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Anglijos Ambasada' 
Washingtone Patampa 
“Sausa”

WASHINGTON. — Ang- 
lijos ambasada čia patam
pa “sausa,” kad “prisitai
kyti” prie Amerikos blaivy
bes įstatymo. Anglijos am
basadorius Sir Esme How
ard pranešė savo diploma
tinio štabo nariams, kad nuo

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių

Pavienio Numerio Kaina 4cNo. 134 Telephone, Stagg 3878 Brooklyn, N. Y., Penktad., Birželio (June) 7 d., 1929
dabar jis neleis gabent al
koholinių gėrimų į ambasa
dą.

Howard nesenai parašė 
James T. Carter, blaivybės 
įstatymo šalininkui, Lynch
burg, Va., kad jis išsižadės 
diplomatinės privilegijos ga
bentis degtinę, jeigu Jung
tinių Valstijų valdžia iš
reikš pageidavimą panaikin
ti tokią privilegiją. Bet A- 
merikos valdžia nieko tuo 
klausimu nesakė.

Vezuvijaus Lava Užliejo 
Miesteli Terzigno

NAPLES, Italija—Vežu- 
vi j aus vulkano apielinkėj iš 
kaimų žmonės bėga. Lava 
užliejo Terzigno miestelį. 
Namai sugriuvo ir dingo 
degančioj lavoj. Sakoma, 
lava bėgo greitumu 1,500 
pėdų į valandą.

Grupė Gastonijos Streikierių

Kovon Prieš Ateivių Registravimą!
Amerikos gyventojų sąra

šas (census), kuris bus da
romas 1930 metais, žadama 
panaudot prieš ateivius dar
bininkus.

Kongreso atstovų rūmas 
priėmė sumanymą demok
ratų atstovo Bankheado, 
kad surašinėjant gyvento
jus būtų registruojama at
eiviai, jų vardai ir gyveni
mo vietos; ir kiekvieno atei
vio turi būt užklausiama, ar 
jis teisėtai, pagal įstatymus, 
įvažiavo į šią šalį.

To sumanymo tikslas ne
va sugaudyt ateivius, nele
galiai, slapta dasigavusius į 
Ameriką. Bet ištikrųjų tai 
ne tie slapti įvažiavimai 
taip rūpi Amerikos kapita
listiniam į s t atymdaviams; 
jiems rūpi užmest savo tin
klą ant tų svetimos kilmės 
darbininkų, kurie veikliai 
dalyvauja streikuose, unijo
se; kurie yra nariais Ko
munistų Partijos ir kitų ko
vojančių darbininkų organi
zacijų.

Bedarant gyventojų sąra
šus, ateina, sakysim, šnipas- 
surašinėtojas ir klausia dar
bininko: ar tu pagal įstaty
mus įvažiavai į Jungtines 
Valstijas ir ar manai tapti 
šios šalies piliečiu? Jeigu 
darbininkas bus ir slapta į- 
važiavęs, bet vergas dvasio
je, nuolaidus fabrikantui ir 
žadės išsiimti bent pirmą
sias popieras, ir gerai apie 
jį atsilieps darbdavis,—tuo
met surašinėtojai paliks jį 
šventoj ramybėj.

Visai kas kita, jeigu fab
rikantas pakuždės, kad tas 
ir tas yra “raudonas,” ne
nuorama, kovojantis darbi
ninkas. Jeigu toks ir teisė
tai būtų įkeliavęs į Ameri
ką, vią tiek jis traukiamas 
į juodus registracijos sąra
šus. Net jeigu jis turėtų ir 
šios šalies piliečio popieras, 
tai dar nėra apsaugotas 
nuo suėmimo ir išbugdymo 
atgal į tą kraštą, iš kur at
keliavęs. Juk jau 1919 me
tais, šimtai kairiųjų darbi
ninkų, vis tiek piliečių ar 
nepiliecių, buvo suimta ir iš 
Amerikos deportuota.

Tiesa, kongresmanų pri
imtas sumanymas dar nėra 
įstatymu. Dar turės sena
tas pasisakyti ir preziden
tas Hooveris pasirašyti. 
Bet kad sumanymas netap
tų galutinu įstatymu; kad 
to sėkmėje paskui nebūtų 
ateiviai fotografuojami ir 
pasportuojami (o su jais, 
laikui bėgant, ir tikrieji a- 
merikonai), tai Amerikos 
darbininkai negali snausti.

Komunistų Partija žadi
na visus, ateivius ir neatei- 
vius darbininkus šioje šaly
je, subrusti į masinius pro
testus, demonstracijas, j ko
vą, kad priverst Washing- 
tono įstatymdavius suturėt 
tuos pragaištingus darbi
ninkams sumanymus.

Sako, Amerikoj Greitai Gali 
Būti Mussolinio Rūšies 
Diktatūra

FREEPORT, L. L—Stanį- 
bus kapitalistas Edwin G. 
Wright, prezidentas Rock
ville Centre Exchange Kliu- 
bo, trečiadienį čia kalbėda
mas pareiškė:

“Jeigu ^nebus geriau pil
domi įstatymai, tai šioj ša
lyj greitu laiku bus Mussoli
nio rūšies diktatūra.”

Sovietai Patiekė Lenkijai 
Protestą

VARŠAVA.—-D. V. Bogo
molovas, Sovietų atstovas 
Lenkijoj, patiekė Lenkijos 
užsienių reikalu ministerijai 
protestą prieš Lenkijos val
dininku dalyvavimąs Gruzi
jos reakcionierių surengtam 
paminėjime vienuolikos me
tų sukaktuvių nuo to lai
ko, kain Gruzijoj buvo į- 
steigta buržuazinė respubli
ka, kur vėliaus darbininkai 
ir valstiečiai sukilo, įsteigė 
Sovietinę respubliką ir pri
sidėjo prie Sovietų Sąjun
gos. Lenkijos valdžia atme
tė Sovietų protestą.
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A. K. P. Lietuvių Frakcijos Centro Biuras
Užgiris Kominterno Pareiškimą

Amerikos Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos 
Centro Biuras, išdiskusavęs Komunistų Internacionalo 
Pildomojo Komiteto Atsiliepimą (atvirą laišką) į visus 
Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos narius, savo po- 
sėdyj, gegužės 29 d., 1929 m., priėmė sekamą pareiškimą: 

Mes pilnai ir besąlyginiai užgiriam ir priimam (Kom
interno) atsiliepimą ir pasižadam su pasiryžimu vykinti 
jame telpančius įsakymus; sumobilizuoti mūsų kalbinius 

draugus tinkamam vykinimui Kominterno atsiliepimo; 
pasižadam dirbti sudaužymui pragaištihgo frakcionaliz- 
mo Amerikinėj Partijoj sulig įsakymų) patiektų Komu
nistų Internacionalo Pildančio Komiteto atsiliepime.

Mes darome išvadą iš atviro laiško, kad Komunistų 
Internacionalo Pildantysis Komitetas, naudodamas savo 
aštrią chirurgiškų priemonę, pagaliaus išpjaus iš mūsų 
Partijos vėžišką skaudulį, frakcionizmą, kuris per dau
gelį metų naikino Partijos gyvybę, kuris kliudė Parti
jai augti ir trukdė Partiją vedime klasių kovos prieš 
Amerikos kapitalizmą ir imperializmą.;

Mes suprantame, kad K. I. P. K. jsiekia sunaikinti 
beprincipinį frakcionizmą mūsų Partijoj be pataikavimo 
bile vienai grupei, didžiumai ar mažumai. Mes tikime, 

kad labai naudingi įsakymai, aštri bolševistinė K. I. P. K. 
kritika pagelbės mūsų Partijai užduoti galutiną smūgį 
frakcionizmui ir pastatys Amerikinę Partiją ant kelio 
perėjimui iš narių skaičiumi mažos Partijos į masinę 
Partiją, pajėgiančią vadovauti Amerikos darbininkų kla
sę linkui pergalingos kovos prieš Amerikos kapitalizmą.

A. K. P. L .F. Centro Biuras.
Dėlei Veiklesnio Priėmimo (Pildymo) Kominterno 

Atviro Laiško
Susirinkime lietuvių Biuro, geg. 2&, kuriame buvo 

priimtas Kominterno Atviras Laiškas, mes, žemiaus pa
sirašę Biuro nariai, balsavome už lietuvių Biuro rezo
liuciją, užgiriančią Atvirą Laišką, ir del to, kad efektin
giau būtų,pildoma Kominterno tarimai,.mes pasiūlėme 
priediniuš pataisymus prie Biuro rezoliucijos. Mūsų siū
lyti pataisymai, kurie ūmai buvo didžiumos atmesti (ne- 
priimant į susirinkimo tvarką), yra sekami:

1. Lietuvių Biuras smerkia tuos draugus Amerikos 
Komunistų Partijos delegacijos, kurie Maskvoje prieši
nosi Kominterno Atviram Laiškui. Toliau, lietuvių Biu
ras smerks ir ateityje bile opoziciją, kuri pasirodytų 
prieš Kominterno tarimus mūsų Partijoj.

2. Lietuvių Biuras nuo dabar susilaikys nuo rėmimo 
bent kokios frakcines grupės, jei ir toliau jos egzistuotų 
mūsų partijoj. Lietuvių Biuras gyvai veiks, kad sumo
bilizavus visus lietuvius Partijos narius ant Kominter
no tarimų pagrindo.

K. Jankaitis.
V. Biovinas. /

DEL DRAUGŲ BOVINO IR JANKAIČIO PATAISYMŲ
Reikalinga paaiškinti, kokiuo būdu draugai V. Bovinas ir 

K. Jankaitis patiekė savo pataisymus ir kaip linkui tų patai
symų atsinešė didžiuma Centro Biuro narių. Savo pareiškime 
tie draugai sako, kad jie balsavę už Biuro rezoliuciją. Bet 
taip nebuvo. Kuomet tapo perskaityta Biuro Sekretariato pa
tiekta rezoliucija, draugai Bovinas ir Jankaitis kokiuo tai iš- 
rokavimu pareiškė, kad rezoliucija negera ir frakcijinė. Jiem 
buvo nurodyta, kad rezoliucijoj pilniausia užginama Komin
terno laiškas ir visi įsakymai, kad ji pagaminta nesivaduojant 
jokiais frakcijiniais išrokavimais. Tuomet draugas Bovinas 
pradėjo siūlyti tam tikrus pataisymus. Jam buvo nurodyta, 
kad tie pataisymai nereikalingi, nes juose nieko naujo nepa
sakyta; tas pats pasakyta rezoliucijoj, kaip ir pataisymuose, 
tik kitokiais žodžiais. Juk rezoliucijoj pilniausia pasisakoma 
už priėmimą visų Kominterno' įsakymų. Reiškia, mes pasisa
kome prieš bile opoziciją, kuri susidarytų prieš Kominterno 
tarimus mūsų Partijoj; priimdami Kominterno laišką, mes 
taipgi pasisakome ir prieš tuos draugus Amerikos Komunistų 
Partijos delegacijos, kurie Maskvoj pasipriešino Kominterno 
atsiliepimui. Rezoliucija, pilniausia užgirdama Kominterno 
atsiliepimą, padengia visus tuos punktus, kuriuos pasiūlė drau
gai Bovinas ir Jankaitis. Biuras nepasisakė prieš tų pataisy
mų mintį, kuri juk yra inkorporuota pačioj rezoliucijoj. Kuo
met tiedu draugai pareiškė, kad jie nebalsuos už Biuro re
zoliuciją, jeigu ju pataisymai nebus joj įdėti, tai didžiuma 
Biuro narių nurodė, kad jų užsispyrimas bereikalingas, atro
dantis frakciniu; nurodė, kad, einant prie frakcijų panaikini
mo, reikia vienbalsiai balsuoti už rezoliuciją. Atsisakius drau
gams Bovinui ir Jankaičiui balsuoti už Biuro rezoliuciją, di
džiuma Biuro narių sutiko, kad jiedu turi pilną teisę padarjrii 
savo pareiškimą. O didžiuma Biuro narių nesutiko jų pataK 
symus įdėti rezoliucijon del dviejų priežasčių: viena, kad jie 
tuos pataisymus siūlė frakcijiniu ūpu vaduodamiesi, be pa
mato primesdami Biuro Sekretariatui frakcionizmą; antra, 
kad Biuro rezoliucija pilniausia padengia tą mintį, kuri yra 
kitokiais žodžiais išreikšta pataisymuose.

Centro Biuro Sekretariatas.

VIENA, Austrija.—Eks
pertai, kurie tyrinėjo Aust
rijos gelžkelių padėtį, pata
ria išrandavoti gelžkelius 
Amerikos kapitalistams. Tai 
tik vienatinis būdas’išgelbė

ti gelžekelius nuo dabarti
nio didelio deficito, kuris 
susidarė iki kelių milionų 
dolerių bėgyj pereitų de
šimts metų.

11 Darbininky Žuvo,
13 Sužeista Italijoj

UNDINE, Italija.—Tre
čiadienį ištiko eksplozija ka
ro medžiagos sandėlyj, mie
stelyj Tauriano, netoli Spi- 
limbergo. Vienuolika dar
bininkų žuvo, trylika sužei
sta. Iš sužeistu šeši randa
si mirtinoj padėtyj.

Amerikos Valdžia Atme
ta Francijos Filmy

Kvotą
WASHINGTON. — Pra- 

šant Amerikos krutamu pa
veikslų interesams, valsty
bės departmentas pasiuntė 
Francijos valdžiai atsaky
mą, kad Amerika atmeta 
Francijos filmų kvotą del į- 
gabenimo Amerikos filmų 
Francijon, o Francijos A- 
merikon.

Franci j a pasiūlė, kad ant 
kiekvienų keturių įgabena
mų filmų Francijon Ameri
kos krutamu paveikslų fab
rikantai paimtų vieną Fran
cijos filmą. Dabar tik vie
na Francijos filmą įgabena
ma Amerikon ant kiekvienų 
septynių Amerikos filmų į- 
gabenamų Francijon.

Amerikos filmų intere
sai sako, kad jie nieku būdu 
negali priimti Francijos 
siūlomos kvotos; esą, su 
Francijos filmomis nega
lima padaryti gero biznio.

Suareštavo Kairiuosius 
Tekstiliečių Vadus 
Elizabethtone

ELIZABETHTON, Tenn. 
—William1 Kelley, reakcinis 
v i c e - p r ezidentas United i 
Textile Workers Unijos, 
trečiadienį vadovavo šeri
fus užpuolime ant kvatieros, 
kur buvo apsistoję Nacio- 
nalės Tekstilės Darbininkų 
Unijos organizatoriai šiame 
mieste. Šerifai juos suareš
tavo ir užgriebė apie 5,000 
lapelių, kuriuos buvo išlei
dęs vietos N. T. D. Unijos 
komitetas. Lapeliuose ra
ginama 5,500 tekstilės dar
bininkų atmesti pardavikiš
ką sutartį, kurią padarė 
United Textile Workers U- 
nijos reakciniai vadai.

Suareštuoti organizato
riai yra: Bill Dunne, John 
Harvey, Fred Beal, Nacio- 
nalės Tekstiliečių Unijos or
ganizatoriai, ir Gastonijos 
streikieriai: Dewy Martin, 
Wright, Byrn ir Failoes.’ 
Taipgi suareštuotas Walter 
Trumbull, Tarntautinio 
Darbininkų Apsigynimo at
stovas. '■ 1

Nusižudė Po Lokomotyvu
CI N CINNATI, Ohio.— 

George C. Ebersole, 33 me
tų amžiaus, vice-preziden- 
tas A. B. C. skelbimų kom
panijos, trečiadieni čia nu
sižudė. Jis sėdėjo šalę gelž- 
kelio relių. Lokomotyvas 
prisiartino. Jis pašoko ir 
puolė po lokomotyvu.

Sakoma, jis sirgęs nervų 
suirimu.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Metai XIX, Dienraščio XI

DAUGIAU ŽINIŲ APIE KUN. MIEŽVINIO 
MEILE IR TRAGEDIJĄ

Tarp Davatkų Didelis Sujudimas; Būriais Bėgioja po Har- 
risoną ir Kearny ir Teisina “Dūšių Ganytoją”

Vakar “Laisvėje” bu ve 
rašyta apie tai, kaip lietu 
vis kunigas P. Miežvinis 
peršovė Aleną Alytaitę i] 
pats nusišovė. Norėdama* 
plačiau ir teisingiau dalyke 
patirti, trečiadienio vakare 
nuvykau į H ar rišo n ą pasi
teirauti, kaip ten viskas at 
sitiko.

Užeinu pas vieną lietuvių 
šeimyną Harrisone ir pra
dedu klausinėti. Atsako 
kad smulkmeniškai bus sun
ku sužinoti, nes kataliką* 
deda visas pastangas, kad 
kaip nors tą dalyką užglos- 
Čius ir teisingų žinių ne
duoda arba visai atsisakė 
kalbėti. Bet tarpe katalikų 
ypatingai davatkų, neapsa
komai didelis sujudimas, bū
riais bėgioja po visą Harri- 
šoną ir Kearny, ir vis sten
giasi kunigėli, jau be dūše
lės, pateisinti.

Kaipo reporteris, prade
du savo darbą.

Kunigėlio Atsiradimas
Šios dvi kolonijos turėjo 

seną kunigą, kuris jau pusė
tinai susikrovė kapitalo. 
Matydamas, kad jau eina 
silpnyn, pradėjo rūpintis 
savo gyvenimo pabaiga. 
Tuo tarnu važiavo Lietuvon 
jo du draugai, vienas kuni
gas, kitas geras parapijo
nas, ir jis jiems įteikė gerą 
pinigu sumą, kad parvažia
vę į Lietuvą nupirktų jam 
gerą vietelę, pastatytu pui
kų namelį, o kuomet jau 
bus viskas užbaigta, tuomet 
jis važiuos Lietuvon ir tame 
savo palivarkėlyje užbaigs 
dienas.

