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Naujas Sovietų Įstaty
mas Religijos Klausimu

MASKVA.—A. Rykovas, 
komisarų tarybos pirminin
kas, raportuodamas Visos 
Sovietų Sąjungos Kongre
sui, prisiminė apie įstatymą 
religijos 
reiškė:

“Tame 
gyrimui 
manytas 
konstitucijos, kuris skamba 
sekamai: “Su tikslu užtik
rinti darbininkui tikrą są
žinės laisvę, bažnyčia yra 
atskiriama nuo valstybes ir 
mokykla nuo bažnyčios, ir 
kiekvienas pilietis laisvas 
laikytis bile religijos arba 
vesti priešreliginę propa
gandą.” Tas reiškia, kad 
mes, kurie tikime į panaiki
nimą religijos nuodų, ne tik 
nemanome panaudoti prieš 
religiją verstinų valdžios 
priemonių, bet pripažįstam 
savo konstitucijoj religinio 
sekimo laisvę.

“Kova prieš religijos kuo
dus tik tuomet gali būt sėk
minga, jeigu ji yra surišta 
su kėlimu masių spėkų ir 
pakeitimu kultūrinio gyve
nimo. Šiuo ta n) u kaip tik 
mes matome tokį masinį ap
sireiškimą, kas yra pasek
mė persigėrimo mokslinio 
supratimo į liaudies tarpą, 
kur iki šiol viešpatavo prie
tarai ir tamsumas.”

Šmugelninkas Sinclair Gavo 
Dar Šešis Mėnesius Kalėjimo

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Maitindamasis tik obuoliais 
vandeniu per šešias dienas, Jo
hannes Schihera, 29 metų am
žiaus darbininkas iš vakarų 
Prūsijos, slaptai vokiečių laivu 
Deutschland atvyko Amerikon 
kelios dienos atgal, manydamas, 
kad jis čia suras geresnes gy
venimo sąlygas ir nebereiks 
pusbadžiai gyventi Vokietijoj. 
Jis tapo sugautas ir atgal 
grąžintas.
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800 Mainierių Streikui) 
ja Portage Kasykloj
PORTAGE, Pa.—Sonnan 

Shaft Coal kompanijos ka
sykla tapo visai uždaryta 
pereitą šeštadienį, kuomet 
800 mainierių p a skelbė 
streiką prieš nukapojimą 
algų ant 16 nuošimčių.

Streiką vadovauja Nacio- 
nalė Mainierių Unija. Kuo
met kompanija paskelbė al
gų nukapojimą, Nacionalės 
Mainierių Unijos vietos lo
kalus sušaukė mašininį mi
tingą, geg. 31 d., kad nu
spręsti, kokį žingsnį daryti. 
Tame susirinkime kalboj.) 
Pat Toohey, Nacionalės 
Mainierių Unijos sekreto- 
rius-iždininkas, Tom Rodg
ers, Nacionalės Mainierių 
Unijos Centralinės Pennsyl- 
vanijos Distrikto preziden
tas. Susirinkę mainieriai 
vienbalsiai nutarė paskelbti 
streiką.

<

Karingieji Gastonijos streikieriai sudarė apsigynimo kor
pusus, kad apginti savo unijos įstaigą nuo kompanijos mušei
kų. Paveikslas parodo Gastonijos streikierių sargybą prie 
naujos streikierių salės; jie pasiryžę tą įstaigą saugoti nuo 
kompanijos mušeikų ir policijos atakos.

Darbininkai Privertė Berlyno 
Valdžių Panaikinti 
Mitingų Uždraudimų

800 Cigarų Dirbėjų 
Streikuoja Prieš Ilgas 
Darbo Valandas

AMERIKOS FIRMOS IMA DALYVUMį 
SOVIETU 38 BILIŪNŲ DOLERIŲ PRA

MONES BUD AVOJIMO PROGRAMOJ
Sovietai Padarė Milionu Dole riy Kontraktus su Stambio

mis Amerikos Kompanijomis; Gauna Inžinierius

WASHINGTON. — Pir
madienį Jungtinių Valstijų 
augščiausias teismas užgy- 
rė žemesnio teismo nuo
sprendį, kad Harry F. Sin
clair, pagarsėjęs aliejaus 
šmugelninkas milionierius, 
atsėdėtų šešis mėnesius ka
lėjime už pasamdymą 
Burns detektyvų agentūros 
sekioti džiūrės narius, kuo
met jis ir buvęs vidaus rei
kalų ministeris Fall buvo 
teisiami už apsukimą vals
tybės ant milionų dolerių 
š m u gėliškai išrandavojant 
brangius aliejaus šaltinius.

Sinclair dabar sėdi kalė
jime už paniekinimą sena
to: už atsisakymu atsakyti 
į senato komiteto klausimus 
laike aliejaus šmugelio tyri
nėjimo.

Naujas nuteisimas duoda 
jam legalę teisę reikalauti, 
kad jo dabartinė kalėiimo 
bausmė būtų panaikinta, 
kad jis galėtu pradėti sėdė
ti naujai paskirtą kalėjimo 
bausmę.

Sinclairis oniškai gyve
na kalėjinrle. is dirba ne
va aptiekoriaus\Jarbą. Bet 
tai-tik iš vardo. uri pui
kų kambarį. Kiekvieną die
ną ateina pas jį lankytojai.

Augščiausias teismas pa
naikino bausmę del William 
J. Burns, kuris yra savinin
kas detektyvu agentūros, 
kuria Sinclairis buvo pa
samdęs, bet patvarkė, kad 
W. Sherman, W. J.-Burns 
sūnus, užsimokėtu $1,000 
bausmės. Sinclairio pa^el- 
bininkas Henry Mason Day 
nuteistas kalėjiman ketu
riems mėnesiams.

Apkaltintas žmogžudystėj 
Prasišalino iš Teismo

Unija tuojaus pradėjo 
smarkiai darbuotis. Išrink
tas komitetas vaikščiojo per 
stubas, informuodamas apie 
nutarimą tiems mainie- 
riams, kurie nedalyvavo su- 
s i r i n k i m e. Visi sutiko 
streikuoti. Tuojaus tapo Su
organizuota masinis pikie- 
tavimas.

Kompanija jau pašaukė 
policiją laužyti streiką. Vie
nas iš didžiausių tos kom
panijos šėrininkų yra John 
H. Powell, savininkas Bos
ton Braves Baseball Kliu- 
bo.

PIKEVILLE, Tenn. 
Apskričio teismo džiūrė 
išnešė nuosprendį, bet nėra 
kaltininko.

Džiūrė išnešė nuosprendį 
šeštadienį. Surado W. P. 
Keener kaltu nužudyme 
George Smith ir nuteisė jį 
penkiems metams kalėjimo. 
Bet policija nesuranda kal
tininko. Kuomet džiūrė 
svarstė nuosprendį, Keener 
kaip tai prasišalino iš teis- dienį prasiveržė ir vėl nra- 
mabučio. Džiūrė paliuosuo-į dėjo pilti 
ta, Keenerio $10,000 kau
cija tapo konfiskuota.

PRASIVERŽĖ VEZU
VIJAUS VULKANAS
NAPLES, Italija. — Vul

kanas Vezuvijus, kuris 
1/850 metų atgal lava apipy- 
ė miestą Pompeii, pirma-

BLACKPOOL, Anglija.— 
Stewart Purkis, narys gelž- 
kelio raštininkų unijos, ko
munistas, tapo reakcinių 
viršininkų prašalintas iš li
nijos už veikimą kairiojo 
sparno mažumos judėjime. 
Reakcionieriai jį prašalino 
iš unijos, nepaisant, kad 
9,000 narių reikalavo, kad 
Purkis pasiliktų unijoj.

70 SUKILĖLIŲ 
UŽMUŠTA MEKSIKOJ

MEXICO CITY. — Gau
tas pranešimas iš Colima 
miesto, kad susikirtime su 
klerikališkais sukilėliais Co
lima valstijoj valdžios orlai
viai, mesdami bombas, už
mušė apie 70 maištininkų. 
Taipgi suimta 50 davatkų, 
kurios aktyviai dalyvavo 
maište.

A. K. P. Liet. Frakcijos 
svarbus susirinkimas įvvks 
ateinanti ketvergą, 6 d. bir
želio. 1214 Soring Garden 
St.. 8 vaL vak.

Draugės ir draugai, bū
kit šiame susirinkime, nes 
yra daug svarbių reikalų.

x Sekretorius.

Kriaučių reikalais šaukia
mas labai svarbus masinis 
mitingas, sekantį ketvirta
dienį, birželio 6 d., Lietuvių 
Svetainėj, 851 Hollins St., 
Baltimore. Prakalbos bus 
lietuvių, lenkų ir anglų kal
bose.

verdančią lavą 
linkui miestą Pompeii. Ver
danti lava, plaukianti veik 
40 pėdų platumo, slenka į 
“Peklos Slėnį.”

Manoma, kad lava nepa
kenks archeologiniams ka
sinėjimams Pomneii miesto 
srity i, nes didžioji jos srio- 
vė niaukianti į “Peklos Slė
nį.”

Vezuvijus buvo paskiau
siu laiku išsiveržęs lapkričio 
mėnesį, 1928 m.

BERLYNAS. — Berlyno 
policijos viršininkas social
demokratas Zoergiebel sek
madienį atšaukė uždraudi
mą demonstracijų ir masi
nių mitingų ant gatvių. Pir
madienį keliose vietose įvy
ko demonstracijos. Darbi
ninkai privertė socialdemo
kratų policiją atšaukti savo 
reakcinį patvarkymą.

A n t i - komunistinis laik
raštis “Mohtamorgen” ra
šo: Apgailima, kad ponas 
Zoergiebel neatšaukė už
draudimo vienas mėnuo at
gal, tuomet kruvinieji įvy
kiai'Berlyne veikiausiai ne
būtų įvykę.

Po uždarymo komunistų 
organo “Rote Fahne,” ko
munistų frakcija Reichsta-j 
ge išleido laikraštį “Raudo
nasis Rinkėjas,” kaino savo 
frakcijos organą. Policija 
jį uždraudė. Komunistų 
frakcija smarkiai užprotes
tavo, ir dabar laikraštis-lei
džiamas po vardu “Infor
macijos B ule tinas, Komuni
stų Reichstago Frakcijos 
del Raudonųjų Rinkėjų.”

žuvo Meksikos Klerikalinių 
Maištininkų Vadas

MEXICO CITY. — Pra
nešama, kad Jalisco valsti
joj mūšy su valdžios spėko
mis žuvo klerikalinių maiš
tininkų vadas Enrique Go- 
roztieta. Jis suorganizavęs 
maištininkus kariavo po o- 
balsiu “Lai gyvuoja Kristus 
karalius!”

Maskva. — Aprobuojama, 
kad apie 100,000 Chinijos 
piliečių randasi Sovietų Są
jungos teritorijose. Daug 
gyvena Vladivostoke.

Athens, Graikija. — Pir
madienį Graikijos seimas 
vėl išrinko šalies prezidentu 
fašistinį admirolą Paul 
Kondouriotis.

Paveikslas parodo Ispanijos karalių Alfonsą ir ' fašistinį 
diktatorių Primo de Rivera atidarant tarptautinę parodą Sevil
le mieste, Ispanijoj. • Ispanijos darbininkai kovoja, kad nuvers
ti monarchistinę fašistinę valdžią.

NEW BRUNSWICK, 
J.—Pereitą penktadienį 
maža dalis General Cigar 
kompanijos darbininkų su
streikavo. Pirmadienį visi 
darbininkai, viso 800, išėjo 
į streiką.

Darbininkai sustreikavo 
prieš kėsinimąsi pailginti ir 
taip ilgas darbo valandas.

Didžiuma streikierių yra 
jaunos merginos. Versda
ma jas dirbti nuo 7:15 vai. 
ryto iki 5:30 vai. vakaro, 
kompanija dar nebuvo pa
tenkinta jų išnaudojimu. 
Kompanija stengėsi priver
sti jas dirbti nuo 7 vai. ry
to iki 6 vai. vakaro. Prieš 
tai darbininkės pasiprieši
no.

Dabar streikieriai reika
lauja pakelti algas. Strei
kieriai tsako, kad jie nega
lėjo daugiau uždirbti, kaip 
$2.50 iki $3 į dieną, dirbant 
nuo šmotų, nepaisant, kaip 
sunkiai nedirbtu. Streikie- 
dai taipgi protestuoja nrieš 
yertimą valvti savo mašinas 
laike trijų ketvirtadalių va
landos bėgy pietų, kas su
mažina jų pietų laiką per
pus.

Streikieriai gerame ūpe. 
Pirmadieni tūrėjo sėkmingą 
masinį mitinga. ' Kalbėjo 
streiko vadai. Pasiryžę ko
voti iki laimės savo reikala
vimus.

Susirinkime taipgi kalbė
jo Darbo Unijos Švietimo 
Lygos atstovas. Jis nuro
dė, kad reikalinga organi
zuotis: ragino tuojaus suda
ryti dirbtuvės ir streiko ko
mitetus ir ragino darbinin
kus dėti pastangas išvesti j 
streiką tos kompanijos dar
bininkus Perth Ambo v, N. 
J.. New Yorke ir Philadel- 
phijoj.
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Teismas Užtaria “Dovydo” 
Namą Michigane

LANSING. Mich. — Mi
chigan valstijos augščiau
sias teismas išnešė nuos
prendi. kad “Dovydo” Na
mo kolonija Benton Harbor, 
Mich., turi teisę praktikuo
ti savo religiją ir operuoti 
savo biznio įstaigas.

Apskričio teismo teisėjas 
Louis H. Fėad 1927 metais 
buvo išnešęs nuosprendį, 
kad ta “Dovydo” kolonija 
būtu likviduota kaipo nemo- 
ralybės įstaiga. Paleistu
vystėj buvo kaltinamas tos 
kolonijos “karalius” Benja
min Purnell.

NEW YORK. — Valeri- 
jus Mešlauk, Sovietų Sąjun
gos augščiausios ekonomi
nės tarybos vice-pirminin- 
kas, paskelbė pirmadienį, 
kad Sovietų valdžia pasira
šė kontraktus del techniki
nės paramos su daugiau 
kaip tuzinu Amerikos stam
bių firmų, apart $30,000,- 
000 kontrakto, pasirašyto 
su Fordo Motor Kompani
ja, kuris tapo paskelbtas 
pereitą savaitę. Jis paskel
bė vardus nekuriu firmų, su 
kuriomis padaryta kontrak
tai.

Amerikos kompanijos su
teikia Sovietams savo inži
nierius ir technikinius eks
pertus. Amerikos stambios 
firmos ima dalyvumą Sovie
tų $38,130,000,000 progra
moj budavojimui pramonės 
ir agrikultūros Sovietų Są
jungoj. Manoma, kad susi
darius stambiems biznio ry
šiams tarp Jungtinių Vals
tijų ir Sovietų Sąjungos, A- 
merikos valdžia bus priver
sta pripažinti Sovietų Są
jungą.

Sovietai paskelbė, kad su 
sekamomis firmomis pada
ryta kontraktai:

Su Hugh L. Cooper, New 
Yorko inžinierystės firma, 
padaryta $100,000,000 kont
raktas del išbudavojimo e- 
lektros jėgos įmonės Ukrai
noj, kuri bus didžiausia 
vandeninė elektros gamini- 
fno įmonė visam pasaulyj.

