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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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EITHUANIAN OBIBS .

KRISLAI
Dostojevskio Laiškai.
Pasirodė Melagiais.
G. Matteotti.
Susipažinkit.
Del Kun. Miežvinio

Rašo R. Mizara

Mašinerija Išmeta iš Darbo 
750,000 Darbininku Kasmet

pakraipos—priešin- 
daugelyj atsitikimų 
klaidinamas dievo 
apveizda, skiepija- 
kokis misticizmas. 
Dostojevskis, kaipo

Sovietų valstybinė knygų lei
dykla spausdina Dostojevskio 
dar niekur spaudoje nepasiro- 
džiusius laiškus, kuriuos reda
guoja A. S. Deleninas. Išviso 
jų yra 150. Tas suteiks daugiau 
medžiagos apie tą ypatingą ra
šytoją, kuris, pasak jo dukters, 
buvo lietuvių kilmės.

Dostojevskio raštai nėra dar
bininkiškos 
gai, juose 
skaitytojas 
buvimu ir 
mas kažin 
Bet vistiek
žodžio artistas, kaipo psycholo- 
gas, yra retenybe. Ir Sovie
tų vyriausybė ne tik jo raštus 
leidžia, bet ir laiškus, biografi
jas, per kurias bus supažindi
nama plačiosios darbininkų ma
sės su rašytojo gyvenimu ir jo 
raštais. Tarpe žymiųjų Dosto
jevskio veikalų galima įskaityti 
“Mirusiųjų Namas,” “Nusikal
timas ir Bausmė,” “Broliai Ka- 
ramazovai,” “Biednieji žmo- 

^nės.” šių žodžių rašytojas ne
senai matė “Nusikaltimą ir 
Bausmę” judžiuose. Veikalas 
buvo rodomas New Yorke.

ATLANTIC CITY, N. J. 
—J. R. Howard, buvęs pre
zidentas Amerikos Farmų 
Biuro Federacijos, kalbėda
mas čia penktadienį pareiš
kė, kad šioj šalyj kas metą 
išmetama iš darbo apie 750,- 
000 darbininkų, įvedus nau
jas mašinas, kuriomis dau
giau darbo atliekama su 
mažesniu skaičiumi darbi
ninkų.

Trys šimtai tūkstančių 
darbininkų, Įsakė jis, kiek
vienais metais būna praša
linta nuo darbo ant farmų 
iš priežasties mašinerijos į- 
vedimo, kuomet apie 450,- 
000 darbininkų išmetama iš 
pramonių.

Howard negalėjo pasiūlyt 
jokio vaisto tai nuolatos di
dėjančiai bedarbei, tik jis 
išreiškė viltį, kad esą nau-i 
jęs pramonės bus įsteigtos,

Ilgus laikus po Lapkričio Re
voliucijai socialburžujai skėlbė, 
kad Sovietų vyriausybė degi
nanti Tolstojaus ir Dostojevs
kio raštus, šiandien gi paaiš- j kurios sugers perviršį dar-
ki, kad jie ne tik nedeginami, 
ale rankiojami iš visų kampų ir 
leidžiami knygose. Kiek daug 
melų ta social-buržuazija pri- 
pelpėjo ant Sovietų vyriausy
bės!

bįninkų. Bet juk bedarbė 
smarkiau auga, negu naujos 
pramonės.

Kaltina Nužudyme Pačios

Susišaudymas Tarp Streikierių ir Policijos 
Gastonijoj; 44 Suareštuota

GASTONIA, N. C. — 
Penktadienio vakarą vietos 
policija ir kompanijos mu
šeikos brutališkai užpuolė 
streikierių, iš šėtrų pastaty
tą, koloniją, šaudydami ver
žėsi į streikierių šėtras, 
jieškodami s u a r e š t u o ti 
streiko vadus.

Kadangi jau kelis kartus 
taip kompanijos mušeikos 
su policija užpuolė streikie
rių įstaigas, tai streikieriai 
suorganizavo savo apsigyni
mo' sargybą. Policijai bru
tališkai užpuolus, įvyko su
sikirtimas tarp streikierių 
ir policijos.

Keliolika asmenų tapo su
žeisti. Suareštuota 44 Na- 
cionalės Tekstilės Darbinin
kų Unijos ir streiko vadai. 
Suareštuotų tarpe yra Amy 
Schechter, T a r p t a u tinės 
Darbininkų Pašelpos atsto
vė, George W. Carter ir Ve-

ra Bush, unijos organizato
riai.

Streikieriai smarkiai gy
nėsi nuo užpuolikų. Sako
ma, kad labai sužeistas poli
cijos viršininkas O. L. A- 
derholt; suvaryta keli šū
viai į jo kūną. Kiti policis- 
tai sužeisti yra A. J. Roach, 
Tom. Gilbert ir Charles Fer
guson. Jie brutališkai puo
lė streikierius, o streikierių 
sargyba nuo jų gynėsi. Sa
koma, streikieriai buvo nu
sprendę griebtis kad ir ašt
riausių priemonių, idant ap
ginti savo įstaigas nuo už
puolikų, kurie kiek laiko at
gal užpuolę išdaužė unijos 
raštinę ir Tarptautinės Dar
bininkų Pašelpos krautuvę.

Tarp sužeistų streikierių 
yra Joseph Harrison, unijos 
organizatorius. Jis po areš
tu laikomas ligoninėj.

FlrcnPi’f'Jii) PjiciKsicp Plu- Francijos, Italijos, Jungti- EKbpuIldl IddlidbC Ild nių Valstijų, Japonijos ir

Plečkaitininkas Nužudė 
Policininką, Kuris Jį Gabeno

Žagarės nuovados Skais
girio punkto vyr. policinin
kas, Ant. Beleckas, nuvyko 
pas to paties valsčiaus Jur
gaičių k. gyventoją Izidorių 
Micių-Miciulį ir padarė kra
tą. Radęs pleČkaitininkų li
teratūros, Micių areštavo ir 
gabenosi į nuovadą. Tačiau, 
pakeliui Micius staiga pa
stvėrė policininką už gerk
lės, kita ranka ištraukė re
volverį ir nušovė jį vietoje. 
Paskui, išvertęs iš vežimo jo 
lavoną, grąsinimais priver
tė vežiką vežti jį latvių sie
nos link. Miške netoli sie
nos iššoko iš vežimo ir pa
būgo. Nušautasis yra Šiau
lių miesto ir apskr. polici
jos vado brolis.

Lenkijos Fašistai Siunčia 
Bedarbius Mirti Brazilijoj

MacDONALDAS SUDARĖ KABINETĄ 
IŠ REAKCINIU PARTIJOS VADU

Konser valy vai ir Liberalai Patenkinti Nauja Ministerija, 
' Kuri Gins Kapitalistu Interesus

t
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Šiandien sukanka lygiai pen- 
keri metai nuo tada, kai fašis
tų budelio Mussolinio pasamdy
ti niekšdariai nugalabijo G. 
Matteotti, Italijos socialistų at
stovą parlamente. Nugalabin
tas už tai, kad jis buvo- surin
kęs medžiagą iškėlimui aikštėn 
juodmarškinių nešvarių darbų. 
Matteotti buvo socialistas, bet 
jis buvo kovotojas prieš fašiz
mą. Už tai mes, komunistai, jį 
gerbiame ir jo nukankinimo su
kaktuves minime, kad ta kova, 
kurią jis vedė prieš fašistus 
užžavėti darbininkų mases prieš 
juodąjį siaubūną. Mes gerbia
me Matteotti, nes tūkstančiai 
mūs geriausių draugų yra pa
guldę galvas po fašistų kirviu. 
Bet kaip gali social-patriotai 
prisiminti Matteottio vardą, 

4 kuomet jie šiandien broliaujasi 
su jo žudytojais?

METHUEN, Mass. — Ge
orge Breton, 44 metų am
žiaus darbininkas, kaltina
mas nužudyme savo pačios 
Caroline, 26 metų amžiaus. 
Ji buvo atrasta degančioj 
lovoj. Breton kaltinamas, 
kad jis ją užmušė, o paskui 
uždegė lovą.

Didelės Riaušės del Nenutei
simo žmogžudžio Mirčiai

na del Vokietijos 
Reparacijų i

6

Laikraščiai praneša, kad J. 
Butėnas atvažiuos į Jungtines 
Valstijas koncertuoti. Keisti 
kai-kurie tie artistai: nelaukia, 
ar juos kas pakvies, ar ne, bet 
susimislijo ir važiuoja. Paskui 
verkia, kad prastos pasekmės.