Bet jo draugai išvažiavo 
i Lietuvą ir nuo jų jokios 
žinios negavo. Kunigas taip 
susirūpino delei prarastų 
pinigų, kad gavo nervų pa
krikimą ir numirė.

Kunigui numirus, vysku
pas paskiria iauna kunigu- 
žį Povilą Miežvinį klebonu.

Miežvinis Bijosi Moterų
Atvykęs naujas kunigužis 

pareiškė, kad jis savo pasto
gėj nelaikys' moteriškos ly
ties. Tas davatkoms labai 
patiko ir pradėjo jį garbin
ti, kaipo šventąjį. Tik įsb 
vaizdinkite, kunigas nelai
ko nei gaspadinės! Pats su 
vargonininku peša ir kepa, 
šutina ir lupa. Viskas ge
rai sekasi ir kunigo garbė 
auga.

Bet kaip čia apsieisi be 
moteriškės pastogėje? Ani- 
pešti ir iškepti galima, bet 
atsirandama kitokių daly
ku. kurių patiems negalima 
atlikti.

Pasikviečia tūlą Kašetie- 
nę kambarius apvalyti. Se
na moteris, pavojaus nėra, 
i pikta pagunda neįves. Rei
kia jai pavesti ir skalbti 
skalbinius. Pagaliaus ir 
valgyti gaminti. Tuo būdu 
jau atsirado kunigo pasto
gėj moteriška lytis.
Kunigėlio Apetitas Didėja

Kašetienė pradėjo dirbti 
pas kunigėlį, bet nakvojo

įamie, nes gyvena priešais 
deboniją. Ji labai džiaugė- 
>i kunigėlio dorumu. Ka- 
langi ji užėmė gaspadinės 
zietą, tai jau prie namų 
ruošos vargonininkas buvo 
nereikalingas. Išsyk kuni- 
Įėliui pusryčiams užtekda
vo dviejų kiaušinių ir kitų 
mažmožių. Bet štai kuni
gėlis pareiškia, kad pusry
čiams pagamintų jau po ke
turis kiaušinius. Kašetienė 
nudžiugo, kad kunigėlio a- 
petitas pasitaisė, kad jis 
pradėjo dvigubai daugiau 
valgyti ir ne tik kiaušinių 
dvigubai suvalgo, bet ir ki
tų mažmožių.

Pagaliaus, pradeda rody
tis kokie tai neaiškumai, 
tartum pas kunigėlį kas tai 
atsilanko. Bet dar nenori
ma tikėti .

Kunigėlis su Mergina 
Viešbutyje

Kašetienės sūnus tarnau
ja viešbutyje patarnautoju. 
Vieną sykį pašaukia jį į 
viešbučio kambarį, kaipo pa
tarnautoją. Ir koks jo bu
vo nusistebėjimas, kuomet 
jis pamatė kunigėlį civiliais _ 
drabužiais Ir'" ku" mergini. ”T| 
Žinoma, kunigėlis, nepažin- -j 
damas patarnautoją, nekrei-z 
pia domės ir duoda įsaky
mus, ko jis nori. Patarnau
tojas viską atlieką. Sugrį
žęs namo, pradeda nasakoti 
motinai. Bet motina netiki. 
Tai negalimas daiktas, kad 
toks dievobaimingas kunigė
lis valkiotųsi po viešbučius 
ir dar su merginomis? Ap
rėkė sūnų už šmeižimą ku
nigėlio vardo. Vienok pati 
jau pradėjo labiau tėmyti. 
Vieną sykį skalbdama kuni
gėlio drabužius jau surado 
neužginčinamų įrodymų, 
kad kunigėlio kambaryje 
buvo kokia tai priešinga ly
tis ir apie tai pradėjo pasa
koti kitoms davatkoms, liep
dama niekam nesakyti. Bet 
argi davatkos iškęs tokius 
dalykus. Viena kitai pasa
koja ir vis liepia niekam ne
sakyti. Kalbos apie kunigė
lio prastą dorą pradėjo plė
stis, bet parapijonai vis dar 
pakenčia.

(Tąsa ant 2-ro pusi.)
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Žuvo 5 Mainieriai
BLUEFIELD, W. VA.— 

Halcon kasykloj, netoli Wise 
Va., žuvo penki mainieriai, 
užkritus ant jų uolai.

Visuotinas A. L. D. L D." 
Narių ir “Laisvės” 
Skaitytojų Susirinkimas

Visi A. L. D. L. D. nariai, 
“Laisvės” skaitytojai ir L. 
D. S. A. narės būtinai daly
vauki! susirinkime, kuris 
bus šeštadienį, birželio 8 d., 
7 vai. vakare, Darbininkų 
Ratelio svetainėj, 69 S. Han
cock St., Wilkes-Barre, Pa. 
šiame susirinkime dalyvaus 
drg. L. Prūseika. Turėsim 
kelis svarbius klausimus ap
kalbėti. Visi būtinai daly
vaukite iš visų apielinkių.

M. ž.
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MIEŽVIN1S PASKUI OLŠAUSKĄ
Pereitą antradienį papildyta 

žmogžudystė Harrisone, N. J., 
dar kartą verčia kiekvieną ka
taliką darbininką pagalvoti. 
Kunigas Povilas Miežvinis, ke
lis metus klebonavęs vietinėj 
lietuvių parapijoj, pašovė savo 
meilužę Aleną Alytaitę ir pats 
nusižudė.

Ši tragedija atlikta tuoj po 
to, kuomet Chicagos kunigų 
laikraštis “Draugas,” leidžia
mas katalikų darbininkų už
dirbtais centais, paskelbė, kad 
nei vienas žmogus negali būti 
doras, jei jis nėra tikybiniai iš
auklėtas! Mes tuojau pastebė
jom, kad tikyba nieko bendro 
neturi su dora, nes tikintieji, 
įskaitant pačius kunigus, daž
niausiai papildo nedorus dar
bus.

Imkim savižudį kunigą Miež
vinį. Per keletą metų jis kle
bonavo lietuvių parapijoj. Mo
kino parapijonus dorovės, skel
bė jiem prisakymus “neuž
mušk,” ‘ * n e s v etimoteriauk,” 
“gyvenk čystatoj,” o pats tuo 
pačiu laiku mąstė, kaip čia pa
togiau tą blogą atlikus. Sa- 
yižudys mokino parapi jonų i 
vaikus, globojo motinas, kas-i 
dien valgė dievą—“dievo kūną 1 
ir kraują”—kaip kunigai kad: 
mėgsta įpasakoti; duodavo išri
šimą nuodėmininkams. Negana 1 
to, jis nekentė tų bedievių bolše- [ 
vikų; skelbė, kad jie netikėliai,! 
nedori, jų ne tik nereikia klau
syti, bet ir matyti. Už tą vis
ką kunigas Miežvinis ne tik bu
vo lietuvių katalikų darbininkų 
garbinamas, bet ir maitinamas. 
Ir va, tuo pačiu sykiu, kunigas 
Miežvinis, laike mišių, laike da
vimo išrišimų griešninkams, lai
ke pamokslų pats' sau vienas 
manė, kaip čia prisigerinti prie 

MacDONALDAS PAS KARALIŲ
Nusilenkė iki žemei prieš An- 

į glijos 'karalių Jurgį socialistų 
vadas Ramsay MacDonald, su 
dievuotu mandagumu atėjęs į 
Windsor palocių, gegužės 5 d. 

į Ir karalius, be jokių klausimų 
paskyrė jį ministerių pirminin-

I ku*
Pirmesnis ministerių galva, 

B atviras atgaleivis Baldwinas 
paspaudė MacDonaldui ranką, 

/ ir sako: “Aš pasitraukiu, už- 
-teisdamas tamstai vietą; teisy- 

Į be reikalauja, kad suteiktume 
Darbo Partijai priklausomą 
progą.”

Prieš paprastus darbininkų 
streikus karaliaus Jurgio vy
riausybė siųsdavo ginkluotus 
automobilius ir kulkosvaidžius. 
O dabar/ Jurgis maloniai pa- 

į- duoda šalies vadžias į Darbo 
|> Partijos furmono MacDonaldo 
L neva-darbininkiškas rankas, 
t Galingiausias Europoj impe- 
£ rializmas vėl išreiškė pasitikėji- 
į mą MacDonaldu? ’ Nes Angli- 
| jos kapitalistai J r žemvaldžiai 
k žino, kad. MacDonaldo valdžia 
į pamatiniai moku nesiskirs nuo 
L buvusios atvirai imperialistinės 
I Baldwino ^valdžios.
■ I ■ < t . 
į Kaip daugelis atsimena, Mac- 
| Donaldas, jau sykį yra sėdėjęs 
k k ėdė j e Anglijos ministerio pir- 
k mininko. Tai buvo 1924 me-

tais. MacDonaldo valdžia tuo- 
H met statydino naujus karo lai- 
t vus, pasiteisindama, kad “rei- 
K kią bedarbiams duot darbo”; ji 
E siuntė šarvuotlaivius prieš ai- 
K giptiečius, kovojusius už pasi- 
I liuosavimą iš po Anglijos pa- 
E do; jinai kulkosvaidžių ugnim 
B skynė ir Indijos sukilėlius prieš 
į. angliškąją tironiją.
į Kad Ma^Dona^do plauko so- 
E clalistai yra-buržuazijos sargai 
E ir apgynėjai, tatai jie' parodė ir:

merginos Alytaitės, nekaltos 
mergaitės, kaip ją privertus su
laužyti nekaltybę, kaip, paga
linus, jei ji neklausys g/ažuo- 
ju, panaudoti pajėgą ir ją nu
žudyti!

Ar reikia didesnio išgveri- 
mo? Ar bereikia didesnės veid- 
mainybės? Ar begalima kur1 
nors surasti niekšiškesnį dar
bą, kokį atliko lietuvis kunigas 
Miežvinis, “dievo pasiuntinys,” 
ir “avelių ganytojas?”

Ir ar tai pirmiena? Jau tūk
stančiai panašių atsitikimų bu
vo atlikta tarpe kunigų, šimtai 
žinomų, o šimtai tokių, kurie 
buvo paslėpti ir niekuomet ne
iškilo viešumon. Tik paimkim 
nesenai kruviną tragediją Birš
tone, Lietuvoj. Ten buvo aug- 
štesnės “asabos” darbas. Pra
lotas Olšauskas nužudė savo 
meilužę, su kuria buvo sugyve
nęs net kelis vaikus. Šiuo tar
pu pralotas Olšauskas sėdi ka
lėjime.

Vakar pralotas Olšauskas, 
nūnai kunigas Miežvinis. Kas 
rytoj? Visa eilė jų.

Tegul kiekvienas parapijonas 
pamąsto, ar toleruotinas šitokis 
darbas. Tegul kiekvienas ka- 
talikas'Mąrbininkas pamislina, 
ar mes, korhunistai, perdedame, 
sakydami, khd kunigai yra 
veidmainiai; kad jie vieną skel
bia, kitą daro; kad pas juos 
viešpatauja išgverimas, paleis
tu vybė; kad jie savo parapijo
nus išnaudoja ne tik ekonomiš
kai, bet dažnai ir doroviškai.

Kunigo Miežvinio darbas 
Harrisone yra dar viena jungė 
prie to grandinio juodų kata
likų dvasiškijos darbų, kurie 
buvo ir yra atliekami, prade
dant su Roma ir baigiant Har- 
risonu.

po 1924 metų iki pat šių dienų. 
Jie su visu karščiu “valė” Dar
bo Partiją, tremdami iš jos ko
munistus, norėdami savo parti
ją padaryt švaria akyse viešpa
taujančios klasės; komunistiniai 
nusistačiusius darbininkus jie 
medžiojo su buldogišku atkak
lumu.

Pirm ką tik įvykusių rinki
mų ir laike jųjų, makdonaldi- 
niai Darbo Partijos vadai pri
kando liežuvius, kad neprasi- 
tart apie darbininkų klasės ko
vą; bet užtat jie ant kiekvieno 
kampo drožė pamokslus apie 
reikalą išvien veikti-bendradar- 
biauti su kapitalistais; neiti 
streikan, o gražiuoju, per arbi- 
traciją susitarti su samdyto
jais. Darbo Partijos vadai Ge- 
neralėje Taryboje Darbo Uni
jų Kongreso nuėjo taip toli, 
kad prisiėmė vadinamą Mondo 
planą, per kurį norima visai pa
naikint streikus ir privest dar
bo unijas prie galutino pasida? 
vimo kapitalistams.

Vis tai neabejotini MacDonal
do ir jo sėbrų nuopelnai Angli
jos buržuazijai. Ir jinai nei- 
kiek neapsirinka, kad MacDo
naldo valdžia bus puikus inst
rumentas slopinti,, darbininkų 
judėjimą namie, ir su žemėmis 
ir kraujais maišyti Anglijos 
kolonijų vergus, pakylančius 
prieš Londono imperialistų vieš
patavimą. Iš Franci jos Mac- 
Donaldas reikalauja gryno at- 
mokėjimo karo skolų ir stoja 
už “pakankamą ginklavimąsi,” 
tik sako, būk “apsigynimui.”

Už visus tuos “nuopelnus” 
vėl atsidarė MacDonaldui durys 
į' auksuotus karaliaus palocius; 
ir jis gaus tą laimę—dėvėti 
trumpas iki kelių kelinaites, su 
moteriškai ilgomis šilko\ pan- 
čekomis, aptempiančiomis jo

............. Į.'.....Nl[ Į Nll|l|........■»—IT' .....................■

Į APŽVALGA
Kas Džiaugiasi
Anglijos Rinkimais

Andai mes citavome dvie
jų Amerikos k a p i t a 1 istų 
dienraščių—WOrldo ir The 
New York Times—nuomo
nes apie Anglijos Darbo 
Partijos p a*r 1 amentarinius 
laimėjimus. Chicagos men-, 
ševikų gazieta, tik natūralu, 
veršišku entuziazmu apsi-’ 
džiaugė, kad

“. . .tai yra didžiausias dar
bininkų klasės ir socializmo 
minties triumfas istorijoje!”

1 . » ‘ i • • » į

Esą Anglijos socialistai 
drąsiai gali žiūrėti į ateitį, 
nes jie nugalėję kapitalistus 
ir komunistus ir “jų ranko
se dabar pateks didžiausia 
pasaulyje imperija...”

Vokietijos socialistų or
ganas “Vorwaerts” mano, 
jog

“Su nugalėjimu Anglijos 
konservatorių tapo nugalėta 
reakcija visam pasaulyj.’’
Visai kitaip mano fašistų 

spauda. Italų dienraštis 
“Lavoro Fascista” užreiš- 
kia, kad laimėjimas darbie- 
čių

“yra tik paprastu parlamen
tariniu pasikeitimu, bet ne pa
sikeitimu paties rėžimo. Net
gi darbiečių rankose esant An
glija pasilieka giliai konser- 
vatoriška šalis. Darbo Parti
jos laimėjimas yra tolimu nuo 
laimėjimo socializmo.”
Išeina, kad reakcija, faši

stai, visiškai nebepaiso to 
“nugalėjimo,” kuriuo Vokie
tijos s o c j a 1 d e m okratai 
džiaugiasi. Kiti Italijos fa
šistų laikraščiai pareiškia 
panašią nuomonę. Tokią 
pat nuomonę pravedė di
džioji Amerikos kapitalistų 
spauda.

Berods, užtektu vien tik 
tai prisiminti, kad supratus, 
jog Anglijos Darbo Partijos 
laimėjimas nėra jokis socia
lizmo triumfas ta prasme, 
kuria aiškina Grigaitis.

Kad darbiečių laimėjimas, 
o konservatorių prakišimas, 
apskritai, yra žingsniu pir
myn, to niekas neužginčys. 
Mes sakėme pirmiau ir da
bar tai pakartojame, kad ši
tie rinkimai įrodė Anglijos 
darbo masių pakairėjimą. 
Bet darbiečiai, nežiūrint, 
kokią didžiumą jie turėtų 
parlamente, socializmo ne
vykins. Tai ne jų misija. 
Būdami valdžioje, jie, ta- 
čiaus, s u s i k o mpromituos 
darbininkų akyse, pastarie
siems nieko neduodami/Luo- 
met darbininkų masės eis 
dar toliau į kairę: eis su ko
munistų partija už nuverti
mą kapitalistinės tvarkos ir 
įkūrimą socializmo.

IX Baltarusijos Sovietų 
Suvažiavimas

I ■ I J ' 1

“Raudonasis Arto j a s ” 
praneša apie • įvykusį IX 
Baltarusijos Sovietų . Suva
žiavimą (gegužės 8 d-., Min
ske), kurį atidarydamas

4 /socialistines blauzdas, ir viešai 
bučiuoti karaliui ranką valsty
biniuose bankietuose.

Pasilupt iš Jkapitalistų ky
šių, suprantama, ir vėl bus pro
gos, kaip kad buvo 1924 m., 
kuomet MacDcnaldas gavo nuo 
savo “draugo” pyragaičių fab
rikanto keliasdešimtš tūkstan
čių dolerių.

Su tokiais laimėjimais sveiki
na MacDonaldą visų kraštų so- 
cial-pardavikai ir tokie klasinio 
darbininkų judėjimo nevidonai, 
kaip Wollai ir Greenai iš Ame
rikos Darbo Federacijos.