Stuart, James-Cooke, in
žinierystės kompanija New 
Yorke. Su ja. padaryta su
tartis išvystymui naujų an
glies kasyklų, perbudavoji- 
mui senų ir įvedimui moder
niškų įtaisų. Su H. J. Frey 
i n ž i n i e rystės kompanija 
(New Yorke) padaryta su
tartis del padarymo planų 
pabudavojimui plieno dirb
tuvių, kurios kainuos suvirš 
$1,000,000,000. Su Amerikos 
Radio Korporacija padary
ta sutartis del pasikeitimo 
patentų ir kitokių techniki
nių informacijų. Su Inter
national General Electric 
Kompanija susitarta del 
technikinės pagelbos ir pasi
keitimo patentų. Su Nitro
gen Engineering Kompani
ja (New Yorke) padaryta 
sutartis del technikinės pa
gelbos būdavojime nitroge- 
no trąšų dirbtuvės. Su Du 
Pont de Nemours kompani
ja padaryta kontraktas del 
technikinės pagelbos būda
vo jime amonijos trąšų dirb
tuvių. Su Longacre inžinie
rystės ir budavojimo kom
panija (New Yorke) pada
ryta kontraktas del techni
kinės pagelbos ir prižiūrė
jimo anartmentinių namų 
budavojimo Maskvoj. Su 
Arthur *Davis, inžinierium 
iš Oakland, Calif., padalyta 
kontraktas del įtaisymo lau
kų drėkinimo sistemos So
vietų centralinėj Azijoj. Su 
McCormick kompanija

I (New Yorke) padaryta 
i kontraktas del padarymo 
planų išbudavojimui didelės 
kepimo dirbtuvės Maskvoj. 
Su Albert Kahn kompanija, 
Detroit, padaryta sutartis 
išdirbimui planų del pabu-- 
davojimo traktorių dirbtu
vės Stalingrade, kur bus 
pagaminta 40,000 traktorių 
į metus.

Sovietai planuoja išleisti 
j iki 1933 metų suvirš 38 bi- 
lionus rublių budavojimui 
pramonės ir agrikultūros. 
Gamyba bus milžiniškai pa- - 
didinta visose pramonės ša
kose. Anglies gamyba, pa
vyzdžiui, kuri siekė 35,000,- I 
000 tonus 1927-28 metais, | 
bus padidinta iki 75,000,000 S 
tonų 1932-33 metais.

Per sekančius keturis me- jį 
tus Sovietai planuoja nu
pirkti nuo Ford Motor kom- & 
panijos automobilių ir auto
mobilių dalių už $30,000,000,

Dabar Sovietų Sąjungoj - 
vra tik apie 20,000 automo- At- 
bilių. , 1

•4*
1

Chinijos Valdžia Suaręs 
tavo Sovietų Konsulą
CHARBINAS, Mandžūri- 

ja.—Sovietų generalis kon
sulas Mukdene, N. K. Kuz
necovas, čia tapo atgaben
tas iš Manchurli po areštu 
su kitais dviems Sovietų 
konsulato viršininkais. Jie 
vykę į Sibirą ir tapo suareš
tuoti. Kitas Sovietų virši
ninkas tapo suareštuotas, 
kuomet jis vyko į Vladivos
toką; taipgi čia grąžina
mas.

Generolas Chang Ching- 
rui, Nankingo valdžios gu
bernatorius Charbino speci
aliam distrikte, davė įsaky
mą juos suareštuoti.

Chinijos r e a k c ionieriai 
bando jiems primesti sklei
dimą komunistinės propa
gandos Mandžūrijoj.

Anglijos Karalius Pakvietė 
MacDonaldą Sudaryt 
Kabinetų

LONDONAS. — Stanley 
Baldwin antradienį rezigna
vo iš premjero vietos.

Jo rezignacija tapo pri
imta ir karalius tuojaus pa
kvietė Ramsay MacDonal
dą, Darbo Partijos vadą, su
daryti kabinetą. MacDo- 
naldas apsilankys Windsor 
nalociuj pas karalių kuriuo 
laiku šiandien. Karalius 
serga ir guli lovoj.

Vokiečių Zeppelinas Lėks
Amerikon Birželio 20

FRIEDRICHSHAFEN.— 
Vokietija.—Pranešama, kad 
Vokietijos dirižablis Graf 
Zeppelinas išlėks j Jungti
nes Valstijas birželio 20 d., 
jeigu bus geras oras.
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Mister Davis Apie Ateivių Deportaciją
Pereito sekmadienio re- 

publikonų partijos vyriau
siam organe “New York 
Herald Tribune” J. V. dar
bo ministeris, Mr. James J. 
Davis, parašė ilgą straipsnį, 
išrodinėdamas, kokie atei
viai bus deportuojami iš 
Jungtinių Valstijų. Per
skaičius rašinį, išrodo, kad 
retas kuris ateivis nepilie- 
tis J. V. šiandien yra kol 
kas liuosas nuo grąžinimo 
atgal. Perdėm liejamos kro- 
kodiliškos ašaros neva už' 
ateivius ir perdėm jiem grą-1 
sinimai ir bauginimai.

Iš Mr. Daviso straipsnio 
pasirodo, kad tie įvairūs 
varžymai ir pančiavimai 
ateivių įvažiavimo į Jung
tines Valstijas ir jų trėmi-l 
mo atgal yra taip susinarp-i 
lioję ir susiskerspainioję, I 
jog dažnai jie vienas kitam! 
prieštarauja. Galutinas ir į 
visiškas jų išrišimas paves-' 
tas jam pačiam, darbo se-! 
kretoriui, ir kitiems indivi- 
dualams, kurie elgiasi sulyg 
savo nuožiūra. Mister Da
vis mums pasako:

1. Natūralizacijos įstaty
mas, kurį prezidentas pasi
rašė kovo mėn. 2 d., 1929, 
suteikia teisę patapti J. V. 
piliečiais ateiviams, kurie 
pribuvo į Jungtines Valsti
jas pirm birželio 3 d., 1921, 
ir neturėjo dokumentų apie 
savo įvažiavimą.

2. Deport acijos įstaty
mas, kurį prezidentas pasi
rašė kovo 4 d., 1929, nurodo, 
jog kiekvienas ateivis bus 
išdeportuotas bile laiku, jei 
jisai nelegaliai įkeliavo ši
ton šalin po 1 d. liepos mė
nesio, 1924 metų.

3. Tarpe kitų prasižengi- 
B. mų, už kuriuos ateivis gali

būti deportuojamas, yra se
kanti: (a) jei ateivis, įke- 
liaudamas į šitą šalį ką nors 
sumeluoja; (b) jei ateivis, 
sykį buvęs ištremtas iš šios 
šalies, vėl sugrįžtų ir būtų 
sugautas—jis tampa išde- 
portuojamas ant visados.

“Sumelavimas” gali būti 
L visokis, bet jis, matomai, 

bus pritaikytas daugiausiai 
radikalam darbininkam. At
eivis savo šalyj galėjo būti 
radikalu (komunistui) ir va, 
paklausus'-jo, įeinapt į šią 
šalį, aišku, jis nesisakys 

b juomi esąs. Bet įkelįavus 
jį čionai ir, sakysim, iš tos ša

lies, iš kur ateivis atvyko, 
atsiras šnįpas-žvalgybinin- 

! kas, kuris' įskundžia val
džiai ateivį buvusį radikalą, 
ir jis jau tremiamas, kaipo 
sumelavęs, žengiant šitos 
šalies rubežių.

Bet tai toli gražu dar ne 
viskas. > ' .

*• Mister Davis toliau pa- 
|| reiškiat “Tuo kartu, kai ši- 
f tas deportacijos ' įstatymas 
V buvo daromas,, kiti pagrin- 

dai deportacijai buvo apta- I narni ir jie, veikiausiai, bus 
paimti ir vėl kitoj kongre- 

į so sesijoj.” Ir jie daugiau- 
p-^iai bus taikomi kovojam! 
/tiems dąrbininkams, kurie,! 

• del" nepakenčiamai sunkaus' p gyvenimo fabrike, stengiasi; 
pakelti protesto balsą prieš i 
darbdavį, išeidami i streiką., 

/ Ten pat darbo sekretorius i 
£ pasisako atvirai,< kad tąsi 
■ ateivis. • “kuriam nepatinka! R š?ws šalies valdžia arba į-i K ’.s'Xlymr.i/’ turi būt praša-'

lintas. “Jei ant manęs už
dėtos valdiškos pareigos 
reikalaus išvyti tokius ne- 
piliečius laukan iš šitos ša
lies, tai man bus smagu ta
tai atliktu” pasididžiuoja 
Davis. ;•

Kas gi tie ateiviai, “ku
riems įstatymai nepatin
ka?” Kas šiandien su kapi
talistiniais įstatymais daž
niausiai turi susidurti ir 
nuo ’jų nukentėti? Darbi
ninkai. Sakysim, atvažiavo 
ateivis darbininkas, gavo 
kur nors darbą. Padirbėjus 
keletą metų, jam alga visiš
kai numušta, darbo sąlygos 
pablogintos. Kas pasilieka 
jam tuomet veikti? Susita
ria streikuoti. Išėjus į 
streiką, pabandžius pikie- 
tuoti, tuojau teismai išduo
da indžionkšinus, draus
mes. Čia ir pradžia “laužy
mo įstatymų.” Tuojau po
licija griebia ateivį, suareš
tuoja, o Mr. Davis, kaipo 
“darbo sekretorius,” ima jį 
ir, einant naujai išleistais 
deportacijos įstatymais, de
portuoja.

Aišku, ateivių pančiavi- 
mam nepakaks vieno kurio 
įstatymo. Bus jų daryta vi
sa eilė. Greitu laiku, maty
sim, bus ir vėl bandoma į- 
vesti ateivių registracija.. 
Jau keletu kartų buvo kė
sintas!, bet stiprus ir orga
nizuotas darbininkų pasiry
žimas ir protestai prieš to
kius žygius kongresmanus 
nuo to sulaikė. Sekančioj 
kongreso sesijoj matysim 
visą eilę sumanymų, patiek
tų klausime varžymo atei
vių darbininkų. Kuomet į- 
vairiom registracijų pink
lėm bus suvaržyti ateiviai 
n e p i 1 i e č i ai, tuomet bus 
griebtasi už piliečių.

Reakcija Amerikoje pra
sidėjo. Ji nenustos. Su pa
aštrėjimu klasių kovos, su 
didesniais darbininkų strei
kais, J. V. kapitalistų atsto
vai Washingtone dės di
džiausių pastangų užtven- 
kimui tų besiveržiančių re
voliucinių bangų. Ar jiems 
pavyks? Ne! Nes pasau
lio istorijoj dar to nesame 
matę.

Ateiviams darbininkams, 
kuriems grūmoja visa eilė 
tų varžymų, pasilieka vie
nas ir tas pats: nedrebėti, 
n e n u olankauti išnaudoto
jams, ale stoti į eiles su re
voliuciniais Amerikos dar
bi n i n kais, vadovaujamais 
Jungtinių Valstijų Komuni
stų Partijos, ir su jais ben
drai kovoti prie š visokias 
pinkles, prieš visokius nau
jus/ bandymus supančiuotii 
bei deportuoti ateivius dar
bininkus. Tik kova ir sa
vim pasitikėjimas gali išgel
bėti situaciją, o niekas ki
tas.

Pataisymas Paklaidos

Užpereitam ir pereįtam “L.” 
numeriuose tilpo d. Z. Angarie- 
čio straipsnis po antrašte “Ko
va su Dešiniuoju Nukrypimu 
Pirmoje Vietoje,” bet nebuvo 
pasakyta, kad. jis paimtas ,iš 
“Komunisto.’' Tai įvyko per 
neapsižiūrėjimą.

Apie Penkerių Metų Planą « 
Sovietų Sąjungoj

Mūs dienraštyj jau daug 
buvo kalbėta apie Sovietų 
S ą j u n g os penkerių metų 
planą steigimui socializmo. 
Tuo klausimu diskusuojama 
visam pasaulyj, nes tai yra 
nepaprastai svarbus ir dide
lis klausimas. Bet nuomo
nės nevienodos. Socialistai, 
kurie per pastaruosius dvy
liką metų lojo ir tebeloja 
ant Sovietų, Sąjungos, ir 
šiuo tarpu tos profesijos ne
išsižada. ‘ Jiems viskas blo
ga, ką tik dąro Sovietų Są
jungos darbininkai ir vals
tiečiai.

Paimkim du mažu palygi
nimu virš minėtu klausimu. 
Štai liberalų ’“The Nation” 
(už šią savaitę) redakci
niam straipsny j analizuoja 
kalbamo plano turinį, ku
rio sutrauką pridavė profe
sorius Pavlovas. Savait
raštis sako:

“Mr. Pavlovas ir jo bendra
darbiai sapnuoja su drąsa ir 
su optimizmu, kuris turėtų 
priversti Amerikos miestų že
mių ir namų pardavinėtojus 
rausti iš sarmatos. Jie sėdi 
prieš Rusijos žemlapį ir sako: 
Štai 1933 metais mes paga
minsime 105,000 automobilių, 
ir 1,740,000 tonų sierinės rūg
šties, ir 17,200,000,000 kilowa- 

tų-valandų elektros pajėgos.”
Toliau laikraštis nurodo:
“Rusijos penkerių metų pla

nas išrodytų laukiniu sapnu, 
jei tas nebūty įrodyta^ kad So-' 
viety vyriausybe ir šeniaū ^ra~ 
paskelbusi savo planus neti
kinčiam pasauliui, ir' kai kada 
įvykdydavo juos gyveniman su 
neapsakoma ištikimybe, šitam 
naujam plane nėra traukimosi 
nuo socializmo. Priešingai. 
Vyriausybė proponuoja ne tik 
nepaprastai praplėsti valsty
bės rankose esamas industri
jas, bet vykinti socializaciją 
kaime, kur Rusijos valstiečiai 
iki šiol pasirodė neperžengia
ma kliūtim realizavimui ko
munistų sapnų.”
Vadinasi, buržujų-libera- 

lų laikraštis, nors savo pa
žiūromis griežtai priešin
gas socializmui, tačiaus su
tinka, kad Sovietu vyriau
sybė “kai kada” įvykdyda
vo juos gyveniman su “ne
apsakoma ištikimybe.” Dar 
n e b u vo tokio atsitikimo, 
kur Sovietų Sąjungos eko
nominiai planai nebūtų ’iš
sipildę. Jeigu ne virš 100 
nuoš., tai arti to.

Dabar pasiklausykit, ką 
apie tą patį plaųą plepa 
Chicagos menševikų saty
ras., Paėmęs jis kelias cita
tas iš “Laisvės,” tasai amži
nas Sovietų Sąjungos šmei
žikas (.žiūr. “N.” už gegu
žės 24 d.) surinka:

“Rusijos pramones centrų 
gyventojai vos atsigina nuo ba
do, o bolševikai pasauliui skel
bia, kad jie rengiasi pėf pen
kerius metus pavyt ir pralenkt 

' pramoningiausius Ėuropoš ir 
Amerikos kraštus!, šitaip akis 
mbnyti‘galima negut tik ma
žiems kūdikiams.”
Jei tų žodžių rašytojas 

pasižiūrėtų, ką jis Tašė apie 
Sovietų Sąjungą keli, metai 
atgal, tai jis susiprastų, kad 
pas jį mažiau logikos ir 
proto, negu pas mažą kūdi
kį. Kiek sykių Grigaitis 
tauškė, kad Sovietų Sąjun
ga greit žus. Kiek sykių 
jis bliovė, kad Sovietai eina 
nuo socializmo į kapitaliz
mą! Vis tai būvį blefas; 
paprastas, tikslus melas, 
kad apšmeižųs ir pasėjus 
nepasitikėjimo darbininkuo
se Sovietų vyriausybe.

