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Darbininkai Visy Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o I ši ai mesi t 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Kaip Vyras Sau Peiliu 
Padarė Operaciją, kad 

Atsikratyti Moteris
“Lietuvos Žinios” geg. 17 

d. laidoj paduoda sekamą 
žinią:

Netoli Mariampolės, Gižų 
valsčiuje, Lapankos kaime, 
gyveno sau laimingai 45 me- 

žmogelis, paprastas kaimie
tis, darbininkas, vedęs, su 
savo žmona neblogai sugy
veno. Bet kai dabar (žino
ma, po karui) moterų yra 
daug daugiau, negu vyrų, ir 
joms, su visomis jų “silpny
bėmis” ir “palinkimais,” 
nėr kur dingti, tai ėmė vie
na, nieko sau Jievos duktė, 
ir prisiplakė- prie A. Jis 
myli savo žmoną ir gyvena 
su ja, bet taipgi myli ir an
trą prie jo prisiglaudusią 
merginą... Galų gale dvi 
katės maiše neišsitenka. Bo
bos pradėjo peštis, vaidytis, 
namų ramybę ardyti, taip 
kad vyreliui tarp dviejų mo
terų pasidarė visai neįmano
mas gyvenimas—rojus pa
virto pragaru.

Kartą A., netekęs kant
rybės, priėjo prie išvados, 
kad visų jo bėdų del bobų 
nesutikimo, yra kalti jo pa
ties vyriški ypatumai, ir to
dėl jis sumanė pats juos pa
šalinti.

Likęs kartą vienas namie, 
išsigalando peiliuką ir sau 
ramiai, ant suolo atsisėdęs, 
išsipjovę dešinę liauką. Bu
vo pradėjęs ir kairę pjauti, 
bet vos tik pradėjo operaci
ją, akyse pasidarė tamsu ir 
apleipo... Netrukus atėjo 
moteris ir rado jį perbalusi, 
apsikruvinusį ir apalpusį. 
Atpjautos kūno dalys kru
vinos gulėjo ant grindų. 
Moteris persigandusi, tuoj 
šoko gelbėti—aprišo, prane
šė kaimo šaltyšiui (reiškia 
—valdžiai) ir kuogreičiau- 
siai vyras buvo nugaben
tas i Mariampolės ligoninę.

Ligoninė, žinoma, tuoj su
teikė pirmąją pagelba. Žaiz
dą užsiuvo ir kairiąja liau
ką išgelbėjo, o dešiniąja, 
kaino jau atpjauta ir užmi
rusią, nors moteris norėjo 
at^al įdėti, liet gydytojai ne
galėjo prie gyslų prisiūti.

Po šešių savaičių rūpes
tingo gydvmo, pil. išėjo iš 
ligoninės visai sveikas.

Klausiamas, kodėl taip 
bjauriai ant savo sveikatos 
ir net gyvybės pasikėsino, 
atsakė:

—Kad tiedvi, bestijos, 
manim vienu nenasidalino, 
tai aš nusnrendžiau abiejų 
vienu kartu nusikratyti.

Žinoma, nuo kaimynų nil. 
A. neturi kur pasidėti—juo
kiasi iš jo.

Pati Apvogė, Vyras Nu
mirė iš Susirūpinimo
OMAHA, Neb.—George

Debs sugrįžęs namo iš ligo
ninės po operacijos sužino
jo, kad jo pati pabėgo su ki
tu vyru ir pasigriebė 

K. $1,600; paliko jam šešis ma- 
žus vaikučius. 'Del to jis 
apalpo. Nugabentas į ligo
ninę tuojaus numirė. Dak
tarai sako, kad jis numirė 
iŠ didelio susirūpinimo.

1 Darbininkas Užmuštas, 2 
Sužeista Holandijoj

Amsterdam, Holandija. — 
Tūkstančiai ūkio darbinin
kų Groningen provincijoj, 
Holandijoj, streikuoja.

Susikirtime tarp streikie
rių ir. skebų, kuriuos dvari
ninkai atsigabeno, policija 
įsikišo apsaugoti skebus. 
Policija vieną streikierį nu
žudė ir du sužeidė.

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Meksikos prezidentas Portes 
G ii, kuris pastaruoju laiku 
pradėjo nusileisti kunigijai.

Gastonijos Streikieriai 
Atsišaukimais Api

pylė Skebus
GASTONIA, N. C.—šeš

tadienį vietos streikuojanti 
audinyčių darbininkai masi
niai pikietavo Loray dirbtu
ves. Šimtus savo atsišauki
mų išdalino tarp streiklau- v • zių.

Daneliuose buvo nurodo
ma, kaip Manville-Jenckes 
kompanija planuoja suorga
nizuoti kompaninę uniją sa
vo dirbtuvėse. Atsišaukia
ma į skebus, kad jie prisi
dėtų prie streiko ir petys į 
petį su streikuojančiais dar
bininkais kovotų už dides
nes algas, trumpesnes dar
bo valandas, panaikinimą 
skubinimo sistemos ir uni
jos pripažinimą.

Horace Lloyd, vienas iš 
streikierių, įteikė lapeliu 
skebui, kuris nunešė juos j 
dirbtuvę. Netrukus skebas 
išėjo su dirbtuvės užveizda, 
kuris tuojaus puolė mušt 
Lloyd, bet pastarajam' pa
vyko gerai apsiginti nuo už
puoliko. Nors Lloyd buvo 
užpultas, bet policija ji su
areštavo. o bosui policija 
nieko nedarė.

Sekmadienį streikieriams 
tano išdalinta nemažai dra
bužiu ir čevervkų Darbinin
kų Tarptautinės Pašelpos 
centre. Ta organizacija i- 
vairiuose miestuose renka 
drabužius ir čevervkus pa
siuntimui del streikierių.

Traukinys Užmušė
Darbininko žmoną

ERIE. PA.—Moteris Lu
cia De Filippo, 56 metų am
žiaus, nešė savo vyrui, gelž
kelio darbininkui, pusry
čius. Pennsylvanijos gelž
kelio ekspresas ja suvažinė
jo einant per gelžkelį.

Tomskis Pasitraukęs iš Uni
jų Tarybų Pirmininkystės

MASKVA. — Pranešama, 
kad M. P. Tomskis toliaus 
nebebus Sovietų Sąjungos 
darbo unijų tarybos prezi
dentu. Ant kiek tas prane
šimas teisingas, sunku pa
sakyti.

šoko nuo Tilto Nemunan

Gegužės 13 d. Dovidas 
Tamša, 19 nu amžiaus, šo
ko nuo Aleksoto tilto į Ne
muną. Norėjo pasiskandin
ti. Išgelbėtas ir surašytas 
jam protokolas. Vedama 
kvota.

Sovietai Planuoja
Pabudavoti Daug

Mašinų Dirbtuvių
MASKVA. — Sovietų Są

junga planuoja pabudavoti 
per 1929-30 metus 34 dirb
tuves gaminimui įvairių 
mašinų. Bus pabudavota 
naujas traktorių fabrikas 
(jau vienas traktorių fabri
kas būdavo jamas Stalingra
de), vienas automobilių fab
rikas gaminimui trijų tonų 
automobilių (vienas didelis 
automobilių fabrikas, kuris 
pagamins 100,000 automobi
lių į metus, bus užbaigtas 
šiais metais). Bus pabuda
vota fabrikai gaminimui ra
šomų mašinėlių,' motorinių 
dviračių, laikrodėlių ir kito
kių dalykų.

Apie 380 milionų rublių 
suma paskirta del būdavoji
mo tu fabriku. C v

New Yorko Valstijoj Dau- 
giausia Kaltinamų Būt- 

legerystėje

WASHINGTON. — Tei
singumo departmentas pa
skelbė skaitlines, kurios pa
rodo, kdd per pirmus šešis 
mėnesius 1928 metų visoj 
šalyj bylų už būtlegerystę 
buvo užvesta 27,575, iš ku
rių New Yorko valstijoj bu
vo 7,099 arba daugiau, ne
gu vienas ketvirtadalis visų 
bylų.

Pakvaišęs nuo Mūnšaino 
Nužudė 3 ir Žuvo 
Ant Gelžkelio

CHICAGO. — Ferdinand 
Preuss, buvęs pasaulinio ka
ro veteranas, pakvaišęs nuo 
mūnšaino, pereitą penkta
dienį nužudė tris asmenis ir 
tris pavojingai sužeidė, šeš
tadienį nuėjo ant Chicago- 
Ndrthwestern gelžkelio, pa
dėjo galva ant relių ir eks
presas nukirto jam galvą ir

Jo žmona verkdama pasa
kojo, kad Preuss vra mūn
šaino auka. Ji sakė:

“Mes apsivedėm 1917 me
tais ir linksmai gyvenome. 
Ferdinandas tuomet negėrė, 
niekad nepasigerdavo.

“Po įvedimo blaivybės, 
kuomet buvo sunkiau gauti 
degtinės, jis pradėjo- smar
kiai gerti. Prašiam jį mes
ti gerti; grąsinau pabėgi
mu, bet tas nieko negelbėjo. 
Jis galėjo pasipirkti . mūn
šaino bile kur. . j

“Jis buvo geras žmogus, 
kuomet negirtas. Jieškoji- 
mas uždraųtos degtinės pa
skatino jį gerti, kaip ir dau
gelį žmonių.”

Clarence Darrow Vyks 
Užsienin Gydytis

CHICAGO. — Clarence 
Darrow, žymus advokatas 
liberalas, birželior 7 d. iš
vyks į Bedneunheim, Vokie
tiją, gydytis pas specialis
tus nuo širdies ligos. Jau 
kelinti metai, kaip jis ser
ga širdies liga.

Genoa, Italija. — Aigipto 
karalius Fuad atvyko Itali
jon paviešėti1 pas fašistus.
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Paveikslas parodo vokiečių karo laivą Seydlitz, su kuriuo 
^aike imperialistinio karo nuskendo 100 vokiečių jūreivių. Sey
dlitz tapo nesenai iškeltas.

Klerikaliniai j Juodvarniai 
Rengiasi Grįžti Meksikon

MEXICO CITY. — čia 
pranešama, kad Meksikos 
arkivyskupai ir vyskupai, 
kurie pabėgo arba buvo iš
vyti iš Meksikos už reakci
nį veikimą, greitu laiku su
grįš Meksikon, p a d a r i us 
Meksikos valdžiai šiokių to
kių nusileidimų klerikalams.

Sakoma, kad vidaus rei
kalu ministerija greitu lai
ku išduos pasportus tiems 
juodvarniams sugrįžti.

Tikimasi, kad už kelių 
dienų pribus čia Meksikos 
arkivvąkūpas L. Ruiz.

Wall Streeto ambasado
rius Morrow darbavosi, kad 
Meksikos valdžia sušvelnin
tu savo politika linkui kle
rikalų. Jis įtikino prezi
dentą Gil, jog valdžiai rei
kalinga pradėti bičiuliuotis 
su žmonių tamsintojais.

Gaisrai Lietuvoj
KAUNAS.—Gaisrų stati

stika Lietuvoj 1918-1927 m. 
rodo, kad per tą laiką tik 
registruota buvo 9103 gais
rai, kurie padarė apie 100 
milionų nuostoliu ir per ku
riuos žuvo 119 žmonių. Žiū
rint tų gaisru kilimo prie
žasčių, matyti, kad 25,4 
nuošim. 'kilo del dūmtrau
kių nevalymo, krosnių ir 
kaminų blogos priežiūros, 
12,5 nuoš.—nuo neatsar
gaus elgimosi su ugnimi ir 
44 nuoš.—nuo nenustatytų 
priežasčių (iš jų žymi dalis 
faktinai tenka ir augščiau 
nurodytoms priežastims).

Jackie Cooganui Padaryta 
Operacija ant Vidurių

GLENDALE, Cal.—Jac
kie Cooganui padaryta ope
racija ant aklosios žarnos 
(appendicitis). Keli metai 
atgal jis buvo krutamu pa
veikslų žvaigždė, lošdavo 
vaikučio roles.

Buenos Aires, Argentina. 
—Nuo naujo žemės drebėji
mo Mendoza provincijoj, 
Argentinoj, žuvo penki žmo
nės.

LITHUANIAN DAIDM

VOKIETIJAI NUSTATYTA SUMOKĖTI 
9-NIS BILIŪNUS D0L KONTRIBUCIJŲ

Reparacijos Sumažinta ant $116,000,000,000, Palyginus 
su 1919 Metais Patiektais Sąjungininkų Reikalavimais

Ukrainoj 3,000,000 Asmeny 
Išmokinta Skaityti ir Rašyti

CHARKOVAS, Sovietų 
S ą j u nga.—Sovietinės Uk
rainos švietimo komisaras 
Skripnik sako, kad bėgy 
pereitų septynių metų apie 
3,000,000 suaugusių žmonių, 
valstiečių ir darbininkų, So
vietų Ukrainoj išmokinta 
skaityti ir rašyti. Jis sako, 
kad dabartiniu laiku mo
kanti skaityti ir rašyti mie
stuose sudaro 74 nuošim
čius, o kaimuose—43 nuo
šimčius. Pirma revoliuci
jos miestuose mokantieji ra
šyti sudarė tik 42 nuošim
čius, kaimuose—tik 15.5 
nuošimčiu.

Ukraina dabar turi pen
kis kartus tiek universitetų, 
kiek buvo pirma revoliuci
jos, ir pusantro karto dau
giau technikos mokyklų. 
Tarp universitetų yra 50 
pramonės ir inžinierystės 
universitetu, 25 agrikultū
ros, 63 mokytojų kolegijos, 
9 medicinos universitetai ir 
9 dailės mokyklos. Tie uni
versitetai apįma iki 62,000 
studentų. Technikinėse mo
kyklose mokinasi apie 110,- 
000 studentų.

Ukrainoj išeina 232 laik
raščiai. i

Blogi Metai Lietuvoj
ŠĖTA.—Blogi metai jau

čiami tik įžengus į kiekvie
ną kaimą. Tvoros nuardy
tos, malkos sukūrentos. Kai 
kurie ūkininkai nuo stogų 
šiaudus pašarui vartoja. Už 
šiaudų kuokštą mušasi. 
Daugumas ūkininkų, netu
rėdami duonos, pusbadžiau- 
ja arba visai badauja. Iš 
to nesutikimai šeimynose. 
Žmonos bėga nuo vyrų, pav. 
Stašaičių k. vieno pil. žmo
na kelinta savaitė ne namie.

• Elkton, Md. — V i c t ory 
Sparkle ir Novelty kompa
nijos sprogstančios medžia
gos dirbtuvėj ištiko eksplo
zija. Keturi darbininkai 
žuvo ir keletas sužeista. 
Eksplozija ištiko užsidegus 

, chemikalams.

PARYŽIUS. — Pagalios 
imperialistai šiaip taip pri
ėjo prie išrišimo Vokietijon 
reparacijų problemos. Šą- 
j u n g i n inkai turėjo laba: 
daug nusileisti, diktuojant 
Wall Streeto a t s t o v ams. 
Morganui ir Owen D 
Young.

Versailės taikos sutartyj 
1919 metais, sąjungininką’ 
reikalavo, kad Vokietija tu
ri užmokėti viso karo kont- 
r i b u c i jų $125,000,000,00C 
(šimtą dvidešimts penkis 
bilionus dolerių). Nuo ton 
originalės sumos Vokietijos 
kontribucijos sumažinta an< 
$116,000,000,000 ir dabai 
sutinkama, kad Vokietijp 
viso užmokėtų kontribucijų 
$9,000,000,000, sulig Youn 
go patiekto plano.

Taikos konferencijoj, 1919 
metais, neprieita prie susi
taikymo, kas liečia ta milži
nišką sumą. Sąjungininką’ 
pradėjo svarstyti tą klausi
mą ir 1920 metais, taip va
dinamoj Boulogne konfe
rencijoj, nusprendė/kad Vo
kietija turi užmokėti $67,- 
000.000,000, bet vėliaus, tais 
pačiais metais Spa konfe
rencijoj, ta suma tano su
mažinta iki $65,000,000,000,

Skurdas ir Badas
Gruzdžią Apielinke j

GRUZDŽIAI—Deliai pra- 
eitos vasaros liūčių šioje 
apielinkėje daugelis ūkinin
kų nėra įsėję žiemkenčių ja
vų, o ilgas pavasaris dar 
daugiau iškankino gyvento
jus. Daug biednuomenės 
kenčia didelį skurdą, nes ū- 
kininkai nesamdo; jeigu ku
ris samdo, tai už pusę 
nos, veik už valgį.

kai-

18 Sužeista Eksplozijoj
SCRANTON, Pa.—Vėlai 

šeštadienio vakarą, Dickson 
City, tapo išsprogdinta vai
sių ir daržovių krautuvė. 
Aštuoniolika asmenų sužei
sta. Namas tapo sunaikin
tas ir keletas namui apga
dinta.

