau galėsime pasidar
buoti del darbininkų labo.

E. S.

A. F. STANKUS

66 kuopa gerai 
pusėtinai narių, 
ir naujos narės, 
surengusios dis- 

Su auko- 
aukoja

L. D. S. A. 
veikia ir turi 
Taipgi rašosi 
žiemą turėjo
kusijas ir debatus, 
mis irgi neatsilieka, 
darbininkiškiems r e i k a lams 
kiek išgalėdamos. Nutarė mo
kėti kas mėnuo po $5 j T. D. 
A. parėmimui vieno kalinio. 
Turėjo surengę kepurių balių, 
nuo kurio pelno liko apie 30 
dolerių, kuris bus sunaudotas 
darbininkiškiems reikalams.

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

40 puslapių, didelio formato.
Prenumerata metams $1, vienas nu
meris 10c; užsienyj — $1.50, vienas 

numeris 15c.
“Tarpininkas” duoda $200 arba lai

vakortę į Lietuvą ir atgal—do
vanų.

“Tarpininkas” pagelbės iums apmo
kėti bilas. Įsigykit “Tarpininką” 
tuojau, tai sužinosit, kaip tą ga
lima padaryti, e

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

Iž 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25e

“LAISVE”
46 Ten Eyck 8L, Brooklyn, N. Y.

E

Graborius-Undertaker

E
E 
E

E
S

E 
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SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

LAISVĘ

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

1023 Ml. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS

iiioiiioinaiiiaiiioi IIISIIII

LIETUVIS GRABORIUS
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

mailiau

9669
5136

Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgas į revoliuciją nuo į 1917 
metų iki šių dienų. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc- 
kiu kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tai į kairę, tai į dešinę. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
kūrybos, kaip jis laužė Komunistų 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagų ma- 
nievrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo kojų kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistų Interna
cionalui ir Sovietų Sąjungai. Tada 
pasitraukė nuo jo grupė sekėjų, ku
ri turėjo revoliucinės ištikimybės, ir 
Trockis pasiliko vienas, giliai įklim
pęs į kontr-revoliucinį dumblyną.

Toje brošiūroje rasite davinių apie 
Trockio ištrėmimą ir vėlesnius jo darbus 
buržuazijos abaze. Tai tragiška drama, 
vaizduojanti revoliucines karjieros saužu- 
dystę. Kiekvienas darbininkas turi per
skaityti šią brošiūrą ir jsitemyti, kodėl re
voliucinis proletariatas pasmerkčLTrockį ir 

kodėl buržuazija užtaria jį.
Brošiūra iš 64 puslapių, kaina 20c.

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrhnn’c Pnlfl P n v,r n a v c (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UlUdll b Will 1 UWIICI& bijo Už 75c už baksą apSiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilflin I A Y TflllQ 1^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI UU lidA 1 ClLIo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurhj užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

ją

i >

miOIIIOIIISIIIBIIIOIIIIIGII IIIQIII[o]

St. or Ave.

State.

ineiiiciiieui

MOKYKLA SU REPUTACIJA

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0174
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 

įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių iš<lirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
cialūs klases moterims. Leidimas ir užganūdinimas užtikrintas. Kla
ses dienomis ir vakarais.

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

New York City

RUSIŠKA; PIRTIS TURKIŠKA
FYTRAI Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r AL.Aliuli Nuo 8 Tt ryto iki 6 v> vakt. po 6 vai._75c 3U uenių

M. TEITELBAUM, 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
LĄPUOTOS IŠSIPĖRIMUI 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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VIETOS ŽINIOS
Central Brooklyno
Kliubiečiy Piknikas

Prigėrė 11, Besimaudant

Rytoj Visi į Forest Parką!
Rytoj pirmas šiais metais iš

važiavimas Forest Parke, ku
rį surengė A. L. D. L. D. II 
Apskritys ir A. L. D. L. D. 185 
kuopa. Išvažiavime padainuos 
Aido Choras ir Mizara pasa
kys prakalbą. Visi galėsite 
smagiai praleisti laiką ant ty
ro oro. Todėl nei vienas ne- 
pasilikte namie.