Matysim, kad ir šiuo sy
kiu p. Grigaitis pasiliks žio
plio rolėj. Sovietų Sąjun
gos vyriausybė nestato pa
lečių ant ledų. Kiekvienas 
jos žingsnis yra paremtas 
objektyvėm ir subjektyvėm 
sąlygom. •

.------- -— i

“Generolas” Plečkaitis 
Žygiuosiąs Kaunan

Ilgus laikus buvęs Grigai
čio kamarotas (kuris dabar; 
s'av'e' vadinasi “generolų”) 
J. Plečkaitis dar ^^pasi
traukė nuo scenos. ' Elta 
paskelbia sekantį: . . : .

“Lęnkų leidžiamas Vilniuj 
lietuvių kalba ‘Vytis.’ lyg nie
ko dėtas, praneša, jog jam esą 
tekę patirti, kad ‘garsus’ Pleč
kaitis vėl imasi kalbinti jau
nus vyrus stoti į jo ‘armiją,’ 
su kuria žygiuosiąs Kaunan 
versti dabartinę Lietuvos vy- 

” riausybę. ‘Generolas’ savo žy
gį rengia sulaukus šiltesnių 
pavasario dienų.”
Taigi pasirodo, dar pleč

ia a i tininkai nenusiramino: 
vis dar mano, kad jie su 
P i 1 s u dskio pagelba išvys 
Smetoną ir jo vietoj paso
dins socialdemokratą Pleč
kaitį. Kuo gi jis blogesnis 
už Pilsudskį?

Kaip Lietuvos Fašistai 
Didins Savo Eiles?

Kauno fašistinis “Lietu
vos Aidas” (num. 106) pra
neša:
t 1 “Vakar, gegužės mėn. 12 d.,; 

‘Lietuvos Aido’ redakcijos ibū-( 
ste įvyko šiemet jau antras 
lietuvių tautininkų sąjungos, 
tarybos suvažiavimas, kuris 
užtruko, apie 6 valandas. Su
važiavime dalyvavo 21 tarybos 
narys, centro valdyba ir buvo 
apsilankę teisingumo, žemės 
ūkio ir Švieti'fno' ministerial. 
.Pirmininkavo tarybos pirmi
ninkas p. V. Matulaitis—vals
tybės koptrolierius.

Centro valdybos atstovas p. 
Lapėnas^-prlačiai kalbėjo apie 
tautininkų veikimo—ne ideolo
gijos—-programą. Jis vedė 
mintį, kad naudinga būtų tau
tininkų eiles .didinti, pritrau
kiant kad ir ne į pačią tauti
ninkų ol’ganizaciją, bet į pozi
tyvų tautišką darbą padorius 
žmones iš krikščionių demok
ratų ir valstiečių liaudininkų 
tarpo. Tokius žmones į dar
bą reikia kviesti ir jiems rei
kia reikšti tam tikro pasitikė
jimo. Kalbėti ne su atskirais 
žmonėmis, bet su partijomis, 
kurioms jie priklausė ar tebe
priklauso, dabar nėra jokio 
pagrindo, nė prasmės.. Toliau 
p. Lapenas plačiai kalbėjo 
apie veikimo programą <bent 3 
—4 metams.”
“Taųtiųinl^ų sąjųpgps Ta

ryba”'tai yra Lietuvos fa
šistų taryba. Šis josios Nu
važiavime iškeltas klausi
mas -veikiausiai turės daug 
reikšmės tolimesnei krik
demų ir liaudininkų parti
jos plėtotei.' Einant prane
šėjo įtapėno nuomone (kuri 
matąhiai buvo priimta T be 
p a s;i priešinimų), Lietuvos 
fašistai su liaudininkų bei 
Krupavičiaus partijomis vi
siškai nesiskaitys, o ims į 
savo eiles bei • valstybinį 
darbą tik atskirus žmones. 
Jau ir šiuo tarpu daug 
krikdemų ir liaudininkų šu
lų prisidėjo prie fašistų ak
tyviai. O kuomet fašistai 
dės daugiau pastangų jų į- 
traukimui, tai greit pama
tysim, kad liaudininkų nar- 
tijoj mažai kas, ir pasiliks. 
Tas, žinoma, bus, jei daleis- 
kirti; I fašistams lemta bus 
dar ilgiau viešpatauti Lie
tuvoj.

Pereitais metais, man va
dinėj anties po Lietuvą, suti
kau daugybę žmonių, kurie 
mane pažino kaipo Ameri
kos lietuvį, tai tie biedni ir 
suvargę žmonės iš tikros sa
vo širdies taria širdingą pa
dėką Amerikos lietuviams 
už jų aukas, kurios buvo 
siunčiamos po pasaulinio 
įkaro, bet labai jtaila, sakė 
jie, kad mes, vargdieniai, tų 
aukų negavom. Visos ame
rikonų aukos papuolė į ku
nigų: rankas ir jie davė tik 
tiems; kas jiems buvo arti
mi;- o ne tam, kam ištikro 
buvo reikalinga pašelpa.- 
Per kunigų kontrolę aukos 
buvo išdalintos d v a r p o 
niams, davatkoms ir t. t.

Štai vienas puikus pavyz- 
dis: Kuršėnų mieste, Šiau
lių apskr., iš netyčių teko 
sužinoti, kad bus dalinamos 
Amerikos lietuviu , aukos, v- 7

parsiųstos del sušelpimo 
biednų Lietuvos žmonių. 
Ateina į paskirtą vietą vie
na suvargus moteriškė, ne
šina du kūdikiu, kurie mažai 
buvo panašūs į žmogystą 
nuo suvargimo ir bado. Pra
dėjus klebonui dalinti3 au
kas, moteriškė prisiartino 
prie jo, atsiklaupė ant kelių 
ir, pabučiavus į ranką, pra
šo pašelpos. Na, ar žinote, 
kas iš to išėjo? Klebonas 
pažiūrėjo susiraukęs į tą 
moteriškę ir jos kūdikius, 
paėmė vieną amerikonų pa
aukotų šilkinę kaldrą, pa
kėlė ją augštyn prieš tą mo

tu nori gauti tokių daiktų, 
kurie tau visai netinka.” Su 
ranka rodydamas į tą kald
rą vėl tęsė: “Beprotė! Ar
gi tu išdrįstum dengti savo 
purvinas kojas su tokia kal- 
dra?” Tokių atsitikimų bu
vo visoj Lietuvoj.

Todėl, kadangi dabar Lie
tuvoj yra badas ir daugelis 
Amerikos lietuvių norės pa
rodyti savo gerą ir žmoniš
ką širdį ir kiek kas išgalė
damas šelps badaujančius 
Lietuvos vargdienius, tai 
tegul nepadaro klaidos au
kodami j tą fondą, kuris 
šelps tik Lietuvos dvarpo- 
ponius ir kitus Lietuvos dy
kaduonius. Aš ęsų tikras, 
kad Smetonienės įsteigtasis’ 
fondas šelps tik turtuolius 
ir kunigus su jų: davatko
mis, kurie sykiu baliavoja 
po Kauno kabaretus. Bro
liai, Amerikos lietuviai, ku
rie tik šelpsit tikrus Lietu
vos vargdienius ir baduo- 
lius, tai būkit atsargūs; ap- 
sižiūrėkit, į kokį fondą au- 
kausit. Jeigu norit, kad jū
sų- auka nueitų ten, kur jūs 
skiriate, tai aukaukit Komi
tetui šelpimui Lietuvos Ba
du olių. O jeigu aukausite 
per kokį kitą fondą arba 
ponią Smetonienę, tai ge
riau visai neaukauki t, nes 
jūsų aukos nepasieks tų ba- 
duolių, kuriems jūs jas ski
riate. Jeigu kuriems teks 
kada pasiekti Lietuvą, tai 
tą patį ir jūs patirsite, ką 
ir aš esu. patyręs kaslink au-

Pasiskaitykite, ką sako “Lai
sves” klijentai:
“. . . Spaudos darbais visi pa
tenkinti. Gražiai padarėte ir 
nebrangiai parokavote.”—Taip 
rašo drauge Sasnienė iš Roch
ester, N. Y. “Laisvei” nerei
kia pačiai pasisakyti, kad ji 
geriausiai atlieka spaudos dar
bus. Tą pasako tie, kurie yra 
jai davę vienokių ar kitokių 
darbų.

Nesenai drg. L. Prūseika tu
rėjo platų pasikalbėjimą su 
veikliaisiais philadelphiečiais 
apie darbininkiškų draugijų 
reikalus. Tame skaitlingame 
susirinkime visi draugai pripa
žino tą faktą, jog “Laisvėje” 
garsinami parengimai visuo
met būna sekmingesni. Šį phi- 
J^delphiečių patyrimą turėtų 
imti domėn visų miestų drau
gai. čia ne “Laisvė” sako 
jums ’garsintis joje, bet sako 
tie, kurie aiškiausia patyrė 
“Laisvėje” garsinimosi pasek
mes.

Suskaitliavome apie 20 di
desnių miestų, kurie dar nesi- 
ordino del platinimo brošiūros 
“Kas Tai Yra Trockizmas.” 
Kuo kitu galima aiškiau įro
dyti apsileidimą, tinginystę li
teratūros platinime, kaip šiuo 
pavyzdžiu ?

Gauname iš draugų pagy
rimų už puošimą “Laisvės” į- 
vairiais paveikslais. Paveiks
lai kaštuoja daug. Todėl ku
rie norite, kad jų visada būtų 
tiek, kiek dabar yra, atsimin
kite, kad reikia gauti ekstra 
grašio jų palaikymui. Pagal
vokite, drauguČiai, apie tai. 
Su dideliu nemalonumu turime

teriškę ir į visą ten susirin- kų. •1 • . i
kusią minią žmonių sušuko: • Lietuvoj buvęs svečias
“Ar tu iš prbto išėjai,’ kad : : S. V.
_______ _L_;________ _ : ■ ; i : ; ! . į , ■. a ; . , : ■ j________ ,

Kaip Suranda Gelžkelio Rėlip Vidujines “Ligas”
Gelžkelių relės taipgi turi sa

vo “vėžio ligą.” : Iš viršaus 
štai relė atrodo visiškai svei
ka. Bet jos viduryj gali būt 
prasidėjęs gedimas, kuris auga 
ir plėtojasi. Su laiku tokia re
lė nulūžta. Iš tos priežasties 
yra buvę daugybė nelaimingų 
atsitikimų; del to, pav., 1911 
m., ties Manchesteriu, N. Y., 
išgriuvo traukinys iš bėgių, ir 
29 žmonės tapo užmušti, o 62 
sužeisti.

Pereitais metais įlūžo 5,500 
relių šios šalies gelžkeliuose, o 
vis tai todėl, kad viduryj buvo 
suėstos “vėžio,” kuris iš pavir
šiaus nėra įmatomas.

1923 metais Elmer A. Sper
ry buvo išradęs įtaisą, kuriuo 
galima būtų patirt, ar gelžke- 
lio relė yra viduryje sveika, ar 
ne. Bet tik 1927 metais įtaisas 
buvo kaip reikiant ištobulintas. 
Dabar gelžkelio k o m p a n ijos 
pradeda plačiau naudotis tuo iš
radimu. Plieno fabrikai, dir
bantieji reles, taipgi kreipėsi į 
išradėją; nori užsitikrinti, kad 
iš fabriko neišeitų relė įplyšu
siais viduriais.

j J ’ u

> Dabar keletas žodžių apie in
strumentą, kuriuo susekanįa vi
dujini? relių nesveikumas.' Jis 
įtaisytas specialiame yągdp^lyj, 
kurį! varo mašinerija, panaši 
kaip autompbilic. Vagonėlyje 
yra gazolino ihžinukaš, kuris 
gamina elektrą. Vienu variniu 
“šepečiu” elektra užleidžiamą 
ant rėlės; priekyje to šepečio 
už poros ar daugiau pėdų yra 
kitas varinis šepetys, kuris su
ima elektrą. Tuo būdu elekt
ros sriovė nuelektrizuoja relę 
iki antro šepečio, kuriuo paskui 
ir plaukia ąt;gal augštyn į tam 
tikrą vagonėlyje esantį apara
tą: Pasidalo elektrinės sriovės 
aplinktaka-“ratas. ” Svarbiau
sia aparato dalis tai stiklinė 
pūslė, iš kurįos ištraukta oras; 
tai vadinama “vacuum tube,” 
padirbta, panašįai kaip radįo, 
“lempa.”', Dalis elektros srio- 
vėš, einančios aplinkui, per vie
ną varinį šepetį į relę, o nuo 
relės atgal augštyn į vągonėlį,

Kuomet, vagonėlis užeina ant 
sugedusio rėlės taško, tai susi- 
tramdo, pasidaro nereguliariš- 
ka elektros sriovė. Stiklinėj pū
slėj tas susitramdymas bei su
sijaudinimas yra padidinama 
250,000 sykių; ir pritaisyta 
plunksna prie iš pūslės einan
čios vielos pažymi sriovės susi
jaudinimą; tuo pačiu laiku au
tomatiškai, savaime kitas prie
taisas užšvirkščia baltų dažų 
ant tos vietos, kur relė yra su
gedusi.

čia aprašyta patsai branduo
lys to išradimo.

Dabar paprastai siunčiama 
relėmis du sukabinti vagonė
liai. Antras yra pagelbinis. 
Kaip pirmame, svarbiausiame, 
taip ir antrame, pagelbiniame 
yra po vieną vyrą. Vienas 
priekiniame, kitas užpakalinia
me vagonėly j. Abudu susijun
gę telefonu ir signalais. Jie 
temija tiltus, kryžkeles, telegra
fo stulpus ir įvairius kitus žen
klus, ir atžymi juos ant popieri
nės juostelės, ant kurios užsiro- 
korduoja “sergančio^” relės, 
'taip kad paskui, žiūrint į tą re
kordą; ir’ sužymėjimus, tuojaūs 
žjndma, kur reikia pasiųst dar
bininkus išimti sugedusią relę 
ar jos vieton įdėti sveiką-

Viena gelžkelio kompanija 
jeigu rasdavo tris sugedusias 
reles per tam tikrą mylių skai
čių, tai lupdavo ir visas kitas 
tame ruožte1; spėja, kad esa
ma čia ir daugiau sugedusių re
lių. Tatai kompanijai lėšuoda- 
vo apie $250,000 į metus. Bet 
dabar, ištyrus išplėštąsias re
les su pagelba naujojo išradi
mo, pasirodė, kad 95 iš jų buvo 
visiškai sveikutėlės ir būtų ga
lėjusios ilgą laiką tarnauti.

Buvo tyčia pagaminta desėt- 
kai relių su plyšiais viduryje, 
kurių negalima iš viršaus ma
tyti. Tas reles tyčia sumaišė 
su sveikomis.. Ir tuo išradimu 
visas “ligotas” jręlęs lengvai pa
skui išskyrė iš sveikų'ir pasakė, 
ar vieųoje ar daugiau vietų, ku-

vielutėmis eina per stiklinę pū
slę, o iš pūsles vėl, kur reikia.

ri relė turi “vėžį.

priminti tą karčią teisybę, kad 
“Laisvės” reikalais labai ma
žai kas ’ besirūpina. Tiesa, 
kad yra daug degančių reika
lų, bet ir “Laisvės” reikalai 
įkaitę jau arti degimo.

Kai kuriose mūsų kolonijo
se taip apsileista, kad pikni
kuose ir kitokiuose parengi
muose laikraščių užrašinėjimu 
niekas nesirūpina. Taipgi ir 
knygelės nieks tau nepasiūlys. 
Blogai! Blogiau nebegali be
būti. Mūsų, klasiniai sąmonin
gų darbininkų, parengimai 
darosi panašūs į tautininkų ir 
klerikalų jomarkus. Tai di
džiausias moralis bankrūtas! 
Pas mus apšvieta turi būti pir
moje vietoje.