J. Sabatelli iš Old Forge, 
krautuvės savininkas, buvo 
tik ką uždaręs krautuvę ir 
stovėjo prie namo kalbėda
mas su James Munley; tuo 
tarpu ištiko eksplozija. Abu 
jie tapo nublokšti' skersai 
gatvę.

Policija mano, kad tub’ 
iuodrankiai i š s p r o g dino 
keršijimo tikslu.

Nušovė Sūnų už Voverę

JEFFERSON. N. C.—G. 
C. Shepherd išėjo su savo 
12 metų sūnum medžioti vo
verių. Abu persiskyrė. Vai
kutis buvo apsivilkęs pilku 
švarku. Pamatęs tolokai 
nilką snalva tarp krūmu. 
Shepherd paleido šešis šū
vius. Priėjęs pamatė, kad 
nušovė savo sūnų.

kuomet Vokietija pareiškė, 
<ad ji negali tiek užmokėti 
m pasiūlė $7,500,000,000.

Reparacijų Komisija 1921 
netais nustatė, kad Vokie- 
,ija turi viso sumokėti $33,- 
100,000,000.

Atstovai Amerikos impe- 
•ialistų, kurie turi investi- 
lę milionus dolerių Vokięti- 
oj,-lošė svarbią rolę dabar- 
;inėj ekspertų konferenci
joj išrišimui Vokietijos re- 
oaracijų klausimo. Konfe
rencija prasidėjo šių metų 
vasario mėnesį; kelis kar
tus gręsė pakrikimas. Są
jungininkai vis laikėsi, kad 
kuo daugiausia išlupti iš 
Vokietijos. Amerikos at
stovai palaikė Vokietijos 
ousė. Pagalios tapo pada
lyta pilna sutartis, kiek Vo
kietija turi viso sumokėti 
karo kontribucijų. Dabar 
jalieka sudaryti komiteto 
galutiną raportą ir gauti 
tuo reikalu susiinteresavu- 
sių valdžių užgyrimą.

Dar tik vienas klausimas 
lieka neišrištas, tai Belgi- * 
i os reikalavimas . sugražinti 
jai pinigus, paimtus ,iš jos 
bankų 1914 metais, kuoipet 
Vokietijos armija buvo įsi
veržus Belgijon.
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Chinijos Atstovas Apleis 
Sovietą Sąjungą

SHANGHAJUS, Chinija. 
—Del Nankingo valdžios 
padaryto užpuolimo ant So
vietų konsulato Charbine, 
Mandžūrijoj, Sovietų 'val
džia panaikino diplomatinę 
asmens nepaliečiamybę visų 
Chinijos nacionalistų val
džios atstovų Sovietų teri
torijoj. Pranešama, kad 
greitu laiku apleis Maskvą 
Nankingo valdžios atstovas.

M

$

SOVIETAI PASAMDĖ
AMERIKIETI
INŽINIERIŲ

&

DENVER, Col.—Lyman 
E. Bishop, inžinierius, tapo 
Sovietų valdžios pasamdy
tas vedimui būdavo jimo iri- 
gacijos (laistymo) sistemos 
Turkestane, pasak čia gau
to pranešimo. Tos sistemos 
įvedimui bus praleista šim
tai milionų dolerių. Bishop 
išvyks į Sovietų Sąjungą 
birželio 12 d. Jo pirmutinis 
darbas bus prižiūrėti būda
vo j imą 2,000,000 akrų lais
tymo sistemos, kuri kainuos 
$100,000,000. • .

4
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Vokiečiai Nori Gaut Pasko
los Amerikoj del Biznio su 

Sovietais >1

Berlynas. — Pranešama, 
kad Vokietijos industrialis- 
tai nori gauti Amerikoj 
$100,000,000 paskolos vedi
mui prekybos su Sovietų Są
junga. Sakoma, nekurię in- 
dustrialistai bandė privati
niai sukelti tą. sumą finan
savimui gabenimo savo ta-, 
vorų Sovietų Sąjungon.
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PARTIJOS EILIŲ VALYMAS
Šiuo tarpu Sovietų Sąjun

gos Komunistų Partijoj 
prasidėjo generalis jos eilių 
valymas nuo elementų pri- 

. siplakusių, visiškai partijai 
svetimų, nuo subiurokratė- 
jusių ponelių, nuo elementų 

. sugedusių. Šiuo tarpu Vi
sasąjunginė Komunistų 
Partija turi savo eilėse dau
giau, negu pusantro miliono 
narių ir kandidatų į narius. 
Aišku, kad ton revoliucinėn 
armijon, kuri stovi priešą-i 
kyje didžiausios pasaulyj i 
šalies, kuri yra Kominternoi 
nugarkauliu, laikui bėgant, 
prisišlieja svetimų karj e riš
tinių prieplaikų. Mat, So
vietų Sąjungoj tik ši viena; 
partija yra legalė partija.

nepataisomi alkoholikai ne
turėtų semti sau “argumen
tų.” Taip vadinamas šiltas 
kompanijas iš Rusijos Ko
munistų Partijos visuomet 
varė laukan.

“Mes ligi tam tikro laipsnio 
(fiziškai) esame praeities 
žmonės. Kad. perdirbti mus, 
reikia labai didelių pastangų. 
Mes patys turime perauklėti 
save ir tuos, kurie pas mus 
ateina. Bet reikia imti žmo
nes tokiais, kokie jie yra ir 
pažiūrėti ar jie su visais sa
vo trūkumais ir nedatekliais 
tiks kovai už socializmą, už so
cialistinės tvarkos kūrimą, ar 
jie paaukaus save, jeigu tam 
bus reikalas.”
Drg. Jaroslavskis pabrie-

APŽVALGA
ir

stotų 
duo-

Lea-

Laiškas iš Kauno Sun 
kiy jų Darby Kalėjimo

MUSU VEIKALU 
KRITIKAI

Tat jon plakasi žmonės, ku-i^ia, kad valant partiją, taip 
Tiems kartais rūpi iškilti irPat nieku būdu negalima 
pasidaryti sau karjerą. j vaduoties p 1 e t k avojimais, 

Panašus partijos eilių va-|Perdaag\kaPstyties žmogaus 
lymas kartą jau įvyko. Tai asmeniniame gyvenime.. Jo- 
buvo 1921 metais. Tuomet'kio sklokizmo neturi būti., 
iš partijos buvo iššluota' Karjeristai, kurie, savais 
174,000 žmonės. Prašalinusi sumetimais vaduodamies, į- 
iš partijos sugedusius ele-ptĄ)0 partijon, kurie iš es-
mentus, jos eilės sutvirtėjo, 
į ją įsiliejo naujų proletari
nių elementų. Jeigu 1921 
metais .partijoj tikrų prole
tarinių elementų buvo biskį 
daugiau, kaip trečdalis, tai 
šiuo laiku du trečdaliai par
tijos sąstato yra darbinin
kai, b tik yięriąs trečdalis— 
valstiečiai, tarnautojai ir t.

Drg. E. Jaroslavskis, kal
bėdama^ apie partijos valy
mą, štai ką sako: šiuo laiku 
mes einame prie pertvarky
mo viso sovietinio ūkio, prie 
stiprinimo socialistinio sek
toriaus sodžiaus ūkyj, prie 
industrializacijos visu fron
tu. Partiją laukia milžiniš
kos užduotys. Štai kodėl 
partija turi būti labiau ka
ringa, labiau vienlype, la
biau entuziastiška, kad ji 
geriau galėtų kovoti su vie- 
nur-kitur p a s i r eiškiančiu 
biurokratizmu, i š g verimu. 
Tie elementai, kurie yra jai 
socialiai svetimi, neturi 
būti jos eilėse. Tie partijos 
nariai, kurie sodžiuje suau
go su buožiniais gaivalais, 
taipgi turi būti prašalinti iš 
partijos.

Tačiaus, anot d. Jaroslav- 
skio, partijos valymas netu
ri būti vedamas ta kryptim, 
kad pedantiškai cenzūruoti

jį, asmeninį nario gyvenimą, 
kad jieškoti įvairių smulkių 

f priekabių ir kišties net į šei- 
| mynišus santikius.

Čia drg. Jaroslavskis pa
liečia vieną klausimą, kuris 
bus labai suprantamas ir 

i amerikieščiams, k 1 a u' s i.m a !• apie girtavimą;
į “Mes-4~sako. jisai

fe

mes kenkia partijos darbui, 
tokie be pasigailėjimo bus 
šluojami iš partijos, taip 
pat ir škurninkai, kurie jau 
negalima pataisyti. Kas 
dirbtuvėse sabotažuoja dar
bą, nesiskaitydamas su par
tijos ir profesinių sąjungų 
tarimais, kas dezorganizuo
ja gamybos reikalus, tiems 
taip pat nebus vietos parti
jos eilėse. Opozicionieriai, 
kurie nekartą buvo partijos 
pasmerkti ir kurie tik žo
džiais reiškia savo ištikimy
bę partijai, o ištikrųjų ve
da žalingą senąjį darbą, tie 
taip pat neturės vietos par
tijos eilėse. Ypatingos do
mės bus atkreipiama į so
džiaus komunistų kuopeles. 
Ten yra nemaža buožinių 
elementų, tokių elementų, 
kurie kartais dar ir su dva- 
siškija turi ryšių.

Mes dar neturime žinių, 
kokių dąvinių davė partijos 
eilių valymas (čistka). Bet 
nėra jokios abejonės, kad 
partija, apsivalius nuo ne
geistinų prisiplakėlių, 
drūtesnė ir nepalyginamai 
labiau vienlypė. Komunis
tų Partija, anot Markso, 
yra vienatinė partija, kuri 
drįsta pati save kritikuoti, 
kuri nesibijo savikri tikos, 
kurioj nėra vietos sugedu
sioms gaivalams.

(bankinių) “įstaigų, gerai ži
nomiems advokatų profesijos 
nariams, stebėtinai dideliam 
skaičiui biznierių, rašytojų, 
artistų, medicinos d a k t a rų, 
dentistų,mokytojų (ii’ profeso
rių) ir kitų, kurie interesuo
jasi socialistiniu, liberaliu” 
(buržuaziniai-laisvesniu) 
darbininkų judėjimais.”
Šitaip vyriausias Socialistų 

Partijos organas atsirekomen- 
duoja bankininkams, fabrikan
tams, verteiviams, profesiona
lams, norėdamas gaut iš jų 
skelbimų.

New Leaderis visuomet pa- 
pėdžiavo buržuazijai, talkinin
kavo jai prieš kovojančius ei
linius darbininkus, vis tiek ar 
šie būtų organizuoti ar 
kovon už organizaciją ir 
ną druską.

Savo atsišaukime New
deris nei nekalba apie papras
tus darbininkus; jis tik mikte- 
lėja apie turinčius augštesnes 
vietas (geltonuosius unijų vir
šininkus) ir apie darbo aristo
kratiją, parsiduodančią buržua
zijai.

Ar ne panašiame suole sėdi 
ir lietuviškų socialistų “Nau
jienos?” Ar jos neparsidavinėja 
kapitalistams, talpindamos pa
klodės dydžio republikonų ir 
demokratų skelbimus? Ar jos 
nepajieško streiklaužių? Ar jos 
nestoja piestu prieš tikrąsias, 
klasines darbininkų kovas, va
dovaujamas komunistų ir kai
riųjų?

Visiem žinoma, kad šiuo lai
ku vien komunistai ištikimai 
vadovauja darbininkų batali
joms. Prieš komunistus, prieš 
kairiuosius todėl ir siunta viso
kios parsidavėlės “Naujienos,” 
visokie buržuazijos klapčiukai 
New Leaderiai ir “Keleiviai.”

NUO DRAUSMĖS BAUS
MIŲ PRIE TEISMO

bus

PATS APIE SAVE

Antisemitizmas Tarp Lietuvių
Siuvėjų organas “Dar

bas,” rašydamas apie kontr
revoliucionierių ban dymus 
skleisti antisemitizmą So
vietų Sąjungoj, pažymi, kad 
ir

“Amerikos lietuviuose 
antisemitinių elementų, 
jų net siuvėjuose. Tūli 
nes yra antisemitai per

yra

zmo- 
savo 

žioplumą. Jie dar nepasiliuo- 
savo nuo kenksmingų prieta
rų. Bet yra ir piktų, įsitiki
nusių antisemiįų, kurie sėja 
tautinę neapykantą, nes mato 
sau iš to biznio. Tokių piktų 
antisemitų turbūt daugiausia 
yra Baltimorėje. Skleisdami 
melus būk Amalgameitų unija 
yra “žydų unija,” tie niekšai 
daro skerspaines unijiniam ju
dėjimui.

Susipratę darbininkai visuo
met turi vesti rimtą ir pama- 
tingą kovą prieš antisemitus.” 
Antisemitizmą bando skie

pyti didžiumoj atsitikimų 
f asistuojanti gaivalai ir 
retai netf menševikai.

ti Juozo Neviacko kapas 30 
gegužės.

Susirinkusiųjų buvo apie 
100 žmonių.' Velionio atmin
ties, pagerbimui, susirinkimą 
atidarant ir uždarant visi 
draugai atsistojo.”
“Apie šimtas” žmonių- 

gerbėjų sumetė vos kelis do- 
leriukus, už kuriuos netgi 
kapo negali žmoniškiau pa
puošti. O juk reikia atsi
minti, kad miręs Neviackas 
buvo socialistų didelis vel
kėj as-kalbė to j as ir ilgokai 
dirbo “Keleiviui,” kurio lei-; 
dėjai šiandien šimtais tūks
tančių dolerių’ skaito.

Ištikrųjų, tai buvo pasity
čiojimas, • bet ne pagerbi
mas.

ne

į “Mes-+-sako. jisai — stovime 
už griežtą kovą su girtuoklia- 

- vimu, bet tuo pačiu sykiu mes 
| darome skirtumą tarpe ’ blai

vybės draugijos ir partijos, ži- 
nortja, mūsų idealu turėtų bū
ti, kad komunistai nevartotų 
svaiginamųjų gėrimų, bet jei
gu jūs šiandien paskelbtumė
te, kad visi tie komunistai, ku- 

| rie vartoja svaiginamus gėri- 
I mus, turi būti prašalinami iš 
į partijos, tai aš galiu jums pa- 
[ sakytų kad išmestumėte iš par- 
t tijos žmonių, visiškai ištiki

mų komunizmui, .kurie pasiro-
1 dė ištikimais per dešimtme- 
f čiu# kov^s, o paliktumėte par- 
. tijoj šventuolių, kurie tankiai 
F . niekųm beverti.” 
| ; f
f Iš šio ipau^kymo, tarnaus,

fe

Ne mužikų, ale ponų laikraš
tis yra “New Leąder,” orga
nas Amerikos Sociaįistų Parti
jos; jo skaitytojai yra labiau 
pasiturinti, negu viduti niai 
skaitytojai kapitalistinių laik
raščių. Jis taip giriasi savo 
laiške, kurį išsiuntinėjo biznie
riams. Tik skaitykite:

“The New Leader* ’ (Didy
sis socialistų ir darbininkų sa
vaitraštis).

“Vidu tinės įplaukos New 
Leader’io skaitytojų, turbūt, 
apskritai, yra didesnės, nekaip 
kitų laikraščių skaitytojų. 
New Leader patinka tiems 
žmonėms, kurie ačiū savo pro
fesijai arba ačiū savo ry
šiams” (arba vietai) “išlavin
tų darbininkų unijose, papras
tai gauna gerą apmokėjimą.

“New Leader patinka gal- 
. voms daugelio finansinių”*

Fašistai karininkai įVėde to
kią drausmę kariuomenėj, kad 
kareivinės stačiai paverstos į 
kalėjimus ir koncentracijos sto
vyklas. Į kareivines nepralei
džia laikraščių, kareiviams pa
simatymus su pažįstamais, 
draugais ir tėvais skiria dežu- 
ruojantis karininkas, kareivinės 
aptvertos dratomis, kareivių 
neišleidžia iš kareivinių, už 
kiekvieną mažiausią “prasižen
gimą” smarkiausia baudžia, vi
saip tyčiojasi ir tt.