“Dr. červiakovas, atidary
damas suvažiavimą, savo kal
boj pabrėžė, kad IX Baltaru
sijos Sovietų suvažiavimas su
sirinko praslinkus dešimčiai 
metų nuo I Baltarusijos So
vietų Suvažiavimo. Pirmas 
Baltarusijos Sovietų suvažia
vimas buvo sušauktas 1919 
metais kovo mėnesy. Dešimts 
metų atgal susiorganizavo Sov. 
Baltarusijos respublika, prole
tariato diktatūros valdžia ko- 

: vai už socializmą. Pirmam 
Sovietų suvažiavime darbinin
kai ir valstiečiai iškilmingai 
pareiškė savo tvirtą pasiryži
mą drauge su viso pasaulio 
proletariatu, vadovaujant ko
munistų partijai, vest griežtą 
kovą prieš visokį žmogaus iš
naudojimą kitu žmogumi, už 
klesų panaikinimą, už socialis
tinių organizacijų kūrimą, už 
socializmo laimėjimą visam 
pasaulyj.”
Išviso suvažiavime daly

vavo 616 delegatų spren
džiamuoju ir 182 pataria
muoju balsu. Sulyg tauty
bių delegatai skirstosi: bal
tarusių—474, žydų—155, ru
sų—87, latvių—31, lenkų— 
28, ukrainiečių—13, ir lietu
vių—10.

Krausto Kišenius
Argentiniečių “ Rytoj u s” 

praneša, kad Lietuvos fašis
tų valdžios atstovas Argen
tinoje .

“Skinkis ’ dabar prasimanė 
rinkti ‘tautos namui’ aukas, 
kurį pats pramanė, pats įsiga- 
liavo ir pats renka, vien tik 
su pono dievo žinia.”
Argentiniečiai darbinin

kai turi saugotis nuo viso
kių “tautos namų,” nes jie 
pasiliks fašistų namais/ o 
darbininkams teks špyga. 1

Kiek žinome, tūlų Argen
tinos miestų lietuviai (pav. 
Berisso) jau turi savo liau
dies namą. Buenos Aires 
miesto lietuviai darbininkai 
irgi tą gali padaryti, veik
dami bendrai su komunis
tais.

Teroras Prieš Terorą
“Lietuvos Aidas” 111-tam 

num. praneša:
“Patyrėme, kad ministerių 

kabinetas šiomis dienomis pri
ėmė specialinio įstatymo apie 
p 1 e č k a i t i ninkus projektą. 
Svarbiausi šio projektuoto į- 
statymo dėsniai yra šie: 1) 
Kas priklausys prie plečkaiti
ninkų organizacijos okupuotoj 
Lietuvoj, laisvoj Lietuvoj, ar 
neitralioj valstybėje, bus bau
džiamas, žiūrint jo nusikalti
mo didumo, iki mirties baus
mės, 2) Kas suteiks plečkai- 
tininkui šiokią, ar tokią para
mą, jį priims, tas irgi bus 
baudžiamas sulig jo nusikalti
mo didumu iki mirties baus
mės, 3) Visos plečkaitininkų 
bylos bus pavedamos karo tei
smui, 4) Už pranešimą valsty
bes organams apie plečkaiti- 
ninkus, už jų sugavimą, ar pa
dėjimą sugauti bus skiriamos 
premijos.

Kaip mus tenka patirti, į- 
statymo projektas aiškiai iš
skiria specifinę plečkaitininkų 
organizaciją iš visų kitų orga- 

- nizacijų, iš visų kitų politinių 
ir visuomeninių organizacijų.”
Išskiria “specifinę pleč

kaitininkų o r g a n ižaciją.” 
Bet ar taip yra, kaip kad 
fašistų lapas rašo? Nesenai 
fašistai sušaudė keturis as
menis (Ruzgą, Merkelį, Au- 
gaitį ir Gavėną) kaipo plec- 
kaitininkus, o ištikrųjų jie, 
sakoma, buvę daugiau Liau
dininkų pakraipos žmones. 
Rygos emigrantų suvažia
vime jie balsavę prieš Pleč
kaičio rezoliuciją; yra buvę 

Lietuvos šauliuose. Vadi
nasi, šis Lietuvos fašistų 
valdžios padavadijimas len
gvai bus pritaikomas bile 
asmeniui, kuris jiems, fašis
tams, nepatiks. Ir juo ei
nant, bus žudomi nekalti 
darbininkai. Žvalgybinin
kai, norėdami gauti premi
jas už pagavimą “plečkaiti- 
ninko,” sugriebs by “nužiū
rėtą” darbininką, padirbs 
reikiamus dokumentus ir 
priduos “kur reikia?’ O čia 
su juo atatinkamai apsi
dirbs.

Tuojau po fašistiniam 
perversmui Lietuvoje, ko
munistų spauda persergėjo 
darbininkus nuo pavienių 
asmenų terorizavimo, nes 
pradėjus asmeninį terorą 
prieš fašistų valdžią,, jinai, 
pasiteisindama tuomi, įves 
kruviną terorą visoj ša
lyj. Socialdemokratų au
klėtiniai plečkaitininkai, ta
čiau, darė priešingai. Ir 
štai to viso pasėka.

Travdos’ Nuomonė Apie 
Anglijos Socialistus
Maskvos “Pravda” šitaip at

siliepia apie Darbo Partijos lai
mėjimus Anglijoj:

“Ekonominis Anglijos impe
rializmo pagrindas vis labiau 
trupa ir privedė prie sumuši
mo” (Baldwino) “konservato
rių. Darbininkai dar nėra liuo- 
si nuo buržuazijos intakos. Dar- 

Į bininkai seka reformistinę Dar
bo Partiją ir tik plonas sluogs- 
nis klasiniai-sąmoningų darbi
ninkų tebalsavo už komunistinį 
kandidatų sąrašą, šie rinkimai 
išreiškė radikalėj imą” (kairėji
mą) “darbininkų klasės, kuri 
j ieško išeities, bet j ieško klai
dinga kryptim. Imperialistinių 
supratimų (ideologijos) intaka 
į darbininkus silpnėja. Nuola
tinis politinis, pastovumas Di
džiojoj Britanijoj yra negail

imas. Darbiečių, arba koalicinė 
(sudėtinė) valdžia iš darbiečių 
ir liberalų tęs bendrąją politiką 
konservatorių” (kaip kad Bald
wino) “valdžios su mažais skir
tumais, tuo būdu varydama pir
myn kapitalistinę racionaliza
ciją ir imperijos drūtinimą, ir 
slopinimą tautiniai-revoliucinių 
judėjimų kolonijose. Naujoji 
valdžia galėtų padaryt mažų re
formų kas link viešųjų darbų, 
bedarbių paramos ir mokesčių. 
Ji galėtų vest ne tokią agresy- 
vę politiką linkui Amerikos, gal 
atnaujint santikius su Sovietų 
Sąjunga ir daryt falšyvai-paci- 
fistinių mosikavimų” (gestiku
liacijų). “Naujoji valdžia, ta- 
čiaus, nepajėgs likviduoti krizį 
Anglų imperializmo. Naujasis 
darbiečių valdžios laikotarpis 
reiškia nusivylimą proletariatui. 
Darbiečių valdžia priklauso nuo 
mylistos liberalinės buržuazijos 
ir būtų nuversta, kaip kad bu
vo 1924 metais, kuomet ji bu
vo prispirta daryt nusileidimų 
darbininkų klasei, taip kad ga
lėtų palaikyt savo intaką ant 
darbininkų. Darbo minios tuo
met supras, kad Komunistų 
Partijos taktika, ‘klasės' prieš 
klasę, tai vienintelė darbinin
kų klasei taktika.”

ROCHESTER, N. Y.

Bendras aštuonių organiza
cijų komiteto piknikas Lietu
vos baduolių naudai bus ne- 
dėlioj, birželio 9 d., ant Mor- 
kevičiaus farmos. Šis komite
tas kviečia visus lietuvius at
važiuoti į pikniką ir meldžia 
visus automobilistus pasiauko
ti atvežimui tų žmonių, kurie 
neturi automobilių. Už pa
tarnavimą tariame ačiū.

Rengėjai.

Paryžius.—S a koma, kad 
sulig reparacijų klausimu 
padarytos sutarties apie ru
denį sąjungininkai ištrauks 
savo armijas iš Reino sri
ties, Vokietijoj.

DAUGIAU ŽINIŲ APIE KUNIGO MIEŽVINIO 
MEILE IR TRAGEDIJĄ

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Pažintis su Alytaite

Kaip ir kada naujasis ku
nigėlis susipažino su Alytai
te, kuri tuo laiku gyveno 
Brooklyne, neteko sužinoti. 
■Bet susipažinus su ja, prasi
dėjo ir romansas. Kunigas 
ne juokais pradėjo lysti prie 
Alytaitės. Pastaroji, kiek 
teko patirti, priešinosi, kad 
jis kunigas, vienok, mato
mai, griežtai jam neatkirto, 
todėl per visą laiką tarpe jų 
ryšiai buvo.

Skandalas del Alytaitės
Miežviniui beklebonaujant, 

atsirado klierikas Jonas .Zabu
lionis, kuris irgi turėjo gerą 
akį Alytaitės' linkui. Tą grei
tai pastebėjo kunigas Miežvi
nis. Tarpe kunigo Miežvinio ir 
klieriko Zabulionio prasideda 
vaidai ir užsibaigia peštynėmis. 
Kada jiedu susimušė, iškilo di
delis skandalas tarpe parapi jo
nų ir didžiuma parapijonų su
kilo prieš savo šventąjį tėvelį, 
kuris pirmiau bijojo savo pa
stogėn įsileisti moterišką lytį. 
Visas dalykas atsiduria pas vys
kupą.

Kunigėlio Nervai Suirę
Vyskupas išveja iš seminari

jos klieriką Zabulionį ir pa
skelbia, kad kunigo Miežvinio 
nervai suirę ir jis važiuoja į 
Lietuvą juos atitaisyti. Mat, 
.kitaip negalėjo tą skandalą už
slėpti. Laikinu klebonu paski
ria kitą kunigą.

Bolševikai Kalti
Naujai pribuvęs kunigas iš

rėžia karštą pamokslą, pasmer
kia parapi jonus už paleistas 
ant kunigėlio paskalas, kurios 
esą daugiau niekas, kaip tik 
bolševikų išmislas ir išgiria 
Miežvinį, kaipo doriausį ir pra
kilniausi kunigą, kuris, besidar
buodamas del parapijos, sunai
kinęs savo sveikatą ir dabar va
žiuojąs gydytis. Miežvinis išrė
žia karštą pamokslą atsisveikin
damas savo parapijomis ir duo
da visiems vėjo, kad jie bolše
vikų paskalų klausė ir tuomi jo 
sveikatą sugadino.

Tuojaus buvo surengta dar ir 
išleistuvių vakarienė ir kunigė
lis “išvažiavo” į Lietuvą.

Kunigėlio Lietuva 
Harrisone

Netrukus, kaip jau kunigė
lis buvo išleistas, kai kurie pa
rapi jonai pastebėjo, kad jis, ci
viliais drabužiai^, slankioja po 
Harrisoną ir sukas apie airių 
klebono namus. Pasirodo, kad 
jis į Lietuvą nevažiavo, bet per 
kelis mėnesius čia pat slankiojo 
ir jį globojo airių kunigas, ku
ris ir dabar paskelbė, kad Miež
vinį bolševikai persekiojo. Da
bar airių klebonas nori Miežvi
nį bepročiu paskelbti.

Miežvinis Grūmoją 
Stonkienei

Alytaite apsigyveno pas savo 
seserį Stočkienę, kuri gyvena 
Kearny. Miežvinis pradėjo lan
kytis pas Stočkus. Sakoma, 
kad Stočkienė jį išvijo iš stu- 
bos. Tuomet Miežvinis pradė
jo grūmoti ir Stočkienei, kad 
ji neleidžia jam atsilankyt pas 
jos seserį Alytaitę.

Tragedijos Diena
> Antradienį, 4 d. birželio, šil

kaitienė per telefoną pašaukė 
Alytaitę, kviesdama ateiti pas 
save, nes ji norinti važiuoti į 
ligoninę, tai Alytaite turėsianti 
jai būti perkalbėto ja. Alytaite 
iš Kearny atvyksta į Harrisoną 
pas šilkaitienę ir abidvi išvyk
sta ligoninėn. Joms išvykus, 
ateina kunigas Miežvinis pas 
Šilkaičius. Vaikai pasako, kad 
nieko nėra namie, bet kunigas 
paprašo įleisti į vidų, nes jis 
turįs laišką parašyti. Vaikai 
kunigą- įleidžia.

Kunigui ten bebūnant, su
grįžta ir šilkaitienė su Alytai
te. Kunigas su Alytaite pasi
lieka frontrumyje, o šilkaitienė 
išeina vakarienę gaminti.

Kunigas Prašo Bučkio
Ką jiedu pasilikę kalbėjo, ne

teko patirti. Bet kuomet jau 
visi vakarieniavo, tai kunigas 

vis prašė pas Alytaitę bučkio. 
Pavakarieniavus, vėl jiedu pa
siliko vieni, o Šilkaitienė triū- 
sėsi virtuvėje. Sakoma, kad 
buvo nugirsta, jog kunigas kal
bino ją apsivesti, žadėjo patap
ti protestonų kunigu, aiškinosi 
meilėje ir t. t. Bet Alytaite 
priešinosi ir sake, kad negali 
su kunigu vesti, nepaisant, kad 
■jį ir myli.

Pasigirsta šūviai
Staiga frontrumyje pasigirs

ta šūviai. Durys į virtuvę at
sidaro ir krinta Alytaite, per
šauta dviem šūviais. Kunigas 
parkritęs frontrumyje. Jis su
sivaręs kulką į galvą.

Pribuvęs vežimas išveža juo
du į ligoninę, o Šilkaičius po
licija išsiveža kaipo liudininkus 
tyrinėti. Kunigas, vežant į li
goninę, numirė. Alytaite ran
dasi kritingoj padėtyj.

Tai tiek man pavyko sužino
ti, kaipo reporteriui, pasibala- 
dojus po Harrisoną ir Kearny. 
Iš visko matosi, kad kunigas 
Miežvinis buvo ištvirkėlis ir tą 
savo ištvirkimą norėjo prideng
ti dideliu šventumu ir dorumu. 
Išsyk net nenorėjo įsileisti sa
vo pastogėn moterišką lytį, kad 
geriau būtų paleistuvauti. Bet 
jo paleistuvystės greitai į vir
šų iškilo. Vyskupas ir airių 
kunigas dėjo pastangas, kad jį 
kaip nors išteisinti ir visą būdą 
suversti . ant bolševikų, todėl 
laikinai, kad parapijonai nusi
ramintų, neva paliuosavo nuo 
klebono vietos ir paskelbė, kad 
jis išvažiuoja į Lietuvą. Pa- 
liuosuotas buvo, rodos, vasario 
mėnesį šių metų. Bet jis nie
kur nevažiavo, sukinėjosi ap
linkui.

Sakoma, kad tragedijos die
noj norėjęs Alytaitę išsivežti su 
savimi ir čekį jai išrašęs ant 
dviejų tūkstančių dolerių, bet 
tikrų žinių šiuo klausimu nete
ko gauti.

Sesuo ir Kiti Atsisako 
Kalbėti

Atsilankius man pas Alytai
tės seserį Stočkienę ir pasakius, 
kad noriu gauti teisingų žinių 
apie įvykusią tragediją, ji man 
atsakė:

—Jokių žinių niekam neduo
dame, nes detektyvai uždraudė. 
Viskas yra angielskose gazieto- 
se ir ten žiūrėkite.

—Taip, angliškuose laikraš
čiuose yra, bet kiekvienas sa
vaip rašo, o aš noriu gauti tei
singų žinių—atsakiau jai.

—Mums "uždrausta bile kam 
duoti žinias.

—Bet ar jūs galite patvirtin
ti, kad tas, kas rašoma anglų 
laikraščiuose, teisybė?

—Taip, ten teisybė.
—Bet ten ne vienodai rašo

ma?
—Teisingai buvo aprašyta

“American Journal.”
Kadangi sesuo atsisakė kal

bėtis, tai tik užklausiau, kaip 
sesers sveikata. Ji man atsa
kė :

—Už trijų ar keturių dienų 
paaiškės, ar ji pasveiks, ar ne.

Tuomi ir mano misija užsi
baigė.

V. Paukštys.

AR NORITE ŽINOTI?
Rašo J. D. Taunis

Kl. Kada Lenkija paskel
bė savo nepriklausomybę?

Ats. Lenkija paskelbė sa
vo nepriklausomybę lapkri-jfe, 
ty 1918 m. ir ją veikiai pri- ' 
pažino kitos šalys.

Kl. Ar teisybė, kad Jung
tinių Valstijų vėliava se
nesnė už daugelio kitų tau
tų ?

Nors Jungtinės Valstijos 
yra jauniausia šalis iš di
džiųjų valstybių, vienok A- 
merikos vėliava yra jau pu
sėtinai sena, 8 metais se
nesnė, negu Ispanijos vėlia
va, 17 metų senesnė už tri
spalvę Franci jos vėliavą ir 
23 metais senesnė, negu da
bartinė Didžiosios Britani- * 
jos vėliava.
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4N1FESTAS AMERIKOS KOMUNISTŲ
PARTIJOS CENTRO KOMITETO

Visoms Partijinėms Organizacijoms 
ir Partijos Vienetams!

Visiems Amerikos Jungtinių Valsti- 
. jų Komunistų Partijos Nariams!

, Visiems Revoliuciniams Darbinin
kams Jungtinėse Valstijose!

Komunistų Internacionalo Pildo- 
j Komiteto Atsiliepimas, kuri
vienbalsiai užgyrė Politinis Biuras ir 
kuriam entuziastiškai pritarė platie
ji Partijos narių sluogsniai, atidaro 

. naują laikotarpį Partijos gyvenime 
r Ir paženklina svarbų laiptų bolševiza- 
*cijoj Komunistų Partijos Jungtinėse 
* Amerikos Valstijose. Komunistų In- 

iXjrnacionalo Atsiliepimas padaro ga
lą visokiam frakcionizmui, kuris nuo- 

j (lijo Partiją per ilgus metus, pakiės
damas josios intaką tarp kovingų 
darbininkų ir rausdamas revoliucinio 
josios vadovybės autoriteto Šaknis.