Tautininkų, socialistų ir kle
rikalų tikslas yra tik pasipini
gauti iš parengimų. Pas mu
mis parengimai turi būt del 
apšvietos ir likęs nuo parengi
mų pelnas yra naudojamas 
darbininkų klasės kovų reika
lams. *

Kai kur piknikuose ir kito
kiuose parengimuose žaidžia
ma čekeriais ir šachmatais. 
Gražus žaislas ir rengėjams 
duoda dolerį kitą pelno. Su
augusiems toks žaislas paren
gimuose gana įdomus.

PHILADELPHIA, PA.______ > ai.r.*1'
■ Gegužės 28 d. įvyko Lyros 

Choro susirinkimas. Svarstyta 
klausimas apie važiavimą 7 d. 
liepos į “Ląisyės” pikniką^ ku~ 
ris įvyks Brooklyne. Išrinkta 'TL k 
komisiją iš trijų, kuri šiuo 
klausimu rūpinsis ir patirs, ar c 
galima bus nuvažiuoti. Už . 
poros savaičių jau galutinai 
paaiškės, ar galėsime važiuoti 
ar ne. Aš manau, kad komi
sija pasidarbuos ir šį klausimą 
gyveniman įvykdins. Juk per
eitą žiemą choras buvo nuvy
kęs į Baltimorę, kuri mažai 
kuo arčiau, negu Brooklynas. 
Chore randasi daug jaunimo, 
kuriam taipgi būtų malonu su
sipažinti su Brooklynu. Bet 
dar yra daug jaunimo, kuris 
galėtų priklausyti prie choro, t 
Taigi dabar kaip tik gera pro- \ 
ga jaunuoliams ir jaunuolėms, ’ ’ 
nepriklausantiems prie choro', 
ateiti ir prisidėti. Choras pa- !,' 
mokas laiko pėtnyčiomis, 8 va- < 
landą vakare, svetainėj 995 N.
5th St. Laike pamokų priima* - -f.
mi ir nauji nariai.

Lyros Choro Org. A.
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A. Rugieniaus 
is “Argi Tai 
pnas?”

i s i nose keliuose 
numeriuose pasi- 

.impa K. Rugie- 
ysakaite “Argi tad 

Nežinia, kokiais 
lis drg. Rugienius 

Juk pats apysa- 
pabaigoje pasako: 

. miego išbudęs, žiū- 
deskos tik iškritęs 

is iš lūpų, kuri bu- 
lidegęs.” Tas kiek- 
“aišku,” kad rašč- 

sisapnavo.” 
jeigu nebūtų biski 

liaus susapnuota, tai 
kombinacijos nebūtų 

ipsaky mėlyje.
įdeda kalinti pradžioj 

ysakos apie Graikų Odis- 
ų ir Azijos užkariavimą. 
;kui rašytojas užsnūsta, 
tas Odissejus su savo 

laivynu, papuolęs j nelaisvę. 
Taip lygiai, kaip kokia ne
laboji išdykėlė prisiplakė 
užsnūdus draugui Rugie
niu!, ir jis pradėjo arpuoti 
viską, daugiausia moteris 
už tai, kad gyvena porose, 
9 nelaisvai. Jeigu gyven
tų Rusvai, tai būt, girdi, su- 
pratusios apsišvietusios.

Paskui toji prisiplakus iš
dykėlė vėl pradeda postrin- 
goti: “Pagaliaus, apsive
džiau, bet tuoj pamačiau, 
kad vedusių gyvenimas ne 
tokis, kaip maniau. Vienas 
nuo kito norėjome patarna
vimų, užlaikymo, visu kuom 
aprūpinimo, o to visko nė
ra ir negali būti. Nei me
tus neišgyvenę, atsiskyrė- 
me.”

Toliau, toji išdykėlė sako, 
kad ji dar daugiau su vy
rais ūžė, dūko ir gavo do- 
varw lytinę liga. i

Tai man neaiški drg. K. 
Rugieniaus k o m b i n acija. 
Vienur tos išdykėlės lūpo
mis kalba prieš esamąjį tuo- 
kimąsi ir įstatymais lyg pir
kimo palaikymą prie vienas 
kito vedusiu gyvenime. O 
kitur nesutiko suėjus į po
rą—pasimetė ir tapo net ly
tinės ligos auka.

Kas norima tokioje apy
sakaitėje pasakyti, ar tas 
kad ^aip kas nori, gali su
prasti ?

Juk išeina taipjeigu gy
vens poroje, tai nebus mo
teriškė pakilus kultūroje, 
supratime, o “jeigu laisvai 
gyvens, tai bus auka sifilio 
ar kokios kitos venerinės li
gos?

Toji apvskaitė tai minčių 
rinkinys, be jokio imatomo 
bendro tikslo, be jokios idė
jos.

Taip anysakaitė skaitosi 
sklandžiai ir iš drg. K. Ru
gieniaus galima ko geresnio 

-<^fiHaukti parašant, spren
džiant sulig jo stiliaus gra
žaus lengvumo.

J. Buivydas.

denį, duoną, vyną, mėsą, o kai 
kada ir visą kiaulę. Paskui dar 
paveikslus, žibučius, žiedus, gė
les, medžių šakas ir lapus ir ki
tokius galus. Man atrodo, kad 
jei mes pradėtum ištikro prieš
tarauti visiems tikėjimams ir 
sektoms, tuo pačiu laiku nevar
tojant tų daiktų, ką jie varto
ja, tai mums jau nieko neliktų, 
kuo žaisti arba ką valgyti.

Tas pats yra ir su šventėm 
ir pasninkais.

Pirma Gegužės yra darbinin
kų šventė. O Lietuvos valsty
bė vos spėjo Įsikurti ir pasisa
vino kaipo tautos solidarumo 
Šventę. Gal ir čia reikėtų ją 
apleisti, juk su tokiais barba
rais mums nepakeliui švęsti 
kartu. O kiek jų tokių visur 
randasi? Galybės. Paimkim 
pasninkus, gavėnią, adventus ir 
kitus panašius dalykus. Mums 
ir vėl reiktų prisilaikyti nuo žu
vų, silkių ar, kitaip sakant, rei
kėtų įsigyti savotišką kalendo
rių, kuriame būtų sužymėtos 
visų tikybų ir sektų bei tautų 
Šventės ir pasninkai, ir pagal 
d. A. B. išsitarimą, kiekvienam 
progresyvini reikėtų visam tam 
boikotą skelbti. čia, draugu- 
čiai, jau būtų gal dar didesnis 
darbas, negu mūsų gaspadinės 
kad turėjo margindamos tuos 
margučius vakarėliui. Aš ma
nau, kad draugas nėra priešin
gas kiaušinio valgymui, o *tik 
tam, kam jie buvo margi, kad 
ir nešventinti ir tą dieną buvo 
vartojami.

Jaimuolių Draugas.

Redakcijos Prierašas. šis J. 
Draugo rašinėlis buvo priduo
tas gan senai, bet kadangi jis 
buvo paskirtas į skyrių “Juo
kai Ne Juokai,” todėl jis ir bu
vo padėtas į šalį, kol bus proga 
peržiūrėti. Paaiškėjus, kad jis 
ne tam skyriui tinka, bet ge
riau tinka šitam, tad nors šiuo 
klausimu jau buvo daugelio iš
sireikšta, talpiname jį. Drau
gas klysta, argumentuodamas, 
kad. d. A. B. priešingas tik 
“margučiam,” o niekam dau-

SKONIS Augščiau
Visko

ŠVELNŪS. . .

Ir Vienok
JIE PATENKINA

Išrinkime lapų, susendini- 
me, mišinyje,—taip jau pa
skutiniame apsaugojimo su
vyniojimo — mes statome

skonį augščiau visko, 
kas gi gali turėt svarbos 
lyginant su geru skoniu?

Ir
pa-

LIGGETT & MYERS TOBACCO CO.

Chesterfield
I PUIKUS TURKIŠKO ir NAMINIO TABAKŲ MIŠINYS
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LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge- 
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas«

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

SIS W. Srd Street
I So. Boston, Mass.
| Tel., So. Boston 0804 W.

Xj tll, . » ■ -4

j Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

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

Polemika ir Kritika

giau. Tai ne tiesa. Nėra svar
bu, ar kiaušinis yra margintas, 
ar ne, bet svarbu jo naudoji
mą? tam tikru laiku.

Kiek atmename, minėtasai 
vakarėlis buvo suruoštas Brook- 
lyno, velykų dieną, kurią tikin
tieji žmonės, katalikai, naudoja 
margučius atžymėjimui tų šven
čių. čia, vadinasi, ir buvo pa
mėgdžiojimas tikinčiųjų, arba, 
bandymas tuo įrankiu (“mar
gučiais”) patraukti daugiau 
publikos. Del to ir buvo dary
ta ta pastaba, kad tai nėra tin
kama pažangiems darbininkams 
naudoti tuos būdus “užganėdi- 
nimui” publikos arba jos “pa
traukimui,” kuriuos naudoja 
katalikai. Nėra svarbu, kas 
margučius naudojo prieš krikš
čionybę. Nelabai svarbu mums 
ir dabar, ar kiaušinis margin
tas, ar ne, bet svarbu tik tas, 
kad pažangiems darbininkams 
nevertėtų vartoti tie religiniai 
papročiai, kuriuos vartoja kata
likai.

Klysta J. D. ir ten, kur jis 
kalba apie gegužinės pirmosios 
paskyrimą Lietuvoj “tautos so
lidarumo švente.” Tai nėra vy
kęs palyginimas, nes Lietuvos 
buržuazinė valstybė paskyrė tą 
dieną, vadinasi, ne oficiale dar
bininkų švente, buksavo švente, 
kad pakenkus dai*hįnjnkams. 
Pastaruosius šaudo, kuomet jie 
bando švęsti tą šventę, išeidami 
į gatvę arba susieidami į susi
rinkimus.

Vieta graži ir lengvai su
randama, tik visi įsitėmykite 
informacijas. Važiuoti Jericho 
Turnpike keliu iki Huntingto- 
nui ir, privažiavus Depot Rd., 
pasukti po kairei. Kuomet pri
važiuosite medinę mokyklą, 
ten bus žmogus, kuris nurodys 
vieta.

Kuopa rengia pramogas ar
ba išvažiavimus ne tam, kad
asmeniniai pasinaudojus, bet 
kad parėmus darbininkiškus 
reikalus. Štai ir dabar iš kuo
pos iždo paskirta $10 Lietuvos 
baduolių sušelpimui ir šie 
draugai aukojo: A. Paukštis, 
A. Rugienius, F. Peldunas, V. 
Pečkelis, S. Vilčauskas ir Z. 
Karpiuvienė po $1; M. Drau- 
gelienė ir II. Vaitaitienė po 
50c. • Viso sudaryta $17, ku
rie ir pasiųsta Lietuvos Baduo
lių Šelpimo Komitetui.

Matote, jau kuopa ir pavie
niai asmenys sušelpė Lietuvos 
b^duolius. Jeigu ir nuo šio 
parengimo liks pelno, tai jis 
bus sunaudotas darbininkiš
kiems reikalams. Todėl visi ir 
visos atsilankykite.

Mamos Vaikas.

BINGHAMTON, N. Y.

įvyks 13 d. birželio. Visi na
riai privalėtų įsitėmyti ir atsi
lankyti, nes bus svarbių rei
kalų. Reikės aptarti prisiruo
šimas prie pikniko, prie ap
skričio konferencijos ir kiti da
lykai.

Į įvyksiantį A. L. D. L. D. 
XII Apskričio pikniką Valley 
View Parke, prie Inkerman,
Pa., 9 d. birželio, iš mūs mie
sto tariasi važiuoti bent kele
tas automobilių. Tai bus pla
čios apielinkės, daugelio mies
tų draugiškas pažmonėsys.

Jersey City Majoras 
Laimėjęs Tik Per Suktybes

Jersey City teisman traukia
ma Th. Cusick, H. C. Canavan 
ir du kiti miesto rinkimų vir
šininkai, kaltinami, kad jie 
suvogę tūkstančius balsų, ne
teisėtai priskaitydami tuos 
balsus savo patronui miesto 
majorui Frankui Hague’ui. Sa
koma, kad jis laimėjęs rinki
mus tiktai per balsų vogimą
ir balsuotojų papirkinėjimą ir 
su pagelba įvairių smurtiškų 
priemonių.

Paryžius. — John N. Wil
lys, prezidenfaš Willys-Ov
erland Aįotor kompanijos, 
pranešė antradienį, kad jo 
kompanija nusprendė būda
vot! automobilių subudavo- 
jimo dirbtuvę Antwerp, 
Belgijoj.

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

CASTON ROPSEVICH LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

VELYKOS IR MARGUČIAI
“Lefcvės” No. 81-mam “Kri

sluose^* drg. A. B. labai smar
kiai bara Ateities žiedo Drau
gijėlės komisiją ir bendrai pro
gresyvius žmones, kam jie bo- 
vijasi su margučiais velykose 
surengtame vakarėlyj. Sako: 
“O juk tai grynas katalikiškas 
žaislas.” O kiek man yra su
prantama, margučiai buvo jau 
vartojami net pora tūkstančių 
metų pirm krikščionybės lai
kų, tarp aigiptiečių ir arabų, 
kaipo pavasarinis žaislas, ir jie 
niekados neužėmė svarbios vie- 

religijoj. Jei katalikai nuo
X pasiskolinę pradėjo juos 

| Šventinti, tai jau ne mūsų kal
tė. Juk jie šventina, kas tik 

1 jiems papuola, k. a, ugnį, van

t J

f

HUNTINGTON, N. Y.
Huntingtoniečiai ne juokais 

sujudo rengtis prie A. L. D. L. 
D. 231 kuojos išvažiavimo, 
kuris įvyks 9 d. birželio. Tai 
bus lygiai metai laiko, kaip ši 
kuopa tapo suorganizuota. Mi
nėdami kuopos metines sukak
tuves, mes turėsime tokią iš
kilmę, kokios dar šioj koloni
joj nebuvo. Mūsų išvažiavi
me dainuos Aido Choras iš 
Brooklyno ir kalbės drg. R. 
Mizara. Muzikantai bus pir
mos klasės, todėl kuri© norės, 
tie galės pašokti. Bus ir ki
tokių pamargiriimų, apie ku
riuos čia jau neminėsiu, nes 
kurie atsilankysite, tie matysi
te. i

Margumynai
Vietinis Lietuvos Baduolių 

Šelpimo Komitetas buvo suruo- 
šęs pramogą. Ji įvyko 29 d. 
gegužės, Lietuvių Svetainėje. 
Tapo suvaidinta nauja komedi
ja “Ant Rytojaus,” o po to 
buvo šokiai. Vaidinimas pa
vyko gerai. Vaidinime daly
vavo: P. Kaminskas, K. Jak- 
ševičienė, V. Čekanauskas, K. 
Klekunaitė, A. Repčys, B. Ka
minskas ir J. Kireilis; suflio- 
riavo M. Bekerienė.

Šiai pramogai Lietuvių Sve
tainės direktoriai aukojo sve
tainę, Nemcek Bros, orkestrą 
dykai grojo šokiams, taipgi ir 
dalis bufeto reikmenų buvo su
aukota. Manoma, kad' pelno 
bus padaryta į šimtą dolerių.

Nors vakaras pasitaikė ga
na šiltas, bet publikos buvo 
nemažai.

Piknikų sezonas jau prasidė
jo. Pirmąjį pikniką buvo su
rengusi šv. Juozapo Draugys
tė, 30 d. gegužės. Piknikas 
pavyko gerai. Publikos buvo 
daug.