Kiekvienas Komunistų Parti
jos narys privalo atydžiai per
skaityti tuos pareiškimus, kurie 
pastaruoju laiku tilpo mūsų 
spaudoje—Kominterno, Ameri- 

'*** kinės Partijos Centro Komiteto, 
Lietuvos Komunistų Partijos ir 
Lietuvių Biuro. Šiuo tarpu mūs 
Partija įeina į naują savo vei
kimo stadiją, žalingam frakcio- 
nizmui galva nukirsta, Partija 
suvienyta. Kiekvieno lietuvio 
darbininko pareiga dabar žiūrė
ti, kad pakėlus aktyvą, išauk- 
lėjus Partiją, įtraukiant kuo- 
daugiausiai naujų narių ypa- 
čiai iš pamatinių industrijų.
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Yra draugų, kurie mano, kad 
mes negerai padarėme smerk- 

> darni kunigą Miežvinį už jo 
meilinimąsi prie merginos ir 
bandymą ją nužudyti. Esą, tai 
darė “del meilės.” Tai klaida! 
Kun. Miežvinis buvo vienu iš 
tūkstančių panašiai pasielgusių 
katalikų dvasiškių. Ir Miežvi
nis smerkiamas ne kaipo asmuo, 

' » bet kaipo kunigas, kaipo tam 
tikra kasta parazitų, kurie, tik 

1 todėl, kad turi lengvą ir pel
ningą duoną, veidmainiauja, 
nuduoda šventais, o slapta ve- 

• da didžiausias orgijas.

* Draugai skaitytojai, turėtu-

LIMOGES. Francija. — 
Čia penktadienį per visą 
naktį tęsėsi kova tarp poli
cijos ir gyventojų. Sųvirš 
100 gyventoju ir apie 50 po- 
licistų sužeista.

Riaušės kilo penktadienį, 
kuomet teismas nenuteįsė 
nužudymui Charles BarK 
taud. kuris nužudė du žmo
nes, bet nuteisė ištrėmimui 
ant viso amžiaus ant “Vel
nio Salos,” prie Brazilijos. 
Daug gyventojų tuomi ne
pasitenkino ir del to kilo 
riaušės. Valdžia pasiuntė 
kariuomenę malšinti riau
šes.

PARYŽIUS. — Apie 
vai., penktadienio (yakarą, 
ekspertai reparacijų konfe
rencijoj pasirašė sutartį 
Vokietijos reparacijų klau
sime. 'Sulig tos sutarties 
nuo dabar iki 1989 metų 
(per 59 metus) Vokietija 
turi sumokėti . imperialisti
nėms šalims, kurios laimėjo 
karą, pinigais ir tavorais 
beveik 100,000,000,000 mar
kiu sumą arba arti $24,000,- 
000,000.

Ta sutartis bus žinoma 
kaipo Owen D. Young pla
nas. Ji pavaduos Daweso 
planą. Ją pasirašė finansie- 
iai iš Jungtinių Valstijų, 

Anglijos, Francį]os, Italijos, 
Belgijos, Japonijos ir Vo-
kietnos;

Praga, čechoslovakija. — 
Ungvar mieste, Čechoslova- 
kijoj, rakandų darbininkai 
paskelbė streiką prieš algų 
nukapojimą ant 25 nuošim
čių. • , t ",
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Svarbus K.P. 6 Sekcijos Narų 
Susirinkimas Brooklyne

šį vakarą (birželio 10 d.), 
įvyks svarbus Komunistų 
Partijos 6-tos Sekcijos su
sirinkimas, 56 Manhattan 
Avė., Broklyne^ Pradžia 7 
vai. vakare. Visi sekcijos 
nariai būtinai , dalyvaukite. 
Bus diskusuojama Komuni
stų Internacionąlo pareiški
mas. Kiekvienas narys tu
ri būtinai dalyvauti tame 
susirinkime.

Organizatorius Gordon.

mėt perskaityti šiuo tarpu “Lai
svėje” telpantį Juliaus Daubaro 
raštą. Ypatingai turi .su juo 
susipažinti tie, kurie yra pakė
lę sparnus skristi į Sovietų Są
jungą.

Sąjungininkai buvo pasiū
lę sumažinti Vokietijos kon
tribucijas ant tiek, ant Įdek 
Jungtinės Valstijos suma
žintu skolas, kurias Ameri- 
kai turi sumokėti sąjungi
ninkai, bet sumanymą ūmai 
atmetė Owen D. Young, Ge
neral Electric Kompanijos 
pirmininkas, ir J. Morgan, 
Amerikos finansinis diktat 
torius, kurie buvo Jungti
nių Valstijų “neoficialiai” 
delegatai reparacijų konfe
rencijoj.1 ■ ' • > i \ ’

Sutartis apima ir Youngo 
planą del įsteigimo ; ■‘tarp
tautinio banko,” per kurį 
eis Vokietijos kontribucijų 
mokėjimas. Tai bus didelė 
monopolistinė banko įstaiga 
Europos ekonomijoj, griež
tai kontroliuojama Morga
no bankierių ir.jų draugų. 
Pasukdamas savo paskolas 
tai vienur, tai kitur, tas 
bankas galės europinius tru- 
stus sunaikinti arba atgai
vinti. Numatoma čĮidelis 
konfliktas tarp Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos del to 
banko pinigų naudojimo.

Padaryta aiškus nutari
mas kas link del paskirsty- 
rno reparacijų tarp sąjun
gininkų: Anglijos, Belgijos,

mažesnių sąjungininkų ša
lių.

Iš kiekvieno metinio Vo
kietijos sumokėjimo Franci
ja gaus liūto dalį: 1,046,- 
000,000 markių, iš kurių 
626,500,000 .markių bus su
naudota atmokė jimui fran
ci jos ;skolų Jungtinėms Val
stijoms: ir Anglijai,,o likusi 
dalis teks Franci jai besiren- 
gimui prie naujo imperialis
tinio karo.

Anglija gaus 409,000,000 
markių, iš kurių 355,700,000 
markių eis jos karo skolų 
atmokėjimui. Italija gaus 
213,700,000 markių, iš ku
riu 171,000,000 eis atmokė- 
jimui karo skolų. Belgija 
gaus 115,500,000, iš kurių 
44,500,000 eis atmokėjimui 
karo skolų.

Per pirmutinius 37 me
tus Young planas nustato 
m d k e t i po 1,942,000,000 
markių (apie $462,584,400) 
į metus.

Per antrą išmokėjimo pe
riodą (21 metus) Vokieti
ja turės mokėti pradžioj po 
1,000,000,000 markių ir laip
sniškai bus sumažinta meti
nis mokėjimas. O paskuti
niais metais turės būt už
mokėta 900,000,000 markių.

. PERNAMBUCO, Brazili
ja. — Lenkijos fašistų val
džia padarė sutartį su Bra
zilijos valdžia del apgyven
dinimo lenkais didelio ploto 
Espiritu Santo valstijoj. Į 
tas troniškas (karšto klima
to) pelkes Lenkijos fašistai 
siųs bedarbius darbininkus 
vergauti ryžių laukuose. 
Tūkstančiai Japonijos ir eu
ropiečių bedarbių, kuriuos 
valdžios' atgabeno čia “išri- 
šimūi” bedarbės problemos 
namie, žuvo tose pelkėse, 
susirgę įvairiomis ligomis.

LONDONAS. — Ramsay 
MacDonaldas, Anglijos Dar
bo Partijos vadas, penkta
dienį paskelbė surašą savo 
kabineto narių. Į kabinetą 
įeina darbininkų priešai, re
akciniai Darbo Partijos va
dai.

Kabineto sąstatas toks: 
Ministeris pirmininkas ir 
pirmas iždo lordas J. Ram
say MacDonaldas; Lordas 
kanclerius—Lord Sankey; 
Lordas tarybos prezidentas 
—Lordas Parmoor; Lordas 
valstybės antspaudų globė
jas ir vadas atstovų bute— 
J. H. Thomas; iždo ministe
ris—Philip Snowden; užsie
nio reikalų ministeris—Ar
thur Henderson; vidaus rei
kalų ministeris — J. R. 
Gynės; kolonijų ministeris 
—Sydney Webb; karo mi
nisteris Tom Shaw; minis
teris Indijos reikalams—ka
pitonas Wedgewood Benn; 
orlaivininkystės ministeris 
Lordas Thomson; pirmas 
admirolystės lordas—Albert 
V. Alexander; prekybos mi
nisteris—William Graham; 
švietimo ministeris—Sir C. 
P. Trevelyan; sveikatos mi
ni s t e r i s—Arthur Green-

wood; agrikultūros ir žuvi
ninkystes ministeris-—Noel 
Buxton; darbo ministeris— 
panelė Margaret Bondfield; 
pirmas viešųjų darbų komi- 
sionierius—George Lansbu- 
ry; ministeris Škotijai— 
William Adamson; kancle
rius Lancaster kunigaikšty
stės—Sir Oswald Mosley.