Greitumas, su kuriuo Partijos na
riai atsiliepė į tą atsišaukimą, jau 
parodo, jog Kominternas labai aiš
kiai suprato Partijos sąlygas ir už
davinys ir patiekė stiprų pamatą, 
kurim> pasiremdama Partija gali nu
veikti saVo sunkenybes ir greičiausiu 
galimų laiku pavirsti iš propagandi
nės organizacijos į masinę Komunis
tų Partiją; ir toliau įrodo, jog Ko
munistų Partija Jungtinių Amerikos 
Valstijų yra sudėtine dalim Komu
nistų Internacionalo.

Ar darbininkų klasės ir mūsų Par
tijos priešai, renegatai ir socialdemo
kratai lekajai, piktai juokiasi del to, 
jog Komunistų Internacionalas ašt
riai iškritikavo mūsų klaidas? Mes

| rijos, vedančios prie tokio samprota- į 
I vimo, būk šešto Pasaulinio Kongreso | 
i pagrindinė linija netinkanti Jungti- Į 
! nėms Valstijoms.

i Oportunistinė Išiintinumo Teorija

Komunistų Internacionalo Pildo- 
masai Komitetas teisingai nurodo,

■ jog “ne tik Didžiumos klaidos, bet ; 
taipgi Mažumos svarbiausios klaidos: 
buvo paremtos ant supratimo Ameri
kos išiintinumo” ir jog ši teorija 
“rado sau aiškiausią išraišką asme
nyse draugų Pepperio ir Lovestono.” 
Komunistų Internacionalo Pildomasai

, Komitetas, toliau, teisingai nurodo, 
kad “abidvi frakcijos Amerikos Ko
munistų Partijos buvo kaltos deši
niosiomis klaidomis ir kad abidvi 
frakcijos parodo rimtų nukrypimų į 
dešinę nuo bendrosios Kominterno li
nijos, o to šaknis buvo išimtinumo 
teorija, kuri sutveria pavojų atvirai 

' oportunistinio dešiniojo nukrypimo, 
j besikristalizuojančio Partijos viduj.”

Ta ištimtinumo teorija (savaime 
i teorija, ičirkšta į darbininkų klasės
■ judėjimą per spaudimą iš buržuazi
jos pusės ir per reformistų propa- 
I gandą) pasireiškė neteisingame įkai- 
Įnavime Amerikos imperializmo ir
i privedė prie šių dalykų: 1) Nedakai-I 
: navimas ateinančio krizio amerikinio ! 
į imperializmo arba šio krizio išskyri- j 
I mas iš bendrojo krizio pasaulinio ka- | 
ipitaliz,mo; 2) Nedakainavimas minių i 
krypimo į kairę; 3) Nedakainavimas i 
kovos prieš social-reformizmą; 4) ■ 
Nedakainavimas kovos prieš dešinu- i 
mo pavojų, faktinai, turėjo tendenci
ją pergerti Partiją kiekvienoje jos 
darbo fazėje.

pasvėręs kai kurias Partijos klaidas 
savo Laiške 1928 m. gruodžio mėn., 
atsiuntė Atvirą Laišką šeštam mūsų 
Partijos Suvažiavimui. Atvirasai 
Laiškas turėjo tikslą pataisyt Parti
jos liniją, Įsteigti tvirtą pamatą ko
vai prieš dešinįjį pavojų ir pakreipti 
Partijos spėkas linkui tuojautinių 
praktiškų uždavinių, vedančių prie 
paskubini mo proceso Partijos išsi
vystymo į masinę Bolševikišką Par
tiją Amerikos proletariato.

Suvažiavimo Veiksmai

atsakome, kad Komunistų Partija, 
^PnirlW Partija šioje šalyje, yra da
lis Pasaulio Partijos, Komunistų 
Internacionalo, to vado revoliucinio 
proletariato kovų visame pasaulyje; 
kad mes didžiuojamės tuo faktu, jog 
sprendime savo sunkių klausimų mes 
turime pagelbos iš geriausių atstovų 
kiekvienos šalies revoliucinio prole
tariato bendroje mūsų kovoje prieš 
pasaulinį imperializmą. Nepanėšėda
ma į veidmainiškus reformistus ir 
oportunistus, Lenino Partija neuž- 
gniaužia skirtumų, neigi ji slepia sa
vo klaidas nuo darbo minių, bet pri
siima Kominterno kritiką dvasioje 
Lenino mokymų: “Kad politinės par
tijos atsinešimas į pačios savo klai
das yra vienas iš tikriausių požymių 
josios rimtumo ir josios gabumo at
likti savo pareigas linkui savo klases 
ir linkui darbo masių.” Per atvirą 
ir begailestingą kritiką revoliucinės 
Partijos kovos gabumai drūtinasi ir 
Partijai pasidaro galima atlikti savo 
revoMj^eines pareigas delei proleta
riato.

Generalė Linija šešto Pasaulinio 
Kongreso

šeštas Pasaulinis (Kominterno) 
Kongresas įžymėjo tą faktą, jog ka
pitalizmas yra įžengęs j naują fazę 
bendrojo pasaulinio krizio—į trečią 
pokarinį laikotarpį,—o tai laikotar
pis, kuriame, nors kapitalistinis ūkis 
viršija pirmkarinį laipsnį, tačiaus yra 
matoma paaštrėjimas vidujinių prieš
taravimų (antagonizmų), kapitalisti
nėse šalyse (darbininkų klasės minių 
pasvyrimas į kairę, didėjantis klasių 
kovosjjoštrumas) ir platus išsivysty
mas jnuėjimų kolonijose, neišvengia
mas panaudojimas visos eilės naujų 
imperialistinių karų ir artimas grę- 
simas milžiniškų klasinių mūšių, 
šeštas Pasaulinis (Komunistų Inter
nacionalo) Kongresas pabrėžė seka
mus šiuo laikotarpiu Komunistų Par
tijoms uždavinius, kaipo svarbiau
sius: pasmarkinimas kovos prieš so
cial-reformizmą; įvykdymas Partijos 
nepriklausomos (savarankios) rolės 
tose kovose, kas galima būtų pada
ryti tik per sutelkimą visų Partijos 
jėgų prieš dešinįjį pavojų, kaipo vy
riausią pavojų, ir prieš bile kokį 
besitaikstantį nusistatymą linkui de
šinės; Partijos apvalymas nuo viso
kių socialdemokratinių intakų; įstei
gimas stiprios proletarinės discipli
nos; panaikinimas frakcijinės kovos;

laisviausios savikritikos ir 
plaįfbs vidujinės demokratijos; su
stiprinimas tarptautinių ryšių tarp 
jvairių Komunistų Internacionalo 
sekcijų—žodžiu sakant, bolševizacija 
įvairių Komunistų Internacionalo 
sekcijų greičiausiai galimu laiku.

Pritaikydamas bendrąją liniją prie 
Ajnerikinės Partijos, Komunistų In
ternacionalo šeštas Pasaulinis Kon
gresas, pripažindamas tam tikrus 
mūsų Partijos nųveikimus, aštriai 
kritikavo Partijos dešiniąsias klai
das, o, ^įstebėdamas tūlą atslūgimą 
įsisenėj®ios frakcijinės kovos, griež
tai pastatė Partijai, kaipo “visų 
svarbiausią uždavinį panaikinimą 
frakcijinės kovos, neparemtos jokiais 
rimtais principiniais priešgyniavi
mais.”

Ta teorija neišvengiamai vedė prie 
sutrukdymo Partijos jautrumo, rei
kalingo kad atsiliept į masių kylan
tį ūpą prie kovos; ta teorija vedė 
prie užterliojimo revoliucinio Parti
jos jžiūrėjimo (perspektyvos), matant 
minių kovose atskirus įvykius, o ne 
bendrąjį minių krypimą į kairę. To- 

1 kios teorijos pasekmė būtų privest 
prie to, kad Partija vilktųsi masių 
užpakalyje, o jos būtų pasmerktos 
atskyrimui ir sumušimui, vietoj pla- 

‘ tint, gilint tąsias kovas ir suteikt 
joms revoliucinio turinio.

Įvykiai Jungtinėse Valstijose po
■ šešto Pasaulinio Kongreso vis labiau 
ir labiau įrodo teisingumą šešto Pa
saulinio Kongreso nutarimų. Ištei

simas ir augimas naujų revoliucinių 
i unijų, augantis pritarimas idėjai įkū
rimo naujo darbo unijų centro, su

derinančio naująsias unijas su kai
riuoju sparnu esamose (senosiose) 
unijose, naujų masių įstojimas į ko
vą su dar negirdėtu kovingumu ir

i drūtumu (New Bedford, Elizabethton, 
• Gastonia, čeverykti ir maisto darbi- 
ninkai), pasipriešinimas uždarbių 

i kapojimams tarp mainierių, augimas 
i skaičiaus savaime išsiveržiančių 
(streikų, demonstracijos gatvėse Pir- 
' mojoj Gegužės, padaugėjimas balsų 
tam tikrame skaičiuje vietinių rinki- 

i mų, iš vienos pusės; ir, iš antros pu- 
1 sos, gudrūs manevrai reformistų de- 
. lei minių prigavimo (Mušte judėji- 
Įmas), vis artimesnis bendradarbiavi- 
i mas reformistų su darbdaviais ir 
valstybe (Amerikos Darbo Federaci
jos Pildomoji Taryba West Point 

(karinėj akademijoj. Green ir paleidi- 
' mas ant vandens [naujo karo laivo] 
i “Pensacola,” Amerikos Darbo Fede- 
; racijos pardavystė audėjų streikuose 
pietinėse valstijose) patvirtina teisin
gumą šešto Pasaulinio Kongreso li
nijos delei Jungtinių Valstijų, lygiai

i kaip ir delei Europos.

Temdinimas ir Silpninimas Kovos 
Prieš Dešinįjį Pavojų

Kova prieš dešinįjį pavojų, kaipo 
I svarbiausią pavojų, grąsinantį mūsų 
Į Partijai, buvo iš pat pradžios nusilp- 
Į ninta per sumaišymą kovos prieš de- 
šinumo pavojų su kova prieš trockiz- 

(mą, iš Didžiumos pusės, o nukrypi- 
(mai nuo šešto Kongreso linijos bu- 
: vo taip jau sustiprinti tuo faktu, kad 
Mažuma nevedė tinkamos kovos prieš 
trockizmą. Apart to, ir Didžiuma ir

■ Mažuma nedakainavo pavojaus iš de
šinės ir praktikoje pavertė tai į ko
vą prieš rimtus, tačiaus atskirus nu
krypimus. Ta kova nepasireiškė for
moje sutelkimo visų Partijos pajėgi} 
delei pilno permanymo tikrojo pavo
jaus, gręsiančio Komunistų Partijai

| iš dešinės dabartiniame laikotarpyje. 
, Dešinysis pavojus Amerikinėje Par- 
(tijoje pasireiškė ne tik oportunistinė- 
se abiejų grupių klaidose, bet taipgi 
pavidale beprincipinio frakcionizmo, 
kuris, savo keliu, buvo didžiausia 
skerspainė kovoje prieš dešinįjį pa
vojų. Beprincipinė frakcijinė kova 
davė tokią pasekmę, kad vienos ir 
kitos grupės šalininkų klaidos buvo 
užslepiama, o kova prieš dešinįjį pa
vojų buvo paversta įrankiu delei lai
mėjimo pirmenybės vienai ar kitai 
grupei.

Suvažiavimas, kuris susidėjo iš 
geriausių Partijos proletarinių ele
mentų, paturinčių Kominterno lini
ją, nepasiekė tų tikslų. Tas nepavy- 
kimas paėjo iš beprincipinių manev
rų, kuriuos darė vyriausi vadai 
Didžiumos, lygiai kaip ir vadai Ma
žumos. Suvažiavime Atviro Laiško 
prasmė buvo iškraipyta ir panaudo
ta, kaip frakcijinės kovos Įrankis. 
Spekuliavimo politika buvo tęsiama, 
pasireiškė neleistinomis formomis 
(Didžiumai ir Mažumai bevarinėjant 
savotiškos rūšies nekomunistinę ak
cijų spekuliaciją sulig padėties So
vietui Sąjungos Komunistų Partijoj), 
ir frakcionizmas pasiekė augščiausią 
punktą savo išsiplėtojime. “Suva
žiavimas nedavė vaisių, kurių turėjo 
duoti kai del bolševizacijos, vykdyme 
sveikesnės būklės viduje Amerikos 
Komunistų Partijos. . . Partija nebu
vo sumobilizuota kovai prieš dešinįjį 
pavojų.” Komunistų Internacionalo 
Pildomasai Komitetas, per savo grie
žtą smulkmenišką ir tikrą apibūdini
mą įvykių, atsitikusių suvažiavime, 
j kuriuos mes kreipiame ypatingą 
Partijos narių domę,- parodė rimtą
sias pasekmes įsisenėjusios frakciji
nės kovos viduj mūsų Partijos.

įvykiai, atsitikę suvažiavime, pa
siekimas augščiausio frakcionizmo 
čiukuro, spekuliacija, pateisino aštru
mą nuosprendžio, kurį Komunistų 
Internacionalas išnešė tam suvažia
vimui. Ne tik kad suvažiavimas ne
atliko viršnurodytų savo pareigų, 
bet, per beprincipinius manevrus, už 
kuriuos vyriausi Didžiumos vadai ne
ša didžiausią atsakomybę, jis' nusi
kalto metodais, svetimais bet kokiai 
Komunistinei Partijai ir teisingai 
Kominterno apibūdintais, kaipo “me
todais intrigų, aiškiai nešiojančiais 
ant savęs antspaudą smulkiai buržu- 
aziško politikieriškumo.”

(Bus daugiau)

Sykį kompanija apmokėjo dar
bininkams algas čekiais, kurie 
paskui pasirodė beverčiais, 
čia daugelis ir krautuvninkų 
nukentėjo, nes čekius iškeitė, 
o jie buvo beverčiai.

Todėl patartina darbinin
kams nevažiuoti į šią apielin- 
kę darbo jieškoti, nepaisant, 
kad agentai ir pageidauja dar
bininkų, nes atvykus reikės 
veik dykai dirbti.

M. L. Balchunas.

AUKOS AGITACIJOS FONDUI

MORGANTOWN, W. VA.

2 d. birželio, Lietuviu Dar
že, šalia Waterburio, įvyko 
Connecticut valstijos A. L. D. 
L. D. ir L. D. S. A. apskričių 
piknikas. Drg. L. Prūseika sa
vo prakalboj prisiminė ir apie 
reikalingumą remti visais gali
mais būdais Agitacijos Fondą 
(finansinė įstaiga prie Lietu
vių Centro Biuro).

Patsai kalbėtojas surinko 
$53.75. Aukojo sekamai:

J. Ragauskas ir V. Karalius 
po $5; Guoba ir F. Jocius po 
$2; po $1: S. S. Tamošiūnas, 
J. Stružas, B. Medelis, J. šu- 
kaitis, A. Klimas, J. Nixon, J. 
Rudminas, V. Jokubonis, P. 
Bokas, Petrašiūnas, V. Januš
kevičius, P. Kevalas, L. Liau- 
dinskas, F. Mikužis, Jukeliūtė, 
J. Kalvaitis, Balčiūnas, J. 
Bakšys, č. čerkauskas, Kreta- 
vičius, Petrukas, Sabutis, P. 
Lipkus, Salaveičikas, žemaitis, 
Valaitis, S. Jurkūnas, K. Kri- 
paitis, Svinkūnas, M. Grabaus
kas, J. Kičas, K. Cvirka, Kon- 
tautas, J. Saladonis, V. Ado
maitis, J. Kazlauskas, M. Vo
sylius, Bakšienė; po 50c: Jo- 
kymas, A. Lenartavičius, L. 
Šarkis; A. Remeikis 25c. Vi
so $53.75.

Aukas priėmiau.
J. Siurba.

CASTON ROPSEVICH

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
r?IR So. 10th St.. Camden. N. J.

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, Kaukitės 
past

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

818 W. 3rd Street
8o. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

Partijos Unija po šešto Pasaulinio 
Kongreso

Kad ir atitaisydama tam tikras 
klaidas, išdėstytas patiektoje šešto 
Pasaulinio Kongreso kritikoje (apie 
santikius su Socialistų Partija, apie 
organizavimą /neorganizuotų ir tt.), 
Partija nepritaikė šešto Pasaulinio 
Kongreso nutarimų Jungtinėms Vals
tijoms. Ir ne tik pasinaujino pas ją 
nutos dešinumo klaidos, bet pirm- 

^enciniuose teziuose kaip Didžiu-
' taip ir Mažumos buvo elemen- 
imtinumo (exceptionalizmo) teo-

Diskusijose pirm suvažiavimo, vie
toj taisyti Partijos klaidas, tai ir 
Didžiuma ir Mažuma užsiėmė ar
šiausiu frakcionizmu ir beprincipinė- 
mis spekuliacijomis. Nei viena nei 
kita grupė nepadarė rimtų bandymų 
suvienyt Partiją pamatais bendro te- 
zio, sekančio teisingą liniją šešto Pa
saulinio Kongreso.