Amalgameity Pareiga 
Šiandien po Piety Būti 
Masiniame Mitinge

Areštuota Už Prieškarinių 
Lapeliy Skleidimą'

Komunistė Beatrice Weins- 
teinaitė, knygvedė, 21 metų 
amžiaus, buvo areštuota už 
skleidimą prieškarinių lapelių 
tarp milicijos ir kareivių, lai
ke patriotinės parodos, “De
coration” (arba Memorial) 
dieną, ketvirtadienį. Lape
liuose toks atsišaukimas:

“Kam šiandien yra didelė 
paroda New Yorko gatvėse? 
Kuriuo tikslu čia taip didžiai 
keliama kariškas besirengi- 
mas? Tai, žinoma, Amerikos 
bosai rengiasi ir ginkluojasi 
nuo viršugalvio iki kojų padų 
delei ateinančio pasaulinio ka
ro. Kovokite už nuvertimą bo
sų valdžios ir už įkūrimą dar
bininkų ir farmerių valdžios. 
Stokite į Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partiją, 
Union Square.”

Kiekvieno amalgam eito 
kriaučiaus vieta šiandien, su
batoj, 1 valandą po pietų— 
tai būti masiniame mitinge, 
Cooper Union svetainėje, ties 
3rd Avė. ir 8th St., New Yor
ke. Mitingą šaukia amalga- 
meitų preserių kliubas, turintis 
1,500 narių, ir Darbo Unijų 
švietimo Lyga, šičia bus iš
dėstyta skandalai ir blogumai, 
kuriuos daro amalgameitams 
jų unijos viršininkai Hillma- 
nas ir kompanija, ir kas rei
kia daryt, kad unijos reikalus 
pervest į pačių jos narių-dar- 
bininkų rankas. Kiekvienas 
unijistas turi teisę atsistot ir 
pasakyt, kaip jo nuomone ga
lima būtų prašalint tokius blo
gumus, kaip skubinimo siste
mą, uždarbių kapojimą, štuki- 
nį darbą, bedarbę, persekioji
mą geriausių, kovojančių uni
jos narių ir t. t.

Nei vienas, todėl, Amalga- 
meitų Unijos narys neturi šian
dien po pietų pasilikti namie, 
kuomet gyviausi jo paties ir jo 
draugų reikalai šaukia jį į 
Cooper Unijos svetainės masi
nį mitingą.

Amalgameitas.

Subatoj, birželio (June) 1 
d., 1929, trečią vai. po pietų, 
Klaščiaus Clinton Parke įvyks
ta Lietuvių Neprigulmingo A. 
P. Kliubo metinis piknikas 
Maspeth’e. Įžanga 50 centų. 
Visi C. Brooklyno ir apielin- 
kės lietuviai, turite atsilanky
ti. Čia turėsite progą gerai 
pasišokti ir šiaip linksmai lai
ką praleisti. Muzika bus tik
rai puiki, kurią duos Peter 
Rich su savo Jazmanians. Tai
gi, sulaukę subatos, visi va
žiuokite į Klaščiaus Clinton 
Park. Nuoširdžiai užkviečia

Rengėjai.
P. S. Važiuojant, paimkite 

Flushing Ave. arba Grand St.
St.,

Pereitą ketvergą New Yor
ke ir priemiesčiuose besimau- 
dydami prigėrė 11 asmenų; 
keturi gi mirė nuo karščių, nuo 
kurių dar šeši apalpo. Tarp 
nukentėjusių nesimato lietuviš
kų vardų.

PARSIDUODA pii’mos 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 Restoranas, geroj 
vietoj, biznis išdirbtas. Pardavi

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

26-28

karą 
išlipę

ir išlipkite ant Rust 
eikite po kairei.

Mirė
Juozas Vassausky, 23 metų, 

126 Boerum St., mirė 23 d. 
gegužės; palaidotas 26 d. ge
gužės Alyvų kalno kapuose.

Jonas Vasiliauskas, 36 me
tų, 87 Henry St., N. Y. C., mi
rė 24 d. gegužės; palaidotas 
29 d. gegužės Alyvų kalno ka
puose.

Kazimieras Bukauskas, 38 
metų, 93 Henry St., N. Y. C., 
mirė
dotas 31 d. gegužės, šv. Tre
jybės kapuose.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius J. Garšva.

27 d. gegužes; palai-

I SPORTAS
REAL ESTATE

NAMAI ŽEMĖS

Aido Choras ir 
“Kornevilio Varpai”

Užmušė 6 Pėdą Žaltį 
Ties Times Square

Negrai Kareiviai Atsisakė 
Blaškyt Dalintojus 
Prieškariniy Lapelių1

susi-

New
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LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokią Rūsiu Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

New Yorko Daily Mirror ra
šo :

“Because one Lithuanian 
fighter made him rich, Johnny 
Buckley, manager of Jack 
Sharkey, is spreading out his 
tentacles for another Lith to 
make him richer. . . He’s 
gumming for the contract of 
Jack Kelly, nee Anthony Po
vilaitis (turėtų būt—Dobilai
tis), who won the National 
Guard heavyweight cham
pionship here Tuesday night.”