A. L. D. L. D. 20 kuopa per
kelia savo susirinkimus iš pir
mo sekmadienio į antrą ketvir
tadienį kiekvieno mėnesio, nes 
sekmadieniais norima turėti 
daugiau liuoso laiko išvažiavi
mams. Sekantis susirinkimas

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 klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metam« tik__ $3; Pusei-------$1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABĄ: Įsidomekit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
I Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu ias 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: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 

]ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
mine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
■pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
■ ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 

I si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

: miestuose.
M. ZUKAITIS

125 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Krabjo 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 y pati škai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretai.
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠIAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

D R. Z MIS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

110 East 1601 Street, N. Y.
Tarpe 4th Avė. ir Irving PJ. 

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

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

Wnnmiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiiiiminninnmniwiiiiiinn^^

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

FORNICIAI 
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Dabar gaunami iš fabrikų šie daiktai: Living Room 
Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite] 

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir It.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmo, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimu, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė o 
milijonai dar nežino apie tai.
Daksnio Galinga Mostls 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 apGekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Doksnis Ointment Co.
518 MAIN ST. BOX 3S2 
HARTFORD, CONN. U.S.A.

Vjncinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved 
Gold Medal Haar- 
ir gamta atsilygins, 
jų dydžių. leškoki- 
vardo dėžutėse. Ne-

■ utvl AN® ,MPROkr« lem Oil CaPsules" 
. Visose vaistinėse tri

te “Gold Medal" 
imkite kitokių.
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Puslapis Ketvirtas

Sovietų Respublika ir Amerikos 
Lietuviai Darbininkai

Rašo JULIUS DAUBARAS

Sovietų Rusijos piliečių karo ir inter
vencijos metu Amerikos lietuvių darbinin
kų spauda daug rašydavo apie prole
tariato sunkias kovas sų baltgvardie- 
čiais ir interventų kariuomene. Nu
rodydavo, kokiose baisiai sunkiose są
lygose prisieidavo kovoti: blokada, in
tervencija, badas, pakrikusis transportas, 
prie išgriauto šalies ūkio. Nežiūrint tų vi
sų sunkenybių, Sovietų Respublikos darbi
ninkų klasė su pagelba valstiečių apsidirbo 
su savo vidaus ir lauko priešais. Tai bu
vo 1919, 1920 ir 1921 metais.

Tuose laikuose daugybėje iš Amerikos 
įvairių Rusijos tautų važiavo į Sovietų Ru
siją, ypatingai 1920 ir 1921 m. Tame skai
čiuje nemažai važiavo ir lietuvių darbinin
kų. Amerikos darbininkų spauda, “Lais
vė,” vėliaus “Vilnis” ir “Moterų Balsas” ir 
pogrindinė “Kova” ne sykį persergėjo va
žiuojančius draugus, kad jie nemanytų, 
kad jų laukia gatavai kepti pyragai, bet 
sunkios sąlygos ir kovos, su Suvietų Res
publikos ir socializmo būdavojimo, prie
šais...

Priežastys važiavimo, mano nuomone, 
buvo keliariopos, o svarbiausia:

1) Amerikoj po imperialistinio karo 
prasidėjo pramonės krizis, kur apie 6 mili- 
onai darbininkų likosi išmesti ant gatves 
bado likimui. O pirmoj eilėj nukentėjo atei
viai...

2) Amerikos buržuazijos puolimas ant

rius, šiugžda, kuris už šmugelį-aferą buvo 
areštuotas ir, rodos, išsiųstas iš Maskvos. 
Trečias Clevelando Kauniatskas, kuris, 
atbėgęs į Lietuvą (iš SSRS.) rašė savo, ro
dos, švogeriui į Worcester, Mass., prakeik
smo laišką apie Sovietų Rūsiją, ir kvietė, 
kad niekas neklausytų, ką rašo “Laisvė” 
apie Sovietų Rusiją ir tt. Čia tik keletą 
pavyzdžių privedu, o jų yra daugiaus.

Kame dalykas?. Kodėl taip atsitiko? 
Jeigu mes giliaus į dalykų stovį pažiūrėsi
me, \tai surasime ir priežastis. Mano nuo
mone; štai kokios: 1) Į Ameriką atvažiavo 
daug smulkiai-buržuazinio elemento, kuris 
papuolęs milžiniškan industrijos verpetan 
ir žiauriausion eksploatacijon stojo į kovos 
organizacijas: Amerikos socialistų partiją, 
I. W. W. (į sindikalistų sąjungą). Į Ame
rikos socialistų partiją stojo, kas tik norė
jo. Užsimokėjai 25 centus ir jau socialis
tas. Kaip auklėjo-lavino socialistų partija 
savo narius, man rodos, kad ir aiškinti ne
reikia: bjauriausios rūšies oportunizmą ir 
šovinizmą čiepijo... Imkim kad ir mūsų 
lietuvišką darbininkų spaudą, kaip tai 
“Kovą” (legalę) prie to paties redaktoriaus 
patriotpalaikio, Smelstoriaus. Kiek tas so- 
cialpatriotas “Kovos” puslapių prirašė 
apie rusofilus ir garbinimui social-patrio- 
tizmą, kurie imperialistiniam karui kilus 
nuėjo tarnauti savo šalies buržuazijai. Tū
li darbininkai, partijos nariai, parašydavo 
apie socialpatriotus, nuėjusius tarnauti sa- 

revoliuciniu darbininkų ir j u organizacijų: i vo šalies buržuazijai. Tokie straipsniai 
- 1920 m. sausio men. Palmerio ablavai ant ’ rasdavo vietą gurbe. Taip tas sociąlpatrio- 

komunistų partijos narių: tūkstančiai | tas yra padaręs ir su mano rašinėliais... 
areštuotų, tūkstančiai išdeportuotų, tūk- Tik prie redaktoriaus draugo Vidiko daly
siančiai buvo priversti slapstytis; komu-! kai pagerėjo, bet ir tai mes dareme' daug 
nistų partija likosi nelegalė. • stambių klaidų, kaip tarptautiniuose, taip

3) Sovietų Rusijos proletariato perga- i vidaus politikos klausimuose.
le; Europos revoliucijbs perspektyvos, re- Kuopų susirinkimai praeidavo vien tik 
voliuciniai klasių kovos mūšiai Centrali-' ant išdavimo raportų, apkalbėjimų, p i- 
nėj Europoj... Tie ir panašūs įvykiai pa-1 mų, vakarų rengimo, be jokio lavir/im$si. 
veikė į mūsų draugus. ■ Mokyklėlių,

Nu-

gvildenančių! marksizmą- niViiz-
Tūli, vaduodamiesi ūpu, nesiskaityda- mą beveik jokių nebuvo. RevoliucinesJe- 

mi su sąlygomis, pilni entuziazmo; tūli iš- ' _ . 
sigandę reakcijos, išvažiavo į Sovietų Res- vėliaus išėjo 
publiką, kad padėjus kovoti prieš baltgvar- dar kelios.

mi su sąlygomis, pilni entuziazmo; tūli iš- ninistinės literatūros, kaip ir nebuvo. Tik 
“Valstybė ir Revoliucija” ir

diečius ir atstatyti išgriautą šalies ūkį.
Bet, deja, nevisi išlaikė savo revoliuci

nes pareigas ir duotąjį žodį. Atvažiavę į 
Sovietų Respubliką susidūrę su sunkiomis 
gyvenimo sąlygomis — škurdu, badu, įvai
riais trūkumais, kaip greit neteko dolerių, 
taip greit dingo nekuriu revoliucionišku- 
mas. Vietoj kovos su Sovietų Respublikos 
priešais, vietoj statybos darbo, prasidėjo į

•• 1^1* —• • •

Stoka teoretinio išsilavinimo, stoka 
revoliucinės praktikos. Nesupratimas 
marksistinės-leninistinės teorijos ir prak
tikos pritaikinti ją prie Amerikos gyveni
mo sąlygų.

Amerikos revoliucinis proletariatas 
nebuvo pergyvenęs tų klasių kovos mūšių: 
generalinių streikų, barikadų kovos, de
monstracijų, ginkluotų sukilimų, ir tt. Pa- 

smulkburžuazinis verkšlenimas — zurzėji-■ vyzdin, draugai latviai viršminėtus daly- 
mas. Daugelis iš tų ūpo revoliucionierių | kus pergyvenę, tai jie ir atvykę į Sovietų 
optavos — bėgo į buožių “tėvynę Lietuvą”, Respubliką žymią ir svarbią rolę sulosią 
kurioje šompolais revoliuciniams darbinin- socializmo laimėjimui Sovietų Rusijoj... 
kams kaulus laužė, po sukapotą odą drus- j Todėl, kad pas juos buvo tvirta revoliuci- 
ką pylė, kitus nužudė. , nė-leninistinė kovos praktika ir mokėjo le-

Ir iš tos, aptaškytos proletariato ninistinę,teoriją pritaikinti prie praktikos 
krauju buožių tėvynės prieglobsčio, rašė —praktiką prie teorijos. To pas mus ne
bjaurius, šmeižiančius laiškus savo gimi- vius, revoliucinius marksistus-leninistus 
nėms bei straipsnius į darbininkų klasės‘kaip tik stokavo...
priešų spaudą, kaip žinomas Amerikos i Taigi nestebėtina, kad užėjus 1920 m. 
draugams aferistas-žvalgybininkas ir fašis-! pradžioj reakcijai, vieni išsigandę pasitrau- 
tas Anupras A, Karalius, kada jam nepa-,kė iš darbininkų judėjimo, kiti išsigandę 
sisekė Sovietų Respublikoje maklerystė...,reakcijos išvažiavo į kitus miestus ir ten 
Tas kontr-revoliucionierius spruko į Lietu-; ramiai sau gyveno, per ilgą laiką nesikiš- 
vą ir ten pradėjo buožių spaudoj rašyti vi- darni į darbininkišką judėjimą, arba visai 
sokius provokatoriškus šmeižtus apie So- nuėjo nuo revoliucinės klasių kovos lauko, 
vietų Respubliką. Žinoma, Lietuvos kru- o dalis nuėjo darbininkų klasės priešams 
vinieji buožės apsiseilėję tą politinį žuliką' tarnauti.. t O treti, bijodami reakcijos, iš- 
panaudojo kovoje prieš Lietuvos proleta- i važiavo į Sovietų Respubliką. Žinomą, iš- 
rus ir valstiečius.... Negana to, tas bjau-' važiavo ir tokių draugų, kurie turėjo ge
rybė .rado vietą (kaip visuomet tos rūšies rus norus, kad padėjus Sovietų Rusijos 
judošiai) . Chicagos menševikų gazietoj.' proletariatui kovoti su interventais, balt- 
Ponas Grigaitis, tas marksizmo darkytojas,; gvardiečiais ir budavoti socialistinį ūkį, 
apsiputojęs rėkė: i..., *.♦——..... ............

' munistas A. A. Karalius apie komunistų' 
tėvynę Rusiją.” 
aferistas (A. A. K.) niekados nebuvo ko-1 
munistas ir į Komunistų Partiją nebuvo 
įleistas, kad ir jis to norėjo ir apie tai tei
ravosi. Amerikos lietuviai komunistai, o 
ypatingai Clevelando draugai, gerai tą ty- 
pą žinojo. Nes jis marksizmą taip “tulka- 
vojo,” kaip kiekvienas menševikas. Man 
teko daug sykių su juom ginčytis. Jis bu
vo spalių revoliucijos priešininkas: “girdi, 
sąlygos nepribrendę—reikėjo duoti-leisti 
kapitalizmui išsivystyt, * o po tam spalių 
revoliucija.” Tai jo mintis. Bet apie tą 
žvalgybininką A. A. K. plačiaus parašysiu, 
kada rašysiu savo atsiminimus apie Lietu-

t vą.
Kitas buvusis Chicagos revoliucionie-

revoliucinius marksistus-leninistus

A. P. L. A. REIKALAI
Balsavimo (Rinkimą) Pasek
mes A.P.L.A. Centro Komiteto 

Ant Sekančių Dvejų Mėty

ant pirmininko
F. RODGERS gavo balsų nuo 

kuopos—58, 3 kp- • 
kp.—22, 8 kp. l ■ 
—5, 12 kp.—4, 14, kP’ 
16, 22 kp.- 
26 kp.—- 
1, 33 kp.

2 
■12, 6 kp.—10, 7 

32, 9 kp.—25, 11 kp.
\ .—16, 17 kp.— 

,* 24 kp.—3, 25 kp.—15, 
_ io, 30 kp.—9, Eastono kp.

i, kp.—11, 34 kp—3, 37 kp—3, 
3’9 kp._l, 41 kp-2, 43 kp-2, 44 
kp-11, 46 kp-4, 47 kp-ll, 48kp- 
_ 4, 49 kp.—2, 50 kp.—6, o2 kp. 1 , 
viso—317.

IG. V. SAVUKAITIS bal. gavo nuo 
2 kuopos—2, 3 kV--9’ 7„k?„'T2’ 8 
kp—2, 10 kp—8, H kp—9. 12 kp'7 
6>P 17 kp._l, 19 kp-4, 22 kp. 

24 kp.-/-4, 25 k 
kp<—10, 30 kp.- 
33 kp.—2, 34 kp 
kp.—5, 38 kp 
—11, 41 kp- 
—5, 45 kp.—' 
48 kp.—i . 
kp,—5; viso—251.

’ PALACKY balsų gavo nuo 3 
11, 7 kp.—2, 8 kp.—1, H kP’— 
19 kp.—3, 22 kp.—1, 33 kp- L 

- tp.1‘42, 44 kp-1, 47 kp-2, 49 

kp.—1; viso 25.
ANT SEKRETORIAUS

j MILIAUSKAS balsų gavo nuo 
2 kP.-39, 3 kp.-ll, 6 kp-10 7 kp. 
L s, 8 kp-32, o kp.-25, 10 kp-8.

.7, 12 kp—7, 14 kp.

27
13, Eastono kp.—10, 

9, 36 kp.—5, 37 
13, 39 kp.—6, 40 kp. 

.r. -16, 43 kp.—16, 44 kp.
6, 46 kp.—L 47 kp.—21, 

3, 49 kp.—32, 50 kp.—3, 53

kp.
1, 2, 49

•8, 
16, 17 

11, 24 kp.—4, 25 kp.
'5, 27 kp—8, 30 kp— 
_ 4, 33 kp.—U, 34 kp. 
5, 37 kp—6, 38 kp— 

, k„T4, 40 kp—3, 41 kp—9, 
L4, 44 kp-6, 45 kp-6,47kp. 

.3, 49 kp.—28, 50 kp.
386.

JURMAIČIŪTE balsų gavo nuo 
. kp-7, 8 kp—1, H kP'-8’ ,12 K 
I3, 17 kp-3, 19 kp-7, 22J1P--1' 
24 kp—2, 25 kp—9, 26 kp. , 
kpJ2, 30 kp—19, Eastono kp—6, 
o! ’ 1 J 1 37 kn—2, 38 kp—1, 39 
kJ,JX 40 kp—8, 41 kp—8, 43 kp. 
_fl4, 44 kp—6, 46 kp—5, 47 
kp._5, 49 kp—6, 53 kp. a, 
142.

s. K. SCHULTZ 
2 kp.—24, 3 kp—1, 7 kP- o 
_ 1, 9 kp.—1, 22 kp. -.
30 kp—1, 33 kP’—3’ 44 kP‘‘

"Ii6' ŽEMAITIS baįų f7°26nkp— 

kp—2, 8 kp—1, H _lj 42 kp. 
j, Eastono kp—L 4- 1 2?
_ 12, 44’’kp.—3, 4J KP-

■‘ANT IŽDININKO
p. p. LEKAVIČIUS balsu gavo 

nu„ 2 kuopos-45 3 kp- 3, 7 J_ 
15, 8 kp—23, 9 kp—19, H KP 
£kp._7, 14 kp-1, 17 kP-8,.19 
kp—3, 24 kp.—4, 2a k] 
—6, 27 kp—1, 30 kP 
kp—1,33 kp-—, 
—3, 40 kp.
44 kp.