Suvažiavimas ir Atviras Laiškas
Pasekmėje sąlygų, buvusių Parti

joj pirm suvažiavimo, Komunistų In
ternacionalo Pildomasai Komitetas,

Morgantown skaitomas W. 
Virginijos civilizacijos centru, 
nes šiame mieste randasi uni
versitetas ir šiaip daug augš- 
tesnių mokyklų. Bet kaip jis 
dabar atrodo, tai visai nepa
našus j civilizacijos centrą, | 
ypatingai nuo to laiko, kaip I 
čia tapo'sulaužytas angliaka-' 
šių streikas ir sunaikinta uni
ja, o algos darbininkams nu
kapotos iki žemiausio laipsnio. 
Dabar ir biznieriai jaučiasi la
bai prastai, o darbininkų pa
dėtis neapsakomai sunki. Pra
gyvenimas brangus, randos 
brangios, o uždarbiai menki. 
Pavyzdžiui, pirmiau už anglių į 
tono iškalsimą po pikiais mokė
jo nuo 66 centų iki $1.08, da
bar moka nuo 42 iki 44 centų; 
po mašinomis moka nuo 33 iki 
36 centų. Dieniniams darbi
ninkams mokėjo nuo $7.54 iki 
$8, dabar moka nuo $2.35 iki 
$5.

Bet čia dar ne viskas.. Prie 
anglių svėrimo randasi tik 
kompanijos žmogus, darbinin
kai savo prižiūrėtojo neturi, 
todėl ir svoris vagiamas, sve
riama ne taip, kaip svarstyklės 
rodo, bet taip, kaip kompani
jai geriau patinka.

Nors dabar Nacionalė Uni
ja gerai darbuojasi, bet ponas 
Bettneris iš užpakalio su savo 
sena unija bando Nacionalei 
Unijai už akių užbėgti; todėl 
ir organizavimui labai paken
kia. Kada Bettneris/svetainėj 
laiko prakalbas, tai/ant stogo 
išveda radio triūbas, kad visi 
piliečiai girdėtų jo kalbą.

Pirmiaus biznieriai palaikė 
kompanijos pusę, prisidėjo 
prie streiko laužymo ir unijos 
griovimo, ėjo prieš darbinin
kus. Bet dabar pamatė, kad 
ir patiems blogai atsiliepė, 
nes kuomet darbininkai mažai 
uždirba, skursta, tai ir jų dau
gelis turėjo biznius užsidaryti, 
o kurie ir laiko, tai sunkiai 
verčiasi. Todėl ir jie pradeda 
kalbėti, kad darbininkai priva
lo organizuotis.

Darbininkai ne tik kad ma
žai uždirba, bet ir uždirbtus 
pinigus ne visuomet iš kom
panijos gauna. O reikalauti 
negalima, nes yra išimtas in- 
džionkšinas. Pavyzdžiui, tū
las amerikonai su dviem savo 
sūnais išdirbo! šešias savaites 
ir per tą laiką padarė $847.- 
46, bet kompanija neišmokėjo 
ir reikalauti negalėjo, kadan
gi indžionkšinas buvo išimtas.

HUNTINGTON, N. Y.
Nepamirškite 9 d. Birželio
A. L. D. L. D. 231 kuopa 

jau prisirengus prie 9 d. birže
lio ir pribuvusius svečius į iš
važiavimą pilnai patenkins. 
Mes tikimės, kad svečių turė
sime labai daug. Iš Brookly- 
no bus Aido Choras ir nema
žai pašalinių. Girdėjome, kad 
daugelis rengiasi važiuoti iš 
Richmond Hill ir iš' Great 
Necko. Bus ir iš kitų mieste
lių. Aido Choras visus palink
smins dainomis; draugas Mi- 
zara pasakys prakalbą. Šo
kiams bus gera muzika. Tu
rėsime gėrimų ir užkandžių.

Važiuojantieji iš Brooklyno, 
Richmond Hill ir Great Necko, 
važiuokite Jericho Turnpike 
keliu; atvažiavę į Huntingto- 
ną ir pervažiavę New York 
Avė., tuojaus rasite Depot Rd., 
kuriuomi sukite po kairei ir 
važiuokite iki medinei mokyk
lai. Ten bus žmogus, kuris 
nurodys išvažiavimo vietą.

Huntingtono Pilietis.

NĖR
DAUGIAU 
RAUMATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai“ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

Skaitykite ir 
Platinkite 
Savaitraštį

“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 sel- 
korų darbkorų, proletarinių ra
šytojų ir poetų skaičius.

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

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GR4B0RIUS
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro deL 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 

{ mane, o patarnausiu kuogeriausia.

į 734 Grand Street
»
* Brooklyn. "N Y
* --------- — ■ ■ -r- ----------------------------

SKAITYKIT “LAISVĘ”

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

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

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9C8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:

s LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y. 
Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dieną.

Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.

i $1,000 Tik Už 60 Centy
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, 
Inelinksmas ir Įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 

j atgaut savo sveikatą.
j Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
j vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 

1 skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 
ima), peršalimo, skaudėjimo po krū- 
|tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 

♦ pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
v ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 

14 ! žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

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

;mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
i miestuose.

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

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

Reikale

praktikavosi di- 
mi estuose Euro-I

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai. Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažamės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretai.
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—-IŠTYRI

MAI.

DR. ZI NS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

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

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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

winninnEiuiioiiiiiiiiinniiiiininiiminiinninnnniiiimnnnnnnnnmiiw«rt^^

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

i FORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ
PO $1.00 arba $2.00 I SAVAITĘ

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

Brooklyno apielinkėie.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 

|me daugybę puikių rakandų del pasirin- 
| kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

t

K

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

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

5Į
1
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LOS ANGELES, CAL1F. siorganizavę grupėmis
Susirinkime dalyvaus būtinai reikia dalyvaūl^.jfh^'

Sovietų Respublika ir Amerikos
Lietuviai Darbininkai

Rašo JULIUS DAUBARAS

mašinų—augštai išvystytos technikos, čia 
atvažiavę prie mūsų atsilikusios technikos, 
nemoka dirbti—sunku prisitaikinti.

Kitas dalykas, su kuriuo pirmučiausia 
tenka susidurti, tai butų krizis. Galima 
sakyti kambario Maskvoje bei kituose di
deliuose miestuose gauti negalima. Jeigu 
kur pasitaiko gauti gyvenimui vietą per 
didelį Vargą, ar tai bendrabutis, ar šiaip 
kur nors kampelis lovai įkišti, tai ir vis
kas. . .

Apart to, prisieina dar daug su kitais 
mūsų gyvenimo trūkūmais-nedatekliais su
sidurti. Na, ir toks draugas pradeda rū- 
goti, pykti, zurzėti, visą svietą “kritikuo
ti,” kodėl to ir to trūksta, kodėl tas ir tas 
netaip padaryta, kodėl taip padaryta, o ne 
kaip jis mano. Na, iš to jis daro klaidin
gas ir kenksmingas išvadas. Tokie drau
gai daug turi miesčioniškumo ir labai siau
rą marksistinę pasauliožiūrą. Jie mano, 
kad jei jau darbininkai turi valdžią savo 
rankose—darbininkų valdžią, tai turėtų 
kepti karveliai darbininkams tiesiog į gerk
lę lėkti. Na, ir tokie silpnadvasiai, vietoj 
to, kad įtempti jėgas kovoje su Sovietų 

i Respublikos priešais, su mūsų trūkumais,
■ pakelti gamybą, kovoti su mūsų nekultu- 
riškumu ir blogais palinkimais—ypatybė
mis, jie numoja ranka ir sako, geriaus va-

■ žinosiu atgal į Ameriką. Tokius rusai dar- 
ibininkai vadina “buziatiarais.” Sako:'“jie,

kaip geriaus“ atvažiuot?f SovietifRelpubli-; a.V7aži.avę J.š geres™T ekonominių sąlygų, 
ką. Vieni iš ju rašo: “Noriu važiuoti, kad silpnai pažįsta proletariato kovos laimėji- 
pabaigus vieną kitą nebaigtą profesiją ir ™ uždavinius ir tas tarptautines ir vidaus 
tuo prisidėti prie socializmo statybos dar- sąlygas,, kurias mums paliko carizmas su 
bo,” kiti rašo, kad gyvenimo sąlygos Ame- ■ buržuazija—išgriautą ūkį, atsilikusią tech- 
rikoj pasunkėjo: bedarbes, nesveikata, no-: 
ri pasilsėti ir, kiek bus galima, prisidėti! 
prie socialistinio kūrybos darbo, ir tt. !

Bet yra ir tokių, kurie važiuoja, kad 
gerai uždirbti ir ramiai gyventi. Tiems; z 
draugams, kurie mano važiuoti, kad čia,!zaWas 
Sovietų Respublikoj, baigus kokį nors pra
dėtą amatą-profesiją, nepatartina. Sovietų 
Respublikos valdžia nespėja ir negali aprū- i 
pinti tų šimtų tūkstančių proletarinės ir 
kaimo biednuomenės jaunimo, kurie ver-! 
žiasi į įvairias amato mokyklas ir abelnai 
mokslus. ' •9

Turite suprasti, kad mes esame gana! 
biedni, nesame ant tiek turtingi, kad galė
tumėm visus mūsų gyvenimo reikalavimus 
pilnai aprūpinti.

Mūsų šalies gyvybės klausimas—išvys-; v .
tyti industrializaciją, pakelti žemės ūkio i Žemėj žaliuoja parkai, bulvarai 
kultūrą. Tuo reikalu mes metame miliar-. 
dus rublių, mes leidžiame miliardus del pa-; 
kėlimo kultūros—abelnai apšvietos, darbi
ninkų socialis aprūpinimas-drau’dimas—rei
kalauja milžiniškos sumos pinigų. Šalies 
apgynimui-apsaugai nuo užpuolimo iš im
perializmo pusės reikalinga. irgi nemažai 
pinigo. Mūsų metinis biudžetas sudaro 
metais apie 7 miliardus rublių. Kiekvienas 
mums bedarbis brangiai kainuoja, o atva
žiuoti iš Amerikos ir užimti vietinio bedar
bio vietą, tai maža Sovietų Respublikai pa- 
gelba.

Aš esu griežtai priešingas Amerikos 
ir kitų buržuazinių šalių revoliucinių dar
bininkų važiavimui į Sovietų Respubliką. 
Tas ne revoliucijos kareivis, kuris bėga iš 
kovos lauko. Teisinti savo bėgimą viršmi- 
nėtomis priežastimis, tai žemiaus kritikos.- 
Palikti kovos lauką, važiuoti ten, kur dar
bininkų klase laimėjusi mūšį* veda platų 
statybos darbą, naudotis sunkios kovos vai
siais ir palikti ant kovos lauko besigru
miančius savo draugus, tą gali padaryti tik 
bailys, saumylys ir revoliucijos dezertyras. 
Draugai, atvažiavę Sovietų Respublikon, 
laike imperialistų užpuolimo ant Sovietų 
Rusijos bei laike socialūs revoliucijos bur
žuazinėse šalyse, negalės ir nesuloš tos ro
lės, kokią jie galėtų atlikti dirbdami masė
se buržuazinėse šalyse.

Amerikos Komunistų Partija ir Lietu
vių Frakcijos biuras turėtų nedaleisti va
žiuoti į Sovietų Respub. savo -narius. O 
tuos, kurie neklauso partijos ir vis tiek iš
važiuoja, skaityti dezertyrais ir su tokiais; 
nieko bendro neturėti. O į tokius atvažia
vusius dezertyrus, čia Sovietų Respub. dar
bininkai prastai žiūri...

Daugiausiai atvažiuoja menko amato 
■ darbininkai, kurių ir čia užtektinai yra. 
^Amerikos draugai, dirbę fabrikuose prie

x (Tąsa)
Amerikos draugai, atvažiavę į Lietu

vą, jeigu tikrai jie yra revoliucionieriai 
darbais, o ne tik žodžiais, jie Lietuvoje su
loštų svarbią rolę. Galėtų daug ką nuveik
ti kovoje su proletariato ir visos biednuo- 
menčs priešais. Tiesa, Lietuvoje sąlygos 
veikimui gana sunkios, reikalinga geležine 
disciplina if konspiracija. Kas to neprisi
laiko, liekasi demoralizatorius mūsų kovos. 

 

Bet no^iųt vjdkt nėra tokių sąlygų, kurių 
negaliip 
veikti, kas nenori ir bijo, 
vaizduojasi jo paties šešėlis, kad jį jau 
griebs. Tiesa, be kovos nėra aukų ir kas 
bijo papulti į kalėjimą, tas nėra kovotojas, 
tas nėra marksistas-leninistas, nes veikda- 
mas-kovodamas nesi užtikrintas nuo areš- 
to-kankinimo ir kalėjimo. Lietuvos Komu
nistų. Partija, kuri veda mirtiną kovą už 
kapitalistinės sistemos panaikinimą prieš 
kruvinąjį fašizmą, daug nustojo savo ge
riausių kovotojų: vieni nužudyti, šimtai 
kalėjimuose sugrūsti, treti reakcijos išvyti 
į užsienį ir ten tęsia revoliucinį bei socia
lizmo statybos (kaip tai Sovietų Rusijoj) 
darbą.

tų pergalėti. Tas tik negali 
Tokiam visur

Teatras ir Aukos Lietuvos Ba- 
duoliams

Gegužės 19 d;' A. L. D. L. 
D. 145 kuopa perstatė veikalą, 
keturių veiksmų dramą, “Dvi 
Seserį,” kuris gerai pavyko. 
Atskirai lošėjų vardų neminė
siu, nes tas tilpo “Vilnyj,” tik 
atkartosiu tą faktą, kad lošė
jai savo roles atliko puikiai: 
mokėjo žodžius, darė veiks
mus ir buvo tinkamai apsirė
dę bei nugrimiruoti taip, kad 
atrodė tikrai artistiškai. Tiktai 
trūkumų buvo scenerijoj, bet 
tai čia ne nuo lošėjų priklau
so. Tarpai buvo užpildyti dai
nomis, kur Lietuvių Laisvės 
Choras, po vadovyste drg. J. 
Savicko, ir kvartetas išpildė. 
Tat šis parengimas labai buvo 
puikus ir publikai labai pati
ko. Bet ir pati publika atsi
žymėjo, nes kuomet drg. P. 
Repečka, varde priešfašistinio 
komiteto, paaiškino sunkią 
Lietuvos baduolių padėtį ir 
kvietė aukoti delei to tikslo, 
tai surinkta aukų $64.31. Or
ganizacijos ir pavieniai 
jo sekamai:

WILKES-BARRE, PA., IR
APIELINKe

mais, ypatingai A. L. D. L. D. 
reikale, i
drg. L. Prūseika. Visi drau
gai iš kolonijų atvažiuokite su-

susirinkimas bus svarbus.
M. Ž.

auko-

kuopa 
kuopa

Apie Važiavimą į Sovietų Rusiją

Nuo keletos draugų gavau laiškus, 
kaip atvažiuoti į Sovietų Rusiją? Vieti
niai mano draugai rodė man lajškus, pri-! 
siųstus Amerikos draugų, kurie klausia, I

1 niką, žemą kultūros laipsnį ir tt.
(Tąsa bus)

.ORLAIVIS
j Parrrr, parrr, prrrrrrrr!
i Orlaivis urgzdamas, parpdamas 
Garsiau negu fabrikų varpstys, 
Propeleriu skrodžia melsvąją erdvę.

Orlaivy aš, raudonasai lakūnas.
Nereikia man arklio, nei arklo. 
Propeleriu padanges išarsiu, 
Prireikus pasieksiu ekvatorių ir arktiką.

Ir marguoja didmiesčio mūrai.
Žiūriu akimis aš narsiojo aro 
Į Raudonosios Armijos būrį 
Maršuojantį prie Dzeržinskio kazarmų.

Ei, raudonarmiečiai, broliai narsieji! 
Pažvelgkit į viršų savo kazarmų. 
Jūs maršuojat bulvarų alėjose, 
Aš padangėse debesis spardau.

Štai prilėkiau pakraštį priemiesčio. 
Kur fabrikų rūkstančios pypkės 
Stypso padanges parėmusios.
Ir jaučiu, kad veidas man šypsosi, 
O krūtinėje gaisras liepsnoja.

Man orlaivį darbininkai padarė, 
Lakiot išmokino, įsodino ir tarė; 
Darbininkų respublikos vartuose 
Budrus ir akylas būk sargas.

Britanijoj lordai zirzia, lyg širšės.
Tegu pamėgina lordai įniršę 
Respubliką užpult proletarinę, 
Tegu pamėgina paskelbti mums karą.

Pažiūrėsim tada, Britanijos lordai, 
Kur kelias trumpesnis bus Orlaiviams. 
Ar iš, Londono į Maskvą raudonąją, 
O gal būt iš Maskvos į Londoną lordų. 
Pažiūrėsim tada, kas laimės tą rekordą.

Kas man debesys drėgmės prisisiurbę! 
Kas kad vėjai priešais man šiaušiasi! 
Orlaivis mano zyzdamas, urgzdamas, 
Įprato su vėjais ir darganoms kautis.

Jis, urgzdamas, parpdamas 
Garsiau negu fabrikų varpstys, 
Padangėse debesis spardydams, 
Skrodžia ir skrodžia melsvąją erdvę 
Parrr, parrr, prrrrrrr!

$10; L. D. S. A. 66
$10; L. L. Choras $5; F. Saulis 
$5; J. ir O. Levanai $3; po 
$1: O. Pukienė, V. Oksas, M. 
Armanienė, J. G. čapis, V. 
Ratkus, P. Graiškonis, K. Da
vis, J. Šimkienė, A. Masikonis, 
A. Mužpikas, M. šapienė, J. 
Savickas, J. šelvis, V. Virbic
kas, J. Babičius, A. Bitautas, 
Mockus, M. Daukšas, M. že- 
leniūtė, M. šereikienė, P. Re- 
pečka, M. Rudaitienė, P. Rufas, 
J. M. Rupienė, ir V. Shultz; po 
50c : N. Sagevičienė, F. Grybas, 
O. Ponis, D. Deivienė, W. B. 
Arch, S. Sideris, ir St. Vishec- 
kis; smulkių $3.11. Tat viso 
pasidaro $64.31. Tai sudėta 
nemaža suma. Varde Lietu
vos baduolių, visoms organiza
cijoms ir pavieniams tariame 
ačiū. Jeigu aukotojų surašė 
yra kokia klaida, tai malonė
kite man pranešti, nes aš taip 
įdedu, kaip aukų rinkimo ko
mitetas man pridavė.