Kareiviai, negalėdami toliau 
kentėti žvėriškos drausmės, tai 
viename, tai kitame pulke stato 
savo reikalavimus ir stato juos, 
bendrai, kolektyviai. Kareiviai, 
statydami savo reikalavimus, 
jau pradeda nebebijoti savo va
dų baudimo. Kareivis drąsiai 
eina į daboklę, nebebijo ir po 
šautuvu stovėti. Bet 
dar prisibijo teismo,
šistai mato, ir jie išgalvoja 
naujas gudrybes. Jie išdirbo 
naują drausmės ' statutą karei
viams. Sulig jo, nustatoma, 
kiek^gali kareivis gauti valan
dų po šautuvu, kad tam kiekiui 
išėjus, atiduoti jį į teismą. Pa
vyzdžiui, kareivis, atstovėjęs 
po šautuvu 15 valandų ir gavęs 
dar viršaus 15 vai., jau atiduo
damas teismui. Kareiviui gauti 
1# vai. labai lengva, jūk yra 
visa eilė kareivių, kurie per 
metus atstovi po šautuvu dau
giau 40 valančių.

Tai taip grąsina kareiviams 
ir mano bausti fašistai: Karei
viai privalo bendrai, kolekty
viai protestuoti prieš naują 
drausmės statutą ir kovoti ne 
tik už jo panaikinimą, bet ir už 
visų drausmės baudimo, 
panaikinimą. 1

(“Kareivių Tiesa”)

kareiviai
Tai fa-

Kas Šelpia Baduolius 
Lietuvoje?

“Sandara” i š s p a usdino 
vieno asmens iš Lietuvos 
korespondenciją apie tai, 
kas šelpia Lietuvos 'badau
jančius žmones. Aukas dra
bužiais ir daiktais bei pini
gais deda daugiausiai ūki
ninkai ir tarnautojai.

“Labiausia pasirodė negai
lestingoji liaudies dalis, tai 
turtingoji. Lietuvos luomą ir 
įvairu^ profesionaldi; ’ Mat so
tus alkano neužjaučia. Lietu
vos profesionalai mėgsta per 
spaudą rėkauti, kad Lietuvos 
liaudis yra labai tamsi ir ne- 
rementi savųjų profesionalų. 
Bet dabar pasirbdo, kad Lietu
vos visuomenė nėra-^n'šfKaip 
tūli ponai skelbė, o tik laiko
si patarlės “Ranka ranką maz
goja.” Vienas profesionalas 
man pasigyrė, kad jis per šias 
Velykas už tūkstantį litų šam
pano išgėręs, o dar už kitą 
tiek mergoms užpundinęs. Ar 
tamsta esi paaukavęs n uken tė
jusiems nuo nederliaus ar šiaip 
kokiems vargšams?—aš už
klausiau.—Et, supaistvosi vi
sų ubagų, duok ir nebus galo 
—tokį atsakimą gavau nuo po
naičio. Arba vėl vienoj vie
toj sunkiai apserga vyras. Mo
teris būdama labai biedna 
puolė pas lietuviškus gydyto
jus pagalbos. Bet pagalbos 

’’ pas juos negavo, o gavo pas 
; svetimtautį žydą.”

Ar tai čia kas naujo? Ogi 
pasižiūrėkim į Amerikos lie
tuvius, ar ne tą patį maty
sim? Kairioji sriovė yra 
biedniausia, tačiaus, Ji vi
suomet įvairiem reikalam 

. daugiausiai suau ko j a. Tau- 
tininkai-sandariečiai sakosi 
turį. daugiausiai. , turtingų 
buržuję (ir tai tiesa), bet 
kuomet prisieina gauti; cen
tas kitas—-turi gerokai gal
vas pasukti. Faktinai/sdn- 

'„I suau- 
tikslui.

Neduoda Jam Ramybės
“Vilnies” reporteris apra

šo, kaip 30 cL gegužės Chi- 
cagos lietuviai minėjo kapų 
puošimo dieną. Tautiškose 
kapinėse buvo daug svieto. 
Kalbėjo nuo įvairių sriovių 
kalbėtojai. N e 1 a iminguo- 
sius menševikus atstovavo 
savu laiku nusibankrutavęs 
Dr. Montvidas. Tačiaus, 
Reporteris pažymi, kad '

“Laike jo kalbos prasidėjo 
publikoj didelis bruzdėjimas. 
Tą matyt jautė ir patsai Mont
vidas, todėl kalbėjo tik į tą 
pusę, kurioj buvo ramiausia. 
Į tą pusę, kur. stovėjo senelis 
Jančiųs,.' Montvidas bijojo suk

tis, nes jo Reisas ir sudarė pu
blikoj neramumą. Vieni pa
matę senelį Jaučių, smerkė 
Montvidą, kad jis jam nesi- 

‘ stengia sugrąžinti' skolą, nors 
jau'ir teismo priteista, kiti til
dė;' treti barės ir publikoj sū-i 
sidarė tokis ztiržėjimas-užimas, 
kad net ir arti stovint sunku 
buvo prakalbas girdėti.”
Senelis Jaučius yra juo

dadarbis darbininkas. Ka
daise jis buvo paskolinęs 
daktarui šešis tūkstančius 
dolerių vaistinei pirkti. Ne
galėdamas jų išgauti gra
žiuoju—patraukė d a k t arą 
teisman, kuris ir priteisė at
mokėti. Bet daktaras ant 
syk subankrutavo ir varg
šo senelio viso amžiaus tau- 
pyba dingo. To pasėka 
šiandien yra tokia, kad ir 
labai geras akis turįs dak
taras nedrįsta pažvelgti į 
taip skaudžiai nuskriaustą 
senuką.

AR NORITE ŽINOTI?

būdų

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Lyros Choro org. A. L., Phi

ladelphia, Pa.—Iš priežasties 
30 d. gegužės šventės, pašto 
darbininkai nedirbo ir jūsų 
korespondencija - pranešimas 
gauta vėlai. Tokius: raštus, 
kuriuose yra pranešimų, reikia 
siųsti keliomis dienomis anks
čiau. ' ’

dariečiai mažiausiai 
koja bent kokiam

Tai Gerbia!
V

Aną dieną So. 
socialistai turėjo 
“masinį mitingi 
mui Juozo Neviacko, kdris 
mirė apie metai laiko. K

n

Bostono 
sušaukę 
pagerbi-

al- 
bėtojai sakė prakalbas, pri
simindami apie jo “nuveik
tus darbus ir pasišventimą 
mūsų liaudies labui.” ‘“Kel
eivis” pažymi, kad ,

“Kalboms pasibaigus, buvo 
.sumesta $6.51, už kuriuos nu
tarta nupirkti gėlių ir papuoš-

Rašo J. D. Taunis

Kl. Kas ir kada išrado, 
kaip padaryti dirbtinį šil
ką? ' ■ ; ■ JKf

Ats. Joseph Wilson Swan, 
britonas/' 1883 m., pirmas 
išsiėmė patentą artificialio 
šilko dirbimui iš valaknų 
medžio ir vatos. * •
j Kl. Nuo kada pradėta iš- 
leisdinėt spausdinti raštai 
šioje šalyje?

Ats. Pirma spausdinta 
knyga Šiaurinėje Ameriko
je tapo.1’ išleista Cambridge, 
Mass., 1640 m. vardu “Bay 
Psalm Book” .(psalmių kny-

Kl. Kokiam mieste gyve
na daugiausia imigrantų?

•Ats. New York City 
skaitoma daugiau italų, ne
gu Romoj; daugiau airių, 
negu Dubline; daugiau vo
kiečių, negu Bremene; de
šimta dalis visu pasaulio 
žydų gyvena New Yorke. 
Ir tokiu būdu galima saky
ti, kad New Yorke gyvena 
daugiausia ateivių. ; '1

Kl. Ką reiškia jurisdikci-

lš Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimo kalinė N rašo savo 
broliui laišką, kuriame ve kas 
pasakyta.

Laišką nuo tavęs gavau. 
Man labai įdomu buvo susipa
žinti su Aųierikos gyvenimu. 
Sakai, kad Amerika progre
suoja. ’ Taip, -ji daugiau nu- 
progresavus, negu visos kitos 
šalys, bet tik keno naudai? ži
noma, kapitalistų. Darbinin
kus taip išnaudoja, kad dau
gelį jų net automatais paver
čia.

Aš -iš tavo laiško galėjau 
suprasti, kad mūsų badavimas 
vis gi prasimušė pro kalėjimo 
sienas ir pašiekė jus. Badas 
buvo pertrauktas bė jokių pa
sekmių ir nieko' nelaimėjome. 
Fašistų valdžia griežtai atsisa
kė mūsų reikalavimą išpildyti 
pareikšdama, kad tai grynai 
esąs politinis manevras. Ir 
šiaip visokias provokacines pa
skalas leido, būk mes pasislė
pę valgome. Tuo tarpu nei 
virinto vandens nepriėmėm, 
tik šaltą imdavome. Matyda
mi, kad fašistai nusistatę ba
du numarinti, turėjome badą 
pertraukti devintoj dienoj. Iš
viso badavo apie 150 asmenų, 
kurių tarpe buvo 24 moterys. 
Badavo tiktai tikri revoliucio
nieriai, kurie kolektyvan pri
imami, o priima tik tokius, ku
rie žvalgyboj gerai užsilaikė, 
kuomet juos tardė ir pas fa
šistinę valdžią jokių malonių 
neprašo. Laike badavimo la
bai nusilpnėjome. Manėme, 
kad kelios draugės jau atsi
sveikins su šiuo pasauliu. Net 
po badavimui ilgai negalėjo
me nuo narų 'nulipti. O vbj- 
liaus, nuo nusilpnėjimo orga
nizmo gavome niežus. Kol 
viskas perėjo, tai prisiėjo daug 
pergyventi visokių nesmagu
mu. *•

Klausi, kiek leidžia pasi
vaikščioti. Teisybę pasakius, 
pasivaikščioti leidžia nemažai 
—šešias valandas. Bet pasi
vaikščiojimo vieta—tai tikras 
vištininkas. Kaip iki galo nu
eini, tai prisieina visoms suk
tis, nes jau vienai pro kitą ne
galima praeiti. Bet mūsų 
draugai mažai vaikščioja, tik 
viena valanda. Ir abelnai 
jiems sunkiau gyvenasi higie
nos klausimu. Pas mus šva
ru, nes pačios viską atlieka
me, skalbinius skalbiame ir 
šiaip daugiau pripratę prie 
namų ruošos, negu vyrai. Kas- 
link maisto, tai bėdos nėra, 
nes į dieną gauname po 600 
gramų duonos ir du sykiu į 
dieną putros. Mes užtikrinti, 
kad bedarbiai ir biednuomenė 
laisvėje nei tiek negauna. Kaip 
girdėjote, pernai buvo didelis 
nederlius, nuo kurio nukentė
jo bedarbiai ir kaimo biednuo
menė. Renkamos aukos, bet 
jas gauna buožės ir dvarinin
kai, o ne bedarbiai ir biednuo
menė. Pirmiau gaudavome 
paramą iš Mopro (Tarptauti
nė Revoliucinė Darbininkų šel- 

’pimo Organizacija), bet dabar 
ir ten dalykai pablogėjo. Nuo
latiniai areštai. Suareštuotų
jų šeimynas, likusias be mai
tintojų, reikia aprūpinti. Tuo 
tarpu visame pasaulyje tokios 
bedarbės. O juk ir šiam rei
kalui aukoja tik .darbininkai. 
Taigi, su maistu nėra bėdos, 
bile tik turime knygų ir gali
me lavintis. Tik su apsiren
gimu blogiau, nes drabužiai 
plyšta taip pat, kaip ir ant 
laisvės esant. Bet šiaip taip 
stumiames. . .

šį laišką iš kalėjimo išlei
dau per užpakalines duris, to
dėl daugiau ir parašiau.

Tavo Sesuo N.

Kritika reikalinga.. Be kri- ’ 
tikos negalima apsieiti. Bet 
ar gali būti visi kritikai?

Užtenka pažvelgti laikraš
čiuose į mūsų veikalų kritikas, 
kad atsakius neigiamai į pa
statytą klausimą.

Grigučio kritika virto vel
niai žino kokia mali-maliene 
ir net Europos spaudoj atsidū
rė. Skaitant “kritikas,” žmo
gus manai, kad veikalas Gri- 
gutis vienas šlykščiausių vei- 
kalų, kokie tik mūsų scenoj 
buvo statomi.

Po to, tuojaus buvo sulošta* 
operetė Sylvia toj pačioj apy
gardoj, iš kurios kilo didžiau
sia kritika, pasmerkianti Gri- 
gutį.

Laukiu, ką pasakys kritikai 
apie veikalą SyJviją. Parašo, 
kad veikalas geras, pajuokia 
išlepusias ponias. Vadinasi, 
darbininku scenai tinka.

Perskaitęs tokią kritiką, tik 
nusispjoviau. Norėjau ką nors 
sakyti, bet susilaikiau, nes po 
visą Ameriką mūsų draugijos 
stato tą veikalą ir kuomet ką 
nors kritingo pasakysi, tai, 
tuojaus pasakys, kad kenkiu 
rengėjams.

Dabar mano rankose pas
kutinio Sylvijos perstatymo ko
respondencija iš Paterson, N. 
J., Joje vėl skaitau :

“Veikalas geras ir gerai ta
po suloštas. Daugiau tokių 
veikalų.”

Kokia gi to veikalo idėjinė 
reikšmė? Ką autorius nori at
siekti? Ar jis pajuokia išle
pusias ponias, kaip vienas kri
tikų pastebėjo?

Nieko panašaus. Visa vei
kalo reikšmė — branduolys, 
tai: “Ponia privalo būti savo 
vietoj, o tarnaitė s^vo.”

Kada ponia apsikeičia su 
tarnaite drabužiais ir rolėmis, 
tai abidvi pyksta, abidvi ne
patenkintos, abidvi negali < at
likti savo naujų pareigų, abi
dvi, , nusimena ir, pagalinus, 
vėl atsikeičia. Ponia, atgavus 
savo drabužius, šoka, džiau
giasi, linksma; tarnaitė, atga
vus savo drabužius, tą patį 
daro.

Ir kur čia pašiepimas ponų 
arba ponių ? Čia tiksli agitaci
ja, kad darbininkai bei darbi
ninkės nesvajotų ponų vietas 
užimti, nes jie tų užduočių ne
atliks. Kad darbininkas turi 
būti savo vietoj, o ponas— 
savo.

Tokie veikalai, kaip Sylvia, 
darbininkų scenai netinka. 
Tuo tarpu girdime balsų: 
“Daugiau tokių veikalų.”

Grigutis—liaudies gyvenimo 
vaizdas. Sylvia—a g i t acija, 
kad darbininkai nesikėsintų 
užimti ponų vietas, nes jie ne 
tam dievo leisti. Grigutis pa
smerktas, Sylvia išgarsinta.

štai jums ir kritika mūsų 
statomų veikalų.

Švenčioniškis.

i i

BINGHAMTON, N. Y.

jos kova tarp Darbo Fede
racijos unijų?

Ats. Viena unija turi ar
ba savinasi teisę ant tam ti
kros rūšies darbo, o kuo
met atsiranda kita unija, 
kuri dirba tą darbą arba jo 
dalį, tuomet tokis susikirti
mas bei ginčai, katrai pri
klauso tas ar kitas darbas 
ir vadinasi1 kova *už juris
dikciją.'-*

L. D. S. A. 23 kuopos pus
metinis susirinkimas įvyks ke
tvirtadienį, birželio 6 d., 7:30 
vai. vakare, pas drg. Bekerie- 
nę, 27 Hazel St.

Draugės, nors oras dabar , • 
gana šiltas, bet mūsų darbi
ninkiškas veikimas neturi su
stoti nei ant valandėlės, todėl • ' 
kiekvienos draugės yra šventa 
pareiga dalyvauti kuopos susi- 
rinkimuose. TodeJ visos drau- 
ges nepamirškite atsilankyti į 
šį susirinkimą, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Apart 
to, yra pusmetinis susirinki
mas, tai reikės perrinkti kuo
pos komitetą. Taipgi nepa
mirškime ir naujų narių atsi
vesti.

Kuopos Organizatore.