11 kp 
kp.—14, 22 kp. 
—10, 26 kp.—1 
2, Eastono kp.- 
—11, 36 kp.—I 
12, 39 kp.— 
43 kp.- - 
—30, 48 kp 
9, 52 kp—H; viso

3, 48
6, 53 kp—5; viso—

-10, 8 kp.
1, 24 kp.

■2; viso
•1,

- —5, 37 kp.-"3’ 
—2, 40 kp.—U, 41 

-• ■ ,_6, 43 kp.—6, 44 kP. 
.-6, 46 kp—3, 4J kp.-31. 

; 49 kp.—33, 52 kp—9,

2, 34 kp—U, 86 kJ- 
88 kp—12, 39 kp; ■■ 
kp—15, 42 kp—< 
__2, 45 kp.' 
48 kp—8, 
kp.—4; vis

K. STASINCKAS balsų gavo nu 
2 kp._i4, 3 kp.—8, 7 kP-ĮO; 8 kp' 
11, 9 kp-20, H kP 
22 kp.—2, 24 kp- 
kp—3, 27 kp—1.
no kp-2, S3 kp- 
kp—6, 39 kp— .
2, 42 kp—1, 43 kp. - 2 kp.l;
kp._2, 47 kp—3, 49 KP- 
viso—'115- >

J. TAUROZAS balsų gavo nuo 
k,_io, kP--5 27

,_ 1, 33 kp.—3, 38 kp.
-2’ 39 k1P742’kp°-r"46 kp-2,"47 

4k2p.X9 kp-t viso-54.

A. T. ADOMAITIS balsų ^gavo^ nuo 
2 kp—13, 3 kp—5, 

17 kp—7, 24 kp— 
kp__4, Eastono kp.' 
—6 38 kp— 
41 kp- 
kp—6, 46 kp.
2, 52 kp—,

T GIRSZTOFF balsų gavo nuo 2 
kp—5, 3kp—10, 8 kp—1, 9 kp. , 
M 26 kp—3, 27 kp—1, 39

•m, Eastono kp—2, 33 kp—2, ‘ 
-3, 41 kp—1, 44 kp—2, 47 kp.

PHILADELPHIA, PA. PHILAD.

DIDELIS IR LINKSMAS

Piknik

1, 9 kp. 
kp

2, 17 kp.—2;
1, 25 kp.—8, 26 

_į, 30 kp.-2, Basto- 
■ , — 7, 34 kp.—1, 61 
.2, 40 kp.-3, 41 kP--

4, 44 kp.—5, 46

■3, U kP 
1, 30 kp—

■2, 
19, 26 
-8, 37 

5 kP.-2, 39 kp.-1, 40 kp.-2, 
—1 42 kp.—3, 43 kp.—o, 44 

’ ■ __i, 47 kp.—2, 50 kp.
1, 53 kp.—3; viso—128.

tTTpllO, 11 kp-13,12 kp 
in Ln—7. 24 kp.—2, 25 kp.

2, 33 kp.

kp.'
19 kp.-
kp.—5:
kp.—<, 
3; viso—42.

ST. M. LIESIS balsų gavo nuo 2 
kp._3, 8 kp.-2, 9 kl>--*’]112'2"39 
17 kp.—1, 26 kp.—2, 33 kp. 2, 
kp-2, 41 kP.-6, 42 kp-1, 43 kp. 
—13, 44 kp.—2, 49 kp.—U viso 37.

M. URMONIŪTl-
2 kp.—U, 3 kp.—1
—25, 9 kp.—7, H kp.
1, 14 kp.—

Ė balsų gavo nuo 
•5, 7 kp.—1, 8 kp.

12 kp.— 
.—1, 22 

kp.2.77'24 kp.-5, 26 kp--9, 27J<P-- 
7> 30 kp.—16, Eastono kp ° 00 
J-6, 34 kp.—1, 36 kp.- ‘ 
3, 38 kp.—4, 39 kp.~ 
41 kp.—6, 42 kp. ^5, 
1 
—7, 53 kp.—1; viso 170.

1, 17 kp—7, 19 kp.-

1. —3, 33 kp.
2, 37 kP— 

-2, 40 kp.—3, 
43 kp.—4, 44

kp._2^ 46 kp—L 47 kp.—7, 50 kp. 
—7, 53 kp—1; viso 170.

Balsavime dalyvavo viso 40 kuopų, 
5-tos kuopos balsai liko nepriskaityti, 
nes nėra kuopos komiteto parašo.

J. GATAVECKAS, 
Centro Sekr.

RENGIA SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 1

Nedelioje, 9 d. Birželio-June,
PUIKIAUSIOJ VIETOJ

LAUREL SPRINGS, N. J.
Pradžia 10 vai. ryte ĮŽANGA 25c.

Dainuos Lyros Choras, visiems gerai žinomas, kuris 
darbininkų dailėj. Taipogi bus puiki orkestrą, grieš visokii 
bus ir įvairių žaislų, skanių valgių, saldžių gėrimų, šaltos 
Havanos cigarų. Vieta graži, prie upelio ir gražaus miš 
žmogų viliote vilioja savo gražumu.

Kviečia visus ir visas skaitlingai važiuoti į Šį pikniką J

P. S. Puiki šokiam svetainė su stogu, todėl lyjant nebu 
nes pastogės užteks visiems.

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. Fe. 
dešinei imkite Clementon karą ir važiuokite apie 45 minui 
Laurel Road. Išlipus eikite po dešinei apie 7 minutes; perėji 
ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite.—Persikėlus ta 
Ferry, po kairei galima imt Berlin Bus, eina kas 20 minučių 
apie 30 minučių, keliu White House Pike iki Laurel Road, už lt 
tų. Išlipus eiti po dešinei tuo keliu, kur rašo: Laurel Ave., apie" 
minučių.—Taipgi eina Berlin Bus nuo Broad ir Filbert Sts., Phil 
Pa., kas pusė valandos, už 30 centų ir daveža visai arti vietos. P- 
važiavus trekes, ant sekančio sustojimo reikia išlipt ir vienas blol 
paeiti iki tilto.—Automobiliais, pervažiavus Delaware tiltą, irr
White House Pike. Važiuokit iki Union Avė. ir sukite po dešin 
Laurel Ave. ir važiuokit tiesiai, kol rasite tiltą. Pervažiavus, pasuki-' 
te po dešinei, ten rasite pikniko vietą.

"Žiūrėkite, ką rašo ko- į bet čia gerų norų neužtenka.
"y" .... . Tiesa, tūli Mr augai tvirtai išlaikė savo

Turiu pasakyti, ^ad tas i revoliucines pareigas, nežiūrint sunkių są
lygų, kokios tuo laiku buvo. Turiu pažy
mėti, kad tokių tvirtų užsilikusių draugų 
amerikiečių čia Maskvoj randasi keletas, 
būtent: Vadapalas (Ketvirtis), kuris dabar 
išvažiavo į Sibirą, prie darbo aukso kasyk
loj, Fabrica, Repšys, Zdramavičius, Valen
tą. Daugiaus nematyt. Tie draugai daug pa
sakoja apie baisiai sunkias tų laikų pergy
ventas sąlygas. Kiti, kurių čia buvo keli 
desėtkai, del sklokų, karjerų ir šiaip smul- 
kiai-buržuazinio nukrypimo nuėjo velniop. 
Vieni buvo išvyti iš Maskvos, kiti patys iš
bėgo, treti optavos į Lietuvą ir virto rene
gatais, škurnikais—darbininkų klasės prie
šais.
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Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, didinu ik n (.’MA

LIAVOJ U VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dienų ir nedėlio- 
mis nuo 9 c30 iki 5 va), po pietų

MARGARETA VALINČIUS 
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

‘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, kuriuog ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbas J 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTIN 

“VARPO
Kep tu ve

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balch u n as. Savininkas. Tel. Stagg 6533

Tel.: Greenpoint 9682

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

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

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. S.
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

Nau- 
biznp

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

Avenue, MENDELO
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

i

Juos, išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelphia, jPj.
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John Naujokas
kauskas, 214 Schuylkill 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir Įeiti 
Brooklyn© ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir ifcmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

Taip-pat progresy viskas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuves ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko Jono—John’s Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my
li rūkyti ir sako be jų biznyje ne
galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyn©, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystčs 
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 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir“ privatiikiems žmo
noms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

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

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderinti^ 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

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

užsakymus (orderius).



ylrečiad., Birželio 5 d., 1929 Puslapis Penktas . <
WILKES-BARRE, PA., IR i atvažiavę į Southfordą klaus

kite R. Gracy. To žmogaus 
ūkę čia visi žino; taipgi jisaiAP1ELINKE

---------  turi mažiuką biznį prie pat
Dar Apie Devintą Birželio steito kelio, palei pat gelžkelį 
Nėra nei mažiausios abejo- ir nuo jo krautuvėlės (štoriu- 

nės, jĮad bus daug žmonių bir-!ko)
9 d. Valley View Darže, j

matysite pikniką.
Southburio Pusdzūkis.

vardu—J. Klučinas ir pasiųsti 
sekretoriui R. Mizarai, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Jeigu visi lietuviai bendrai 
veiktų, tuomet galima būtų di
delį darbą nuveikti ir daugelį 
Lietuvoj baduolių sušelpti.

Išmestieji iš darbo tuojaus 
sudarė pikietus apie dirbtuves, 
ir žiūrės, kad nebūtų priima
ma skebai. Lokautas yra fa
brikantų žingsnis, su kurio pa- 
gelbą jie stengiasi sulaužyti 
odos darbininkų uniją.

sučiupo New Yorke, po num. 
73 Delancey St., kitus tris įta
riamus pinigų dirbime ir sklei
dime : Alfonzo Marzano, 
James Sepio ir Frank Capana.

k iš Wilkes-Barre ir jo 
nkių, bet ir iš tolimesnių 
ijų. Atvažiuos automobi- 
busais ir specialiais trau- 
is. Man teko sužinoti, 
iš Scrantono ne tik atva- 

visi, kurie tik turi atito
lins, bet ir specialiu trau- 
Laurel Line. Na, iš ar

inių kolonijų tai šiur visi

E. CHICAGO, IND
žie-

•g. Ona Vanagaičiūtė turi 
ošus kelius 
tus. Kas tai per sportas 

, ji to nesako, 
ažiuokite, tai ir 

i gerai. Nei mažiausios a- 
jonės nėra, kad sportas bus 

.mgeidus. O kas nežino drg.
Vanagaičiūtės? Ji yra žymi 
pianistė ir niekados neatsisa
ko dalyvauti programoj, akom
panuoja pianu, 
bus su sportu 
Darže.

Wilkes-Barre
mokytojas Botirius prie 
dainų suruoš ir sportą, po var-1 
du “Pypkius.” Na, kurie jusi 
skaitote Chicagos darbininkų i 
dienraštį “Vilnį,” ten jūs ma-

■ t^exkas dieną įvairius rapor
tus pypkoriaus. O kiek ten j 
juokų! Kuris tik kartą pa-j^f 
skaitė apie pypkorius, tai jis! 
ir visados nori. Tai nėra neiĮ 
mažiausios abejonės, kad pyp- 
korių sportas bus žingeidus.! 
Tat visi rūkoriai ir ne rūkoriai) 
būkite birželio 9 d. Vali 
View Darže, Inkerman, Pa.

Reporteris.

specialius

Tik sako, 
matysite.

Dabar gi ji 
Valley View

Aido Choro 
naujų

SOUTHBURY IR OXFORD 
CONN

Gegužės 12 d. Ateities 
do Vaikų Draugijėlė buvo su
rengus teatrą ir koncertą. Pa
rengimas buvo rengtas užbaigi
mui pamokų sezono. Sulošė 
keturių veiksmų veikalą “Iš
važiavo.” Lošė patys žiedie-

Ičiai. (Pavardes dalyvių pra
leidžiame, nes jos taip supai
niotos su veikalo pavardėmis, 
kad nieku būdu negalima su
prasti, kas kokias roles lošia. 
—Red.) Veikalas suloštas vy
kusiai, kaip nuo jaunuolių, tai 
geriau negalima nei reikalauti. 
Buvo deklamacijų ir skambino 
ant piano; paskui vaikų cho
relis sudainavo kelias daineles 
ir sudainuojant Internacionalą 
programa užsibaigė.

Nors pelno nuo parengimo 
neliko, bet visgi parodyta, ką 

'jaunuoliai išmoko. Apgailėti- 
ina, kad publikos mažai buvo, 
j Jeigu čia būtų tarpe darbinin- 
jkų draugiškumas, tai ir jau
nuolių galima būtų turėti daug 
i daugiau ir tuomet jie dažniau 
įgalėtų pasirodyti savo paren- 
j gimais.

Varde A. L. D. L. D. 70 
‘ kuopos tariu ačiū vaikų drau- 
jgijelės mokytojai A. Marcin- 

- j kaitei, kuri per visą šį sezo- 
Iną vaikus mokino; E. Pečiu- 

y kaitei, kuri visuomet reikale 
pagelbėjo; E. Staniukienei, 
kuri skaitymo mokino ir L. 
Kreikienei, kuri veik visą lai
ką tvarką pridabojo.

Šioj apielinkėj darbininkai 
I neorganizuoti ir labai paverg- 
Iti. : 
tuvėje darbininkus verčia au-[ 
koti po dienos uždarbį kas 
metai kokiems ten labdarin
giems tikslams. Pirmiaus ku
rie dirbo pirmus metus ir pra
dėdavo skųstis, kad neturi pi
nigų, tai iš tų užtekdavo/ po 
$2, dirbanti antrus metus jau 
turėjo duoti ne mažiau, kaip 
po $3. Šiais metais pats su-! 
perintendentas vaikštinėjo po 
dirbtuvę ir agituodamas aukoti 
pasakė, kad kiekvienas turi 
duoti ne mažiau, kaip po $4, o 
kurie neduos, tiems šioj dirb- : 
tuvėj darbo nėra. žinoma, 
kiekvienas duoda, nes nenori 
pasilikti išmestu iš dirbtuvės. 
Kadangi darbininkai neorga
nizuoti, tai visi tyli, nes jeigu i 
kuris prasitars ką nors, g^Hi^ i • hm • v i • • n 
už tai atsidurti už dirbtuvės jPem Paskleidę
vartų, t-

Dar 135 Valgyklų Streikieriai
Pavyzdžiui H. V. Co. dirb-ISiunQamj Kalėjimai! 

> T Z"1 n 1> 1 1 t'A Ir 11 n T T ZA 1 1 T I

Areštavo dar 135 darbinin
kus už dalyvavimą masiniuose 
pikietuoše streikuojančių val
gyklų darbininkų . Visi atsi
sako mokėti pinigines pabau
das, ir todėl siunčiami kalėji
mai! trumpesniam bei ilges
niam laikui. Masiniai streikie- 

i rių pikietai, nepaisant teismiš- 
kų drausmių-indžionkšinų, da
rosi vis didesni. Komunistai, 
kurie visuomet st®vi priešaky
je streikierių pilnėtų ir de
monstracijų, gaivina streikuo- 

į jančiųjų dvasią ir ragina lau- 
Ižyt visus teismų įsakymus, ku
inais bosai nori atimti darbi- 
i ninkams streiko teisę.

A. L. D. L. D. I Apskričio 
ir L. D. S. A. 111 Rajono eks
kursija įvyks 9 d. birželio į 
Calumet City miškus, ant Ta- 
rcne (?—Red.) Avė., tarpe 

1159 ir 155 gatvių. Kviečiami 
visi vietos ir apielinkės lietu
viai dalyvauti.

Šermukšnis.VIETOS ŽINIOS
Gegužės 19 d. įvyko A. L. 