Dabar keletą žodžių apie 
pačią A. L. D. L. D. kuopą, 
kuri pasižymi sykiu su Liet. 
Darb. S. A. 66 kuopa gerais 
darbais. Tos kuopos visada 

j atsiliepia į skaudžiausį reika
lą : remia streikus, politinius 
kalinius, darbininkišką spau
dą, baduolius, ir kožną daly
kėlį, kuris tik yra naudingas 
darbininkams. Del to darbi
ninkai ir priklauso prie jų ir 
privalo visi priklausyti, nes tai 
yra vienatinės darbininkų švie
timo ir kovojančios organizaci
jos. Taipgi reikia priminti ir 
Tarpt. Darbininkų Apsigynimo 
kuopą, kuri moka po $5 į mė
nesį gelbėjimui tų kalinių, ku
rie yra papuolę į kalėjimą už 
industrinius ir politinius darbi
ninkų reikalus. Tat organi- 
zuokimės tvirtai, kad grei
čiaus galėtumėm prašalinti iš
naudojimo sistemą.

M. Pūkis.

Visi Atsimenate Birželio 
9 Dieną?

Jau ne kartą buvo rašyta, 
kad birželio 9 d. bus viena iš
kilmingiausių dienų, kokia 
yra kada buvus. Tą dieną ne
tik visi wilkes-barrieciai ir ar
timųjų kolonijų bus piknike 
Valley View Darže, bet ir iš 
visų kolonijų draugai atva
žiuos automobiliais ir busais 
į A. L. D. L. D. pikniką. Jau 
ne kartą buvo rašyta, kas bus 
programoj, kokis sportas, kiek 
žaislų ir visokio įvairumo. 
Drg. L. Prūseika kalbės šiame 
piknike. Drg. L. Prūseika re
tai atsilanko į mūsų apielinkę, 
tai dabar kaip tik bus proga 
visiems jį išgirsti kalbant.

Prie to, čia bus proga su
sitikti savo pažįstamus drau
gus iš įvairių kolonijų, miestų 
ir miestelių, ir linksmai pra-1 
leisti dieną gražiame darže.

Dąr reikia priminti apie vie
ną programos dalį, tai sportą.1 
Jau rašiau kelius kartus, kas 
bus per sportas ir kiek jo bus, 
bet jokiu būdu visko negalima 
surašyti. Kelios dienos atgal 
sužinojau, kad D. Zdaniūitė,. 
“Laisvės” vajaus čampionas, 
irgi dalyvaus sporte ir turi pri
rengus įvairių žaislų. Vadina
si, mūsų piknikas bus vienas 
iš įvairiausių, kokio nėra dar 
buvę šioj visoj apielinkėj. To
dėl nepraleiskite šios progos.

Nepamirškite ir tikietų nu
sipirkti iškalno.

Aš Būsiu.

Ar

Visiems Svarbu
“Laisvės” skaitytoj ų,

narių bus susirinkimas birže
lio 8 d., subatoj, 7 vai. vaka
re, 69 S. Hancock St., Wilkes- 
Barre, Pa., žydų Darbininkų 
Ratelio svetainėj, šis susirin
kimas svarbus keliais klausi-

Lietuvaitė Fotografiste
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir ncdėlio- 
mis nuo 9:30 iki 5 vai. po pietą

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA.

‘GERAI.PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskan, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATA1KOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesi laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių bloki; 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 kvepj.”

PIRMUTINE IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room '205. Tel. Liberty 7865

PAVASARIO
GROCERNĖ Ųt BUČERNĖ 

geriausioj apgyvento] lietuvių ir 
lenkų apielinkėj. Biznio apyvar
ta 'siekia iki $1,300 į savaitę; 
daug tavoro, ir pigi randa. Del 
nesutikimo tarpe partnerių pri
versti greitai parduoti. Kaina tik 
$3,500.

CAMBRIDGE, MASS.
3 šeimynų namas, 5-6-6 kamba
riai, visi vėliausios mados įtaisy
mai, priskaitant 3 štymo pečius. 
Randų neša į metus $1,440. Par
siduoda už $12,000.

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

kambarių namas ant geros gatvės 
su visais įtaisymais, 3 furnace 
šilumos pečiai, pilnai paranduotas 
ant metų gauna $1,368.00. Savi
ninkas, norėdamas apleisti šį mie
stą, parduoda tik už $10,000.

8 KARVĖS
ant šitos 17 akrų farmos, gera 
me, puikus pušynėlis, geri budin- 
kai, prie gero kelio ir tik 22 mai- 
lės nuo Bostono. Parsiduoda už 
$5,500.

že-

E. BRIDGEWATER
Farma, 38 akerių, 8 kambarių na
mas. Įtaisymai: miesto vanduo, 
elektra, funace šiluma, barnė 
karvės, 2 arkliai, 50 vištų; • 
įrankiai žemės darbams, ant 
kelio. Kaina tik $8,500.

MONTJŽLLO
2 šeimynų, 5-5-3 kambarių namas, 
su visais įtaisymais, randasi prie

8 
visi 

gero

DETROIT, MICH.
Visų Atydai!

Nedėlioj, birželio 9 d., bus 
Aido Choro pirmas piknikas. 
Choro komitetas ir visi nariai 
deda visas pastangas, kad šis 
piknikas būtu, pasekmingas ir 
kad publika oūtų užganėdin
ta. Todėl choro pramogų ko
misija pasamdė bųsą delei va
žiavimo į pikniką. Taigi, ku
rie neturi automobilių, galės 
lengvai nuvažiuot. Busas bus 
prie Westminster ir Russell 
Sts. 11:30 vai. dieną; prie 
Draugijų Svetainės, 24th St. 
ir Michigan Ave., 1 vai. po 
pietų. Todėl, kurie važiuosi
te busais, būkite pažymėtoje 
vietoje ir pažymėtame laike.

Piknikas bus Praise Grove 
Parke, Goddard Rd., arti Tel
egraph Rd. Pradžia 10 vai. 
ryte.

Važiuojantiems kelrodis: 
Automobiliais galima važiuoti 
Michigan Ave. arba Ecorsė 
Rd. iki Telegraph Rd. ir suktis 
po kairei; Telegraph Rd. iki 
Goddard Rd. ir suktis po de
šinei. Už dviejų mylių rasite 
Praise Grove Parką.

Kviečiame visus ir visas.
Choro Komitetas.

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

Schuylkill
John Naujokais 

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

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—-visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur I kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 13- 
ias apmokame. '

Adresas:

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

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass. 
Tel. 228

BARGANAI
pat N. Main Gatvės? parsiduoti 
už $5,200.

HYDE PARKE
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ir 1 akeris žemės, bamė del 3-jų 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin- 
kąs, apie 20 vaisinių medžiu. Na
mas su visais modemiškais im- 
prūvmentais, karšto vandens šilu- 
momis.
miesto centro. Randų neša 
j metus. ” ? . \
duos už geriausj pasiūlymą, 
žastis 
tėvo.

Apie 5 minutes ėjimo iki
Kaina $13,000, bet Jrįt- 

' ‘ _ rie-
pardavimo—mirtis šeimynos

FARMA
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu

Gal 
turim 
akeriu ir sieks iki 500 akerių: 
Kurie svajojate apie farmas, klau
skite per laišką, tik pažymėkite, 
kaip didelės farmos ir kokį biznį 
norėtumėt varyti. Pirmas biznis 
karvių ir pieno, antras—vištų, an
čių ir kiaušinių; trečias—daržovių. 
Tai šie vienintėliai bizniai, iš ku
rių farmeriai daro pragyvenimą 
šiame krašte. Nt“>7

SOUTH BOSTON
2 šeimynų namas, po 6 kamba
rius, su visais moderniškais įtai
symais, 2 karų garadžius, namas 
stovi puikioj vietoj, City Point, 
priepat byčių. Parsiduoda už 
$13,500.

RANDOLPH
Vištų farma, 4 akeriai, namas 8 
kambarių su visais moderniškais. 
įtaisymais. Vištiniskas del 1,000 
vištų. Parsiduoda pigiai.

INSURANCE
Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 

automobilių savininkams. Mes atliekam greitai ir gerai, darom biznį 
vien tik su didelėm kompanijom.

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su murr/ 
ir gausi -geriau s j patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, S 
ir mainom biznius, farmas ir namus. i

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

Tel.: Greenpoint 9682

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y<
Grove St.

644 Driggs Avenue, 
Ridgewoodo Skyrius: 253

Vidurys vien tik iš importuotų taWfi*.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

1

J
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Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi tr 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 1

užsakymus (orderius). J

Tai Tie Švelnūs Cigarai^ 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

«

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų
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ATDARA* 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

3
3

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

utarninkaia

g 
g 
g 
3

ištaisytas iš lauko ir iš 
Kreipkitės tuo jaus pas:
A. J. KUPSTIS

332 W. Broadway
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1373

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT 1111

(Pasirašo) George W. Hill, 
Prezidentas, The American Tobacco 

Company.
Antrame ir sekančiuose paskelbi-

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

xr
ANGLIŠKAI-LIETUV1SKAS

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

Kampai Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9796

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 A VE.. BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090

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

____________________  ORDER BLANK ------------ ------------------
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

Aš, žemiau pasirašęi, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit man 
priiiųiti URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, su visaii nurodymai!, 
kaip vartoti.
Vardai  ........ .. ......................... ..............•••—...................-..... —................................. ••• •—

važiuoti į šį pikniką Rengėjai.

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA |1.25e

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

“ ‘Jokie cigaretai, nežiūrint savo 
savininką valgyklos kainos,'nėra tiek geri, kaip Luckies, 

„ o nr-ii i. * ! ar jie būtų gaminami American Topo num. 819 Willoughby Ave.,|bacį0 Kompanijos ar bile kurios ki-
• Buvo pristatyta fOS kompanijos.’”

PYTO AI Uaike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r n “AllUi. Nuo 8 ▼. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J v vvIiUĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

. Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Penkt.,' Birželio 7 d., 1929

f A. L. D. L. D. ŽINIOS

Teisėjas Allen Neiw

r
t

'ž

Mokytas Žulikas

DIDELIS IR LINKSMAS

vo-

pavesti lite-

NORWOOD, MASS.

PIKNIKAS
darbiniu-

Rengia A. L. P. Bendrove

įvyks Nedėlioj

9 Birželio-June
Pradžia 12 valandą dieną

5

!
Apdegė Seniausias Teatras

I

Tel.:

u

ap- 
ta-

drg. V. 
rankraštį

Darbą 
Sekreto-

aplaikymo 
drg. Senam

SVARBUS BIZNIO VADAS 
KREIPIASI J PUBLIKOS 
PASITIKĖJIMĄ!

• P. S. Puiki šokiam svetaine su 
nes pastoges užteks visiems.

Po 
pri-

Havanos cigarų. Vieta graži, prie 
žmogų viliote vilioja savo gražumu.

Kviečia visus ir visas skaitlingai

žasties nesveikatos,

A.L.D.L.D. 2 Apskričio 
Reikalai.

Užkviečia—
A.L.P. Bendrovės Komisija.

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS 

Į VISAS ŠALIS 
Parūpinam mortgiČius namams ir

PHILADELPHIA, PA.

A. Aliuko Ukeji
Kranto Ežero New Pond

4

ir savininkas Simard areštuotas 
kaipo antro laipsnio žmogžu 
dys. Schackas taipgi šaukia 
mas teisman.

Jei Jus1 Kenčiate
Nuo by kokio! kraujo ligos, skaudulių, 
skūroi ligų, vidurių, širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo. iaukitėi phie manęs, o gausi
te sau naudos ii mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATI3KA ATY-AM 
DA IR PATARNAVIMAS įS 1 (MH J 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

▼ai. vakare. Sekmadieniai! nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.

ANDREW EGAN, M. D.
1U4 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

American Tobacco Kompanijos pre
zidentas išleido pasirašyta pareiški- 

Imą. Sako: “JOKIA. PIKTŲ PA- 
; KUŽDU KAMPANIJA NEGALI AT- 

tame! SILAIKYT PRIEŠ ŠVIESOS TIE-

Gydo. Roumatizina!

Kaina

OINTMENT.

518 MAIN 8T. BOX 352
HARTFORD, CONN. U. S. A.

PROTOKOLAS
Amerikos Lietuviu Darbininkų 

Literatūros Draugijos Cen
tro Komiteto Posėdžio, Lai
kyto 29 i d. Balandžio, 1929 
Metais.
Posėdį atidarė Centro Ko

miteto pirmininkas L. Prūsei- 
ka 7:30 vai. vakare.

Posėdyje dalyvavo visi Cen-Į
’^tro Komiteto nariai.
? Praėjusio posėdžio pro toko-' 
las, iš priežasties padarytos 
operacijos burnoje Centro Sek-! 
retoriui, neskaitytas.

Centro Komiteto pirminiu-j 
kas L. Prūseika išdavė platų Andriuliui pasidariusias išlai- 

r-raportą apie draugijos reikalą i das su min6to reikalo tyrinė- 
eigą. Taipgi plačiai kalbėjo |jimu Tokių pasidarė
apie tolimesnį knygų leidimą, j 
Raportas priimtas vienbalsiai.:' skaityta laiškas nuo A. L.

Centro Sekretorius, iš prie- D L. D< j Apskričio organiza- 
žasties nesveikatos, raportą toriaus drg. M. Bacevičiaus 
davė neilgą.^ Jis savo raporte reį^aįe nepaprastų mokesčių, 

> uždėti ant narių 
padengimui draugijos suvažia- 

Įvimo lėšų, įvykusio 1928 me
tais. Tuo reikalu vienbalsiai 
užgirtas Centro Sekretoriaus 
atsakas', duotas dar prieš komi
teto posėdį.

Vienbalsiai nutarta, kad 
s pečiai is vajus už gavimą nau
jų narių Kanadoje prasidėtų 

ižde su 15 diena gegužės ir trauk

miteto įgaliotinio drg. V. An-'23 d. birželio, Mažeikos sve- 
driulio ištyrimui ir sutvarky
mui visų nesusipratimų, kilu
sių A. L. D. L. D. 7 kuopoj. Iš 
jo laiško pasirodė, kad antras 
Centro Komiteto įgaliotinis, 
drg. J. J. Daujotas, į nuskartą 
susirinkimą ne pribuvo ir, to
kiu būdu, drg. V. Andriuliui 
prisiėjo vienam visą reikalą 

'sutvarkyti. Po plačiam ir vi
sapusiškam apkalbėjimui, vien
balsiai nutarta visos paduotos

i rekomendacijos priimti.
Nutarta pranešti kuopai pa- 

;sėkmės padaryto tyrinėjimo ir 
j visas rekomendacijas, 
atlikti pavesta Centro 

; riti i.
Nutarta apmokėti

abelnais ruožais perbėgo visus Rurįe buvo 
draugijos vidujinius reikalus 
A* jųjų eigą. Taipgi išdavė 
trumpą finansinę atskaitą. 
Raportas priimtas vienbalsiai.

Centro Iždininkas Ig. Ba
ches taipgi davė trumpą ra
portą. Jis savo raporte pažy
mėjo, kad pilnai sutinka su iš
duotomis skaitlinėmis Centro 
Sekretoriaus. Vadinasi, i 
buvo pinigų tiek, kiek Centro j tusi iki 15 dienai rugpjūčio.

.^aP°r-j Vajaus 
priimtas 
pasiūlyt: 
kiekvienas 
narys ar n<i 
nadoje 
laike specialio vajaus bus pri
imamas be jokių įstojimo mo
kesčių, tik užsimokant $1 me
tinių duoklių. Vedusios mote
rys, kurių vyrai jau priklauso 
prie A. L. D, L. D., turės už- J 
simokėti tiktai 10 centų ir bus 
skaitomos pilnomis narėmis 
minėtos organizacijos.

Nutarta išleisti agitatyviški 
lapeliai reikale specialio va
jaus Kanadoje.

Minėtų lapelių nutarta spau
sdinti 3,000 ir išsiuntinėti^ vi-

Sekretorius nužymėjo, 
tas priimtas vienbalsiai.

Už literatinę komisiją ra- 
'pdrtą davė Centro Kom. narys 
R. Mizara. Jis pažymėjo, kad 
rankraštis del drg. V. Kapsu
ko knygos jau gautas visas ir 
baigiamas tvarkyti. Knyga, 
abelnai, jau veik baigiama sta
tyti ir spausdinti ir apie vidu
rį birželio mėnesio bus gata
va. Taipgi aiškino ir apie 
naujų rankraščių gavimo rei
kalą. Raportas priimtas vien
balsiai.

Skaityta keletas įvairių lai
škų su įvairiais reikalais, 
apsvarstymui, visi laiškai 
imti.

Skaitytas skundas A. L. D.
L. D. 3 kuopos, paduotas Ant'soms kuopoms, gyvuojanęiorps 
minėtos kuopos nario V. Pet- i Kanadoje.
ijhlm. Po visapusiškam apkal-Į Nutarta, kad drg. A. Bimba, 
bejimui, nutarta visą reikalą i važiuodamas Chicagon dirbti 
pavesti Centro Veikiančiajam į prįe dienraščio .............
Komitetui del platesnio ištyri-' —------
mo.