Visa Eilė Gaisru

Nuo gaisro, kilusio statoma
me name ant 91st St., Brookly- 
ne, apdegė ir keli kiti namai 
padarant nuostolių $250,000.
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J aunu jų Komunistų Internacio
nalo Kablegrama >

“Mes reikalaujame iš Jung
tinių Valstijų Komunistinės 
Jaunimo Lygos: Besąlyginiai 
vykdyti Komunistų Internacio
nalo laišką Partijoje, taipgi ir 
uAtfoje, vienijant visus už išti-| 
kijpybę (Kominternui) ne žo- 
džy^is, bet darbais. Visi drau
gai turi 
prieš Lovestono ir Gitlowo 
skaldymo politiką ir už Ko- 
minterną ir už Partijos vieny-' 
bę.—Jaunųjų Komunistų In-1 

^ternacionalas.”
Amerikos Komunistinės Jauni

mo Lygos Atsakymas
Jungtinių Valstijų Komunis

tinės Jaunimo Lygos Naciona
lio Pildomojo Komiteto Biuras 
vienbalsiai priėmė sekamus į- 
nešimus sąryšyje su Komunis
tų internacionalo Atviru Laiš-jtų Internacionalo (iš geg. 20) 
ku (iš geg. 20 d.) Amerikos n 
Komunistų Partijai ir sąryšyje miausiame 
su Jaunųjų Komunistų Inter- Worker’io.
nacionalo kablegrama Ameri- j 6. Biuras Nacionalio Pildo- 
kos Jungtinių Valstijų Komu-!mojo Komiteto instruktuoja vi- 
nistinei Jaunimo Lygai: sus distriktus Komunistinės

L Biuras Nacionalio Pildo- Jaunimo Lygos suorganizuoti 
mojo Komiteto užgiria ir ener- nuodugnias diskusijas apie Ko- 
giškai rems Komunistų Inter- minterno Atvirą Laišką, Ko- 
nacionalo Atvirą Laišką Ame- munistų Internacionalo šešto 
rikinės Partijos Nariams (iš Kongreso nutarimus,, sykiu su 
geg. 20 d.) ir mobilizuos visus • diskusijomis tezių ir rezoliu- 

narius kovot išvien su

ir užginančius Komunistų In
ternacionalo 
teto laiška 
nių Valstijų 
jai.

3. Biuras

Pildomojo Komi- 
Amerikos Jungti- 
Komunistų Parti-

Nacionalio Pildo
mojo Komiteto pasižada besą- 

i lyginiai ir be rezervacijų vyk- 
|dyt gyvenime nutarimus, esa
mus tame laiške ir “pasidaryt 

i begailestingai kovoti v’eJILl Kominteino
.politikos aiškintojų amerikiniu 
i klausimu.”

4. Biuras Nacionalio Pildo- 
įmojo Komiteto pasmerkia pa
sipriešinimą (opoziciją) iš 
draugų Lovestono ir Gitlowo 
pusės prieš Kominterno laišką 
ir nutarimus ir atsišaukia į vi
sus Lygos ir Partijos narius 
kovoti prieš tokį nusistatymą.

5. Biuras Nacionalio Pildo
mojo Komiteto užgiria kable- 
gramą nuo Jaunųjų Komunis-

kraujas, bet J. Jk Casey nei 
gyslelė nesusijudino, kad gei
bėjos mainierius taip sunkioj 
ir kruvinoj kovoj už duonos 
ir druskos šmotelį. žmogus, 
turintis nors krislelį žmoniš
kos meilės, negalėjo taip ra
miai viską praleisti, tartum 
nieko negirdėdamas ir nema
tydamas. Priešingai, jis vei
kė pasislėpęs po darbininkiš
ka skraiste naudai išnaudoto
jų.

Vyskūpo Pamokslas už Naują

CLEVELAND, OHIO

įsako išspausdint ją arti- 
numeryje i “Young

ilcijų Lygos Penkto Nacionalio 
Partijos nariais delei pilno su- Suvažiavimo. Diskusijos turi 
pratimo ir vykdymo jo linijos.: įvykti visuose vienetuose ir na-

2. Biuras Nacionalio Pildo- rių mitinguose, ir Sekretaria- 
mojo Komiteto sveikina vien- tas įyra instruktuojamas tuo- 
balsius nutarimus Partijos Pil-į jaus išleisti smulkmeniškus 
domojo Komiteto, priimančius; planus toms diskusijoms.

JOHN J. CASEY’O LAIDOTUVES IR AGITACIJA 
UŽ NAUJĄ IMPERIALISTINI KARĄ

Turčių klasė naudoja visus bo klasės reikalus. Kiekvie- 
institutus agitacijai už naują |nas didesnis streikas papluk- 
imperialistinį karą, už naują ^omas pačių darbininkų krau- 
žmonių skerdynę kapitalistų juose k. vien tik del to> kad 
naudai. Ne tik jie diena is darbininkai kovoja už didesnį 
dienos būbnija per savo spau- duonos šmotelį ir' geresnes dar- 
dą kitas visas Įstaigas, bet j50 Są]ygas. Kapitalistų klasė 
ir laidotuves paverčia ruošimui mįųonus dolerių išmėto viso- 
darbminkų Prip naujos (^arT)Okiems mušeikoms, kad tik iš-

naudai.

kitas visas įstaigas, bet bo sąlygas. Kapitalistų klasė

žmonių žudynės.
Gegužės 15 d. palaidotas 

Penn. valstijos kongresmanas 
J. J. Casey, kuris buvo skel
biamas unijos viršininkų ir vi
sos kapitalistinės įstaigos dar
bininkų atstovu ir jų reikalus 
gynęs. Už tat darbo žmonės, 
netekę savo geriausio atstovo, 
ir turį liūdėti. Visi darbinin
kų klasės mulkintojai liejo a- 
šaras 
nink 
ji verktų.

Kuomet visa kapitalistinė 
spauda ir visi unijos feikeriai 
šaukė diena iš dienos, kad tai 
didelis nuostolis darbininkams 
netekus J. J. Casey, darbo at
stovo kongrese, tai dalis darbi
ninkų tam patikėjo ir dar tiki, 
kad jis ir buvo jų prietelius. 
Bet daugelis darbininkų ma- kruviną ir atkaklią kovą prieš 
tė ir aiškiai suprato, keno rei- anglių viešpačius, jie buvo mė- 
kalus gynė J. J. Casey. ! Jis tomi iš namų, daužoma jų ra- 
nebuvo darbininkų atstovas, kandai, daužomos galvos pa- 
negynė darbininkų reikalų, samdytų kompanijos mušeikų, 
tad-, darbo žmonės negali būti policijos, milicijos, tai John J. 

•n'“1 ’ ~ ~

ir kartu muilino darbi
us akis, kad ir pastarie-

i naikinus visus darbo klasės rei
kalų gynėjus. Tad kalbant 
apie J. J. Casey, išnaudotojų 
klasės bernai turėtų atvirai 
pasakyti, kad jis buvo kapita
listų klasės reikalų gynėjas ir 
jų atstovas. Bet to nedaro. 
Jie nedaro del to, kad jiems 
rūpi daugiau mulkinti darbi
ninkus, ir kad tuomi daugiau 
pasitarnavus turčiams.

Kuomet verkia J. L. Lewis, 
Cappellini, Boylanas ir visa ei
lė fašistinių organizacijų, tai 
jau užtenka įrodymui, kam J. 
J. Casey tarnavo.

Nėra reikalo daug kalbėti 
apie jo praeitį. Kuomet pie
tinės Penn. valstijos dalies ir 
kitų valstijų mainieriai išėjo į 
streiką 1927 metais ir vedė

nygiminę.
Unijos viršininkams yra ko 

apgailestauti, nes jie neteko 
vieno ramsčio kapitalistų kla
sės ir ištikimo jų berno. J. J. 
Casey buvo turčių klasės at
stovas, prisidengęs darbininkų 
prietelystės skraiste, kad tuo- 
mi daugiau mulkinus darbinin
kus išnaudotojų naudai.

Kiekvienas darb. gali aiš
kiai suprasti, kuomet turčių 
klasS *.o nors verkia, apgailes
tauja arba giria, tai jis buvo 
jų vienas geriausiu prietelių, 
jų reikalų gynėjas. Nei viena 
turčių įstaiga negiria ir negirs 
tikrųjų darbo žmonių klasės 
reikalų gynėjų. Priešingai, 
jie deda visas pastangas, kad 

ios kaip nors išprovokavus, 
žudžius, ar sugrūdus kalėji- 
psna ilgiems metams. Moo- 

ir Billings nuteisti visam 
ii kalėti už darbininkų 
is reikalus; Sacco ir Van- 

nužudyti, nepaisant mi- 
> žmonių protestų ir visų 

j jrcįymų, kad jie buvo nekalti. 
Ir daugybė kitų darbininkų 
pūsta kalėjimuose vien tik už 
tai, kad jie teisingai gina dar-

Casey, būdamas A. D. F. vir-

John J. Casey laidotuvėsna 
sugužėjo ne tik visi unijų vir
šininkai, visi kapitalistų klasės 
agentai, bet ir vyskupai, kuni
gai, krapijo, smilkė visokiais 
kodylais ir išskėstomis ranko
mis siuntė J. J. Casey dūše
lę dievo glėbin. Veik už šven
tąjį skaitė. Tuomi dar dau
giau apdūmė nesąmonėmis 
darbininkų akis.

Tarpe visų kitų ceremonijų, 
vyskupas Thomas C. O’Reilly, 
iš Scrantono, sakė karštą pa
mokslą, piešdamas J. J. Ca
sey gyvenimą, jo nuveiktus 
darbus, kad jis buvęs vienas 
iš geriausių prietelių darbinin
kams ir geru kataliku. Bet to 
neužteko. Jis savo pamokslą 
pavertė vien tik agitacijai už 
žmogžudystę, už naują impe
rialistinį karą. Tai buvo vie
na iš tų progų, kur turčių kla
sės agentai galėjo daug nuodų 
palieti ant darbininkų, kuo
met tūkstančiai susirinko į 
bažnyčią. Tarpe kitko vysku
pas pasakė: “Geras dievas da
vė mums inteligentiškumą sek
ti Casey pėdomis. Būti išti
kimu jūsų ( ?—Red.) dievui, 
kaip sau ir savo šaliai. Jeigu 
jūsų šalis pašauktų tarnauti 
jūsų vėliavai, tai nereiškia, 
kad tik dalį tam pasiaukoti, 
bet visiškai atsiduoti. Mirti 
draugiškai del Kristaus ir mei
lės dievo, nes mes esame išti
kimi dievui.” O kad pašauks 
Amerikos imperialistai ginti 
šalį del jų pačių, naudos, tai 
nėra nei pas vieną, šiek tiek 
protaujantį, darbininką abejo
nės. Naujas imperialistinis 
karas dideliais žingsniais žy
giuoja pirmyn. Tad vyskupas 
O’Reilly ir šaukia, kad mirki
te del Kristaus ir dievo mei
lės. žuvimas ir žudymas kitų 
nekaltų darbininkų—bus mei
lė del dievo,—šaukia vyskupai 
ir kunigai. Jie jau senai pa
mynė po kojų savo prisakymą 
“Neužmušk!” Jie jau šaukia 
dabar darbininkus būti ištiki
mais imperialistams, ir kuomet 
bus imperialistinis karas, visi, 
be jokio pasipriešinimo, turi 
eiti skerstis. Toliaus O’Reilly 
surinka:- “Kiekvienas karas 
yra dievo karas.” Daugiau 
jau nėra reikalo ką sakyti, 
kaip įsiutusiai visos įstaigos 
kaukia už naują darbo žmonių 
skerdynę.

Kuomet turčiai šaukia iš vi
sų įstaigų už naują imperialis
tinį karą, tai darbininkai iš ki
tos pusės turi visu smarkumu 
organizuoti savo spėkas prieš 
karą. Tik būdami gerai or
ganizuoti industriniai ir poli
tiniai. po vadovybe Komunistų 
Partijos, galėsime pažaboti

dis-

teises davė kalbėti. Reiš- 
salės bendrovės direkto- 
pasielgė kaip tikri lietu- 

kuriems rūpi Lietuvos 
rei-

taip 
sve-

šininku, nei piršto nepajudino, i imperialistus nuo naujos sker-
' 1 z-I » » ■*/■» Ir ii t z\ /< t xx A •v.'. Ir n

kad gelbejus mainierius sun
kioj kovoj. Jis, su J. L. Lewi- 
su ir kitais išdavikais, rūpino
si, kaip ir kokiu būdu sulau
žius mainierių streiką, sugrū- 
dus mainierius į kasyklas blo
giausiomis sąlygomis ir už ma
žiausią mokestį. žodžiu sa
kant, pietinėj Penn. ir kitose 
valstijose liejosi darbininkų

dynės, kurią ruošia Amerikos 
imperialistai ir jų, agentai— 
vyskupai, kunigai ir visos įstai
gos.

Diskusijos
Clevelande įėjo į madą 

kusijos. Net tris kartus buvo 
diskusuojama trockizmas, o 
ketvirtą kartą buvo surengtos 
Lietuvių Salės Bendrovės di
rektorių, klausimu : “Lietuvos 
ir ištautėjimo klausimas.”

Tema yra labai svarbi ir 
gera. Salės bendrovė davė di
džiąją salę ir be apmokėjimo, 
be įžangos, kvietė visokių pa
žiūrų lietuvius ir visiems ly
gias 
k i a, 
r i ai 
viai,
klausimas. Už tai jiems 
kia duoti garbės žodis.

Daugelis manėme, kad 
svarbiu klausimu didžioji 
tainė bus pilna lietuvių. -

Gegužės 26 d., trečią valan
dą po pietų, turėjo prasidėti 
diskusijos, bet dar tik buvo 
apie tuzinas lietuvių ‘ir var
gais negalais susirinko apie 60 
žmonių, t. y., iš apie dvylikos 
tūkstančių Clevelande gyve
nančių lietuvių, taip svarbiu 
klausimu susiinteresavo tik 60. 
O mūsų profesionalai—advo
katai, daktarai ir visokie biz
nieriai, kurie rėkia: “Lietuviai 
pas lietuvius, -savas pas savą” 
—nei vienas nebuvo. Aišku, 
kad jiems herūpi tauta nei jos 
klausimai, bet tik doleris. Sa
lės bendrovės pirmininkas pub
likai pasakė, kad jis kalbinęs 
nekurtuos advokatėlius, tai jie 
klausė: “Kiek mokėsi?” Ne
buvo ir šiaip tų neva garsių 
tautiečių, kaip tai: Žuko, Ba- 
nionio ir kitų. Diskusijų pir
mininkas, K. Valaika, pareiš
kė, kad visiems kalbėti po 15 
miliutų ir antru kartu po pen
kias. Pirmiausia šaukė, rodos, 
Padegimą; tas atsisako pir
miausia kalbėti. Pasirodo, kad 
nėra kam pradėti iš tautiečių 
pusės, šaukia mane. Prašau, 
kad man duotų kiek ilgiau 
kalbėti,' kaipo pirmutiniam; 
pirmininkas leido.

Nei pats nežinau, ar pilnai j 
aiškiai ir suprantamai į tą 
trumpą laiką nupiešiau, kaip 
Lietuvos kunigaikščiai ir bajo
rai nesirūpino tautos mokslu, 
apšvieta, kultūra, kaip jie ka
riavo prieš vienas kitą, kad 
tik palikti didesniu; kaip jie 
ištautėjo ir pražudė visą Lie
tuvą. Nurodžiau, kad tie pa
tys lenkiški bajorai ir dabar 
valdo Lietuvą, jie norėjo kai
zerio sūnaus, kad užimtų Lie
tuvos karaliaus vietą; Smeto-i 
na su savo lenkiška pačia kas 
naktį sapnuoja apie apsikarū- 
navojimą. Perskaičiau iš “Tė
vynės” num. 19 apie to pus
laukinio barbaro Plechavičiaus 
pasielgimą šiauįlių stotyje, žo
džiu, nurodžiau! kam rūpi tau
ta ir jos kultūra, o kam kar
jera.

Po to išėjo Mičiulis. Jis no
rėjo kritikuot ’mano išvadas, 
bet kad nevien nežino Lietu
vos istorijos, bet nei dienos 
klausimo, tokiu , būdu tik pei
kė mano kalbą ir kalbėjo nei 
šį nei ta. Dar kalbėjo pora 
tautininkų, bet visi labai silp
nai. Pasirodė, kad nėra su 
kuom diskusuoti, nėra kam at
stovauti tautininkų pusę. Keli 

I ekstriniai kalbėjo. Jie ne tik 
nesilaikė temos, bet jos nei ne
lietė: jie savo temą pasista-

Ką gero tauta duoda dar- 
Pirmininkas bu- 

leido

riausias diskusantas D. Pet
rauskas. Kaip visuomet, taip 
ir šiose diskusijose puikiai py
lė kailį Mičiuliui ir kitiems.