Sportai, galite patys išsi- 
verst lietuvių kalbon tą porą 
sakinių.

PARSIDUODA labai pigiai miega
mojo kambario rakandai (bedroom 

set) ir virtuvės stalas ir krėslai ir 
dvi karpetos (rugs). Atsišaukite 210 
Hart St., kampas Throop Ave., 
Brooklyne, Apt. A2. (128-130)

PARSIDUODA atskiras namas, 7 
kambariai, maudynė, Įptas 25x150. 

Matyt galima nuo 12 iki 4 vai. die
ną. 
Avė.

Kreipkitės po No. 219 Norwood 
arti Cypress Hill, Brooklyn, 

r. 125-129
NAUDOKITĖS proga

Cranford, N. J., parsitjuoda didelis 
plotas žemės, 75 pėdų pločio ir 200 
pėdų ilgio. Reikalas 
parduoti, tai atiduosiu už. žemą kai
mą. J. Kentrus, 201 
Ave., Roselle Park, N. J.

verčia greit

E. Westfield
119-46

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Ateities Žiedo Jaunuolių Draugijė

les susirinkimas bus panedėlį, 3 d. 
birželio, “Laisvės” svetainėj, 8 vai. 
vakare. Kviečiame skaitlingai daly
vauti, nes šis susirinkimas bus pas
kutinis šiame sezone. Reikės išrink
ti komisiją del išvažiavimo, kuris bus 
11

ĮSITĖMYK1TE NAUJĄ ANTRAŠĄ!
Laikrodininkas PRANAS VEIVE

RĮ S, dabar 4 Ten Eyck St., tuojaus 
persikelsiu po numeriu 418 Lorimer 
St., priešais “Laisvės” Redakciją. 
Naujoje vietoje bus daugiau pageri
nimų ir parankumų ir psjsitamavimas 
bus dar daugiau užganėdinantis.

PRANAS yEIVERIS.
(129-131)

d. rugpjūčio, Forest Parke. 
Sekr. P. Visniauskas.

(129-130)

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

417 Lorimer Street (“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.
Ą 1
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I etšiuė: į

TELEPHONE, STAGG 9105

Lietuvis Dentistas 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

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

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir subatomis iki fi vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

Telephone, Stagg 44W

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Antradienį Aido Choro 
rinkime buvo atsilankęs nema
žas skaičius dainininkų, kas 
reiškia, jog yra kreipiama do
me ne vien tik dainuoti, bet ir 
organizacija rūpintis.

Susirinkimas daugiau šia 
kreipė atydos, kad būtų kaip 
nors suorganizuota visi daini
ninkai tinkamesniam pastaty
mui “Kornevilio Varpų.” Nu
tarta parašyti laiškelius kaip 
kuriems choristams, paragi
nant neužmiršti senąjį Aidą 
jo dideliam darbe!

Prie to yra kviečiama ir 
naujų dainininkų bei daininin
kių, nes “Kornevilio Varpų” 
dainos gražios ir skambios— 
dainuok ir norėk!

Nors dviejų aidiečių, Urbo
no ir Griniūtės, bus trukšmin- 

•go® vestuvės “I^-vės” svetainėj, 
daugelis choristų yra užkvies
tų dalyvauti jose, bet patvir
tinta pėtnyčios praktikų tari
mas važiuoti į Huntingtono A. 

i L. D. L. D. kuopos. Jšyažiavi- 
mą, kitą sekmadienį, 9 dPTnr- 
želio. Po padainavimo anks
čiau, grįžti linksmintis vestu
vėse.
busu Huntingtonan; kas norės 
pašaliečių sykiu važiuoti, bus 
ir jiems vietos.

Daugiau chore nieko naujo. 
Vadovo dar neturime, bet sten
giamės j ieškoti jo.

Nutarta parašyti laišką Pro- 
letmeno Centro sekretoriui, 
kad jis prisiųstų bent kelis ek- 
zempliorius operetės “Kova 
už Idėjas” pasižiūrėti, nes 
choriui priklauso pagal auka- 
vimo “paktą.”

Nedėlioj, 30 d. birželio, bus 
Aido išvažiavimas Forest Par
ke. Chorui reikia jau ir pi
nigų.

Choro Korespondentas.

Ties Times Square, 
Yorke, vienų griaunamų na
mų sargas-vačmanas nuėjo 
pasijieškoti blekinės, kad pri- 
sileist vandens atsigert. .Pa
matė bešnypčiantį 6 pėdų il
gio žaltį. Iš sykio persigando; 
bet paskui pasigriebė pagalį 
ir užmušė žaltį.