Skaityta laiškas, sykiu ir re
komendacijos, nuo Centro Ko-

varymui vienbalsiai 
Centro Sekretoriaus 

planas, būtent: 
naujai įstojantis 

•ė, į bile vieną Iš
gyvuojančią kuopą,

Puslapis Penkias

Tai yra pirmas norwoodieciu 
piknikas, už tai jis bus sma
gus, • linksmas, nes jame bus 
visko, ko tik žmogaus kūnas ir 
siela norės. Todėl maloniai 
kviečiame kaip norwoodiecius, 
taip ir iš apielinkės skaitlingai 
atsilankyti, o užtikrinam, kad 
smagiai laiką praleisite.
-f

'”■ > “Vilnies,” už
suktų į Toronto, Kanadą, ir 
pasikalbėtų su vietos draugais 
apie reikalus mūsų organizaci
jos.

Drg. Seno Vinco raštų su
tvarkymą nutarta 
ratinei komisijai.

Nutarta, prie 
rankraščių duoti 
Vincui $50 rankpinigių.

Nutarta pasiųsti 
Kapsukui $100 už 
leidžiamos knygos.

Amerikos lietuvių 
kų judėjimo istorijos leidimo 
klausimą nutarta apkalbėti se
kančiame susirinkime, nes ti
kėtasi turėti daugiau liuoso 
laiko.

Nutarta paaukoti $200 iš 
draugijos iždo sušelpimui ba
daujančių darbininkų ir maža
žemių valstiečių Lietuvoje.

Tūlų kuopų pasiūlymas, kad 
Centro Komitetas išleistų tam 
tikrus lapelius, ^pavidale laiš
kų, kurie tiktų siuntinėjimui 
lietuviams darbininkams 
darbininkėms, dar nepriklau
santiems prie A. L. D. L. 
po plataus ir visapusiško 
kalbėjimo, didžiuma balsų 
po atmestas.

Nutarta primokėti drg. 
Matuliui, Centro Knygiui, $15 
už ekstra darbą prie išsiunti
nėjimo trečios knygos, išleistos 
1928 metais.

Susirinkimas užsibaigė 11:30 
valandą vakare.

J. Alekšis, 
A.L.D.L.D. Centro Sekretorius.

Draugai ir draugės! Jau pa- 
simokėjimo metai baigiasi ir 

i pirma diena liepos nebetoli. 
'Esu įsitikinęs, kad kuopų vei- 
j kėjai rūpinasi metinių duoklių 
kolektavimu. Teisybė, nekurie 
visuomet laukia sakydami, 
kad laikas bus pailgintas. Gali 
būt ir taip. Bet vieno dalyko 
neturime pamiršti, tai kad 
anksčiau pasimokėjus paleng
vinate centrui knygų leidime.

Pusmetinė konferencija bus

tainėje, 185 Jersey Ave., Cliff
side, N. J. Pradžia 10 vai. ry
te. Kiekvienoje konferencijoje 
mūsų, tolimesnei darbuotei 
planą pateikia apskričio komi
tetas. šiais metais mes krei
piamės prie jūsų, draugai, kad 
kiekvienas atvykstantis atsi- 
vežtumėt gerų planų agitaci
jos mėnesio darbuotei, mūsų 
spaudos naudai piknikui, ku
ris įvyks 8 d. rugsėjo, visiems 
žinomoj vietoj, Willicks far- 
moj, Linden, N. J. Yra kuopų, 
kurios jau pereitais metais ne
dalyvavo konferencijose, to
dėl kviečiame draugus susido
mėti šiais metais ir dalyvauti.

Komitetas apgailestauja, 
kad negalėjo prieš konferenci
ją išpildyti metinio konferen
cijos tarimo, būtent to, kad 
pranešti kuopoms, kokias kny
gas anglų kalba šiais metais 
anglų kalbantiems jaunuo
liams centras suteiks už jų 
narines mokestis^ Apskričio 
komitetas negalėjo tai apada- 
ryti, kuomet centras ____
klausime nieko neveikė. KadajsA!
centras nuskirs knygas anglų 
kalba, tuomet mes imsimės už 
darbo.

Pasibaigus konferencijai, 
įvyks puikus išvažiavimas ap
skričio naudai. Išvažiavime 
bus dainų ir prakalbų. Yra 
užkviesti Sietyno Choras iš 
Newark, N. J., ir šviesos Drau
gijėle iš Cliffside, N. J., taip- 
pat ir geras kalbėtojas.

Apskričio Sekr.
A. Matulevičius.

Po penkių metų sekiojimo, 
detektyvai sučiupo b^ew Yorke 
Edward ą Wil he Imą, mokytą 
žuliką, kuris iš kelių pusėtinai 

I turtingų žmonių buvo išliežęs 
j $100,000. Laikraščiuose jis 
garsino savo korporaciją ga
benimui tabako iš Vokietijos 
į Ameriką, žadėdamas dide
lius pelnus. O ta korporacija 
buvo tik išmislas, ant popie- 
ros. Prigavikas yra 56 metų 
amžiaus. Jis buvo baigęs Chi- 
cagos Universitetą. Nuduoda
vo kilęs iš labai augštos 
kiečių šeimynos.

Plaktuku Primuštas, 
Automobiliam Užmuštas

Madingame Babble Kabare
te, prie Merrick Rd., tūlas Ru
dolph Schackas plaktuku su
daužė galvą Peteriui Elarui. 
Mat, Elaras lindo prie tos už
eigos Šeimininkės May Ayres’- 
aitės, prie kurios meilinosi ir 
Schackas. Po sukūlimui Elarui 
galvos, kitas jos svečias, Ar
thur Simard, paėmė sužeistąjį 
Į automobilių, vežt į ligoninę. 
Automobiliun taipgi įsėdo šei
mininkė ir Schackas. Beva
žiuojant, jų automobilius tren
kė į didelį troką. Nuo šių 
priedinių, naujų žaizdų Elaras 
ir mirė, šeimininkė irgi rim
tai sužeista. Automobiliams Į

Ant Bowery, New Yorke, 
apdegė Thalia Teatras. Šim
tas metų atgal tai buvo pui
kiausias teatras Amerikoj. Bet 
paskutiniais laikais jis atrodė 
tik laužas, palyginant su nau- 
joviniaiš teatrais. Kelis pas
taruosius metus jame daugiau
sia chinai lošdavo savo seno
viškas pasakas-dramas. Bū
davo tokių lošimų, kad reikė
davo lankytis tris keturis va
karus, kol užsibaigdavo veika
las.

Gaisras sunaikino gana 
brangius istorinius teatrų ir 
aktorių paveikslus, kurių buvo 
daug prikabinta ant sienų šia
me teatre. Nuostolių pasida
rė per $80,000. Sudegė ir 
chiniškieji aktorių kostiumai, 
kurie lėšavę desėtkus tūkstan
čių dolerių.

Nekaltai Nuteisė 
Du Streikierius

Jokia piktų pakuždu kampanija 
negali atsilaikyt prieš šviesos tiesą; 
Lucky Strikes yra pagaminti iš pui- 
kių-puikiausių tabakų—tabako der
liaus Smetonos. Vien tiktai Lucky 
Strikes tėra APKEPINAMI, kadan
gi apkepinimas yra slaptas procesas. 

Yorke 20,679 daktarai aiškiai sako, kad ap- 
mifpicp nonnrihimtnm Inikiri i <kepinimas prašalina nešvarumus. O nuteisė neapriouotam laikui jipaskui jis pi:isideda prie kva_ 
kalėjimą H. Corneiiusą ir St. Įpumo^ir suturi nuo, gerklės suerzi- 
Stevensona, streikuojančių vai- i nimo/’ Todėl, nebijodami prieštara- 
gyklu darbininkų pikietinin-Įmes gal,me tcIslnBai pasaky’ 
kus. Jiedu būk apdaužę R.
Sklariną, :

Brooklyne. ‘ 
įrodymų, kad patys Skląrino 
samdyti mušeikos, laike susi
kirtimo su streiko pikietinin- 
kais, netyčia užvažiavo 
ninkui į snukį. Bet teisėjas vf- 
sai neėmė domėn liudijimų, ijs-Į palinkimą prisiimt Lucky Strike, kai- 
teisinančių darbininkus.

savi- i muose Prezidentas Hill nurodo, kad 
/ ■ prieštaraujanti argumentai nepajėgė 
i" j suturėti sparčiai augantį publikos

J j po savo mylimiausius cigaretus—o 
iapkepinimas iškelia Lucky Strike iki 

------- ' tokio gerumo laipsnio, prie kurio nei 
Į prisiartinti negali jokie kiti cigare- 
j tai.

“Milionų žmonių pasirinkimas 
Luckies įrodo jų pirmenybę, ir yra 
teisingas atsakymas į saumyliškus 
pagyrus.”

Tai yra įdomu ir reikšminga ma
tyt, kaip tą naują atsakomybę pri
siima ant savęs didieji Amerikos in
dustrijos vadai savo reikaluose su 
publika.

Tiesa yra galinga ir turi paimti 
viršų. Kad gaut pasitikėjimą tų, 
kurie jieško tiesos, jokia jėga nėra 
drūtesnė, kaip asmeniškai pasirašy
tas pareiškimas.

Pirmą kartą istorijoj American 
Tobacco Kompanijos, gaminančios 
Lucky Strike Cigaretus, dabai' išeina 
pirmyn prezidentas su skardžiu pa
reiškimu, po kuriuo padėta jo loc- 
nas parašas. Tatai įveda naują ele
mentą nuoširdumo ir asmeniškos at
sakomybės į Amerikos biznį, kas ir 
suteikia Įtikinimo kiekvienam, kuris 
tatai skaito. Tas yra įspūdinga ir 
nepaprasta. Visi, kurie žino prezi
dentą American Tobacco Kompanijos, 
George W. Hill’ą, tuojaus matys, 
kad jis atydžiąi apsvarstė savo žo
džius ir turi mintyje kaip tik tą, 
ką sako.

Naujoje eilėje paskelbimų, kurie 
tapo išleisti dienraščiams ir kita- 
kalbiti spaudai visose Jungtinėse 
Valstijose, George W. Hill, preziden
tas American Tobacco Kompanijos, 
sako: /

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS

Ranku, Kojų,
Nugaros skaudojima, Šalti, Rauku,
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir toip visokius skaudėjimus
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė o
milijonai dar nežino apio tai.
Dcksnio Galinga Mostis yra tiek
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.

75 centai, $1.50 ir $3.00,
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip
DEKEN’S NEW DISCOVERY

Šoksnis Ointment Co

RENGIA SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 107 KUOPA

Nedelioje, 9 d. Birželio-Jufie, 1929
PUIKIAUSIOJ VIETOJ

LAUREL SPRINGS, N. J.
Pradžia 10 vai. ryte ĮŽANGA 25c. YPATA1

Dainuos Lyros Choras, visiems gerai žinomas, kuris pasižymi 
darbininkų dailėj. Taipogi bus puiki orkestrą, grieš visokius šokius, 
bus ir įvairių žaislų, skanių valgių, saldžių gėrimų, šaltos košės ir 

upelio ir gražaus miško, kuris

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po 
dešinei imkite Clementon karą ir važiuokite apie 45 minutes iki 
Laurel Road. Išlipus eikite po dešinei ąpie 7 minutes; perėję tiltą 
ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite.—Persikėlus ta pačia 
Ferry, po kairei galima imt Berlin Bus, eina kas 20 minučių, veža 
apie 30 minučių, keliu White House Pike iki Laurel Road, už 15 cen
tų. Išlipus eiti po dešinei tuo keliu, kur rašo: Laurel Ave., apie 10 
minučių.—Taipgi eina Berlin Bus nuo Broad,ir Filbert Sts., Phila., 
Pa., kas pusė valandos, už 30 centų ir daveža visai arti vietos. Per
važiavus trekes, ant sekančio sustojimo reikia išlipt ir vienas blokas 
paeiti iki tilto.—Automobiliais, pervažiavus Delaware tiltą, imkit 
White House Pike. Važiuokit iki Union Avė. ii' sukite po dešinei 
Laurel Ave. ir važiuokit tiesiai, kol rasite tiltą. Pervažiavus, pasuki
te po dešinei, ten rasite pikniko vietą.

AI IfllPQTIQ 332 WEST BROADWAY • J. IvUl mIIv So. Boston, Mass.
Tel., So. Boston 1662-1373

Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
kė $22,0(k». įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
randomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

ūkiams. Kas turi pinigų del 
mortgičių, kreipkitės pas mus. 
Inšiurinam viską, reikalaujant 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik 
Mass, valstijoj.

Mes visuomet turim gerų pirki
nių—namų, ūkių ir krautuvių. 
Meldžiam kreiptis pas mus ir per
sitikrinti.

Parduodam anglis ir malkas, 
pristatom į namus ne toliau kaip 
12 mylių nuo Bostono.

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvėj 
kampine vieta. Rendos $820 \ į 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo 'rendos. žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jiegkoti darbo. 
Naujai .............................................
vidaus.

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sy

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ

JUOZAS

Bell Phone, Poplar 7UI

A, F. STANKUS

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

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA,’ PA.

TELEFONAI:
Keystone_  —Main
Bell Oregon
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lias yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
Ilrhan’c fnld Pnur/tare (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nevi Uclll o vulll 1 UvYUvId bįj0< uį 75c ug baksą apsiginkluok 

nuo savo amžino priešo 1
Ilrhn I a Y TallQ ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolč prieš UI UU L»41A Įduokit^ 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

Miestai
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganedinimas užtikrintas, 
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

i
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VIETOS ŽINIOS
Piknikas Naujame Parke

Kriaučiams Pranešimas Extra! Extra!

4 d. 
skyriaus 
sprendė, 
ir sekretoriaus rinkimai būtų 
26 d. birželio. Tat, kliaučiai, 
įsitėmykit, kad tuo laiku pri
puola rinkimai, ir rengkitės 
prie jų gana rimtai.

Šiemet ne tik viršininkai 
mūsų lokale buvo iš abiejų pu
sių, sudėtiniai, bet ir pildomo
ji lokalo taryba susideda iš vi
sokių pakraipų žmonių. At
rodo, kad dalykai neblogiausia 
tvarkėsi pereitais metais. Tat 
ir šiais metais lokalo valdyba 
veikiausia susidės ne vien iš 
ratelninkų, bet ir kitų frakci
jų žmonių.

Vienok fašistiniai ratelnin- 
kai savo pirmesniuose susirin
kimuose Vaitukaitį prakeikė, 
kad jis ėjo dirbti lokale bend
rai su komunistais. Jie mano, 
kad šiemet turi vėl ratelnin- 
kai išsirinkti vieni savus vir
šininkus ir tęsti toliau tą poli
tiką, kokią jie tęsė Bubnio lai
kotarpiu : darbininkus mėtė iš 
dirbtuvių ne po vieną, bet de- 
sėtkais. Kur reikėjo algas pa
kelti, tai jne susimerkė su 
darbdaviu tokiose dirbtuvėse, 
kaip pas Atkočaitį ii- Budraitį, 
ir davė po du dolerius nusi
mušti.

^iemet buvo' sunkūs metai. 
New Yorko visas Joint Boar- 
das išėjo už štukų darbą ir 
jį vykino gyvenimam Tą tu
rėjo pergyventi ir mūsų loka- 
las. Tiesa, kai kur dar pasili
ko savaitinis darbas, nes yra 
geriaus ir darbininkams ir li
nijos viršininkams tokias dirb
tuves tvarkyti, kur darbinin
kai dar dirba nuo savaičių. 
Bet kur pasirodė negalima jau 
išlaikyti savaitinio darbo, ten 
buvo sutikta leisti nuo štukų 
tik su pačių darbininkų nusi- 
tarimu.

< Lermai 
kad veik 
girdėjo,
lokalo susirinkimus, liuosai ga
li svarstyti unijos reikalus. 
Jeigu kas ką turėjo prieš de
legatą. ar sekretorių, nesidro
vėjo jiems pasakyti į akis. O 
tie nešoko su gąsdinimu taip, 
kaip buvo kadaise prie ratel
ninkų : “Kad jūs taip-ir-taip 
nedarysite, aš jus išmesiu iš 
darbo!”

Vadinasi, kitokioje atmosfe
roje šiemet gyvenome. Bet ra
telninkų viršyloms tas nepatin
ka. Ju vienas viršyla sako: 
“Kas čia do velnias tvarka 
šiemet, kad nėra su kuo nei

birželio kriaučių 54 
pildomoji taryba nu- 
kad lokalo delegato

Norintiems Važiuoti Sykiu su 
Aido Choru Į Hungtington, 

Long Island
1

Sekmadienį, 9 d. birželio, 
aid iečiai važiuos busu į Hunt- 
ingtoną. Kurie norite sykiu 
važiuoti, tyru oru pakvėpuoti 
ir smagiai dieną praleisti, tai 
tuoj, nieko nelaukę, ateikit į 
“Laisvės” raštinę ir užsisaky- 
kit vietas, kad paskui nereikė
tų gailėtis. Busas išvažiuos 
anksti rytą, kad turėtume dau
giau laiko pabūti tyrame ore 
ir gamtos grožybe pasigėrėti. 
Man atrodo, kad didelės agi
tacijos nėra reikalo, nes kiek
vienas gali suprasti, jog svei
kata yra už viską brangesnė. 
Kurie važiuos sykiu su aidie- 
čiais į Huntingtoną, tie jausis 
daug sveikesni, negu pasilikę 
surūgusiame Brooklyne.

Beje, dar buvau pamiršęs 
pažyrrtėti, kad ten randasi ge
riausia svetainė šokimui, gra
žiausia vieta pasivaikščiojimui. 
Kurie norės, galės smagiai pa
sišokti, o kiti po medžiais pa
sėdėti ir gamtos grožybėmis 
pasigėrėti. Tą išvažiavimą ren
gia Huntingtono A. L. D. L. 
D. kuopa. Nepraleiskit pro
gos, pasinaudokit, pakol dar 
nevėlu ! Bušų Komisija.