D. L. D. 70 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Tarpe įvairių 
kuopos reikalų, prisiminta ir 
apie Lietuvos baduolius. Ka
dangi ižde pinigų nėra, tai iš 
iždo paskirta tik $3 ir nariai 
aukojo sekamai: P. Sakas, A. 
Staniukynas ir J. Rakauskas 

Ipo $1; J. Kudirka 25c. Viso 
$6.25. Taipgi iš iždo paskirta 

I$4 jaunuolių vasarinei mokyk- 
eonu i laL kurie ir pasiųsti sekreto- 

nui A. Juriui.

A. L. D. L. D. 225 kuopos 
įvyko susirinkimas 5 /L gegu
žės. Susirinkime dalyvavo jau 
(Kugiau narių, kaip pirmes- 
niuose susirinkimuose. Susi
rinkime prisirašė vienas nau
jas narys R. Dudukas, jaunuo-1 
lis. Taigi kuopa jau turi už Į 
šiuos metus užsimokėjusius 5 i 
jaunuolius. Ir seni nariai be
veik visi užsimokėję, 
narių yra dar keli neužsimo
kėję. Vienas draugas yra ser
gantis. Mat, buvo Suvienytų) Tą pačią dieną A. L. U. 
Valstijų kariuomenėj ir buvo Kliubasjaikė mėnesinį susirin- 
pasiųstas į Franciją ginti “tė
vynę” nuo vokiečių, o tie ne
labieji pavaišino gazais. Su
grįžęs pasveiko ir tūlą laiką 
buvo sveikas, bet dabar vėl 
sunkiai susirgo ir yra išvežtas 
į ligonbutį. Linkime> mūsų 
draugui Jonui Ražui greito pa
sveikimo ir vėl darbuotis su 
mumis.

Nutarta ateinantį kuopos su
sirinkimą perkelti iš 2 d. bir
želio į 23 d., nes 2 d. birželio 
Waterbury buvo apskričių pik
nikas, o mūs kuopa toj vietoj 
susiorganizavo, tai nutarėme 
visi važiuoti į pikniką. Taigi, 
draugai, įsitėmykit, būkite visi 
23 d. birželio susirinkime ir 

- katrie neužsimokėję už šiuos 
Ynetus, turime užsimokėti, nes 
paskutinis mėnešis mokėjimui. 
Draugai, katrie negalite užsi
mokėti, tai bukite susirinkime 
ir praneškite priežastį, o kuo
pa tars tame dalyke.

Taipgi kuopa jau viską pri
rengė kas reikalinga piknikui. 
Teko patirti, kad ūkininkai da
ro repeticijas su virvės trauki
mu. Taigi, miestiečiai, prane
šu/ kad organizuokitės discip
linuotai, kad nebūtumėte nu
traukti kokias dvi mylias. Pik
nikas įvyks 9 d. birželio; pra
džia 11 vai., ant R. Gracy 
ūkės. Prašome nesivėluęti, 
pribūti ant laiko, nes visiems 
žinoma, /kad ūkininkai negali 
per naktį piknikaut, nes jiems 
reikia karves pasimelžti.

Kelrodis į pikniką: katrie 
važiuosite per Seymour, tai 
važiuokite Danbury steito ke
liu ir kaip tik pervažiuosite 
(per Oxfordą, tai tėmykite iš
kabas, kurių bus dvi: vieną ra
site, tai žinokite, kad jau ne
toli piknikas, o kitą radę, tai 
sukitės po kairei ir už kokių 
trijų šimtų pėdų rasite pikni
ką. O kurie važiuosite ki
tais keliais, iš kitų pusių, tai

kima. Besvarstant kliubo rei
kalus, taipgi prisiminta ir apie 
Lietuvos baduolius. Nors bu
vo ir tokių narių, kurie prieši
nosi tam darbui, bet visgi di
džiuma nutarė iš kliubo iždo 
paskirti $10, kurie ir tapo pa
siųsti Lietuvos Baduolių Šelpi
mo Komiteto sekretoriui R. 
Mizarai. Nors tai maža au
ka, bet visgi prisidėjo prie 
baduolių sušelpimo. Jeigu 
kliubiečiai neatsisako po ke
lius desėtkus dolerių aukoti 
paminklų statymui, tai šiam 
reikalui, kuris daug svarbes
nis, reikėtų daugiau aukoti.

Čia gyvuoja moterų laisvas 
kliubas. Bet apie tai, kad jos 
būtų ką nors darę sušelpimui 
Lietuvos baduolių, nieko nesi
girdi. Nejaugi jos nieko ne
girdėjo apie tai, kad Lietuvoj 
žmonės badauja? Yra vietinė 
A. L. S. (?—Red.) kuopa, šv. 
Onos Draugystė ir Šv. Stanislo
vo Draugystė, kurios taipgi tu
rėtų prisidėti prie Lietuvos ba
duolių sušelpimo.

Aukas turite siųsti Lietuvos 
Baduolių šelpimo Komitetui, 
išrašant perlaidas iždininko

Ad E 25

Nuga-Tone Teikia Sveika
tą ir Stiprumą

Ponas Clarence E. Vassey, Great Falls, 
S. C., yra labai dėkingas už tai, ką Nuga- 
Tone jam yra padaręs. Jis nori, kad kiek
vienas pasinaudotų iš jo patyrimo. Jis ra
šo laišką išdirbinėto jams Nuga-Tone se
kamai: “Aš širdingai rekomenduoju Nuga- 
Tone kiekvienam kuris turi menką sveika
tą. Tokiems žmonėms jis ištlki'o pagelbės.“

Virš pusė miliono žmonių surado, kad 
Nuga-Tone yra puikios gyduolės, nes jos 
grąžina sveikatą, stiprumą, džiaugsmą, kuo
met kitos gyduolės nieko n'epągelbsti, ir 
jūs turėtumėt jas pabandyti, jei esate silp
nas, turite trubelių su užkietėjimu vidurių, 
galvos skaudėjimu, svaigulį, turit .prastą 
apetitą, viduriai nevirškina, neveiklios ke
penys arba pūslės įrltaclja, negalite gerai 
naktį pasilsėti ir jaučiatės visuomet nu
vargusiu. Jūs gšlit gauti Nuga-Tone, kur 
gyduolės yra pardavinėjamos. Jei jūsų ver
telga neturi jų stake, reikalaukit, kad jis 
užsakytų jų iš olselio vaistinės.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETU VIŠKAI-ANGLISKAS 

ir
ANGLISKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25-!

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

Bell Phone, Poplar 7541

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker

Banku Superintendentas 
Pasiglemžė $30,000

Buvęs N. Y. valstijos bankų 
superintendentas Frank H. 
Warder į savo delmoną įsidė
jo bent $30,000 iš City Trust 
Banko, kuris nesenai nusiban
krutavo, pražudydamas žmo
nėms apie $7,000,000. Demo
kratų politikierius Warderis 
užėmė tokią vietą, kad jo par
eiga buvo žiūrėt, kad bankai 
būtų tvarkiai vedami, ir imt už 
kalnieriaus tokius bankų virši
ninkus, kurie daro suktybes. 
Bet Warderis susigiedojo su 
šio banko prezidentu Ferrari 
ir abudu plėšė banką, dalinda
miesi jo pinigais. Warderis iš 
banko kuopėsi pinigus vardu 
“Redraw”; o tai yra atbulai 
susilebizuotas Warderio var
das. Desėtkai tūkstančių do
lerių iš to banko teko ir ame
rikiečių italų ifąšistų laikraš
čiams; šimtai tūkstančių buvo 
prašmugeliuota prekybai opiu
mo, kokainos ir kitų įstatymais, 
draudžiamų nuodingų svaiga
lų ; didelės pinigų sumos nuė
jo ir į degtinės šmugelį.

$800,000 Falšyvy BumaškŲ
Areštavo penkis vyrus, ku

rie, spėjama, padirbo ir pa
skleidė $800,000 falšyvų dvi- 
dešimtdolerinių, dešimtdoleri- 
nių ir penkdolerinių “Federal 
Reserve” bumaškų. Suėmė 
Ugo Gianpaoli ir jo šoferį An- 
reą Rudį, abudu po. num. 518 
Graham Ave., Brooklyne, kur 
rapo pinigų dirbimo įtaisus. 
Gianpaoli taip pat nužiūrimas, 
kad jis bus nušovęs kovo 16 
d. gemblerį Emilio Ferrando. 
Pastarasis buvo paimtas pą.vė- 
žyt automobiliam, nudėtas ir 
išmestas į rėvą ties Nostrand

Gianpaoli pastatytas po 
$50,000 kaucijos iki teismo, o 
jo padėjėjas Rudi—po $1,500.

Daug maž tuo pačiu laiku

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

mas- .

Lokautas 2,000 Odos 
Darbininku

Fabrikantai piniginių 
nelių ir kitų odos dirbinių pa
skelbė lokautą dviem tūkstan
čiam savo darbininkų, tuo tar
pu uždarydami jiems duris vi
sų savo dirbtuvių. Samdyto
jai tuo žygiu nori sustabdyt 
agitaciją, kuri buvo varoma 
šių darbų unijoj už 40 valan
dų darbo savaitę ir kitus pa
gerinimus darbininkams. O 
tą agitaciją varė komunistai ir 
didelis skaičius jiems prita
riančių kairiųjų darbininkų, 
kurie, atsisakė pildyti fabri
kantų valią, kuomet pastarieji 
ilgino darbo laiką, kramtė 
darbininkams algas ir kitaip 
juos vis labiau skriaudė.

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 kuogenausia.

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y,

užsienyj — $1.50, vienas 
numeris 15c.

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

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

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

“Tarpininkas” 
vakortę į 
vanų.

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

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

pagelbės jums apmo- 
Įsigykit “Tarpininką”

332

Skaitykite ir 
Platinkite

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas savaite 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 
korų darbkorų, proletarinių 
šytojų ir poetų skaičius.

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

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

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

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

45, red. gaz.

M 
sel- 
ra-

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

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

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

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

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

BUS DVI PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTROS, KURIOS GRIEŠ BE PERSTOJlMO
Tai dar ne viskas. Dainuos visos New Yorko apielinkės darbininkiški chorai, vadovaujami V. Žuko; dainuos kiekvienas 

skyrium ir bendrai visi. Susidarys choras iš apie 250 ypatų.
Iš Philadelphijos atvažiuoja draugai į pikniką specialiu 

traukiniu; iš Scranton, Pa., iš Wilkes-Barre, Pa., ir keleto 
kitų miestų atvažiuoja busais. Turime žinių, kad atva-

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

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

Dalyvaus seni darbininkų judėjimo darbuotojai J. ŠUKYS ir. H. STANKUS, kurie nuo žydinčios jaunystes iki žilos galvos 
stovi pirmose eilėse kovojančių darbininkų. “Laisvės’1 piknike girdėsime jų prakalbas.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

"LAISVĘ”

JUOZAS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje žauki- 
tčs pas mane. Pas mano galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausioie vietose ir už Žemą 
kainą.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GIUBORIUS

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

1439 South 2nd Street
. PHILADELPHIA, PA.

'' TELEFONAI:
Keystone___ 4-_______ Main 9669
Bell______________ -_ Oregon 5136

IIIQIIIOIIIQi IIQIIISItIQIIIQIIIQIIiaillQIllSin mat iiiaiiiaiiiDinDIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus Amžinas priešas?—Šąltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Ilrhar/e Cnlrl Pnurrlnre (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- urodiis tom rowqcib bij0< Už 75c už baksą apSiginkiuok 
nuo . savo amžino priešo 1

Ilrhn I PY TtIk ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI UU LUA amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

151 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. 
___________________ L. ORDER BLANK ------ - ------------ ---------

Siųsdami pinigus bu savo adresu, užrašykite:

A5, žemiau pasiraSęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas ........  —---------- -.................... -..........................................-......—

No.

Miestai State.

IIIIQIIIQIIIOIIIQIIIQIIH

St. or Ave.

IIIDIKGIIIDIIIEIIICIII

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL \ ig&GHB

PHONE, REGENT 2177-0474 SU lijtPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th StsJ"Rew York City

Įsteigta 25 metai. Būk nepriguhniiigas. 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

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
FYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki FA rAnhi “Aliui. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c D V vCulų

M. TED ELBAUM, 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

■ — 

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

•Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS:
Panedėliais ir 

utarninkais

Trys gariniai kambariai delei 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



•' Puslapis šešt: , ’ ’'' 'r'1'

Vietos žinios
TrečiačL, Birželio 5 d., i

New Yorko Žinios.

Darb. Literatūros Draugijos 
Centro Komiteto Nariams

! West Side Pagerinimai 
Lešuosią $175,000,000

Šį ketvergą, kaip 7:30 va
kare, “Laisvės” bute, įvyks 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos C. K. su
sirinkimas. Visi nariai malo
nėkite būti laiku.

L. Prūseika.

Nusuko Fabrikantams 
$50,000 ir Nusišovė

Nusišovė drabužių fabrikan
tas Solomonas Bashwitz savo 
kambariuose po num. 27 W. 
72nd St., New Yorke. Jis 
buvo partneriuose su keturiais

West Side Pagerinimo Pla
no vykdymas lėšuosiąs $175,- 
000,000. Bus nuimta New 
York Central gelžkelio reles 
nuo Vienuolikto Avė. Tas 
avenue buvo žinomas, kaipo 

i “mirties avenue,” todėl kad 
Į ant jo relių kasmet atsitikdavo 
daug suvažinėjimų. Gelžkelio 
reles vienur bus augštyn iškel
tos, taip kad galima būtų po 
jomis praeiti ir pravažiuoti, o 
kitur jos bus po žeme suvestos. 
Bus praplatintas ir pagražin
tas Riverside Parkas, ypač 
145-tos gatvės srityj ties Hud
son upe. Bus daroma ir įvai-

kitais. Šie keturi kaltino Bash-Irių kitų padailinimų West Si- 
witza, kad jis nusukęs firmai įdėj. TV 1 ’v 1 J 
$50,000. .
dymą jis norėjo užbaigt 
nesmagumus su partneriais.

Matyt, per nusiži
Iš miesto iždo tam ski- 

$50,000,000; valstija 
vo į prisidėsianti su $15,000,000. 

. New York Central gelžkelio

ama

Ridgevvoodiečiai, Lipykite!
Visuotinas Narių Susirinkimas

5 d. birželio, Degulio svetai-

l kompanija gi daranti miestui 
j tokius nusileidimus, kurie esą 
I verti $110,000,000. Tuo būdu 
visas projektas apskaitliuoja- 
ma $175,000,000.

Iš A. P. L. A. 49 Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko pereitą 
sekmadienį. Narių dalyvavo 
vidutiniai, kaip ir visuomet. 
Šiame susirinkime išklausyta 
raportai iš lietuvių baduolių 
konferencijos. 'Priėmusj rapor
tą, buvo paklausta, kiir dingo 
viena priimta rezoliucija mi
nimoj konferencijoj. Tačiaus 
niekas nieko neatsakė.

Laikytasi pirmiaus padaryto 
tarimo, kad kiekviename susi
rinkime parinkti aukų sušelpi- 
mui Lietuvos baduolių, ir šia
me susirinkime .surinkta $5.25 
ir išrinkta trys draugai: Gend- 
vila, Zickus ir Tranauskas per
eiti per vietos lietuvius paren
kant aukų.
‘Išklausyta raportas iš buvu

sio 22-ro seimo; raportas buvo 
aiškus ir ‘likosi vienbalsiai pri
imtas. Priėmus raportą, pri
imta rezoliucija, užgirianti vi
sus 22-ro seimo darbus, šia
me susirinkime 'liko priimta 3 
nauji nariai, ir tas duoda su
prasti, kad mes remiame ne 
žodžiais, bet darbais, užgirda- 
mi seimo darbus.