Automobiliui Apsivertus, Du
Žiūrovai Užmušti 1

Du žiūrovai tapo užmušti ir 
trys pavojingai sužeisti, \ kuo
met apsivertė Bernie Katzo 
automobilis, laike automobilių 
lenktynių Metropolitan 
Heights Fair Grounds. Pats 
automobilio šoferis Katzas su 
perskelta galva ir kitomis 
žaizdomis guli ligoninėj ir ka
žin ar išliksiąs gyvas.

Jo automobilis bėgo 60 my
lių į valandą ir bedarant 
griežtą pasisukimą pašoko o- 
ran, tris kartus apsivertė ir 
drožė į šalia vieškelio stovė
jusius žiūrovus.

dienojKada “Decoration 
kariuomenė ir milicija buvo 
varinėjama ir muštru oj am a 
New Yorko gatvėse, tai jau
nieji komunistiniai pionieriai 
prakaituodami skleidę prieška
rinius lapelius tarp surikiuotų, 
maršuojančių kareivių ir mili
cininkų. Einantiems 92ra gat
ve negrams kareiviams, New 
Yorke, oficierius įsakė išvai
kyt komunistus jaunuolius, be- 
dalinančius lapelius. Negrai 
kareiviai atsisakė tatai daryti; 
jie su noru ėmė lapelius į saVo 
rankas, ir nesimatė, kad bent 
vienas juodukas kareivis būtų 
numetęs lapelį ant žemės.

Draugė Beatrice Weinstein- 
aitė, areštuota už lapelių sklei
dimą, dabar liko paliuosuota 
po $500 kaucijos iki teismo.

BROOKLYN, N. Y.
A. P. L. A. 22-ros kuopos 

kimas bus panedėli, 3 d. 
“Laisvės” svetainėj, 8 vai. 
šis susirinkimas bus svarbus, nes de
legatai išduos raportą iš atsibuvusio 
seimo. Tat visi nariai ateikit.

Komitetas.
(128-129)

susirin- 
birželio, 
vakare.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

L. D. S. A. .80 kuopos susirinkimas 
bus seredoj, 5 birželio, po No. 928 
E. Moyamensing Avė., 8 vai. vakare. 
Visos narės ateikit, turim svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi reikės išrink
ti darbininkes del išvažiavimo, kuris 
bus 30 d. birželio.

Valdyba.
(129-130)

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 11. kuopos susirinkimas 

bus panedčlyj, 3 birželio, Liaudies 
Name, 1214 Spring Garden St., 8 
vai. vakare. Visos narės ateikit, 
yra svarbių reikalų.

Organizatore.
(128-129)

Beje, aidiečiai važiuos Leidžia Myluotis Rockaway 
Maudynėse

Daugiausia Nusižudo 
New Yorke

Sulig Prudential Insurance 
Kompanijos apyskaitos, tai 
1928 metais New Yorke (Man
hattan dalyje) ir Bronxe nu
sižudė 700 žmonių, kas yra 
proporcionaliai daugiau, negu 
kokiame kitame Amerikos did
miestyje.

PAJIEŠKOJIMAI
KAS TURIT tinkamą farmą praleis
ti vakacijas, kur būt galima mau
dytis, malonėkit pranešti.—Ig Da
nelius, 437 W. 33rd St., New York, 
N. Y’ (127-129)

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

PRANEŠIMAS VIETOS 
LIETUVIAMS

Turiu pranešti vietos draugams ir 
pažįstamiems, kurie lankydavotės į 
barzdaskutyklą po No. 292 Metropo
litan Avė., kad aš persjkėliau kitur, 
būtent po No. 651 Driggs Ave., vie
nas blokas nuo Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Meldžiu isitėmyti naują vie
ta ir atsilankyti.—A. Yench (Yen- 
chauskas). (127-132)
KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

Tel. ?

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnoze 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.

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Rockaway “byčiaus” maudy- 
jnių policijos kapitonas Patrick 

Dinan leidžia mandagiai glė- 
biuotis, glamonėtis ir bučiuo
tis vyrams su moterimis šiame 
pajūryje; taipgi leidžia dėvė
ti vieno šmoto (one-piece) 
maudymosi “siūtą,” su nepri
dengta kelinių sterble. Bet 
uždrausta automobiliuose per
sirengti į maudynių drabužį. 
Mat, jeigu tatai valia būtų da
ryt, tai persirengimo kamba
riukų savininkams sumažėtų 
biznis.