Kiti valdžios nariai, kurie 
neturi kabineto laipsnio, 
yra: generalis pašto virši
ninkas—H. B. Lees-Smith; 
t r a n s p orto ministeris — 
Herbert Morrison; ministe- 
ris pensijų—Frederick 0. 
Roberts; generalis prokuro
ras—William A. Jowitt; ge- 
neralio prokuroro pagelbi- 
ninkas—J. B. Melville.

Nekurie kairesni Darbo 
Partijos veikėjai, sakoma, 
pasipiktinę, kam ponas Mac
Donaldas sukišo į kabinetą 
dešiniausius vadus.

Už tai konservatyvai ir 
liberalai yra pasitenkinę 
MacDonaldo kabinetu. Jie 
sako, jog tai yra įrodymas, 
kad nauja valdžia nepraveš 
griežtesnės politikos; kad 
gins kapitalistų interesus, 
kaip gynė konservatyviška 
Baldwino valdžia.
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Lenkai Išbando Orlaivį
Lėkimui per Atlantiką

MILAN, Italija. — Lenki
jos fašistai čia daro bandy
mus su orlaiviu, kuriuo jie 
planuoja lėkti per Atlantiką 
į Ameriką. Bandant, orlai
viu penktadienį padaryta 
130 mylių į valandą.

Automobilių Lenktynės 
per Lietuvą

KAUNAS. — 1930 m. or
ganizuojamos tarptautinės 
automobilių lenktynės, ku
rių keliai nereis ir per Lie
tuvą. Lenktynės eis iš Kel
no j Konstantinopolį, iš ten 
per Kauną i Taliną, iš Tali
no per Švediją į Berlyną.

Anglijoš Karalius Naujam 
Kabinetui > Pavedė Valdžią

LONDONAS. r- šeštadie
nį, [ 11130 vai. dieną, Angli
jos karalius: formaliai pave
dė Ramsay \ MacDonald su-, 
darytam kabinetui visus 
valdžios reikalus; įteikė val
stybės antspaudas, kurias 
Baldwino kabinetas karaliui 
sugrąžino penktadienį.

Naujos valdžios nariai, 
viso 21, nuvyko į Windsor 
palocių pas karalių aristo
kratiškai pasirėdę.

Sugrįžo Morganas iš Repa
racijų Konferencijos

v NEW YORK. — Penkta
dienį laivu iMąuretania su
grįžo iš Paryžiaus Ameri
kos finansinis ( diktatorius, 
J. Pierpęnt Morgan. Jis 
buvo delegatu ekspertų kon
ferencijoj rišimui ĮVokieti- 
jos reparacijų klausimo.

Privertė Darbdavius At
šaukti Algų Nufoapojimą

LONDONAS. — Yorkshi
re mieste tekstilės darbinin
kai » streikuodami privertė 
darbdavius atšaukti algų 

dešimtsnukapojimą ant 
nuošimčių. \;

Amerikos J. V. Komunistų Partijos
Nariams, Kilusiems iš Lietuvos

Brangūs draugai ir draugės! |dalyvauja frakcinėj kovoj. Kiti 
lietuviai komunistai (mažuma) 
ėjo su mažumos frakcija.

KIPK savo laiške, pasiųstam 
Amerikos kompartijos suvažia
vimui, nurodė daugumos ir ma
žumos klaidas, daugumoj einan
čias į dešinę, pabrėždamas, kąd 
skirtumo iš esmės tarp vieny ir 
kitų klaidų nėra, ir kvietė visą 
partijos suvažfavimą ir visą 
kompartiją likviduot frakcinę 
kovą ir susijungt, paėmus pa
matau KIPK laišką.

Suvažiavimas formaliai pri
ėmė tą laišką, bet faktiškai juo 
nesivadovavo. Frakcinė kova 
'suvažiavime nebuvo likvi
duota, bet tęsėsi ir suvažiavi
mui pasibaigus.

(Tąsa ant 2 pusi.)

Kėsinosi Nušauti 
Tarnautoją

Gegužės 19 d. Radviliškio 
geležinkelio kuopos viršila 
Chopavičius kėsinosi nužu
dyti laisvai samdomą tar
nautoją, J. Ulvicą/ Antruo
ju šūviu viršila jį sunkiai 
sužeidė.

STUTTGART. Vokietija. 
—Čia užsidarė Waldorf-As
toria cigarų dirbtuvė. Iš
mesta iš darbo apie 1,000 
darbininkų.-

Vidujinė beprincipė frakcinė 
kova per paskutinius kelius me
tus draskė Š. Amerikos J. V. 
komunistų partiją. Toji kova 
griovė darbininkų masėse kom
partijos^ autoritetą, kliudė plėšt 
jos įtaką ir vadovaut kylančiai 
darbininkų klesos kovai. Kar
tu toji kova kliudė taisyt kom
partijos liniją, nugalėt dešinią
sias klaidas, pasireiškiančias 
kasdieniniam jos darbe ir teo
retiniame partijos linijos pa
matavime. Vieton to, kad visą 
energiją nukreipt pakėlimui 
partijos narių aktingumo, nu
galėjimui pirmučiausiai dešinio
jo nukrypimo partijoj ir taik
stymosi su juo, likvidavimui 
trockistinių tendencijų neku- 
rįuose partijos sluogsniuose, su
stiprinimui darbo plačiose dar
bininkų masėse ir teisingam 
vadovavimui tų masių kovai, ta 
energija ėjo frakcinei kovai 
partijos, viduj. Jau ne kartą 
Komintemas įsikišdavo į vidu
jinę* frakcijų kovą, bet tie įsi
kišimai! neduodavo rimtų pa
sekmių. Prieš pat Kominterno 
VI kongresą Amerikos kompar
tijoj šiek tiek buvo sumažėjus 
frakcinė kova, ką pripažino ir 
kongresas. Bet jau kongreso 
metu buvo matomos naujos 
frakcinės kbvos atgijimo žymės. 
Kongresui pasibaigus, ta kova 
tuštuojaus smarkiai paaštrėjo, 
ir ypatingai padidėjo prieš pat 
suvažiavimą ir suvažiavimo me
tu.

Toji beprincipė frakcinė ko
va palietė ir Amerikos kompar
tijos narius, kilusius iš Lietu
vos. Vieni lietuviai komunistai 
(dauguma) paturėjo daugumos 
frakciją ir smelkė mažumos 
frakcingumą, nenorėdami prisi- 
pažyti tame, kad ir jie patys

Hooverio Šalininkai
Pervarė Fanny Biliy
WASHINGTON.—Penk

tadienį atstovų butas pri
ėmė Hooverio farmų “šelpi
mo” bilių be “debentures” 
(“dovanos”) plano. Hoove
rio šalininkai dėjo pastan
gas, *kad bilius būtų perva
rytas taip, kaip Hoveris pa
geidauja, be jokių pataisy
mų, dadėčkų.

.Bilius dabar bus sugrą
žintas senatui, nes jame pa
daryta atmaina, atmesta 
“debentures” planas^ kurį 
senatas priėmė. Nors se
natorius Norris sako, kad 
senate bus kova už įdėjimą 
atgal “debentures” plaho, 
tačiaus, atrodo, kad bilius 
pereis dabartinėj formoj, 3 
darant spaudimą Hooverio 
šalininkams.
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KARO GROBIAI IR VOKIEČIU REVOLIU 
GIJOS PARAKAS

Amerikos bankininkai pasi- šimčius tos visbs mokesčių su
darė tiesiog “pasaulio išganyto
jais.” Nupuolė, sakysim, Fran
ci jos bei Italijos popieriniai pi
nigai,—pašmaukšt talkon Mor
ganai, Dillonai ir Kompanija; 
įvyko politinis ar ekonominis 
krizis didesnėj kapitalistinėj 
šalyj,—cvakt | }r* įprisistatė ban-» 
kiniai Amerikos daktarai, gy
dyt žaizdas buržuazinės tvar
kos. Ir, žinoma, gydo vis savo 
pasipelnymui.