Po diskusijų Mičiulis ir kiti 
buvo labai supykę. Sakė, kad 
bolševikai nesilaiko temos ir 
negalima diskusuot. Taip, aš 
nurodžiau, kas kalbėjo ne te
moj, o nei vienas žmogus iš 
susirinkusių nesakys,*kad Pet
rauskas ir Žebrauskas nesilai
kė temos, štai ką aš pasaky
siu : kadangi leidžiant disku
suot kas .tik nori, visuomet 
randasi ypatų, kurios, nukry
pę nuo temos, sumaišo klausi
mą ir padaro nesmagumo 
abiem pusėm ir visai publikai, 
tat surengkite diskusijas bentr 
kokiu tautos klausimu ir sta
tykite iš savo pusės du ir me.^ 
būsime du, na, mudu su Pet-> 
rausku; tuomet nemaišys nie
kas klausimo ir publika, bus 
patenkinta. Jūs galite pasam
dyti tuos profesionalus advo-Į 
Ratus ir mudu su Petrausku į 
mokėsime “inteligentiškai” de-l 
batuoti.

Jeigu vieną kartą nepavyko 
nieko išvesti, išspręsti, ir publi
kos nebuvo, tai Ritą kartą mes 
gal prieisime prie gana gero 
sumanymo, kurį paskelbsime ir 
ne vien Clevelandas, bet ir Ri
tų miestų lietuviai pasinaudos. 
Ką sakote?

K. Rugienius.

LIETUVIS GRAB0R1US
9*

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, iaukitės 
pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

XIX W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765
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Fašistai Nubaudė Studentą 
Domaševičių už 1 Gegužes

KAUNAS—Kauno ko
mendantas nubaudė stud. 
Domaševičių už dalyvavimą 
gegužės 1 d. demonstracijoj 
3,000 litų arba 3 men. kalė
jimo.

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

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

"RYTOJAUS” KAINA:
Metams lik__ $3; Pusei-------$1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Isidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

CASTON ROPSEVICH

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

4715 N. Bth Street
PHILADELPHIA, PA

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

> - ■ . ■ ■ ■

Lietuviška Akušerė

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

stebuklingų žolių vertes 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 būtų 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.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurm^^užkietejimo, skilvio nemali- 
mo, Jienoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaitei minėtas ligas.

Jeigu kentiV>crvų suirimą, galvos 
skausmus, ūž ą ausyse, nuomarą, - 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

i miestuose.
M. ZUKAITIS

125 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Baigus mokslą ir praktikavusi i 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
po j e. .

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIU MOKYKLA

tė 
jbininkams.”

J*. J. Casey buvo turčių kla-|Vo perdaug geras ir 
sės agentas. Jis jiems ištiki- jiems kalbėti, ką nori, 
mai tarnavo, tad ir užsipelnė | Geriausia išlaikė temą Pet- 
nuo jų garbę, o 
žmonių panieką.

nuo darbo rauskas. Žebrauskas ir Kubi
liaus. Reikia pasakyti, kad 

M. Ž. ! Clevelande rimčiausias ir ge- 
____________________ A__________________

Laisves Piknikas, 7 d. Liepos-July, 1929
» . .

Ulmer Park Music Hall, gale 25-th Ave., Brooklyne
BUS DVI PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTROS, KURIOS GRIEŠ BE PERSTOJIMO

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

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-

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

ir

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

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

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

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-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

D R. ZI-NS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyt) 
automobiliais 1 trumpiausj laiką.. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip-* 
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėįimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. NedgldienUis nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus _
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., eor. 14tn St., N. Y,

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

FORNICIAI 
į PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
Į PO $1.00 arba $2.00 J SAVAITĘ
■ Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
jme negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
jstatome i namus visoje New Yorko ir 
j Brooklyno apielinkeie.
|Turime didelį štorruimj, kuriame laiko- 
įme daugybę puikių rakandų del pasirin-
I
I

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

i

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
Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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Z. Angarietis

KOVA SU DEŠINIUOJU NUKRYPIMU 
PIRMOJE VIETOJE

(Pabaiga)
Jei mes plačiau prisižiūrėsim 

prasidėjusį bedarbių judėjimą, 
tai matysim, kad bedarbiuose 
kyla kovos pasiryžimas, kad be
darbiai darosi revoliucioniškes- 
ni, negu mūsų Šiaulių komite
tas ir kai kurie komitetai. Fa
šistų valdžia iš pradžių mėgino 
tą bedarbių revoliucioniškumą 
palaidot represijomis, policijos 
ir areštų pagelba, bet paskui 
pamatė, kad vien represijų ne
užtenka. Reikia* imtis koalici
jos su socialdemokratija ir kai 
kurių bedarbių sluogsnių papir
kimo. Tam tikslui jie mėto 
trupinius, duoda įvairius priža
dėjimus, duoda darbo bedarbių 
saujelei. Šiauliuos fašistai ir 
socialdemokratai bendru frontu 
rūpinasi likviduot bedarbių ko
vą ir įspraust bedarbių judėjimą 
į fašistams ir bendradarbiams 
pageidaujamą vagą. Mūsų Šiau
lių organizaciją ne tik neiške
lia aikštėn to vjso fašistų ir so
cialdemokratų veikimo, bet fak- 
tinai dar savo apsileidimu, savo 
baime kovos padeda fašistams 
ramint ir apgaut bedarbius.

Ne tik Šiaulius, bet ir kitose 
vietose yra nusistačiusių prieš 
bent kokius išstojimus, ir tą sa
vo nusistatymą pamatuoja areš
tų baime. Smulkiai-buržuazi- 
niuose partijos sluogsnius auga 
kovos baimė. Toki nustatymai 
vyrauja ir visoj eilėj komitetų. 
Kai kurie vietos komitetai yra 
dešinesni už eilinius narius, o 
nepartiniai darbininkai revoliu- 
cioniškesni už komunistų parti
jos narius.

Dar 1928 m. savo plenume 
CK konstatavo, kad nepartiniai 
kitą kartą pasirodo revoliucin- 
gesni, akaip partiniai. Tolimes
ni įvykiai tą konstatavimą dar 
labiau patvirtino.

Kad greičiau įstengtų nuga
lėt tą žalingą nusistatymą, per
siėmusį smulkiai-buržuazine 
dvasia, 1928 metų CK plenumas 
pastatė klausimą apie partijos 
eilių papildymą naujais nariais 
darbininkais ir vadovaujančių

(Lietuvoj labai silpna ir bejėgė, 
ir todėl iš aštresnės kovos nieko 
gero neišeis, vis vien fašistai, 

Į kurie, jų manymu, vis stiprėja, 
pasmaugs prasidėjusį judėjimą. 
Del aštresnės kovos, jų nuomo
ne, tik kalėjimų gyventojų 
skaičius padidės, čia dar vei
kia seniau buvusio dalinės sta- 
biližacijos stiprėjimo įtaka ir 
nesugebėjimas ir net negalėji
mas prisitaikyt prie aštresnės 
kovos reikalingumo, kurios rei
kalauja trečiasis periodas. Per
ėjimas nuo antrojo periodo prie 
trečiojo reikalauja partijos 
perorientacijos, pasukimo jos 
veikimo metodų į kairę, ko ne
sugeba suprasti daugelis parti
jos narių, ypač smulkiai-buržua- 
zinis elementas ir bendrai pasi- 
davusieji smulkiai-buržuazi- 
nėms įtakoms. Kaip 1921 me
tais pareikalavo pasukti nuo 
orientacijos greit matyt Lietu
voj sovietų valdžią į orientaciją 
užkariaut mases būsimiems ir 
ypatingai rūpintis kova del da
linių reikalavimų, iššaukė par
tijos krizį (be to, dar reakcijos 
augimas didino tą krizį), taip 
dabar reikalingumas pasukt 
partijos liniją į kairę, kad va- 
dovaut aštrėjančiai kovai, gili
na krizinę padėtį, prasidėjusią 
po fašistinio perversmo. O čia 
dar fašistų stiprėjimas 1927 ir 
1928 m. nešė nusivilimą į par
tijos eiles. Tačiau, tas nusimi
nimas turi išnykti pas tuos, ku
rie mato ne vien fašistų stipru
mą, bet kartu ir prieštaravimų 
augimą buržuazinėse valstybėse, 
o tame skaičiuj ir Lietuvoj. Di
dieji Lenkijos, Vokietijos, 
Prancūzijos ir kitų vietų strei
kai rodo mums, kad ir darbinin
kų jėgos auga, kad tarptautinio 
proletariato kovingumas didėja. 
Proletariatas dabartiniame pe
riode stiprėja greičiau,' kaip 
buržuazija. Kapitalizmo krizis 
auga. Prieštaravimų augimas 
pakirs buržuazijos stiprėjimą ir 
artins jai galą. Neišvengiamas 
yra kapitalizmo revoliucinis žlu
gimas. Jis artėja. Jo prisiar-

Fašizmas Lietuvoj ne tik nepa
šalino krizines padėties, neat
statė šalies ūkio, nesustiprino 
užtektinai buržuazijos, bet Lie
tuva prie fašistų diktatūros su
silaukė didelių sunkumų. Dide
lis nedarbo augimas ir neišpa
sakytas dirbančių darbininkų 
išnaudojimas taip paaštrino 
klesinius santykius, kad nepai
sant jokių uždraudimų ir gra
sinimų policija ir areštais, be
darbiai išeina į gatves, o dir
bantieji darbininkai tai čia tai 
ten po truputį streikuoja, strei- 
kuot net pradeda žemės ūkio 
darbininkai. Fašizmas neturi

tarp

sustiprinus juose proletarinį 
elementą. Dar pas mus nėra 
davinių, kaip 1928 m. CK. ple
numo nutarimai įvykdyti vieto
se, bet jau galima pripažinti, 
kad CK plenumo užbrėžtas už
davinys nebuvo tinkamai pra
vestas: kai kurie komitetai ne 
tik nesuprato 1928 m. CK ple
numo uždavinių, bet dar nusi
statė prieš juos (nors beveik 
visi viešai pasisakė, kad prita
ria CK plenumo tarimams). 
Kėdainių paraikomas stačiai 
buvo atsisakęs rodyt partijos 
nariams plenumo nutarimus. 
Aiškus dalykas, kad toks parai
komas negali rūpintis pravesti ir neturės galimybės pašalint 
gyveniman tų nutarimų. Dau
gely vietų tie nutarimai1 buvo 
pravesti tik popieriuje. Kai ku
rios organizacijos stačiai atsi
sako dirbt tarp žemės ūkio dar
bininkų, jos nemato diferencia
cijos kaime, nemato reikalingu
mo kovos prieš buožes.

Panašūs apsireiškimai su de
šiniaisiais nukrypimais matyt 
ir pas komjaunimą. Veikia ir 
pionierius. Kauno pionieriai 
randa galimu dirbt ir
krautuvninkų ir prekėjų vaikų 

* . ir vengia dirbt tarp darbininkų 
‘ vaikų iš didesnių įmonių.

Šie visi nukrypimai ir nusi- 
< statymai dalinai išaiškinami 

tuo, kad areštai ir emigracija 
išrovė iš partijos visą eilę par
tijos narių darbininkų; kai ku
riose vietinėse organizacijose 
vadovavimas perėjo į smulkiai- 
buržuazinio ir jam artimo ele
mento rankas. Tačiau vien tuo 
neišaiškinama. Daugiausia vei
kia bendros mūsų partijos dar
bo sąlygos. Lietuvoj ne tik nė
ra pramonės proletariato cent
rų, bet ir ta pramonė del eko
nominio krizio ir nederliaus vis 
labiau menkėja. Dirbančių dar
bininkų skaičius didesnėse dirb
tuvėse mažėja, o vieton to auga 
bedarbių skaičius. O čia dar 
auga represijos, areštai. Dau
gelis mano, kad mes labai silp
ni, kad ir visa darbininkų klesa

aštrėjančius klesų prieštaravi
mus. Tam negelbės nei darbi
ninkų ir bedarbių dalies papir
kimas, nei socialdemokratijos 
darbuotė, nei visokį fašistiniai 
metodai. Darbininkų judėjimo 
įtaka atsiliepia ir į smulkiai- 
buržuazinius sluogsnius. Stu
dentų demonstracija Kaune, 
įvykiai meno mokykloj Kaune. 
Tai^ne pripuolami atsitikimai, 
o aidai nepasitenkinimo fašistų 
politika. Lietuvos fašizmas ma
to, kad jis atsiduria sunkioj 
padėty. Jo eilėse prasideda di
desni svyravimai, auga kivir- 
čiai. Priėjo prie to, kad teko 
pašalinti iš valdžios tokius fa
šizmo šulus, kaip Daukantas ir 
Plechavičius. Eina svyravimai 
fašistų politikoj. Greta noro 
praryt visas buržuazines parti
jas leidžiama kurt buržuazinius 
komitetus šelpt nukentėjusiems 
nuo nederliaus, įvairios buržt i- 
zinės partijos (ir socialdemo
kratai) gavo leidimus šaukt su
važiavimus. Tas 1927 ir 1928 
metais buvo neleidžiama. Arba 
šiandien uždraudžiama nepilna
mečiams priklausyt įvairioms 
organizacijoms, o ant rytojaus 
tas uždraudimas sutūrimas, 
šiandien tautininkai daro tiems 
pat kademams nusileidimų. Iš 
vienos pusės išmeta Plechavi
čių, iš kitos pusės į Tautos Ta
rybą įleidžiamas liaudininkas

Papečkis, duodama pensija Gri
niui, koketuojama su kademų 
šulais. Smetona pešasi su Vol
demaru, Voldemaras su Mus- 
teikiu, ir visi jie nežino tikrai, 
kaip čia būtų geriau stiprint 
fašizmą.

Seniau buvęs tvirtas tautinin
kų nusistatymas visas kitas par
tijas jei ne praryt, tai bent pa- 
klupdyt ant kelių, kad kuo būdu 
pavyktų prieit prie vienos ben
dros partijos, pasirodė dabarti
niu metu neįvykdomas ir jau 
kalbama apie naujos • katalikų 
partijos kūrimą, susidedančios 
dalinai iš tautininkų, dalinai iš 
kademų.

Armijoj puola drausmė. Už
sienio politikoj, nors ir vyrau
ja pastangos dalyvaut bendras 
me fronte prieš SSRS, bet eina 
svyravimai tarp Lenkijos ir 
Vokietijos (vieni prieš Vokieti
ją, ries tas gali pakenkt geres- 
nięms santykiams su Anglija ir 
geresnei sutarčiai padaryti su 
Lenkija, kiti' kol dar nėra su
tarties su Lenkija, randa reika
linga pakeliui daryt sutartį su 
Vokietija).

Bedarbiai nesitenkina mitin
gais po stogu ir išeina į gatves 
(Gruzdžiai, Joniškis, Biržai, 
Subačius, Panevėžys ir k. v.). 
Paskui juos išeina ir studentai.

Kada iš vienos pusės auga 
darbininkų judėjimas, o iš ki
tos pusės svyravimai ir blašky
masis fašistų liogery, darosi 
patogesnės sąlygos mūsų dar
bui. Bet tolimesnio darbininkų 
judėjimo vystymasis daug pri
klausys nuo mūsų partijos. Jei 
mūsų partija sugebės stot prie
šaky aštrėjančio darbininkų ju
dėjimo, tai mes nuvesim jį re
voliucinių mūšių keliu ir daly- 
vausim kartu su tarptautiniu 
revoliuciniu proletariatu bend
roj aštrėjančioj kovoj del ka
pitalo viešpatavimo nuvertimo. 
Jei mes nesugebėsim stot to 
judėjimo priešaky, tai jį leng
vai gali paimt į savo rankas 
socialdemokratija ir fašizmas 
(kaip jau ji dabar ima Šiau
liuos), kad laikinai apgautų, 
darbininkų, pastumtų tą judėji
mą prieš1' mus. Jau fašistų 
ageptai leidžia paskalas tarp 
darbininkų, kad ramiu keliu šį 
tą darbininkai gaus, o revoliu
cinė kova vien kliudys nors 
šiek tiek gaut, ir kalėjimą dar 
atneš. Toms paskaloms pasi
duoda ir komunistų dalis ir su
tinka laukt prižadėtų malonių, 
o ne kovot.