Nušovė Aptiekorių ir Pačią < 
Už Važinėjimąsi Automobiliu

Bučeris Louis Fedelė, 1,276 
71st St., Brooklyne, nušovė 
vaistininką Santi L. Ruisį už 
tai, kad jis bučerio pačią va
žiojos! automobilyj. Buvo at
sivedęs savo moterį į Ruisio 
vaistinę, ir jai bežiūrint ėmė 
šaudyt į Ruisį. Pati užbėgo į 
savo kambarius viršuj; užsira
kino duris; pasiėmė savo 15 
mėnesių kūdikį į rankas ir at
sigulė į lovą.
išlaužęs duris, nudėjo savo 
moterį Marę, 22 metų am
žiaus, ir pabėgo. Liko dar ir 
antras trejų metų kūdikis.

Įnirtęs vyras,

GRAŽIAI PAVYKO 
MENININKŲ PIKNIKAS

žmonių buvo gana

K e t virtadienį (Decoration 
Day), Willicks farmoj, Lin
den, N. J., įvyko Amerikos 
Proletarinio Meno Sąjungos 3 
Apskričio piknikas.

Abelnai piknikas gražiai 
pavyko, 
daug.

Kadangi diena buvo karšta, 
tai gal del tos priežasties ir 
programa buvo neilga. Aido 
ir Lyros Chorai iš Brooklyno, 
taip pat patersoniečių ir new- 
arkiečių chorai, po V. Žuko 
vadovybe, sudainavo keletą 
dainų

Rept,

Vienas Nusižudė, Kitas nuo 
Mūnšaino Mirė Tame 
Pačiame Name

PASIRANDAVOJA 4 dideli kamba
riai. Yra pečius, maudynė, elek

tra. Randa žema. Kreipkitės 281 
Stagg St., Brooklyn, N. Y. 124-29

SALES—PARDAVIMAI
Pasitraukęs nuo kortų loši

mo, Harry Ufland, namų ir lo
tų vertelga, nusinuodijo, po 
num. 175 West 73rd St., New 
Yorke, nuėjęs į maudynės 
kambariuką. Tame pačiame 
name ir tą pačią naktį mirė 
nuo apsigėrimo m ū n š a i n u 
Louis E. Crusel, 66 metų am
žiaus senis.

Kiek Kalinių New Yorke?
Didžiojo New Yorko kalėji

muose dabartiniu laiku yra 
5,360 kalinių, daugiau negu 
kada pirmiaus nuo 1917 me
tų.

PASIRANDAVOJA 5 ir 6 kamba
riai, yra steam heat, naujai ištai

syti, gražioj vietoj. Randa nebran
gi. Kreipkitės i “Laisvės” ofisą. 

(127-129)

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Piano, Balso 

Muzikos Teorijos
Mokinamo r- _______

L. Bernice Šahniūte
Vadovė

411 Evergreen Avenue 
(Gates /ve. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

RADIO, RADIO ir RADIO

ir

Dabar visi taip kalba. Tuomi remdamosi ir Ambrozaitis 
labai nupigino kainas ant RADIO ir ant daugelio kitų 
muzikalių instrumentų, o RADIO užlaiko geriausios rū
šies. Prie kitų yra ir Gramofonų. Maloniai užkviečiame 
visus del persitikrinimo.

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 9942

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP 
— ir — 

BEAUTY PARLOR
Šiais metais turime didelį specia

li nusileidimą ant
PERM A N ENT . W A VE

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

Kam eiti kitur, kad gražų speci- 
ališką patarnavimą gausite iš mū

sų už labai prieinamą kainą.
Mes specialistai ,ant: 

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

trytinęntų.
Mes laikome vaistų ,<lel 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 Ldrimer St., 
šalę aptiekos.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

J. LEVANDAUSKAS t
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0788

MALONAUS PASIMATYMO

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skftros 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 jiraktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPĄTIŠKA ATY- (1»1 A aa 
nA IH PATARNAVIMAS ,7) I U i II B 
IKI PAGYDYMO

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
Pranešu, kad aš nupir

kau A. Lessingo bučernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka savo dauge
lio metų patyrimo dir
bant didelėse 1 bučernėse, 
pritaikysiu savo patarna
vimą prie visų ir rūpin
siuos, kad mąno krautu
vėje visada .būtų šviežia 
mėsa.

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y. '

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

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

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

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

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

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronelių
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 
Džiugelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

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

Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
J uod šaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso ploklžiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalinėčių

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaiitininkaa

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

Phone: Greenpoint 1017, M6t, 1114.