šiuo tarpu Amerikos kapita
listai ypač didžiuojasi savo 
Youngo planu, pagal kurį Vo
kietija turės mokėt talkinin
kams (Santarvei) karo mokes
čius. Pats Morganas, Ameri
kos bankų karalius, ir Owen D. 
Young, jo pagelbininkas, pir
mininkas Generalės Elektros 
Kompanijos, keturis mėnesius 
derėjosi Paryžiuje su Vokiečių, 
Anglų, Francūzų ir kitų šalių 
finansiniais ekspertais, kol pri
ėjo prie šitokio susitarimo:

Vokietija turi išmokėt $8,- 
800,000,000 sumos per 58* me
tus.

Tai atrodytų didelis “nusilei
dimas” isj talkininkų pusės, ku
rie laike Versalės taikos sutar
ties reikalavo iš Vokietijos pa
sakiškos sumos $125,000,000,- 
000. Bet, ii; po visų “nusilei
dimų,” įskaitant sudėtinius nuo
šimčius, Vokiečiai turėtų išmo
kėt ne $8,800,000,000, bet $23,- 
105,500,000 išviso. O tai baisus, 
dar istorijai nematytas karinių 
mokesčių kalnas.

Per 36 metus Vokiečiai turėsi 
mokėt po $492,000,000; paskui 
per 21 įlietus po $408,000,000 
ir pačiais paskutiniais metais 
$216,000,000.

Kad ir kažin koks Vokietijoj 
būtų krizis, vis tiek kaip būtų 
pakrikę jos finansai, talki
ninkai- turės iš jos, lyg gy
vos kūno 1 mėsos gabalą, iš
lupt per rhetus ne mažiau, kaip 
$158,400,000.

Kas metai iš Vokiečių išplėšt 
“grynais” po 450 milionų do
lerių vidutiniai, nesitiki nei pa
tys Amerikos finansiniai eks
pertai. Todėl jie sugalvojo va
dinamą Tarptautinį Banką, ar
ba Viršbankį. Kuomet Vokie
čių valdžia neturės tiek aukso 
arba amerikoniškų dolerių bei 
angliškų svarų sterlingų, tai 
bus priversta statyti į tą talki
ninkų kontroliuojamą viršban
kį savo gelžkelių šėrus ir viso
kio valstybės turto vertės po-, 
pieras; tos vertės popieros bus 
pardavinėjamos amerikonams ir 
kitų kraštų kapitalistams, o 
gauti pinigai eis į fondą Vokie
tijos karinių mokesčių talkinin
kams. Tuo būdu pati Vokieti
ja bus statoma ant “motgidžio” 
(ipotekos). ’ •

O vis dėlto Youngo planas 
geriau paitnlka Vokietijos kapi
talistams,! nekaip iki šiol .buvęs 
Daweso planas. Daweso pla
nas perdąug tiesioginiai kišosi 
ir varžė JVokiečių kapitalą, ku
ris trokšta daugiau laisvės vėl 
išeiti į platųjį pasaulį. Vokie
tijos kapitalistai turi bent to 
pasitenkinimo, kad dabar, pa
galinus, lieka paskirta tam tik
ra mokesčių suma, ko iki šiol 
nebuvo.. Ir jie žada išpumpuot 
karines kontribucijas iš Vokie
tijos darbininkų, kapodami 
jiems uždarbius, panaikindami 
socialines apdraudas-reformas, 
padidindami mokesčius į val
džios iždą. z

Kivirčiai Del Grobio 
Pasidalinimo

Francija išsiderėjo daugiau, 
nekaip pusę visų karo mokes-

Sulig T920 metų Spa derybų, 
Anglija turėjo gauti/,22 nuo-

mos. Bet dabartinėj konferen
cijoj Amerikos atstovas Young 
užsispyrė, kad Anglija privalo 
nusimušti iki 18 nuošimčių. A- 
merikonai, norėdami turėt sa* 
vo pusėj Franci ją prieš Angli
ją, darbavosi , kad Franci jai 
tektų juo daugiau, o Anglijai 
juo mažiau iš Vokietijos api
plėšimo. Del to smarkiai prieš 
Ameriką pasipiktino ir pasipur
tė Anglų politikai ir jų imperi
alistiniai laikraščiai.

Apskritai gi Amerikos atsto
vai rūpinosi daugiausia, kad 
Anglija ir Francija pilnai atsi
mokėtų Jungtinėms Valstijoms 
karo skolas, daug maž visą tą 
sumą, kokią dabar jie tikisi iš
spausti iš Vokietijos. Tačiaus, 
kaip pareiškė Jungtinių Valsti
jų prezidentas Hooveris, Ang
lai ir Francūzai turi atsiteisti 
su Amerika iš tikro iš pilno, 
Vis vien, kiek jie patys gaus ar 
negaus 
di, du

Mokesčiai ir 
Išvežimai

Sulig Daweso plano, Vokieti
ja mokėjo kariškus mokesčius 
daugiausia iš gautųjų Ameri
koj ir kt. paskolų. Pagal Youn
go planą, jinai turės mokėti pa
ti savo išgalėmis. “Frankfur
ter Zeituųg” ir kitį kapitalis
tiniai Vokiečių laikraščiai sa
ko: Vokietija galės išsimokėti 
tik tuomet, jeigu Amerikos ir 
falkininkų šalys numuš savo 
muitus už tavorus,- įvežamus į 
tas šalis iš Vokietijos; jeigu 
Vokiečiams plačiai atsidarys pa
saulinės rinkos, kur jie galėtų 
pelningai parduoti savo dirbi
nius bei produktus.

Muitiniai Prieštaravimai
Bet klysta Vokiečiai, turėda

mi tokią muitų numušimo vil
tį. Amerika, pav., kaip tik šiuo 
laiku ir kelia muitus, kad apsi- 
tvert nuo užsieninių tavorų pri
plaukime, ir kad duot progą 
amerikonams k a p i t a 1 istams 
brangiau pardavinėt savo tavo- 
rus namie, Jungtinėse’Valstijo- 
se, ir dar riebiau pelnytis iš a- 
merikiečių.

Dabartiniu laiku visa eile Eu
ropos valstybių kelia protestą 
prieš Ameriką už jos muitų di
dinimą. Stambiojo Anglijos ka
pitalo partija-konservatoria i ir 
tie laike rinkimų kampanijos 
žadėjo apsaugot Anglų pramo
nę nuo užsieninių įvežimų, tai 
yra įvesti muitus,—-nors iki tol 
Anglija buvo laisvos prekybos 
šalis, be muitų.

Pačios talkininkų valstybės, 
kurios ketina išsikolėktubt ka
rinius mokesčius iš Vokietijos, 
kiekviena purtosi nuo prisiėmi
mo Vokietijos produktų. Ame
rika pasiryžo įvesti ifet ektča 
muitus prieš metalinius Vokie
tijos dirbinius; o kapitalistinė 
amerikiečių laikraštija. jau se- 
nai urzgia prieš Vokietijos tą- 
vorų grūdimą į Pietų Amerikos 
rinkas, kur tuo būdu pastoja- 
rtia kelias Jungtinių Valstijų 
kapitalui.

Stabilizacijos Krikimas
Kapitalistinių šalių pramonės 

mašinerija po karo žymiai pasi
tobulino ir turi galimybės pri- 
gamint didelį perviršį tavorų, 
kuriuos stengiasi išgabenti į pa
saulio rinkas. Bet . tose rinko
se nebeužtenka visiems vietos. 
Tuo būdu, eina ir didėja nepa
liaujamos varžytinės tarp įvai-. 
rių kraštų kapitalistų; tarpsa- 
viniai jų prieštaravimai aštrė
ja ir stumia linkui naujų fe 
riškų susikirtimų. Iki šiol va-

dinamasis kapitalizmo “nusisto1 
vėjimas” (stabilizacija)! kryps
ta, vis labiau kriziuoja ir braš
ka. . , i
Vokieti jos Darbihinkai ir 

Youngo Planas
Kai del pačios Vokiętijos, tai 

Youngo plano vykdymas, iš
šaukdamas didesnį darbininkų 
išnaudojimą, kartu užkurs, ir 
aštresnę darbininkų kovą prieš 
kapitalizmą. Klaidą daro, Ant
rojo Internacionalo vadas Hil- 
ferdingas, kuris drauge su Mor
ganu tikisi, kad Vokietijos dar
bininkai ramiai leisis, kaip ave
lės, kirpt save iki pat kaulo; 
kad jie be pasipriešinimo su
tiks, kad nuo jų būtų lupama 
du kailiai, vienas naudai saviš
kių išnaudotojų, 0 Jkitas įįį kįr0

mokesčių fondą.* j | N Į JĮ į 
i Vokietijos' proletariatas revo- 

Ijucionizuojasi. , fTą matom j kad 
ir iš j tokių nubtikių,, kaįp jįtp- 
munistų. Partijos pasisekimai 
rinkimuose fabrikų komitetų ir 
Berlyno ddrbininkų1 barikadų 
kova prieš žmogžudišką social
demokratų valdžios' policiją (1 
geg.).