Stot darbininkų judėjimo 
priešaky daug mums kliudo 
augščiau minėti dešinieji ele
mentai mūsų partijoj. Nenu
galėję dešiniųjų, mes nestosim 
revoliucinės kovos priešaky. 
Nugalėt gi dešiniuosius daug 
mums kliudo tas, kad kai ku
riuose komitetuos vadovavimas 
pakliuvo į dešiniųjų rankas 
(Šiaulių raikomas, Mariampolės 
paraikomas, Jonavos paraiko
mas, Kėdainių paraikomas ir 
kiti). Kaikuriuose kituose ko
mitetuose pasireiškia, jei ne 
dešinysis nukrypimas, tai bent 
taikstymasis su juo. Todėl, 
kad nugalėtume dešinįjį nukry
pimą ir taikstymąsi su juo, tu
rime atsiremt ant labiau prolc- 
tariškų kuopelių, papildyt jų 
eiles, jų pagelba įkurt naujas 
proletariškas kuopeles, jų visų 
pagelba sumušt dešiniuosius ir 
sudaryt naujus komitetus;—to
kius komitetus, kurie bus pasi
ryžę tvirtai laikytis Komunis
tų Internacionalo ir mūs par
tijos pamatinės linijos. Į kovą 
su dešiniuoju nukrypimu ir 
taikstymusi su juo reikia į- 
traukt partijos apačias, ypa
tingai partijos narius darbi
ninkus. žinoma, kartu nega
lima užmiršti Mr kovos su “kai
riuoju” nukrypimu, kuris po 
priedanga revoliucinių frazių 
dirba oportunistinį darbą ar
ba blaškosi avantiūrizmo pel
kėse. Ne miesčioniškas atsi- 
nešimas į dešinįjį nukrypimą, 
o sistemati, aštri kova, ir ko
va ne vien spaudoj, bet visose 
organizacijose, ir ypatingai re
voliuciniu veikimu, revoliuci
nės kovos pavyzdžiais,' ruoši
mais išstojimų (mitingų, de
monstracijų). Kas sakys, kad 
jis už kovą su dešiniaisiais ir 
pats kartu bus prieš veikimą, 
tas faktinai dešinysis, tik veid
mainingas dešinysis.

SCRANTON, PA.
Jau daugiau kaip trys sa

vaitės Legitts Creek kasyklos, 
South Penn Collieries Com., 
pečkuriai streikuoja. Streiko 
priežastis, kad kompanija at
leido po vieną pečkurį nuo 
kiekvienos pakaitos: viso tris 
darbininkus. Kur pirma dir
bo penki, tai dabar tą darbą 
turi atlikti keturi, reiškia, 
kiekvienas tų darbininkų turi 
kūrenti po 4 pečius, o pirmiau 
tas vienas viršaus darbininkas 
turėjo iš eilės pagelbėti vi
siems- atlikti savo darbą. Bet 
bosai “surado,” kad tas pagel- 
bininkas jiems nereikalingas ir 
atleido, tai pastarieji irgi me
tė darbą—sustreikavo. Strei
kas tęsiasi, bosai kūrena pe
čius, o unijos ponai nei piršto 
nepajudina, kad sutaikyti 
streiką. Viskas, ką unijos vir
šininkai sugalvojo, arba susi
rūpino, tai gelbėti streikuojan
čius pečkurius finansiniai, už
mokant jiems jų pilną mokes
tį, kaip kad jie gaudavo dirb
dami, iš unijos iždo, o kad lo- 
kalo iždas tuščias, tai tie par- 
davikai, susikvietę į susirinki
mą visus savo pakalikus ir 
tuos streikuojančius, nutarė 
uždėti ant visų lokalo narių 
n ę p a p r a stus mokesčius po 
$5.50 į mėnesį. . Didelė didžiu
ma mainierių atsisako tokius 
mokesčius mokėti' ir jie turi 
rimto pamato nemokėti ir ne
duoti nei jokios finansinės pa
ramos tiems streikieriams. 
Viena, tai dar pergreitas šel
pimas, dar jie nėra taip pras
toj padėtyj. Antra, tai loka
lo ponai neturėjo teisės uždė
ti tokius asesmentus. O tre
čia, tai kada mainieriai turi 
kokį reikalą, kad net reikia 
išeiti į streiką, ką šis lokalas 
yra daug kartų padaręs, tai tie 
patys pečkuriai dirba ir dar 
pasijuokia iš mainierių, tai da
bar mainieriai tuom patim tik 
atsimoka pečkuriams, sakyda
mi, kad: “Kada mes išeinam į 
streiką, tai jūs dirbate, tai da
bar jūs streikuokįt, o mes dirb
sim, tai kitą kartą jūs žinęsit,? 
ką reiškia vienybė.” Tai toljz 
dalykai dedasi lęwisinėj uni
joj. Jokių rimtų žingsnių ne
daro, kad tą streiką užbąigti.

Galima drąsiai sakyti, kad 
pečkuriai streiką pralaimės, 
nes toki žingsniai iš unijos pu
sės aiškiai parodo, kad jų yra 
sumoksiąs su bosais ir pečku
rius į streiką išvedė geras bo
sų pakalikas tūlas Neary, ku
ris kartą susirinkime pasiūlė 
bosų kooperaciją priverst uni-j 
jos narius mokėt asesmentus, 
uždėtus Lewiso, kuriuos mokė
jo per du metus del minkštųjų 
anglių streikierių, geriaus sa
kant, pavest galutinai lokalą 
bosų kontrolei, nors ir taip di
džiumoj bosai valdo lokalus, 
bet šiame lokale dar unija ga
li tarti savo žodį kaip kada. 
Kelis kartus teko girdėti argu
mentuojant kokį nors reikalą 
pečkurių ir paaiškėjo, kad 
kiekvienam pečkuriui tenka 
per dieną sudegint apie 12-13 
tonų anglių 4 pečiuose, tai pa
lyginus su mainierio darbu vi
duryj mainų, visai nėra sunku, 
apart to, kad vasarą karšta. 
Man pačiam tenka per dieną 
daugiau negu 12-13 tonų per-i 
verst anglių, o kur dar rakas 
—akmuo, kuris susimaišęs bū
na su anglimis, reikia išrinkt 
ir perverst į šalį. Kur gręži
mas skylių, statymas ramsčių, 
tiesimas kelio? Tai du kart 
daugiau darbo. Bet bosai, ma
tydami, kad darbininkai turi 
nors kiek lengviau, tai nori pa-, 
sunkinti, žinoma, jų tikslas. 
Ir kaip tik bosams pavyks da
bar atimti tris darbininkus, tai 
už kiek laiko Jie ir vėl. užsi
manys atimti kitus tris. Kitas 
dalykas, tai mainieriai jau da
bar didžiumoj atsisako mokėti 
tokius didelius asesmentus, o 
kada unijos viršininkai užsi
spirs išreikalauti, tai jie turės 
atsistoti prie kasyklų šulinio 
ir neleisti tų mainierių į kasyk
lą, o kada jie neleis didžiu
mos mainierių į kasyklą, tai 
bosai įsikiš, ir jei gražiuoju 
unijos viršininkai neatsitrauks, 
tai ir su policijos, pagelba ga
li pravyti ir tuomi užduoti ga
lutiną lokalui smūgį. Bosai to 
tik ir nori, o unijos ponai 
jiems gelbsti tamę, darydami 
tokius tarimus ir-uždedant to- 
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kius nepaprastus mokesčius. 
Juk tie darbininkai visados 
dirbo pilną laiką, jiems bedar
bės nėra, nepaisant, kad ka
da kasyklos ir nedirba, ir da
bar, jau sustreikavę trys sa
vaitės, neturi ką valgyt ir rei
kia mokėti net algą iš unijos 
iždo. Koks tada gali būt 
streikas, jei streikieriai gauna 
savo pilną algą? Tokių daly
kų streikuose nėra: moka, bet 
tai tik pašelpą, o ne algą. Bo
sai patys tik juokiasi iš to 
streiko, sakydami, kad jie turi 
kam pečius kūrenti ir to strei
ko nepaiso, lai pečkuriai strei
kuoja, kiek tik jie nori. O dar 
labiau juokiasi, tai iš lokalo 
tarimo mokėti streikieriams al
gas, nes jie gerai žino, kad 
mainieriai, didžiumoj, jau at
sisakė mokėti asesmentus. ži
noma, darbininkų vienintelis 
būdas apgynimui savo teisių— 
streikas, bet jei tas streikas 
yra vedamas geru keliu ir tei
singų vadų, bet šis streikas yra 
vedamas vieno iš aršiausių bo
sų pakaliko ir jis tik ir išve
dė pečkurius į streiką, kad 
juos parduot ir užkart bosų 
užmačias tiems darbininkams, 
o tie nemato to vilko avies kai- 
lyj. Gi lokalo komitetas irgi 
susideda ne iš geresnių, bet iš 
tokių niekšų, pardavikų.

Mainieriai turėtų būt atsar
gūs ir ateinančiais rinkimais 
sekantį mėn. jššluot laukan, o 
išsirinkt lokalo komitetą iŠ tin
kamesnių žmonių, kurie gins jų 
reikalus,o ne parduos. Dar ge- 
rįąu, tai mainieriai turėtų at
kreipi atydą į naują Naciona- 
lę Mainierių Uniją, perorgani
zuoti lokalus ir dėtis prie nau
jos unijos, kuri yra kontro
liuojama pačių mainierių ir 
teisingai gina jų reikalus ir už 
juos kovoja. Visi už naują 
mainierių uniją!

Mainierys.

Skaitykite ir 
Platinkite 
Savaitraštį

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų metų pradėjo eiti 
, kas savaitė ir teikia savo skai

tytojams dvigubai daugiau į- 
vairių svarbių žinių, negu pir
ma.

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

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

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

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

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo- 

. nąjį Artoją,” tuo pačiu palai
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos darbininkais ir vals- l 
tiejiais.
Užsisakyt metams Amerikoje 
ir šiaip užsienyje kainuoja 
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

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

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

45, red. gaz.

SKAITYKIT “LAISVĘ”

IŠ IR l

LIETUVA
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių lai 
Nepalyginamas švarun 

ir patarnavimas visoj 
klesose.

----- $203^-4
Iš N. York j Kauną ii 
Atgal (pridėjus S. V 

$5 įeigų taksus) 
3-Čia klesa

Pinigus persiančiam greį 
tai ir žemomis ratomis

Del sugrįžimo leidimų 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pąs

Hamburg-American L
t» BBOADWAY, NKir YOBK

Lietuvaitė Fotografist
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NU 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOJ 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir ned 
mis nuo 9:30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČI
Room 32, Weitzencorn B/Wk

PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA,

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
čia 
tu s

8701

randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA IUOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimą, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronasp.
Tūkstančiai ,žmonių yra išsigydo o 
milijonai dar .nežino apie tai. 
Dcksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Šoksnis Ointment Co. 
518 MAIN ST. BOX 352 
HARTFORD, CONK. U.S.A.

‘GERAI PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms pc 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepi.”

M. J. J. Urbszo,
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę| 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip 

John Naujokas Pa^ drg. S. Rei- 
kauskas, 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 progresy viskas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, J 75-177 
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 apsieiti >

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuosej ant . Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
E’kalavimo visur į kitus miestus 

eriams ir privati ikiem s žmo
noms, daug ar mažai, vis tiek, ir 18- 
ias apmokame.

Adresas:

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

Tel.: Greenpoint 9632

K. M.S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

kainos.
sekančiu adresu

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

Brooklyn, N
Grove St.

$10.00 LOTAI • $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 

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

2 1 
$5.< 
Va. 
jok

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

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

Tie Švelnūs Cigarai, 
^Kurių Jūs PageidavotMENDELO

Padirbti iš suderintų *
Havanos Tabakų '*7

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelphia,

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ■’ nnr 'naXTn {Saiiirifinoi omo Iroir^rkper pašta išsiuntinėjame, kaip 
užsakymus (orderius)



Puslapis Penktas

Bell Phone, Poplar 7B4B
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SIEK LUCKY VIETOJ
S A L D U M Y N O.”

No. .....

Miestas

y.a»siitHu«iiinr

rad., Birželio 4 d., 1929

Bill-

t

4

PATERSON, N. J.

uz-

sa-

Viena, tai yra svarbu

Krutamųjų Paveikslų Žvaigžde

NEWARK, N. J. Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturer* VIETOS ŽINIOS
RUSIŠKA ■ PIRTIS TURKIŠKA

HAVERHILL, MASS

A. Zelionis.

♦

ATDARA'
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

utarninkais

Pelno 
27 d. 
Lietu-

Su- Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

rta Lucky Strike Šokių Orkestrą ir toliau kiek
vieną sukatos vakarą skleis savo muziką, nuo vieno 

vandenyno iki kito, per N. B. C. radio tinklą.

EXTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A PamI-ii UA111/1. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c Ju vvUlų
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

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Gegužės 16 d. laike choro Hcmanus į Sing Sing kalėjimą 
pamokų buvo perskaitytas lai-juž bereikalingą gyventojų mu-

Trys gariniai kambariai dėlei išsipėrimo: 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

Teisėjas Grūmoja Kalėjimu 
Mušeikom Policmanam

Yorkvillės teisme magistra
tas Bushęl pagrūmojo siųst po-

VIETOJ SALDUMYNO”

’s toasted"
“SIEK LUCKY 

66

Pirmutinė Operetė -Patersone i
Subatoje, 25 d. gegužės, ta

po sulošta operetė Sylvia, šį

SUGRJŽIMO 
LEIDIMAI

Kasmet Imigracijos 
ras gaunamu o 120,000 iki 
140,000 sugrįžimo leidimų 
aplikacijų. Bet šituo laiku 
daugiausia aplikacijų gau
ta. Tik per vieną savaitę, 
baigiant balandžio 20 d., 
apie 4,200 aplikacijų gauta. 
Tas reiškia, apie 700 į die
ną. Bet iš tų apie 100 į 
dieną buvo sugrąžinta pra
šytojams del visokių klaidų. 
Galima matyti, kaip tas su- 
'grąžinimo darbas trukdo 
šita suerrvžimo leidimu dar
bą. Klaidos, kurios tau- 

v z

kiausia atsikartoja, yra se
kančios:

1. Aplikantas nepasirašė 
vardą ant abiejų fotoprafi- 

^ųi, kas reikalaujama 
klaidingai i

vėlina ateiviui išbūti užsie
ny metus arba dvejus ir ne
bus manyta, kad jis nusto
jo būti Suy. Valstijų gy
ventoju, ir kaipo tokis, su
grįžti į Suv. Valstijas kaipo 
nekvotinis imigrantas. Tik 
jis tai turi suprasti, kad jo 
pailgintas išbuvimas truk
dys pilietystčs gavimą. A- 
merikos pilietystčs aplikan
tas turi parodyti, kad jis 
nuolatai gyveno Suv. Vals
tijose per penkius metus 
prieš padavimą natūraliza
cijos peticijos. Teismai 
sprendžia, kas sudaro nuo
latinę rezidenciją. Bet dau
gumoj atsitikimų/ ateiviui 
pilietystė esti atsakyta, jei- 
gtų jis buvo išvažiavęs iš S. 
V; tijų dauginus, kaip še- 
šit menesius per tą penkių 

etų laiką.
Sugrįžimo leidimų kaina 

Ateivis su apli-xciitiiijciiiu’., arba ALi $3.00. ----- .... — —j.—
_____ pasirašė vardą, kacija turi pasiųsti pinigus 
Vardas turi būti parašytas paštaženkliu. arba
skersai kiekvienos fotogra
fijos, I .
kad išvaizda būtų apdeng
ta. Nepaisant kiek instruk- 
ei jų duota, labai daug .apli-' 
kantų pasirašo vardą ant 
fotografijos užpakalio arba 
visai nepasirašo.

2. Aplikacija netinkamai 
Hotariuota. Aplikacija yra 
afideivitas ir aplikantas tu
ri pasirašyti po juo prie 
notaro arba kito oficieriaus, 
kuris autorizuotas prisieg- 
dinti žmones, ir tas žmogus 
irgi turi pasirašyti po tuo 
afideivitu ir uždėti savo 
antspaudą. Labai daug ap
likacijų neturi šitų notarų 
parašų ir antspaudų. Ki
tuose atsitikimuose notaras 
antspauda uždeda, bet 
miršta-pats pasirašyti.

3. Instrukcijos aiškiai 
ko, kad aplikacija turi 
minėti ateivio paskutinį įva-

gį.avimą į Suv. Valstijas.

. "express 
money orderiu.” Tą aiškiai

bet ne tokiu būdu, aplikacijos forma 631 nuro-
Z -K V • 1*1 *•Nesiųskite pinigus — 

sumažinti.