Rezoliucija skamba seka-

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

“LAISVĖS” DIREKTORIAMS
Pranešu, kad direktorių su

sirinkimas bus ketverge, 6 bir
želio, “Laisvės” name, 8 vai. 
vakare. Visi ateikit, nes yra 
svarbių reikalų.

J. Nalivaika.
(132-33)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Prašome Mass, valstijos darbinin

kiškas organizacijas nieko nerengti 
ant rugpjūčio 18, 1929, nes tą dieną 
A. L. D. L. D. 11 kuopa rengia mil
žinišką pikniką dienraščio “Vilnies” 
naudai. Piknikas bus Olympia Par- 

Už komisiją—J. Petkūnas.
132-33

ke.

AK K O N, OHIO

L. D. 
pikni-

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA puikus kamba
rys, yra visi įtaisymai ir paran- 

kumai. L. Keinis, 71 Wyckoff Ave., 
Brooklyn, N. Y. 132-34

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

PARSIDUODA namai Cypress Hills,
2 šeimynų namas, maudynes, 

steam heat, elektra, garadžius, kai
na $9,950. 2 šeimynų mūrinis kam
pinis namas, 11 kambarių, elektra, 
steam heat, garadžius, kaina $13,500. 
Jei bus įmokėta 1^5,000, tai kaina 
bus $12,900. Richmond Hill, 2 šei
mynų, 11 kambarių, visi šviesūs, 
maudynes, elektra, garadžius, lotas 
30x100, kaina $9,700. Williamsbur- 
ge, 6 šeimynų mūrinis namas, po 
4 kambarius, maudynės, elektra, kai
na $9,950. 8 šeimynų, kaina $10,500. 
B. A. Zinis, 499 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. Jamaica 7394. 132-36

Lorimer Restaura
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

< 417 Lorimer Street (“Laisves” Name), Brooklyn, N.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stiliumi
Pavalgius čia malonu būti, pas 
kučiuoti su kitais, arba ramiai j 
skaityti.—Sykį atsilankę, persitii 
šit.—Pabandykit!

A. L. D. L. D. 59 kuopa ir
S. A. 41 kuopa rengia šaunų 
ką nedėlioj, 9 birželio, visiems gerai 
žinomoj vietoj, ant Ch. Puišio far-

Kviečiame visu§ ‘atsilankyti ir 
Sykiu pa-

mos.
smagiai laiką pr;
remsite Lietuvos baduolius, nes visas
pelnas tam skiriamas. Rengėjai.

132-33

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

bamos, visa užsėta, 75 akrai ganyk
los. Žemė labai gera. 20 karvių 
melžiamų, bulius, 14 telyčių, 400 viš
tų, ančių, 3 arkliai, traktorius ir vi
sos mašinos, kurios reikalingos dir
bimui žemės; 2 sodai, apie 200 vai
sinių medžių. Vieta graži, prie dide
lio ežero ir State kelio. Viskas par
siduoda už $15,000. Pardavimo prie'- 
žastis—nesutikimas su partneriu.
Alex Zvirzdin, P. O. Box 145, Schuy
ler Lake, N. Y. 132-42

fMOGWAS

TELEPHONE, STAGG 9105

DETROIT, MICH.

Telephone, 8tag< 440

A. RADZEVIČIŲ

nėj, 147 Thames St., 7:30 vai.! 
vakare, įvyks visuotinas narių 
susirinkimas Lietuvių Darbi
ninkių Susivienijimo 132 kuo
pos ir Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos vietinės 
kuopos.

Minėtų organizacijų nariai, 
dalyvaukite susirinkime, nes 
reikalinga apkalbėti išvažiavi
mo klausimas, kur įvyko ne
susipratimas tarp išvažiavimų 
rengėjų.

Komisijos Narė.

Iš A.P.L.A. 22 Kp. Susirinkimo
Jis atsibuvo pereitą pirma

dienį, “Laisvės” name. Narių 
atsilankė nemažas skaičius ir 
visi domiai diskusavo draugi
jos reikalus.

Išklausyta delegatų—R. Mi- 
zaros ir ’ P. Buknio—raportai 
iš pereito, 22-ro. A. P. L. A. 
seimo, įvykusio New Kensing
ton, Pa. Delegatai raportavo, 
kad tapo priimta nauja kon
stitucija, kuri yra daug aiškes
nė ir bus tinkamesnė augimui 
pačios organizacijos. Konsti
tucija įeis galion su 1 d. liepos 
mėnesio. Delegatų raportai i 
priimti vienbalsiai.

Nutarta pasiruošti prie se-i 
kančio sezono su kokiu paren
gimu. Tam tikslui išrinkta ko
misija. Be to, drg. Saulėnas 
išrinktas kuopos organizato
rium gavimui naujų narių.

šiame susirinkime kp« įstojo 
nauja narė—J. Bondžinskaitė.

Priėmus naują konstituciją, 
manoma, mūsiškė »kuopa smar
kiai pažengs pirmyn narių 
skaičiumi. Narys X.

Krautuvių “Streikas” Prieš 
Pieno Pabrangimą

1,850 krautuvių Bronxe už
protestavo prieš pakėlimą pie
no kainos nuo $4 iki $4.40 už 
didžiąją blekinę. Tokion ble- 
kinėn telpa 40 kvortų. Jeigu 
pieno "kompanijos už pigiau 
neparduos, tai krautuvninkų 
sąjunga žada boikotuot jų pie
ną, nepirkt iš'tų kompanijų.

93 Nubausti Už
Parko Teršimą

93 asmenys užsimokėjo po 
dolerį pabaudos už teršimą 
Central Parko, už mėtymą ant 
pievų bei takų popierų, valgio 
dėžučių ir tt.

Ši Vakara Branduolio
F-5 Susirinkimas

Šį vakarą, birželio 5 d., į- 
vyks Komunistų Partijos bran
duolio F-5 susirinkimas. Bus 
diskusuojama Komunistų In
ternacionalo pareiškimas ir 
svarstoma kiti reikalai. Visi 
branduolio nariai būtinai da
lyvaukite. Sekr. J. Siurba.

Mokina Studentus Pasipūtimo, 
Atsiskirt nuo Prasčiokų

Tarp New Yorko ir Brook
lyn© profesorių sukėlė diskusi
jas prakalba, kurią pasakė 
Massachusetts Technologijos 
Instituto profesorius R. E. Ro
gers ką tik baigusiems tą insti
tutą studentams. Jis patarė 
būt išdidiems; apsipačiuoti su 
savo ponų dukterimis, o nesu- 
sidėti su stenografėmis; vengti 
draugijos už save žemesnių 
žmonių, o šlietis prie augštes- 
nių.

New Yorko Miesto Kolegi
jos prezidentas Robinsonas sa
ko, kad pasipūtėlio Amerikoje 
nieks nemyli. Columbijos U- 
niversiteto profesorius Hawkes 
sako, kad prof. Rogerso pata
rimai skamba, kaip juokas bei 
pašaipa. New Yorko Univer
siteto profesorius J. F. Morris 
sutinka su Rogersu, kad geras 
vietas galima gauti tiktai pri
sitaikant prie augštesnių žmo
nių ir per juos. Rogerso re
ceptui pritaria ir Brooklyn© 
Miesto Kolegijos viršininkas 
prof. A. C. Fradenburgh, ku
ris sako, kad drąsa ir išdidu
mas patarnauia baigusiam 
augštesnį mokslą dasigąut į 
pelningesnes ir garbingesnes 
vietas.

Tūli kiti profesoriai pareiš
kė: daugelis mūsų irgi taip 
supranta, tiktai trūksta drąsos 
viešai taip pasakyti.

Buržuazinės augštosios mo
kyklos. matote, prieina !jau 
prie viešo skelbimo mokytųjų 
naniekos delei “paprastų” 
žmonių, ir atvirai patariama 
laižytis nrie fabrikantu, ban
kininku ir kitu išnaudotoju, o 
koja paspirti prasčiokus. Ta- 
čiaus knvgose ir žurnaluose vis 
dav nesiliaujama ambrvti. būk 
dabartiniai universitetai ir ko
legijos “pakelia charakteri” tų 
jaunuoliu, kurie lanko tąsias 
mokslo įstaigas.

mai:
Laikytame susirinkime 2 d. 

birželio, svetainėje 62 E. 4th 
St., New York City, N. Y., iš
klausė mūsų delegato drg. A. 
Matulevičiaus raportą iš buvu
sio 22-ro A. P. L. A. seimo, ku
ris įvyko 26 ir 27 d. gegužės, 
New Kensington, Pa.

(1) Mes užgiriame seimo ta
rimus, kaipo naudingus mūsų 
organizacijai;

(2) Mes užgiriame priėmi
mą naujos konstitucijos;

(3) Mes pasižadame remt ir 
vykinti visus seimo priimtus

a d išauginus mūsų 
skait-

Orlaivių-Trankinių Kelionė į 
Califomiją $350

Nuo liepos 8 d. atsidaro 
Pennsylvanijos gelžkelio oro 
linija iš New Yorko į Los An
geles, Cal. ' Pullmano trauki
nys veš iš čia iki Columbus, 
Ohio, vieną naktį. Columbuse 
keleiviai bus persodinti į orlai
vius. Nuo Waynoka, Okla., 
tuos pasažierius paveš kiek 
Santa Fe gelžkelio traukinys; 
paskui jie vėl persės į orlai
vius, ir taip atlėks į Los Ange
les. Tuo būdu'kelionė iš New 
Yorko į Los Angeles bus atlie
kama į 54 valandas; o vien 
traukiniais važiuojant užima 
apie keturias dienas ir naktis. 
Šitaip nukeliaut iš New Yor
ko į Califomiją ' lėšuos $350. 
O keliaujant vien traukiniais, 
su Pullmanu, lekuoja $175.

P. L. A. 47 kuopos susirinkimas 
nedėlioj, 9 birželio, Draugijųbus 

Svetainėj, 24th St. ir Michigan Ave. 
Pradžia 10 vai. ryte. Visi nariai at
eikit, išgirsite raportą iš atsibuvusio 
seimo ir susipažinsite su seimo pa
tvarkymais. Sekr. J. Povilaitis. < 
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NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

plotas žemes, 75 pėdų pločio ir 200
• Reikalas verčia greit

parduoti, tai atiduosiu už žemą kai
mą. J. Kentrus, 201 E. Westfield
Ave., Rose.lle Park, N. J. 119-46

pėdų ilgio. Reikalas

mą.

Lietuvis Dentistas
X-SPINDULIU DIAGNOZA 
221 South 4th Street 
(Priešais "Bridge Plaza”)

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

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

BRISTOL, CONN.

tarimus
organizaciją į tvirtą ir 
lingą nariais.

Pasirašo:
A. P. L. A. 49 Kp. Valdyba.

New Britaino Vilijos Jaunų Mer
ginų Choras ir Bristolio A. L. D. L. 
D. 169 kuopa rengia šaunų pikniką 
nedėlioj, 9 birželio, Lietuvių Darže, 
Bristol, Conn. Kviečiame visos apie- 
linkės lietuvius dalyvauti šiame pik
nike. Bus puiki programa, kurią 
išpildys Vilijos jaunuoles, po vado
vyste V. Visockio. Iš Bristolio rei
kia važiuoti Park Streetu linkui Ter
ryville-Waterbury, privažiavus tiltą 
reikia suktis po kairei į kalnelį ir 
rasit pikniko vietą. Rengėjai.

132-33

PRANEŠIMAS VIETOS 
LIETUVIAMS

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

ir 
i

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

AT,YDAI

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus,

taisome 
Reika- 

S., 114 
Tel. 

?

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Telephone, Greenpomt 2320

J. GARŠVA

Hamburg-American Laivų 
Linija Padarė Sutartį 
Kelionėms į Sovietus ir Atgal

Hamburg-American Garlai
vių Linija ką tik užbaigtinai 
padarė sutartį su Sovtorgflotu, 
t. y., su Sov. valdžios oficialiu 
keliauninkų biuru. Tuo būdu 
Hamburg-American laivų kom
panija įgyja pilnas teises ga
benti keliauninkus į Sovietų 
Sąjungą ir atgal į Ameriką, 
kaip kad praneša Emil Lede
rer, Hamburg-American Lini
jos pasažierių skyriaus direk
torius New Yorke.

Per tą sutartį tūkstančiai 
galės parankiai pervažiuot vie
non bei kiton pusėn.

Ypač Hamburge ši kompani
ja turi visus reikiamus paran- 
kumus delei gavimo vizų ir 
delei aprūpinimo įvairių kitų 
smulkesnių reikalų keliauto
jams.

Hamburg-American Linija, 
pagal dabartinę sutartį, galės 
suteikti 'patarnavimu ir pada
ryt tinkamu formalių priren- 
gimų norintiems tos linijos lai
vais keliauti į Sovietų Sąjun
gą

Brangūs draugai ir drauges! Virš- 
minėtų apskričių bendras metinis iš
važiavimas įvyks birželio 23 d., pra
džia 10 vai. ryte. Vieta—už Jietu- 
vių katalikų kapinių (Harley Spring), 
Minersville, Pa. Apskričiij 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 drauges, kaip ap
lankysite 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 pagelbėtų pikni
ke dirbti. Pasitikiu, kad savo parei
gas atliksite širdingai. O išvažiavi
mo pasekmes priklausys nuo mūsų 
visų pasidarbavimo. 
ix ............
212

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

131-32

SPRINGFIELD, ILL.

47 Geležies ir Bronzos 
Streikieriai Areštuoti

Užvakar areštavo 47 
tininkus streikuojančių

pikie- 
gele- 

žies ir b/onzos darbininkų, ties 
Madison Iron Works, Bronxe. 
Tarp areštuotų yra ir trys 
streikierių pačios. Kiekvienam 
skirta $20 pabauda.

SI.A. 83 Kp. Susirinkimas
S. L. A. 83 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks 6 d. birže
lio, 8 vai J vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St.

Kviečiame visus narius f ir 
nares dalyvauti susirinkime, 
nes turim daug dalykų apsvar
styti. Taipgi ateidami į susi
rinkimą atsiveskite ir savo 
draugus prirašyti prie S. L. A. 
83 kuopos., <

J. Kairys, Sekr.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

Pirmą išvažiavimą rengia A. L. D. 
L. D. 7 kuopa nedėlioj, 9 d. birželio, 
Petro Bagdžiūno girdoj, vakarinėj 
dalyj miesto. Idant ir es, lietuviai 
darbininkai, galėtum 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

Tel.,. Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP 
-— ir — 

BEAUTY PARLOR
Šiais metais turime didelį specia

li nusileidimą ant 
PERMANENT WAVE

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

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

sų už labai prieinamą kainą.
Mes specialistai ant: 

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

trytinentų.
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

Graboriiis - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

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. biržtelio (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 Laisves Svetainėje, 
269-3 Second Street, Elizabeth, N. J.

Gerbiami draugai ir draugės! 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)

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūroa 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 YPATIŠKA ATY- tfu A A A 
DA IR PATARNAVIMAS 2h I 11J I! I 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietį}.

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

NAUJA BŪCERNE

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.;
Brooklyn, N. Y.

101 Leonard St., 
131-33

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

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue

del pa- 
priimti.

&
$

W

■jį]

»

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

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

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

Maspeth,

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 sa!vo patarna
vimą prie visų ir rūpkn- 
siuos, kad mano krautu
vėje visada būtų šviežia 
mėsa.

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

i

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

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronelių
Čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Džiugelių
Dagilių
Dębesilu
Garstyčių

Grybelių 
Gvazdikėliu 

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

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arha parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Lelijų šaknį 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokičiuklą 
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., Vaistininkas 

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

Phone: Greenpoint 2017, MGt, 1114.