Pastaraisiais ‘ keliais metais 
Vokiečių proletariatas daug iš
kentėjo ir daug pksimokino; jis 
išėjo aštriausią klasių kovos 
mokyklą, ir susikaupė tiek re
voliucinio parako, kad eksplozi
jos darosi neišvengiamos, to
kios ^eksplozijos, kurios galų ga
le, sudaužys į trupinius ir išneš 
į< padangę ne tik planus Youn
go, bet ir kitų naminių ir už- 
Sįiėiįinių siurbėlių. 1

_ _________ _

APŽVALGA
Šiandien Paminėjimas 
Matteotti Mirties

Šiandien, birželio 10 d., 
sukanka lygiai penkeri me
tai, kai Italijos fašistų val
džia nužudė Giacom'o Mat
teotti, socialistų atstovą 
parlamente. Jis buvo nuga
labintas tik todėl, kad ren
gėsi parlamente iškelt faši
stų valdžios šunystes. Tai 
atliko Mussolinio artimi sė
brai, idant užčiaupus jam 
burną amžinai. Delei to 
“Daily Workeris” pastebi:

“Matteottio kankinystės su
kaktuvės bus liudininkėmis 
dviejų rūšių paminėjimo. Bus 
proletariniai paminėjimai su
ruošti revoliucinių darbininkų, 
tikslu, kad palaikiui dajrbiipnr 
kuose tą tradiciją, kurią pali
kę Matteottio drąsi Lova prięš 
fašizmą. Tuo pačiu sykiu 
kontrrevoliuciniai * elementai, 
socialįštų įr
kų typo, bandys išnaudoti Mat- 
tepttio atmintį savo, pačių išt 
davikiškiems tikslams. Pana
šiai yra New Yorkę piięste, 
kur tuo pačiu sykiu du įpitin- 
gai yra ruošiami. Revoliuci
niai darbininkai rems tą mi
tingą, kurį suruošė šiaurės 
Amerikos Anti-Fašistinis Su
sivienijimas, kuris bus laiko
mas birželio 9 d., sekmadienio 
popietį, New Webster Manor 
salėje. Darbininkai, trokštan
ti padaryti sėkmingesnę kovą 
prieš fašizmą, susirinks į šitą 
demonstraciją s u s t iprinimui 
anti-fašistinio judėjimo Ame
rikoje.”
Socialistai, kurie neva mi

ni Matteottio nužudymo su
kaktuves, daugiau panieki
na, negu pagerbia žuvusį, 
nes jie broliaujasi su tais 
juodmarškiniais n i e k š da
riais fašistais.

davinėjant. Tokis raštasjr 
argumentavimas yra niekas 
daugiau, kai tik pateisini
mas esamosios baisios, pa
dėties, į kurią šalį atvedė 
fašistą viešpatavimas.

Neįižkišama Gerklė
Kunigų “Draugas” 

neša iš New' Haveno, Conn., 
kad

“Sukakus 14 m’etų, kai čia 
klebonauja kun. Karkauskas, 
parapijonys 19 gegužės suren
gė viešą vakarienę ir už uolų 
darbav’imąsi • parapijos reika
lais kleb6hui‘- įteikė j$30į0< ąpkr 
su, gi jo pagelbininkui kun. Ci
bulskui, kuris daug padedu 
klebonui į nedėldięnįąis,, ; $J150f: 
auksu. Viso suaukotą $6.67/J , 
‘: Taigi, taigi | I^ęr 14-ką.' 
metų kunigas tustinoj para- 
pijonų kisėnidš, ' Jt^auJ^da; 
maš iš jų sunkiai uždirbtus 
slįątįik^, ®,to 
ko. Susikvietęs tuos varg- 
šusH-dar vieną do^ą ipąsič- 
mė auksu. Kada tiems pa
razitams bus prisotinta ger- 
klė?r "■ 11 *

“Šventoj” Lietuvoj ;
‘ . I f ' '

“Lietuvos Žiniose” (už 
geg. 23 d.) telpa iš Rokiškio 
korespondencija, k,u r i o j e 
nurodoma, kad

“Vąikiųai ■< girtuokliauja, o 
merginos paleistuvauja. La
bai čia kaltos motinos, kurios 
leidžia savo dukteris tiaktii’riiš 
po miestą jšįfaužioti.Pažįstų 

' keletą tokių šeimų, kad dienęs 
laikę mergaitės ilsisi, o vakare 
išsipuošę eina j miestą ir ry
tą atsineša kokį penketą litų. 
Motinds gerai žino, kaip ne
švarūs- tie litai, bet nebaudžia 
dukrų.f > . ;
Korespondentas smerkia 

mergaites ir motinas. Esą, 
darbas galima gauti, bet jos 
nenorinčios. Pabaigoj pri
duria : “Ąntra, mados ir po
niškumas įcąikurias šeimas 
verčia ■ badauti.” Paikystė! 
Mados, ir poniškumas pri
vers žmones badauti!. Var
gas prie to priverčia. Eiau- 

:jdinink$ laikraštis mąno, 
kad motinom kibai smagu, 
matant šąvo ^dukteris parsi-

AMERIKOS J. V. KOMU NISTU PARTIJOS
• ■ ■ ■ " NARIAMS, KILUSIEMS 1S LIETUVOS

(Tąsa nuo 1 pusi,)
Amerikos klausimas perėjo į 

ĘIPK. Amerikos komisiją nuo
dugniai peržiūrėjo klausimą. 
KIPK Prezidiumas savo rezo
liucijoj dar karinį nurodė į dau
gumos ir mažumos klaidas ir 
kategoriškiausiu būdu ! pasmer
kė frakcinę kovą, uždėjo parei
gą ant daugumos ir mažumos 
paleist savo frakcijas ir per- 
traukt visokią frakcinę kovą. 
KIPK kviečia visas Amerikos 
kompartijos organizacijas pasi
rūpint, kad būtų pravesta gy
venimai! tą direktyvą, nesusi
laikant, nuo pritaikinimo fr'ak- 
cionieriams griežčiausių ’discip- 
linarių priemenių iki išmetimo 
iš partijoš.’ Be to nutaria !dd. 
Lovštoną (iš daugunios) ir Bi- 
telmaną (iš mažunios), kaip 
kraštutinius frakcionierius, nu
imt nuo darbo Amerikos kom
partijoj, o d. Pepero klausimą 
perduot IKK (Internacionalėi 
Kontrolės Komisijai) ir reorga- 
nizuot i Amerikos kompartijos 
CK sekretariatą, kad apsaugot 
tikrą kolektyvų, nefrakcinį dar
bą. i ,

Reikia nurodyt, kad daugu
mos atstovai Amerikos komisi
joj atsisakė prižadėt gyveni-

I TZTOTZ

Miela Klausytis, 
Bet Nėra Naudos

“Tėvynėj” aprašoma S. L. 
A. “organizatoriaus” Žuko 
sakyta prakalba Auburn, 
Ill. Esą jis ^taip gražiai ir 
maloniai kalbėjo, įrodinėda
mas tikruosius faktus apie 
mūsų didžiulę organizaciją, 
kad buvo net miela klausy
tes,” ir todėl, “būtų bega
liniai malonu, kad į mūsų 
kuopą tokie organizatoriai 
kaip p. A. Žukas atsilanky
tų bent kartą metuose.” 
Pasirašo “Prakalbose Bu
vęs.”