’ veikalą statė scenoje Paterso- 
rxo Laisvės Choras, dalyvau
jant Sietyno Chorui iš Newar- 
Jko ir porai gerų dainininkių iš 
Brooklyno. Kaip del Paterso- 
no, tai buvo didelis bandy- 
m as.

Veikalas perstatė kaimo gy
venimą prasidedant nuo anks
tybo ryto iki vėlam vakarui— 
šienapjūtės laiku, įpindamas 
meilę mylimųjų. Dainos, kai
mo jaunimas, grėbliai, dalgiai, 
juokavimas ir dainavimas lai
ke darbo suteikė didelį smagu
mą publikai. Veikalas geras 

Dau-Daug ateivių užrašo pirmą • ū- gerai tapo suloštas.
atvažiavima ir taip 'trukdo 1 siau toki^ veikalų. Publikos 
•dalvkus V buvo, neperdaugiausiai ir vė-

, rr, \ . v .v t lai pradėjo rinktis. Pelno bus
4. Tankiai negalima isduo- ma^aį delei milžiniškų išlaidų.

ti sugrjzimo leidimų todėl, Bet visgi bus apie 25 dol.
kad ant ateivio paduoto lai- Yra ir daugiau naujienų 
vo to laivo surašė negalima ■ Patersone, bet jų visų nesura- 
rasti jo vardo. Todėl yra šysi.
labai svarbu pilnai peržiū- paminėti, kad Patersono netu
rėti visus savo dokumentus, viai, išhrirde ateinant Paterso- 
pakalbėti su draugais ir pa- "anr,taiP vadinamą Darbmin- 
žistamais, kad tik būtu ga-4? .ClrkJ> ,v,sl ,zluretl: 

v.’ .. c Rodos, 4 d. gegužes, toj patlUja sužinoti tikras mfor- svetaingjj kui. operetg buvo su. 
macijas. lošta, įvyko Darbininkų Cirkas.

. Koks tai puikus! Aš dar ne- 
Ateivis Turi^ Asmeniškai buvau matęs tokio puikaus. 
Išgauti Sugrįžimo Leidimą Lietuvių tik, rodos, trys tebu- 

ivo. Darbininkai turėtų vis 
daugiau turėti savo tvarinių ir 
remti savo tvarinius.

Chorietis.

Ateivis turi paduoti su
grįžimo leidimo aplikaciją 
nors trisdešimts dienų prieš 
jo išvažiavimą, kad jam 
būtų išduotas prieš išva
žiuojant. Pirmiaus leidimai 
buvo pasiųsti paštu ir apli- 
kanto šeimyna arba drau
gai galėjo jam pasiųsti. Bet 
dabar taip nedaroma. Atei
vis turi asmeniškai nuvykti

Kad palaikyt laibą figūrą, 

nieką negali užginčyti 

teisingumą to patarimo:

' 'tLve j'juui'.wiinwiu1

i

Pikta Propaganda 
Joks daugis piktos propagandos, 
Įžeidimas publikos inteligentingu- 
mui ir pasitikėjimui, negali išju
dinti publikos Įtikėjimo tuo faktu: 
kad Lucky Strike yra suderinimas 
parinkamų tabakų, kurių apkepi
namo kvapsnys smagina skonį, 
kurių apkepinimo procesas praša
lina nešvarumus, ir, kaip liudija 
20.679^ daktarai, padaro Luckies 
netaip erzinančiais. Apkepinimas 
pakelia Lucky Strike Į tokį gerumo 
laipsnį, arti kurio nęgali nei prisi
artinti joks kitas cigarėtas. Nuo
latinis ekspertų rūpesnis užtikrina 
Luckies gerumą. Kad milionai 
žmonių juos pasirenka, tai parodo 
jų pirmenybę ir yra teisingas 
atsakymas Į saumyliškus kitų 

į pagyrus.
S“ k^tHncs’ (PASIRAŠO) 
patikrino ir pat- 
virtino LY
BRAND, 
ROSS BROS. 
IR MONT
GOMERY, 
oficialiai Skait
menų Patikrin- 
tojai ir Audito
riai.

The American Tobacco Company, Incorporated

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir 
ANGLISKAI-LIETUVISKAS 

?QP¥NE.LIS 
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir draugas.
KAINA p.žbe 

“LAISVE” 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
j ■ ........jih.t ' fi
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SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

LAISVĘ”

Graborius-Undertaker
išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemę 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už lemą 
kainą.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZA M UOTO J AS
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

iiiaitioiiioiiiaiiiOHioiiioiiiaiiioiiiaiiioiiiaiiiaiiiaiiiaiūo

9669
5136

iiiiainoiHSHiaiiiaiiiDIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ildian’c Cnl4 Pnw/tarc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UlUdUb UU1U fUV/UVIb bijo< Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrbn I a Y ^25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš
UI UU LidA laUo kitą, amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rdpėsčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIšKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS— •

/ F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE 

GREENPOINT 1411

6102 Grand Avenue
Maspeth, L. L, N. Y.

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

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

____________________  OPvDER BLANK _________-------------------
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymai*, 
kaip vartoti.
Varda* -...........-.........-..............  -.....................-.............. -............................

......... St. or Ave.

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

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

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

New York City

koms, nes iki šiam laikui jos 
no tik Haverhillyj, bet ir LawL 
rence sutraukia daugiausiai 
publikos ir ją patenkina, ne
reikalaujant jokio atlyginimo.

Apvaikščiojimas darbininkų 
šventės pavyko visais atžvil
giais ir chorui pelno liko.

Gegužės 16 d '

timas per vieną choro narį, ku
ris perdavė sekretoriui. Tas 
laiškas dingo ir choras delega
tų nepasiuntė. Reikia pažy
mėti ir ta, kad chore randasi 
narių, kurie priešingi darbi
ninkiškam judėjimui.

Draugai ir draugės, sarma
ta taip mums apsileisti. Turi
me daugiau rūpintis veikimu, 
turime pasidarbuoti ir del Lie
tuvos baduolių, kurių padėtis 
labai prasta.

Newarkietis.

Čia daug randasi lietuvių, 
bet abelnas veikimas, palygi
nus su kitų kolonijų, atsilikęs. 
Nesenai viename “Laisvės” nu
merių buvo pažymėta ir prie-

aplikacijoj pažymėjo, kaipo:žastys neveiklumo ir reikia pa- 
patogiausią, ir gauti sugri- įsakyti, kad ten buvo pasakyta 
žimo leidimą. Nebus iš-[teisybė. Mat, vieni nusipirko 

VUnrr. GV I smukles, kiti medinius namu- 
, ant kurių užtraukta net 

keturi “morgiciai,” treti turi 
supuvusius automobilius ir vi
si tufi užsiėmimus, jaučiasi 
“milionieriais,” o į darbininkiš
ką judėjimą 'nekreipia jokios 
domės. Jeigu ir turi liuosesnio 
laiko, tai praleidžia vieni pas 
kitus besisvečiuodami.

Did. N. Y. Darbininkiškų 
Organizacijų Sąryšis šaukė 
konferenciją šelpimui Lietuvos 
baduolių ant 19 ;d. gegužės. 
Kviesta buvo per spaudą ir 
laiškais. Bet mūsų miesto lie
tuviai mažai kreipė į tai do
mės. Juk čia randasi įvairių 
draugysčių ir kuopų, vienok 
delegatų konferencijoj buvo 
mažai. Kurios draugystės iš
rinko delegatus, tai neatsilan
kę į konferenciją—iš keturių 
išrinktų delegatų atvažiavo tik 
vienas, o kiti negalėjo. Kitos 
draugijos atmetė pakvietimus 
ir nerinko delegatų. Sietyno 
Chorui buvo atsiųstas pakvie-

duotas kitam, vien tik Pra-| kus 
šytojui. Reikalui kylant su- 
grįžimo leidimas bus pasių
stas užsieny ateiviui, bet 
jis tą turi iš anksto aprū
pinti, pranešant Imigracijos 
Ofisui prieš išvažiuojant.

^Sugrįžimo leidimas yra 
geras šešiems mėnesiams, 
nors leidimai trumpesniam 
ir ilgesniam laikui išduoti.

. Jeigu ateivis nori pratęs
ti leidimą laiką, pirma ne
gu sugrįžimo leidimas išsi
baigia, jis turi tam tikslui 
parašyti prašvma Commis-

škas nuo Lietuvos baduolių šel
pimo komiteto ir priimtas. Iš
rinkta komisija, kuri rinks au
kas ant blankų. Komisijon į- 
ėjo Zelionienė ir, kiek girdėti, 
tai pasekmės geros. Taipgi 
choras nutarė paaukoti pelną 
nuo surengto baliaus 25 d. ge
gužės, savoj svetainėj, 
liko 16 dolerių, kuriuos 
gegužės A. !Z. pasiuntė 
vos šelpimo komitetui,
rinktos aukos' ant blankų bus 
pasiųstos vėliau..

Reikia priminti, kad šiuose 
parengimuose dalyvavo ir mū
sų Čhorvedis M. Pauliukaitis, 
neimdamas jokio atlyginimo. 
Taipgi jis pagamino dainų Ba

yr,sioner General of Immigra- 
f Jion, Washington, D. C.

eikia pasiųsti su prašvmu 
rba aplikacija, sugrįžimo 

leidimą ir tris dolerius. Jei- 
gu ateivis naduos gera nrm- 
žasti. kodėl nrašo pailgini
mo, leidimas bus pailgintas.

Imigracijos Įstatymas pa-

Iš Laisves Choro Veikimo

Mūsų choras turi pasiranda- 
vojęs svetainiukę jau antri 
metai ir veikimui išnaudoja 
kiekvieną progą, rengia įvai
rias pramogas. Gegužės 4 d. 
paminėjimui darbininkų šven
tės surengė koncertą ir šokius. 
Programos išpildyme dalyvavo 
Laisvės Choras, kuris sudaina
vo porą dainelių ; dainavo sese
rys Pauliukoniūtės ir iš Law- verhillio ir Lawrence’o J cho- 
rence šokikė L. Steponavičių- rams, kuriems nieko nelėšavo. 
te. Reikia tarti ačiū toms spė-

Šimą. Policmanas Listona ati
tempė teisman vieną įsigėrusį 
žmogų, John Maloney, ir skun
dė, kad pastarasis jam kumš
čiu sudavęs ir spyręs. Bet a- 
reštantui buvo juodai užmušta 
abidvi akys, veidas bjauriai 
sudaužytas ir strėnos permuš
tos. Teisėjas paklausė, kokiu 
būdu Maloney taip sužeistas. 
Policmanas sako, jis pargriu
vo ir užsigavo. Tejsėjas jam 
į tai atsakė: tokiomis pasako
mis tu gali bovyti ką kitą, bet 
ne mane; aš žinau, Lad jūs 
be reikalo piliečius miišate; 
ir aš rengiuos pradėt siųst į 
Sing Sing kalėjimą tokius, 
kumščių nesuvaldahčiūs, polic- 
manus.

Bet kas tam tikės, kad teisė
jai ištikro initųsi- panašiai val
dyt ir baust policmanus?
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VIETOS ŽINIOS
Amalgameitai Nupuolė 
Nuo 45,000 iki 8,000

A. L. D. L. D. II Apskričio ir Mitingas Amalgameitų 
185 Kuopos Išvažiavimas

Uni
New
mo- 

Dabar

Kriaučių Pavyko
Birželio 2 d., Forest Parke, 

įvyko A. L. D. L. D. II Ap
skričio ir 185 kuopos bendras 
išvažiavimas. Tai buvo dar 
pirmas pavasarinis išvažiavi
mas į laukus. Diena pasitai
kė vėsi, bet graži. žmonių 
suvažiavo labai daug. Matyt,’ 
rengėjai nesitikėjo tiek daug 
publikos, tai ir užkandžių ma
žai parūpino, nes tuojaus vis
ką išpardavė.

Penktą valandą vakare pra
sidėjo programa. Draugas Mi- 
zara pasakė prakalbą apie da
bartinius Anglijos rinkimus ir 
Darbo Partijos laimėjimus. Jis 
nurodė, kad darbininkai vis 
linksta kairė ris nepasiten- 

ine tvarka, todėl 
o už Darbo Partijos

kina dab:
jie bals
pastatytus kandidatus, balsa
vo už tą partiją, kurią kon
troliuoja socialistai. Bet so
cialistai nieko naujo negalės 
padaryti, nes Anglijoj jie jau 
sykį buvo valdžioje, jau turė
jo savo sudarę ministeriją ir 
ta ministerija nieku nesiskyrė 
nuo buržuazinių ministerijų. 
Tas pats ir dabar bus. Jie 
bendrai veiks su buržuazija ir 
kapitalistais, todėl darbininkų 
gyvenimo nepagerins.

Užbaigus drg. Mizarai kal
bėti, Aido Choras, po vadovys
te V. Žuko, sudainavo kelias 
daineles. Paskui Olga Lu- 
kauskiūtė, iš Great Necko, pa
deklamavo. Ji maža mergai
tė, bet gabi deklamatorė. Tuo- 
mi programa ir užsibaigė.

Reikia pažymėti, kad šiame 
išvažiavime buvo labai daug 
iš Great Necko atvažiavusių.

Edisonas ir Fordas Už 
Blaivybės Vykdymą

Garsusis išradėjas Thomas 
Al. Edisonas, automobilių fa
brikantas Henry Ford, Nacio- 
nalės Cukraus Kompanijos 
prezidentas J. H. Post ir ke
li kiti stambūs fabrikantai pa
sirašė po prašymu, kad pre
zidentas Hooveris neatlaidžiai 
vykdytų blaivybės įstatymą. 
Iki šiol dar nebuvę duota ge
ro išbandymo, kaip naudingas 
tas įstatymas; ir jis nebuvęs 
rimtai mėginama pravesti 
venime.

Amalgameitų darbininkų 
mitingas, mobilizavimui rūb- 
siuvių kovai prieš Hillmano 
šaikos bjaurias išdavystes, su- 
batoj buvo pasekmingas.

Preserių Kliubas, išmetęs iš 
savo tarpo veidmainį vaduką 
Moskovitzą ir sutikdamas eit 
ranka rankon su Darbo Unijų 
Švietimo Lyga mobilizuojant 
darbinipkus tikrai kovai prieš 
visą Hillmano saiką, atlaikė 
pasekmingą mitingą. I Coop
er Union susirinko virš trijų 
tūkstančių darbininkų, užpil
dant didžiąją svetainę.

Kalbėtojai, preseriai, New 
Yorko Amalgameitų Darbo 
Unijų švietimo Lygos organi
zatorius Ben Gold, generalis 
sekretorius Industrinės Adatos 
Darbų Unijos, savo karštose 
kalbose kvietė darbininkus su- 
brust organizuotis šapose ir 
už vest rimtą, griežtą kovą 
prieš visą dabartinę Hillmano 
administraciją, pardavusią bo
sams kriaučių reikalus; kovot 
už panaikinimą štukinio dar
bo, prieš mėtymus darbinin
kų iš darbo, kada bosas to 
nori; už 40 vai. ir penkių die
nų savaitę, už žmoniškesnius 
uždarbius, už naują, vieną in
dustrinę uniją siuvimo pramo
nėj.

Kalbėtojai buvo sutikti kar
štais darbininkų delnu ploji
mais, o Goldui ir Nelsonui 
(kurį Hillmano šaika išmetė iš 
unijos, kaipo veiklų kairiųjų, 
darbuotoją) susirinkusieji iš
kėlė ovacijas, triukšmingai 
sveikindami.

Abelnai, mitingas buvo la
bai entuziastingas. Galima ti
kėtis, kad greitoj ateityj A- 
malgameitų darbininkai susi
rinks į Madison Square Gar
den aptarimui apie pasekmin- 
gesnį rūbsiuvių vedimą kovos 
del savo ir savo š.eimynų bū
vio pagerinimo.

Lietuviu tame mitinge buvo 
mažai. Lietuviai, tur būt. vis 
dar tiki.'būk p-ere^nes sąlvtras 
išsikovosią atskirai, nenriside- 
dant prie bendro tarptautinio 
kūno, o tik sėdėdami savo 54 
skyriuj. Anrailėtina. kad lie
tuviai iki šiol dar vis nepajė
gia suprast svarbos masinės 
kovos. J. J—son.