Pamatęs “Laisvėje,” kad A. 
L. D. L. D. 138 kuopa ir L. D. 
S. A. 91 kuopa Maspethe ren
gia pikniką naujam parke, aš 
tuojaus nuvažiavau pažiūrėt, 
kas ten per parkas. Paikutis 
nėra didelis, bet dailus, me
džiais gražiai apaugęs; sutai
syta suolai; labai graži vieta. 
Kas tik atsilankys į šį pikni
ką, bus užganėdintas. Parku- 
tis randasi šalia Lenkų Tauti
nes (National) Svetainės. Pik
nikas bus 9 d. birželio, nede
lioj.. Važiuosim visi.

Nužudytas Banko 
Prezidentas, kad 
Neišduotų Grafterių

Dievas Marinąs 
Parapijonų Priešus

Dievas baudžiąs paprastų 
parapijonų priešus—kunigus ir 
jų pakalikus,—kalbasi tarp 
savęs parapi jonai. Dabar per
šovęs Alytaitę ir pats nusižu
dęs kunigas Miežvinis advoka
taudavo kunigui Kuodžiui 
prieš parapijomis. Jis prieš 
juos rašydavo šmeižiančius ir 
koliojančius manifestus “Gar
se.” • ;

Mat, tarpais, “sugrįždamas iš 
Washington© Kataliku Univer
siteto,” kunigas Miežvinis 
trindavosi tarp vietinių kuni
gų, padėdavo jiems su pamal
domis, bet ypač, kaipo moky
tesnis, su politika prieš bruz
dančius parapiionus.

Pavyskūpis Kaupertas. ku
ris nesiskaitydavo su eilinių 
parapiionų reikalavimais, mi
rė. Kunkelis, pirmiau kunigo 
Petkaus bičiulis, bažnytinės 
nuosavvbės šeimininkas, paskui 
kun. Kuodžio pakalikas prieš 
parapiionus, irgi mirė.—Tai 
tas pats Kunkelis, kuris atsi
sakė liudyt Petkaus byloje su 

i “Laisve.” nors iis turėjo do-
pasilermuoti, pasitarkuoti, ap-(kumentus anie Petkaus gešef- 
sipešti lokalo susirinkimuose/’; tns ?u gaspadinėmis ir apie 

Tas rodo, kad tie žmonės .kitokias io slaptybes.—Kum- 
tik ir ratelį susitvėrė ne kovaiiras xuodis, kuris norėio pri- 
už geresnes darbininkų sąly-įST)anst naraniionus, kain neles 
gas, bet kovai prieš komunis- -qq šluota, taigoj atsisveikino 
tus, tokius pat darbininkus., šiuo nasauliu. Knn. Pet- 
Manau, tokio ratelninkų pada- nuvažiavus į Klainėdą, 
ro turėtų kriaučiai atsikratyti, nuėio šunims šėko nįaut.

Dievas, girdi, matomai, eina 
su mumis, nnrs minėti kuni^at 
ir iu klančiukai stnio prmš 
mus.—naiviai sanprotauja ei
liniai

lokale ir susitvarkė, 
visą šį metą jų nesi- 
Kriaučiai, susirinkę į

Francesco M. Ferrari, buvęs 
prezidentas dabar nubankrū- 
tuoto $7,000,000 City Trust 
Kompanijos banko, mirė ne sa
vo mirčia, bet buvo nužudytas, 
—kaip dabar pradeda rodytis 
iš liudijimų Ferrari’o sėbrų, 
grafd Arturo Magnonio ir ki
tų. Tardymus veda valstijinė 
komisija su Morelandu prieš
akyje.

Ferrari buvo priverstas duot 
nuolatinius kyšius Frankui H. 
Warderiui, ex-superintendentui 
N. Y. valstijos bankų, ir dau
geliui inspektorių. Grafas 
Magnoni užvakar paliudijo, 
kad vieną kartą ant Lexington 
Ave. kampo buvo įteikta War
deriui kyšis nuo $5,000 iki 
$10,000. Pirmesni Warderio 
gauti kyšiai siekė virš $30,000. 
Taip paperkami, Warderis ir 
valdiški inspektoriai slėpdavo 
banke varomus šmugelius.

Pagaliaus, bankas pradėjo 
virsti ant šono. Kas bus, jei
gu Ferrari bus pašauktas, kai
po nubankrūtuoto banko gal
va, aiškinti bankrūto priežas
tis? Ar neįvels jis į tą skan
dalą Warderį, įvairius vietinės 
demokratų valdžios šulus ir vi
są eilę inspektorių ? Reikia, 
todėl,, pasiųst į kitą svietą 
banko prezidentą Ferrari. Taip 
jis ir liko pasiųstas pas 
omą.

(Daugiau New Yorko 
5-tam Puslapyj)

Abra- 
Kr.

Žinių

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Gimnastikos Kliubo mė

nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
7 birželio, kliubo kambariuose, 168 
Marcy Ave. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų. B. Y.

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 24 kuopęs susirin

kimas bus panedėlj, 10 birželio, Ger
vės svetainėj, 85 Hudson Ave., 8 
vai. vakare. Visi nariai ateikite, 
yra svarbių reikalų. Atsiveskit ir 
naujų narių. Sekr. M. Beal.

1.34-35

nes tokios organizacijos egzis
tavimas kriaučiuose, tai tik 
išauklėja ragūs lietuviškiems 
kontraktoriams.

Ratelio viršylos nori pešty
nių delei savo naudos; bet aš 
manau, kad eiliniai ratelio na
riai kitaip į tą reikalą žiūri. 
Aš esu tikras, kad jie to ne- MĮrp 
nori. Tat lokalo nariai turėtu 
tiems savo ožiaragiams paimti 
šatrą ir išvyti iš savo tarno, 
nes jų socializmas supliuško. 
Ivg musmirė prieš saulę; tai 
jie, penketas “asabų,” nori jus 
už nosių vedžioti ir pjudyti 
prieš komunistus. Jūs, eiliniai 
nariai, esate darbininkai, o 
komunistai ir tokie patys. Ką 
jūs išlošite, prieš juos kovoda
mi? Nieko. Komunistai jus 
šaukia: Kovokime prieš darb
davius, prieš unijos biurokra
tija: jūs visgi ką laimėsite to
kioje kovoje; jūs pagerinsite 
savo 1 būvi; jūs atsikratysite 
nuo reakcinių elementu Amal- 
gameitų unijoje. Nesiduokite 
Saikai susmukėlių socialistiškų 
pasturlakų jus suvadžioti! Pa
statykite savo eilinį narį by 
j viena lokalo vietą, o ne tuos 
blevyzgas, 
Šmeižikus.

parapiinnpi.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių 

mėnesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
7 birželio, kliubo kambariuose, 220 

i Leonard St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi nariai ateikite, nes yra 
svarbių reikalų, kaip tai, namo pir
kimas ir valdybos rinkimas. Sekr. 
A. Deikus. 133-34

Kliubo

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Mary Rice (Ražaitienė), 34 
metų, 412 Grand St., mirė bir^ 
želio 5 d. Bus palaidota 8 d. 
Alyvų Kalno kapuose. Laido
tuves prižiūri graborius Mat
thew P. Ballas.

Mirė nuo užsinuodijimo ga- 
zu. Velionė buvo “Laisvės” 
skaitytoja; lankydavo darbi
ninkų. prakalbas ir padengi
mus.

EASTON, PA.
A. U I). L. D. 131 kuopos susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 9 d. bir- 
žęlioj į yandęrveer Svetainėj, kam
pas 9-tos ir Washington gatvių, kaip 
3 vaL po pietų. Visi nariai būtinai 
ptivAlb' dalyvauti ir atsivesti naujų 
narių į mūsų kuopą. Draugai, kurie 
dar esate neužsimokeję už 1929 me
tus, ateikite užsimokėti, nes laikas 
jau baigiasi, o neužsimokedami ne 
tik organizacijai, bet ir sau skriaudą 
padarysite, 
te! C-I—

Visi, kaip vienas, būki- 
Sekr. B. E. Senkevičienė,

Kiek Žuvo nuo Automobilių, 
Mūnšaino ir Revolverių

Nu<į> naujų metų iki šiol New 
Yorke ir Brooklyne tapo au
tomobiliais užmuštą 541 žmo
nės, revolveriais nušauta 137; 
ir nuo mūnŠaino mir$ 292.. i

DETROIT, MICH. 
Aido Choro Piknikas

Nedelioj, birželio 9 d., bus Aido 
Choro pirmas piknikas Praise Grove 
Parke. Pradžia 10 vai. ryte. Bu
šas bus prie Detroito Lietuvių Kliu
bo ant Russell St., arti Westminster, 
11:80 vai. ryte. Prie Draugijų Sve
tainės, ant 24»th St. ir Michigan 
Ave., 1 vai. po pietų. Neturintieji 
automobilių galės važiuoti busu.

Kelrodis: Automobiliais galima va
žiuot Michigan Ave. arba Ecorse Rd. 
iki Telegraph Rd. ir suktis po kai
rei. Už dviejų mylių rasite. Praise 
Grove Parką. Kviečiame visus ir 
yisas. Choro komitetas. 133-34

I triukšmadarius ir 
Lygietis.

A. RADZEVIČIUS
verčia greit

PAJIEŠKOJIMAI

NAUJA BŪČERNE

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

Stanley Garback
J. IR O. VAIGINIS

Maspeth,

•xw.w;

del pa- 
priimti.

NAUJAS SAVININKAS
NAUJAS PATARNAVIMAS

ELIZABETH, N. J. 
ir linksmą pikniką

Darbininkų
nedelioj, 9 d

Kartu 
ir na- 
Pirm. 

133-34

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus

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

FOR RENT 
pasirandavoJa

ir
su

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13 kuopos susirinkimas bus ne
dalioj, 9 birželio, Lietuvių Svetainėj, 
29 Ėndicott St. Pradžia 10:30 vai. 
ryte, 
bių :

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

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

E. Westfield
119-46

PASIRANDAVOJA puikus kamba
rys, yra visi įtaisymai ir paran- 

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

rengia 
Progresyvis 

birželio, ant 
Pra- 

Muzika bus ge- 
Gerbiami elizabethiečiai

me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J 
Union Ave., Brooklyn, N. Y 
Stagg 0452.

8
Draugi jų Svetainėj, 24 th St. ir Michi
gan Ave., įvyksta A. L. I’rol. Meno 
Sąjungos 4 kuopos susirinkimas. Vi
si ir visos, priklausanti prie A. L. 
P. M. S. 4 kuopos, būtinai turite da
lyvauti šiame susirinkime, 
kviečiami ir Aido Choro nariai 
rėš—būkite ir paskirtu laiku.
J. Vaitkevičius.

PASIRANDAVOJA puikus kamba
rys, atskiras įėjimas, yra steam 

heat ir visi parankumai. K. Ramo
nas, 304 Bedford Ave., 2 trepais, 
Brooklyn, N. Y. 134-36

Mes budavojame naujus namus, 
taisome senus, visokį darbą atlieka- 

’ ' Taipgi taisome 
Reika- 

S., 114 
. Tel. 

?

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

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

BRIDGEWATER, MASS.
A. L. D. L. D. 71 kuopos sekreto

rius Baginskas ant tūlo laiko aplei
do šią šalį, išvažiuodamas i Sovietij 
Rusiją. Tat su visais minėtos kuo
pos reikalais kreipkitės pas I. Kati
lius, P. O. Box 114, Bridgewater, 
Mass. Komitetas. 133-34

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas 

IR MALIORIUS

Visi nariai ateikit, yra svar- 
reikalu aptarti. Organizatorius. 

133-34

PAJIEŠKAU MERGINOS arba naš
les apsivedimui, apie 39 metų am

žiaus. Atsišaukit tik gerai užsilai
kančios. Geistina, kad su pirmu 
laišku ir savo paveiksią prisiustumčt. 
T. Gelis, 147 W. 20th St., New York, 
N. Y. 134-35

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 iiuo adresu:

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

DETROIT, MICH.
Svarbus Susirinkimas

d. birželio, 7:30 vai. vakare,

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

WILKES-BARRE, PA.
A. L. D. L. D. 43 kuopos susirin

kimas yra šaukiamas del tūlų prie
žasčių nedelioj, 9 birželio, B. Pote- 
liūno svetainėj, 53 Bank St. Pra
džia 10 vai. ryte. Visi nariai bū
tinai privalo dalyvauti, nes yra pri
siųsta svarbių laiškų, kurie tuojau 
reikia išspręsti. Taipgi pasisteng- 
kite išpildyti prižadus gavime naujų 
narių, kad išpildžius nuskirtą kvo
tą. Pasirūpinkite ir mokesčius, už
simokėti. Sekr. J. V. Stankevičius.

Puikų 
Lietuvių 
Kliubas 
Willick’s farmos, Linden, N. J. 
džia 12 vai. dieną.
ra. Gerbiami elizabethiečiai ii’ iš 
apielinkės, neužmirškite, kad šis pik
nikas bus vienas iš linksmiausių ir 
didžiausių šią vasarą, nes Įvyks, vie
noj iš puikiausių vietų visoj apielin- 
kėj. Todėl visi, kurie tik gyvi, bū
kite piknike ir linksmai pasišokite, 
kad net žemė drebėtų. Įžanga 25c 
ypatai. Kviečia rengėjai.

Kelrodis: Reikia paimti busas num. 
32 Elizabeth-Rahway, ant Coldwell 
PI., kampas Broad St., prieš Regent 
Teatrą, ir važiuoti iki Linden Hills 
ir išlipti ant Stiles St. (ten po deši
nei yra gazolino stotis) ir eiti po 
dešinei iki pikniko. Jeigu tą dieną 
lytų, tai piknikas įvyks A. Lutvino 
svetainėj, 69 S. Park St., Elizabeth. 
Tas reiškia, kad lys ar ne lys, vis 
tiek piknikas įvyks. 133-34

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

PARSIDUODA namas—saliūnas
2 šeimynom gyvent ir Storas 

garadžium del 2 karų. Namas kam
pinis. Gera proga pirkti. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės šiuo 
adresu: A. Labanauskas, 264 First 
St., Elizabeth, N. J. 133-35
PARSIDUODA atskiras namas, 7 

kambariai, maudynė, lotas 25x150. 
Matyt galima nuo 12 iki 4 vai. die
ną. Kreipkitės po num. 219 Norwood 
Ave., arti Cypress Hill, Brooklyn, 
N. Y. 133-35

Penkt, Birželio 7 d., 1929

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 $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

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

bamos, visa užsėta, 75 akrai ganyk
los. Žeme 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

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP 
— ir — 

BEAUTY PARLOR
Šiais metais turime didelį specia

li nusileidimą ant 
PERMANENT WAVE

Pirma rokavoine $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 

trytmentų.
Mes laikome vaistų del plaukų, 
kad nežįltų. 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.

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

§417 Lorimer Street

' ■ > , e ■ JUNIPĖR

fotografas
A'1 " MAŠPETri; »l. ■!;

TELEPHONE, STAGG 9105

Lietuvis Dentistas 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

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

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

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

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

214 Perry Avenue,

Telephone, Stagų 440>

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

PARSIDUODA NAMAI NUO $3,000 IKI $5,000
Parsiduoda pigiau, negu mokėta. Priežastį dažinosite 

ant vietos. Savininkai turi apleisti miestą, čia proga 
uždirbti: pirk ir parduok.

Ridgewoode, 6 šeimynų mūrinis namas, 2 storai, kaina 
$13,000, įmokėt $3,000. 2 šeimynų mūrinis namas ir Sto
ras, prie štoro 3 kambariai, kaina $9,000. 3 šeimynų mū
rinis namas, visi įtaisymai, gražioj vietoj, kaina $13,500. 
Cypress Hill, prie Forest Parko, 2 šeimynų namas ir ga
radžius del 2 karų, mokėta $18,000, parsiduoda už $14,500, 
įmokėti $2,000. 2 šeimynų namas, be garadžiaus, kaina 
$9,000. Richmond Hill, 2 šeimynų mūrinis namas,, gara
džius, taksų nereikia mokėti, kaina $11,500,. įmokėti 
$1,500. 2 šeimynų medinis naujas namas, kaina $8,000. 
1 šeimynos namas, kaina $6,200. Bay Ridge, 8 šeimynų 
mūrinis namas, po 5 kambarius, randos neša $250 į mė
nesį, kaina $15,500. Flatbushe, 2 šeimynų mūrinis na
mas, garadžius del 2 automobilių, kaina $11,000, mokėta 
$14,500. Maspethe, 2 šeimynų mūrinis namas, driveway, 
kaina $9,000.

Aš žinau daug namų pardavimui. Dirbu prie insurance 
kompanijos, žinau namų, kurie parduodami delei mort- 
gičiaus neapmokėjimo, tat reiškia, kad savininkai turi 
apleisti savo namą už 30 dienų. Draugai, nepameskit 
mano adreso, kaip kada manysit pirkti namą, tai pirma 
ateikit pas mane, aš duosiu jums rodą dykai.

J. STANKUS
8448—63rd Rd., cor. Woodhaven Blvd., W. Forest Hill, N. Y. 

Telephone, Newtown 5916
'Atvažiuoti pas mane: Imkit Jamaica eleveiterį arba 

Fulton (City\Line), važiuokit iki Woodhaven Boulevard 
stoties, nulipę žemyn imkit busą. 134-35

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunllių 
Seneso ploki čiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmččių

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sčklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronėlių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių
Dębesilų
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu j*o reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017. 216*. 1414.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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