Na, ar ne smagu? Skai
tyk tokią korespondenciją ir 
gėrėkis. Bet... kokią nau
dą tas “organizatorius” pa- 
džįrė organiząęijąi? Nei-jo
kios. ' Negauta nei vienas 
riarys. Nauda tikėjam pa
čiam,^ neš; p. Žukas 'paėmėj 
iš’ S. Įj. A./algą, pasivažinė
jo, na, ir, papliauškęs kiek 
fiek, apie tai pasirašė kores- 
-pondėnčiją į “Tėvynę,^'išsi
rėkiamu o damas.’ 1 ’ ’

man vykdyt KIPK prezidiumo 
nutarimą, o kada KIPK prezi
diumas gegužės 14 dieną pa
tvirtino Amerikos komisijos nu
tarimą, tai daugumos frakcijos 
dauguma su Lovstonų priešaky 
atsisakė pasiduot KIPK prezi
diumo tarimams; d. Gitlovas 
net prižadėjo aktyviai kovot 
pąieš tą nutarimą. <

Tai J jau atviras išstojimas 
prieš ĖIPK, tai jau nustojusių 
ligsvaros frakcioųierių ųiaiętas 
prieš Kominterną. Tai kelias 
pį’ie' Amerikos kompartijos skal
dymų,, ir perėjimas į social-de- 
rnųkratijos pozicijas.

žinorpa; Kominternas ’negalė
jo neteaguot į ' ddJ LOvstono, 
Gitlovo, Vulfb iii kitų nusižen- 
giama veikimą,- ir KIPK Polit-i 
^ekH'Jąriatas gegužės dieną 
padarė;jatatinkaftias organizaci
nes išVadas, pašalindamas iš 
Politbiūro Lovštoną ir Gitlovą 
ir pašalindamas Vulfą, kaip A- 
merikoš komunistų partijos at
stovą prie KIPK.

Mažumos atstovai ir daugu
mos frakcijos mažuma priža
dėjo gyveniman vykdint KIPK 
prezidiumo nutarimus, priim
tus gegužės 14 d., kurie pirmoj 
eilėj reikalauja frakcijų likvi
davimo.

Kominterno visų sekcijų par
eiga ateit į pagelbą tiems Am
erikos draugams, • kurie prižada 
gyveniman juos vykdint. To
dėl mes ir kreipiamės į visus A- 
merikos; komunistų partijos na
rius, kilusius iš Lietuvos, su

draugišku kvietimu tvirtai susi- 
glaust apie Kominterno nutari
mus ir niekam neleist peržengt 
tuos nutarimus. Visų partijos 
narių pareiga žiūrėt, kad .Kom
interno tarimai Amerikos klau
simu ne tik oficialiai būtų pri
imti, bet ir vykdomi visame 
darbe. Ligšiol lietuviai komu
nistai visuomet tvirtino, kad jie 
eina su Komintemu. Dabar 
atėjo laikas parodyt tai darbais. 
Visi Amerįkos kompartijos na
riai, tame skaitliuj ir kilusieji 
iš Lietuvos, privalo vest griež
čiausią kovą prieš tą kelią, ku
riuo nuėjo Lovstonas, Gitlovas, 
Vulfas ir. kiti ir kurie veda 
prie Amerikos. kompartijos 
skaldymo ir prispirt juos pasi
duoti Kominterno valiai. O jei 
jie nepanorės pasiduot Komin
terno valiai,, Jei jie sugrįžę į 
Ameriką nevykdins gyvenimai! 
KIPK1 hutarimų, o tuo labiau, 
jei jie ves kovą prieš tuos nu
tarimus, kaip grąsino Gitlovas, 
tai nebus kito kelio, kaip paša
lint juos iš Kominterno. Kas 
eina prieš, Kominterną, tam ne 
vieta Kominterne.

Reikia padėt galą frakcinei 
kovai, peraugančiai iš frakcinės 
kovos Amerikos kompartijos vi
duj į frakcinę kovą 
Kominterną ir jos 
prieš KIPK.

Mes tikim, kad 
kompartijos nariai
savo masėj be svyravimų pilnu
moj gyveniman vykdins KIPK 
nutarimus, išdėstytus laiške A- 
merikos kompartijos suvažiavi
mui, o taipogi KIPK prezidiu
mo nutarimus, priimtus gegu
žės 14 d. ir KIPK Politsekreta- 
riato nutarimus, priimtus gegu
žes 17 d. Mes tikim, kad lie
tuviai komunistai' visame' savo 
darbe vadovausis tais nutari
mui^ ir visados klausys Komin
terno (nurodymų. Kas gi atsi
sakys pildyt Kominterno nuta
rimus ir1 pradės kovą prieš 
KIPĘ, nutarimus,' tibms komu
nistai; lietuviai suteiks tinkamą 
ątspirtį. . .
; Mes kviečiam mūsų Amerikos 
draugus visu fį’onįu ^gaskejbt 
kovą pirmoj eilėj dešiniajam 
nukrypimui ir taikstymuisi su 
juo, be užmiršimo kovos su ul- 
tra-kairiuoju nukrypimu, vest 
savo eilėse plačiausią savikriti
ką, pasiremiant Kominterno ta
rimais ;ir padėt visai partijai 
nugalėt frakcinę kovą.

Nuosakus Kominterno nuta
rimų pildymas—štai kur gludi 
Amerikos kompartijos sustipri
nimo pamatas.

LKP CK vardų:
Z. Angarietis.
V. Kapsukas.
I. Berštalis.

Gegužės 30 d j Aido Choras 
dalyvavo L. S. D. piknike su 
dainomis ir sportu. Aido Cho
ras sulošė ’du losiu prieš L. S. 
D volley ball teamą; Aido 
Choras laimėjo pirmą 2*1?—4, 
antrą 21—12. Jtrityhė'še taip
gi Aido Choro 'haiys laimėjo.

Su šia korespondencija pra
nešu, kad Aido Choro p'usme- 
tinis su'sir i ūkimui * įvyks 30 d. 
birželio. Šųsirinkimas bus la
bili svarbus ir visi choristai, da
lyvaukite. ! ■ j

Aido: Choroi Koresp; J^jKižye..

Savo 'laiku “Laisvėje” buvo 
rašyta, kad Vokietijoj tapo 
susekta rusų kontrrevoliucio
nierių ;organizabija, kuri užsi- 
imdinėjp padirbimu įvairių do
kumentų, provokuojančių So- 
Vietinę(Rusiją ir jos žymesnius 
veikėjup. Vokietijos valdžia 
gal bmų 'ir nesusekus tų do- 
kūmenjų dirbėjų, nes tas: dkr- 

tbas,. ir .Jai reikalingas, bet tie 
djrbėjaT jau toli būVo'nuėję, 
jie 'netpdu’ AmėfikoS’ sehato- 
rius įv|lė,' būk1 juos ‘Sovietinė 
valdžiai papirkus ir už gautus 
iš vald^ioš pihigūš jie išdavę 
pakvitavimus, čia jau Vokie
tijos valdžiai reikėjo nenoro
mis kištis jį tą neinalonų da
lyką. Areštuojamas’vienas ki
tas tų - dokumentų’ meisterių, 
kurių tarpę buvo ir tūlas Or
lovas^ ?

Kafpitalistinė špabda prade*- 
d a šaukti, kad* Vokietijos val
džia darbuojasi, kad ji apgi- 
ųa ne tik Amerikos senatorių 
vardą, ’ bet ir Sovietinės val
džios. Vadinasi, Vokietijos 
valdžia, gera; teisinga ir Sąži
ningai atlieka savo pareigas.

Prasideda tardymai, pasiro
do, kad Orlovas ir kiti'per il
gus laikus daugiau niekuo ne
užsiėmė, kaip tik fabrikavo1’ 
dokumentus, provokųojan&bs 
Sovietinę Rūfeijbs valdžią.' Pd-

sirodė, kad tie fabrikantai tu
rėjo tamprius ryšius su įvai
riomis kapitalistinėmis šalimis, 
ypatingai su Anglija, kuri, 
remdamosi sufabrikuotais do
kumentais, pertraukė su So
vietų Rusija iyšius. čia Vėl ka
pitalistinė spauda verčia visą 
bėdą aht Rusijos išeivių kontr- 
revbliučion'iefių, būk jie tą vis
ką darę'ir kai kurių šalių val
džias suklaidinę. Apie tai, kad 
svetimų i šalių valdžios -davė 
užsakymus' tiems' fabrikan
tams; hęi puse lūpų neįpraši- 
taria; C) kad į šį skandalą bū
tų įvelta Vokietijo’s valdžia, 
negalima nei 'užsiminti. Juk 
kasgi tikės, kuomet ji pati 
pradėjo jieškoti kaltininkų ?