Amalgameitų Kriafrčių 
ja 1923 metais turėjo 
Yorke 45,000 reguliariai 
kančių duokles narių, 
užsimokančių tėra tiktai 8,-
000, kaip kad paaiškėjo Amal- 
gameitų masiniame mitinge 
Cooper Union svetainėje perei
tą šeštadienį. Kodėl nariai 
neužsimoka ?* Didžiausia prie
žastis tam®, kad unijos galvos 
Hillmano politika privertė na
rius nepasitikėti tokiai unijos 
tvarkai, kur vyriausi vadai da
ro taip, kaip nori fabrikantai 
ir kontraktoriai ir persekioja 
bei laukan; tremia geriausius 
narius, kurie tiktai stoja ne už 
santaiką su išnaudotojais, bet 
už kovą su jais delei darbinin
kų būklės pagerinimo.

Amalgameitas.

A. L D. L. D. IX APSKRIČIO IR 
L. D. S. A. VI RAJONO KUOPŲ 

ATYDAI
Brangūs draugai ir drauges! Virš- 

minėtų apskričių bendras metinis iš
važiavimas įvyks birželio 23 d., pra
džia 10 vai. ryte. Vieta—už lietu
vių katalikų kapinių (Harley Spring), 
Minersville, Pa. Apskričių komite
tas deda pastangas, kad šis išvažia
vimas būtų kuo sėkmingiausias. Bus 
geras kalbėtojas. Bus įvairi kon
certinė programa, kurią išpildys Ly
ros Choras ir solistai iš Shenandoah. 
Šokiai ant grindų, prie geros orkes- 
tros. Bus ir daugiau margumynų. 
Todėl, draugai ir draugės, kaip ap- 
laikysite išvažiavimo apgarsinimų-la- 
pelių, malonėkite kuo sėkmingiausia 
išplatinti ir pasistengkite, kad iš vi
sų kolonijų kuo daugiau darbininkų 
dalyvautų išvažiavime. Taipgi ar
čiausiuose jūsų kuopų susirinkimuose 
malonėkite išrinkti bent po du drau
gu ar drauges, kad pagelbėti} pikni
ke dirbti. Pasitikiu, kad savo parei
gas atliksite širdingai. O išvažiavi
mo pasekmės priklausys_ nuo mūsų 
visu pasidarbavimo.
IX 
212

A. L. D. L. D. 
Apskričio sekr. K,. Rušinskienė, 
Middle St., Minersville, Pa.

131-32
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Laivai Susitinka Daug
Ledų Kalnų

Važiuojant laivais iš Angli
jos į Ameriką arba atgal, van
denyne pasitaiko daugiau 
plaukiojančių ledų kalnų 
(aisbergų), negu paprastai 
šiuo laiku kitais jnetais pasi
taikydavo,—sako “Cameronia” 
garlaivio kapitonas Wm. Gem
mell. Laivams reikia didesnio 
atsargumo, kad nesusidūrus su 
tokiu ledakalniu: susidūrimas 
beveik visuomet reikštų laivo 
susikūlimą ir nuskendimą.

Uždrausta iš Ligoninių 
Pranešt Graboriams

Kova Prieš Nuomų 
(Ready) Kėlimus

Negrai ir baltieji darbinin- 
Harleme (New Yorko da- 
turi gerai veikiančią na- 
randauninkų (nuominin- 
sąjungą. Pereitą šešta-

kai 
lyj) 
mų 
kų) 
dienį jie atlaikė masinį mitin
gą Brooks Square. Padarė ta
rimą nemokėt pakeliamų kainų 
už kambarius. Mitinge , buvo 
iškelta dideli plakatai su para
šais : “šalin godžius namų sa
vininkus, šalin priespaudą iš 
jų pusės! šalin skirstymas ne
grų nuo baltųjų (kur negrams 
atsisako pdrsamdyti butus tam 
tikrose vietose) ! Darbininkai 
neturi būt mėtomi iš butų! Ap
ginkime Sovietų Sąjungą! Ko
munistų Partija stoja už Har
lemo nuomininkų sąjungą!”

SPRINGFIELD, ILL.
Pirmą išvažiavimą rengia A. L D. 

L. D. 7 kuopa nedėlioj, 9 d. birželio, 
Petro Bagdžiūno giraitėj, vakarinėj 
dalyj miesto. Idant ir mes, lietuviai 
darbininkai, galėtume susiėję pasi
šnekučiuoti, pasilinksminti ir nors 
valandėlę pasigrožėti gamtos malo
numais ir pasiklausyti kalbos drg. 
A. Bimbos apie pačius svarbiausius 
darbininkų reikalu. Drg. A. Bimba 
plačiai žinomas, kaipo vienas uoliau
sių lietuvių darbininkų veikėjų, pri
bus į mūsų išvažiavimą ir pasakys 
mums svarbią prakalbą. Patartina 
su savim atsivežti užkandžių-—ar tai 
pavieniam, su šeimynom, arba susi
tarus į grupes, nes užkandžiai ant 
vietos nebus pardavinėjama. Išvažia
vimas prasidės 12 vai., prakalbos bus 
2 vai. po pietų. Nuoširdžiai kviečia 
atsilankyti rengimo komitetas.

131-32

YONKERS, N. Y.
A. L. D. L. D. 172-ros kuopos su

sirinkimas bus seredoj, 5 d. June, 
po num. 252 Warburton Ave., 7:30 
Vai. vakare. Būkit visi laiku; turime 
daug dalyku aptarti.—J. Youdeikis.

(130-131)

BRANDUOLIO F-5 
SUSIRINKIMAS.

Komunistų Partijos 
duolio F-5 susirinkimas 
ryt vakare, birželio 5 d. 
sves” '‘svetainėj. Pradžia 8 
vai. vakare. Visi nariai būti
nai dalyvaukite.

Sekr. J. Siurba.

bran- 
įvyks 
“Lai-

Supuvusia Mesa
Šeria Ligonius

New Yorko miesto ligoninė
se pacijentai šeriami supuvu
sia mėsa, sako William Bul
lock, narys republikonų pavie
tinio komiteto. Nurodo tokius 
pavyzdžius: Gyvulių Pramones 
Biuras pasmerkia atvežtą iš 
Kubos mėsą, kaipo netikusią 
valgymui. Bet ligoninių val
dyba nuperka tą mėsą nupi
ginta kaina ir verda ją ir ke
pa ligoniams.

ELIZABETH, N. J.
Kunigui M. X. Mockui Elizabeth’e 

prakalbas rengia A. L. D. L. Draugi
jos 54 Kp. ir T. D. Apsigynimo 8-ta 
kuopa, utaminke ir ketverge, 4 ir 6 
d. birželio (June), 1929. Abu vaka
ru pradžia 7:30 valandą vakare. 
Įžanga 25 centai ypatai.—Pirmo va
karo tema: “Ar bolševikai baisesni 
už velnius?” Antro vakaro tema: 
“Kunigijos šventi Išradimai.”

Įvyks Lietuvių Laisvės Svetainėje, 
269-3 Second Street, Elizabeth, N. J.

Gerbiami draugai ir drauges! Ne
pamirškite ateiti į šias prakalbas, 
nes kun. Mockus visada pasakydavo 
geras prakalbas religijos klausime, 
o dabar pastudijavęs Meksikoj ir ki
tur, dar geresnes pasakys, todėl kas 
tik gyvas, būkit prakalbose.

Kviečia visus atsilankyti
Rengėjai.

(130-131)

HILLSIDE, N. J.
Kunigo M. X. Mockaus Prakalbos
Rengia A.L. D. L. D. 200 Kp. ir 

S. L. A. 351 Kp. Įvyks seredos va
kare, 5-tą d. birželio-June, 1929, Un- 
garų svetainėj, 9 White St., Hill
side, N. J. Pradžia 7-tą vai. vakare. 
Todėl nepraleiskite šios progos, bet 
būkite visi ir visos. Tema bus: “Ku
nigijos Šventi Išradimai.” Įžanga 
25c ypatai.

Kviečia Rengėjai.
(130—-1)

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

6043

GRABORIUS

ir
i

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

S

TELEPHONE, STAGG 9105

PRANEŠIMAS VIETOS 
, LIETUVIAMS

Turiu pranešti vietos draugams 
pažįstamiems, kurie lankydavotės 
barzdaskutyklą po No. 292 Metropo
litan Avė., kad aš persikėliau kitur, 
būtent po No. 651 Driggs Ave., vie
nas blokas nuo Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Meldžiu įsitėmyti naują vie
tą ir atsilankyti.—A. Yench (Yen- 
chauskas). ■ (127-132)

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šahniūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas 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.

■MM

Antrad., Birželio 4 d

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviška 

ii* Amerikonišku Stilium

Lorimer Restaurant
J. MARCIUKIENĖ

SAVININKE

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

FP>OGRAFAS
<HAN d'-AVENUE.

Lietuvis Dentistas
X-SPIND ULIŲ DIAGNOZA

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

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

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.

Telephone, Stagg 44W

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Brooklyn Paramount
DeKalb ir Flatbush Avenues 

Brooklyn, N. Y.
“Kur Vėsu ir Patogu” 

Jums kaip ir kiekvienam patiks 
PARAMOUNTO 

DIDŽIOJO ŠEŠTO ATĖJIMAS! 
‘Studio žmogžudystės Paslaptis’ 
Chevalier “Nekaltieji Paryžiuj” 
Richard Dix “Gyvenimo Rate” 

VISA-KALBANTIS, 
DAINUOJANTIS, ŠOKANTIS! 
Pavykimas No. 3 NUPIGINTO

MIS KAINOMIS.
EDDIE DOWLING 

“LAUMĖS JUOSTOS VYRAS” 
Sono-Art Veikalas, 

Paramounto Visa-Kalbantis 
kirtis!

Didžiausia muzikalus komedijos 
žvaigždė romantiškame reyju! 
Extra ilga programa! Ateikit 
anksti*—prasideda 11 valandą 

prieš piet.
SENSACIONALIS SCENOS 

VAIDINYS!
PAUL ASH ir 

JACK OSTERMAN 
“WALL STREET BLUES” 

Paroda naujienybių, mergaičių 
ir liūdnai-smagių melodijų! 
Dainuokite su BOB WEST. 

BROOKLYN PARAMOUNT 
$250,000 Oro Aparatas Suteikia 

patogumą vasarą.

Kada New Yorko ligoninėse 
mirdavo žmonės, tai ligoninių 
tarnautojai tuojaus pranešda
vo sau artimiems graboriams; 
dažnai graborius gaudavo ži
nią pirma, negu mirusiojo gi
minės, ir išanksto darbuodavo
si apie lavoną, kaipo “sau 
skirtąjį.” Dabar miestinių li- 
gonbučių valdyba išleido už
draudimą, kuriuom griežtai 
užgina tarnautojams duot pa
našius pranešimus graboriams. 
Apie mirusius bus duodama 
žinia tiktai giminėms bei ar
timiausiam žinomam draugui. 
Jeigu kuris ligoninės tarnau
tojas praneš graboriui, tai bū
siąs už tai tuojaus iš ’darbo 
pavarytas.

(Daugiau New Yorko Žinių 
5-tam Pusi a py j)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

'LYN, N. Y.

Mirė
882Sam Budy, '37 metų, 

Stone Avė., mirė 2 d. birže
lio; bus laidotas 4 d. birželio 
Alyvų Kalno kapuose.

Alfred E. Membrots, 18 mė
nesių, 179 High St., mirė 31 
d. gegužės; palaidotas 3 dieną 
birželio Alyvų Kalno kapuo
se.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

TJRi
Draugystes šv. Jurgio mėnesinis 

 

susirinkirfias bus frečiadienj, birželio 
5 d., isvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck Sįt.- Pradžia 7:-30 vai. vakare. 

 

Visi nariai ūtinai dalyvaukite, šis 
susirinki s bus svarbus, nes turėsi
me išrinkti valdybą. Taip pat ir 
daugiau svarbių reikalų turime ap
kalbėti. . Sekr. J.į Aj {Draugelis.

RIDGEWOODIEČIŲ AT YDAI!
L. D. S. A. 132-tos kuopos mėnesi

nis susirinkimas 'bus seredoj, 5 d. 
birželių i (June), Degulio Svetainėj, 
147 Thames St., 7:80t vai. vakare. 
Draugės, visos būtinai atsilankykite 
ir atsivėskite savo draugus, nes bus 
skaityta paskaita apie Rožės Luxem
burg, gyvenimą. Taipgi kviečiame ir 
pašalinius, kas bus visiems svarbu 
išgirsti, kaip Rožė Luxemburg ati
davė savo gyvastį del darbininku.

Draugiškai, , 
Sekr. S. Kazokytė.

’ (130-131)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CHESTER, PA.

A. L- D. L. D. 30 kuopos susirin
kimas bus ketverge, 6 birželio, Lie
tuvių Kliubo* name, 339 E. 4ts St. 
Pradžiai 8 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, yra svarbių reikalų apsvars
tyti. Kurie dar neužsimokėjote, bū
tinai pasistengkite ateiti ir užsimo- 

Sekr. P. Kašarauskas. 131-32k§ti.

Staiga Atšalo Oras■
Pereito Šeštadienio naktis 

tokia buvo šalta, kad reikėjo 
overkočių; temperatūra bųv.o 
nupuolus iki 50 laipsnių.

HAMTRAMCK, MICH.
L. D. S. A. 130 kuopos pusmetinis 

susirinkimas bus ketverge, 6 birže
lio, Yemaris Svetainėje, 7:30 vai. va
kare. , Visos narės ateikit, nes bus 
rinkimas valdybos ir daug kitų svar
bių reikalų reikės apkalbėti. Sekr.

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA gerai įtaisyta saldai

nių krautuve, lietuviais apgyvento
je vietoje, čia galima daryti ne tik 
pragyvenimas, bet yra ir atliekantis 
doleris kitas. Parsiduoda iš priežas
ties savininko nesveikatos, todėl kai
na labai žema. 101 Leonard St., 
Brooklyn, N. Y. 131-33

i

Tel., Stagg 5878 /

LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir —

BEAUTY PARLOR
Šiais metais turime didelį specia

li nusileidimą ant 
PERMANENT WAVE

Pirma vokavome $15.00, o dabar 
PADAROME TIK l^ž $5.50 

Kaip 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 

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

tai nėra reikalo būti.
Išsikirpkite šį antrašą tuojaus.

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas!

IR MALIORIUS

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA restauranas, vieta ap
gyventa visokiomis tautomis, ga

lima daryti puikų biznį. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos: 223 
Whyte Ave., kampas N. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. (130-131) |
PARSIDUODA saldainių ir rašymui 
medžiagų krautuve. Vieta apgyven
ta lietuviais, lenkais ii’ rusais. Ga
lima daryti puikų pragyvenimą. Par
davimo priežastį patirsite ant vįetoš. 
—60 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. 

(13-131)

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

MANO YPATISKA ATY- (p-g 
DA IR PATARNAVIMAS 2h I I I IMI 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai, vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki ■ 1 pd pietų.

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

■■■■■ . ■JIB —

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

B

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

plotas žemės, 75 pėdų pločio ir 200 
pėdų ilgio. Reikalas verčia greit 
parduoti, tai atiduosiu už žemą kai
mą. J. Kentrus, 201 E. Westfield 
Ave., Roselle Park, N. J. 119-46

ISITĖMYKITE NAUJA ANTRAŠĄ!
Laikrodininkas PRANAS VEIVE- 

RIS, dabar 4 Ten Eyck St., tuojaus 
persikelsiu po numerių 418 Lorimer 
St., priešais “Laisvės” Redakciją. 
Naujoje vietoje bus daugiau pageri
nimų ir parankumų ir pasitamavimas 
bus dar daugiau užganėdinantis.

PRANAS VEIVERIS.
(129-131)

KĄM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes būdavo j ame naujus 
taisome senus, visokį darbą atlieka
me gerai ir pigiai. Taipgi t ’ 
stogus ir uždedame naujus., 
laujant gerit pribūname. T. . 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Stagg 0452,

namus,

taisome 
Reika-

J. S.', 114 
Tel.

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
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

MALONAUS PASIMATYMO
užeiga

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

...

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

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

NAUJA BUČERNE1
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

yi

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos Žolės, Šaknys ir kitokie naminiai 

į vaistai. Mūsų žjnonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuvišku žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

• • Apynių
♦ Aviečių uogų

Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Džiugelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj i _ * - - -
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Grybelių
GvazdikSlią 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų- 
Rožių 
Remunėlią ,
Seneso ploki či ūkią 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šal mėčių
apie kokią lietuvišką

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaiatlninkas

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

Phone: Greenpoint 2017, MW, 1114.