Bei šai, laikraštis “Tempo” 
praneša, kad tyrinėjant su
sekta, jog iš Vokieti j bs vals
tybės iždo, iš specialib komi
sariato fondo visuomeniniams 
reikalams, išduota dokumentų 
fabrikantui Orlovui 30,000 
markių. Dabar valdžia baži- 
jasi, kad ji nieko bendro ne
turėjus su Orlovu ir nepažįs
tanti jį. Bet niėku būdu nega
li išaiškinti, kokiais tikslais 

rOrlovui -tapo išmokėta 30,000 
markių. O juk’valdžia turėtų 
žinoti, už ką jam mokėjo to
kią didėlę pinigų šūmą.

Dar dhugiaū.'Tas pats laik-

rastis praneša, kad iš to pa
ties fondo yra gavęs LlebK- 
nechto ir Liuksemburg užmil- 
sėjas kapitonas Papst 60į000 
markių. Už ką jam valdžia 
užmokėjo tokią sumą, taipgi 
negali išaiškinti.

Vokietijos valdžia tapo j- 
stumta balon ir dabar jau tu
ri bristi per tą balą. Bet juę 
toliau eina, tuo labiau į pur
vus klimpsta. Dabar jau visi
mato, kad ir Vokietijos vai- , , 
džia užlaikė tuos fabrikantus 
ir jiems mokėjo už sufabri
kuotus dokumentus. Ar ir da- . 
bar kapitalistinė spauda tei
sins Vokietijos valdžią, kad ji 
nieko bendro neturėjo su .tų 
dokumentų dirbėjais?

Švenčioniskis.

‘4

Ląiškas “Laisvės” Redakcijai
1 ' . . f I \ . v. ,

Gerbiama “Laisvės” redak
cija, meldžiu patalpinti šį ma
no paaiškinimą.

Draugas Ramonas ne viską 
teisingai aprašė apie Lietuvos 
ministerio Balučio priėmimą 
15 d. gegužės.

Aš tame bankiete nebuvau ir 
nežinau, kaip kas ten kalbėjo, 
bet Ramonas su teisybe apsi
lenkė ve kur. Jis rašė, kad 
kuomet svetainėje vietos majo
ras drožė spyčių, tai skiepe 
sausybės agentai padarė reidą 
del linksmybės lašų.

Ką tas reiškia? Veikiausiai 
Ramonas nori įkąsti tokią di
delę organizaciją, kaip L. T. 
P. K., todėl ir rašo nežinoda
mas dalyko.

Ve kaip buvo. Policija vi
sados ateina į parengimus pa
žiūrėti, bet į tokį bankietą at
ėjo pats distrikto kapitonas ir 
pasakė, kad norįs pamatyti, 
kokį alų vartoja prie baro, nes 
jam atrodė, kad vartoja gerą 
alų. Pakaštavojęs prie baro 
ir radęs “nirbirį,” panorėjo 
nueiti į skiepą pažiūrėti, ko
kio bravoro išdirbystės tas ♦ 1 r t r r 
alus, įneš skiepe buvo alus ir 
per dūdas buvo varomas į vir
šų, į jų baąkietą.i < Bet nieko 
nerado ir išėjo."■ j- , ! ••

A. Kuproms.

.1 .J‘J
J.M i

Vakar pas mane lankėsi 
drg. J. Miliauskas (mckėes- 
rockietis) ir paliko A.lįL.A. 2 
kp. pikniko plakatų. Perskaitęs 
plakatą nuo viršaus iki apa
čiai, labai nusistebėjau, kuo
met pamačiau, kad plakatai 
yra Cleveland© “Dirvos” da
ryti. Nes kiek žinoma, A. P. 
L. A. 2 kuopą sudaro 99 nuo
šimčiai darbininkų ir iki šiam 
laikui rėmė Priešfašistinį Su
sivienijimą, buvo griežtai nu
sistatę prieš Lietuvos kruvinus 
fašistus ir jų bernus šioje ša
lyje. “Dirva” kaip tik ir yra 
tas Lietuvos fašistų bernas, 
kuri eina ranka rankon su Lie
tuvos kruvinuoju Smetona, ku
ri pilniausiai užgiria Smetonos 
kruvinus darbus, kuris turi į- “ 
vedęs viduramžio laikų inkvi
ziciją kankinimui ir šaudymui 
geriausių Lietuvos darbo žmo- : 
nių, vadų. “Dirva” visa tai 
pilniausiai užgiria ir didžiuoja
si tuo darbininkų kankinimu, 
visuomet eina su didžiausiais 
darbininkų priešais ir openša- ‘ 
penais.

A. P. L. ;A. kuopos turėtų ? 
remti savo organą, darbininkų 
dienraštį “Laisvę,” nes “Lais- 
ve” jau 17 metų, kaip tarnau
ja A. P. L. A. Draugijai fr Vi
suomet talpina viską veltui 
(dykai), neimdama jokio at^ 
lyginimo už visus raštus, tel
pančius apie A. P. L. A., kur 
jokis kitas laikraštis to nepa
darė ir nepadarys. Taip pat 
A. P. L. A. nariai gauna “Lai
svę” metams vienu doleriu pi
giau, negu kiti. Taigi ir kuo
pos turėtų savo plakatus, ti- 
kietus ir kitus spaudos darbus 
atiduoti savo organui “Lais
vei.” Atiduodami spaudos 
darbus “Laisvei,” jūs sustip
rinsite “Laisvę,” kuri, būdama 
stipresnė, dar geriau galės ko- / 
voti pi’ješ visokius darbinipicų 4 
skriaudikus ir Lietuvos kruvi
nuosius • fašistus.

J. Gataveckas./ '

♦ATI
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• AI( KOVAI A ęii 1 daug sk-aityti; taip pat įskaįtė f n..lWM ( Hv f VJrl OU ir dienraštį “Laisvę.”. Už tai.
PniICIIA iri mirdama: nepasidavė da-
1 vLlviJA jvatkų globai. Ji-liepė jas vy- 

 ti laukan iš stubos. — - - • 
“dvasiškas” tėvelis 

, del kurio 
taip darbavosi.

; Velionė tapo palaidota be 
[bažnytinių apeigų miesto ka- 
puose>Ją lydėjo į kapus skait
lingas žmonių būrys.

Priežastis mirimo;—širdies
nesveikumas, kurį ji jau per

TORONTO, Kanada.—Ge
gužės 26 d. čia mokiniai buvoln^K^vo, .••• i? ... . t o i n

Todel ir 
nepasipi- 
davatkos

i. . . i

surengę didelį mitingą ant 
kampo gatvės. Viena mergai
tė atsistojo ant kėdės ir pradė- 
[jo kalbėti apie tai, kad Kana
doj nėra laisvės ir kokis dabar 
darbininkų padėjimas, kaip 
juos^ kapitalistai išnaudoja. |

Puslapis Trečias

CASTON ROPSEVICH

• *

provokatorišką” šmeižtą, nes 
visiems gerai žinoma, koks iš 
manęs skystimėlio šalininkas.

JONĄ

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

SKAITYKIT “LAISVĘ”

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimą, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iisigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Doksnis Ointment Co.
518 MAIN BT. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U.S.A.

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, - vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

^ANDIMPRo^

*■^4 " I >' ■

I ELIZABETH, N. J..;
• , i : i . į ■

Gėgu’žės 15 d. įvyko A. L. 
D. L. D. 54 kuopos susirinki
mas, į kurį narių atsilankė ma
žai. Bet susirinkimas buvo 
pavyzdingas ir daug gerų dar
bų atliko. Paskirta Lietuvos 
baduoliams $10. Nutarta duo
ti $5 dovanų tam draugui ar 
draugei, kuris gaus daugiau
sia į kuopą narių iki sausio 

j. I mėnesio 193,0 mętų, bet ne 
mažiau septynių. \Todel visi 
draugai ir ■ draugės pasidar-

WORCESTER, MASS

Prisiminė apie Sovietinę Rusi- ^e^us metus jautė
25 d. gegužės buvo vaikų , buokite, kad galėtumėte tą' do-ją, kur patys darbininkai val

do šalį ir tt. Jai užbaigus kal
bėti, pradėjo kita mergaitė 
kalbėti ir nurodinėti, kaip vie
tos policija žiauriai elgiasi su , „ ,, , x t ...
darbininkais, kaip juos perse- [ k ° 
kioja, neleidžia jiems susirink- m®kytojai M. BaneyiciiRei. 
ti ir laisvai išreikšti savo min- - ... . , . , v. . - .
tis, tuojaus areštuoja ir tt. Tuo hūdijimai kurie buvo siek tiek 
tarpu salaveišiai ir kitokios re-! Pamokę lietuvių kalbos. es 
liginės sektos naudojasi pilna jta* vakaras ir buvo surengtas 
laisve, niekas jų nepersekioja.! uzbaigimtu mokyklos, kad tė
jai bekalbant, susirinko daug 
žmonių. Tuojaus pribuvo po
liciją ir pradėjo re 
kad kalbėtoja sustotų kalbė- Į 
jus, nes kitaip ją' areštuos. 
Kalbėtoja atsako, kaip pabaigs 
kalbėti, tai sustos ir galėsite [ 
areštuoti ir dar drąsiau pra-į 
dėjo kalbėti, nurodydama po-'

žiburėlio Draugijėlės sureng
tas vakaras, kuriame tapo su
lošta vaikų operetė “žaislinin-

Buvo duodami vaikams pa-

vai žinotų, kiek katras vaikas 
pramoko ir kad vasaros metu 

reikalauti, įta ^*5? mokykla užsidaro;
Publikos buvo vidutiniškai.

Kaip ir kas metai, taip ir 
areštuoti ir dar drąsiau pra. Į šiemet piknikų sezoną atiden- 
dėjo kalbėti, nurodydama po- Lietuvių Tautiško Na-
licijos darbus ir sakydama, j™0 Diaugove, su 9 d. gegu- 
kad jau ir čia pribuvo ir ar-1 savam parke.~ 
do susirinkimą, areštuoja ma
ne. Publikoj pasigirdo šauks
mai prieš policiją. J 
daugelis jaunuolių turėjo Jau- 
' 'VJ’dk ivuniiiuiBUj z.vhi\-
lelius?’ tai policija pradėjo at-

!žės, savam parke. 30 d. ge- 
I gūžės buvo pusėtinai puiki ir 
•šilta, tat ir publikos buvo

Kadano-i daug, nemažai ir iš kitur. Tas 
parodo, kad ir šiemet publika 

nįfų “Komunistų''Lygo'Tženk- la"k.ysi,s skaitlingai j piknikus.
* Tik labai negerai, kad ren-

imdinėti iš jų tuos ženklelius, i 
Vaikai puolėsi prie policijos 
neduoti atimdinėti. Policija 
pradėjo stumdyti ir daužyti 
jaunuolius, pagriebė vieną di
desnį jaunuolį ir laiko. Kiti 
mokiniai puolėsi jį atimti iš 
policijos. Vaikai įsikabino po
licijai Į kojas ir laikosi. Kilo 
neapsakomas triukšmas ir vai-

parodo, kad ir šiemet publika

Tik labai negerai, kad ren-

įduoti didelę programą, bet ža
dėjimai neišsipildė. Tai labai 
negerai.

Ateityje, nepaisant kas ren
gia piknikus bei išvažiavimus, 
būtinai turėtų tokius šposus 
vengti. Per apgarsinimus 
skelbti tik tą, ką ištikrųjų ma
noma duoti publikai. Šitaip 

kai pradėjo energingai kovoti į darant, nebus apgaudinėjama 
prieš policija, .žinoma, po|j. |P(kn>kų lankytojai, nei piknikų 
cija pradėjo elgtis žiauriai ir 
parodė savo “karžygiškumą,” 
nuveikė jaunuolius.

Kada policija kelius jaunuo
lius įmetė į vežimą, tai vėl 
vaikai apkibo automobilių ir 
hineleisti vežti. Bet po
licija paleido automobilių ir 
vaikai turėjo trauktis. Tuo
met vaikai leidosi bėgti paskui 
automobilių į policijos stoti. 

Dar pirmu sykiu man teko 
matyti vaikus taip energingai 
kovojančius prieš policiją ir 
ginančius savo draugus, ku
riuos policija areštavo.

Merkinės Dzūkelis S. V.

bizniui nekenks.
Nuo dabar, kad ne vienos, 

tai kitos organizacijos bus šo- 
;kiai subatvakariais, Lietuvių 
Tautiško Namo Parke.

WILKES-BARRE, PA.

BOSTONO IR APIELINKES
* ŽINIOS

MONTELLO, MASS.

Kas Mirė ir Kitkas
Užpereitą savaitę mirė Juo

zas Stasiukaitis, vos sulaukęs 
apie 39 metų. Kaip ir dau
gumai darbininkų, ta nelaboji 
giltinė-džiova atėmė ir Stasiu- 
kaičiui gyvastį.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime savo mylimą žmo
ną ir tris vaikučius. Buvo

Kas Yra ir Bus Veikiama 
Wilkes-Barre

Birželio 12 d. bus prakal
bos; kalbės drg. Engdahl, 
“Daily Worker” redaktorius. 
Jis dar pirmu kartu bus Wil
kes-Barre ; kalbės temoj: So
vietų Rusija ir imperialistinis 
karas. Drg. Engdahl daug 
laiko išbuvo Sovietų Rusijoj ir 
daug patyrė apie naują, soci
alistinį darbą darbininkų res
publikoj. Jis taipgi yra per
keliavęs veik visas Europos ša
lis ir matė, kaip darbininkai 
skriaudžiami ir išnaudojami ir 
kaip skubotai imperialistai 
ruošiasi sunaikinti Sovietų Res
publiką.

Tat visi ir visos būkite sve
tainėj 69 S. Hancock St., Wil
kes-Barre. Pradžia 7 vai. va
kare.

Birželio 16 d. bus Lietkom- 
frakcijos subdistrikto suvažia-

laisvų pažiūrų ir be bažnytinių vimas; pradžia 11 vai. ryte. 
ap^ĮFŲ tapo palaidotas miesto šiame suvažiavime turėjime 
kapuose

s suvažiavime turėsime 
apkalbėti daug dalykėlių, lie- 

' I čiančių mūsų veikimą visose 
Mirė Ona Pekarskienė, pa- kolonijose ir auginimą Komu- 

gyvenusi 37 metus. Velionė njstų Partijos. Tat visos frak- 
paliko nuliūdime savo dukterį, cijos turi būtinai prisiųsti sa- 
10 metų, vyrą ir dvi seseris— vo atstovus paskirtu laiku.
Eleną Rindzevičienę ir M. Ta- 
mulevičienę; taip pat ir vieną 
brolį, kuris giminėms šiuo lai
ku nėra žinomas, kur gyvena. 
Seniau jis, sakoma, gyveno 
Chicagftįe.

Velionė paėjo iš Suvalkijos, 
Platiškių valsčiaus, Sarginių 
kaimo. Ten paliko vieną se
serį.

Velionės sveikatai žymiai 
pablogėjus, ėmė jos namus 
dažnai lankyti tamsios davat
kėlės, kurios visaip šnekėjo, 
kad reikia parpravodyti kuni
gėlį ir jo visus monus priimti. 
Tačiaus, toms griešnoms da
vatkoms tas nenusisekė. Nes 
iraugė Pekarskienė buvo ne 

jau šiaip laisvų pažiūrų, 
’ gerai apsiskaičiusi moteris.

./na, ji ko tik ne visas A.
X L. D. išleistas knygas 

ličiusb Nes ji mylėjo

>

Minimą dieną bus ir pikni
kas ant Lenevičiaus ūkės. Pik
niką rengia Nacionalė Mainie- 
rip Unija, šiame piknike dau
gelis darbininkų gales susipa
žinti daugiau su N. M. U. ir 
jos veikimu. Visi ir visos bū
kite.

A. L. D. L. D. 229 kuopa 
laikytame susirinkime gavo du

nevečius. Visi draugai išsirei
škė, kad daugiaus galės gauti 
jaunuolių sekamą susirinkimą. 
Ir nėra nei mažiausios abejo
nės, kad; gaus. Rengia išva
žiavimą ant Lenevičiaus ūkės 
birželio 23 d. Išvažiavimas 
bus puikus. Iškalno reikia 
sakyti, kad ir žmonių bus 
daug. Išvažiavime yra pato
gu linksmai laiką praleisti.

Būsiu.

valią laimėti.
Kurie nariai dar neužsimo

kėję už šiuos metus, tuojaus, 
be jokio atidėliojimo, užsimo
kėkite, nes žinote, kad užvil
kimas mokesčių j trukdo visą 
mūsų' organizacijos veikimą. 
Jeigu visi tąip vilktų mokes
čius, tai centrąs negalėtų nei 
knygų išleisti, nes neturėtų pi
nigų. Juk reikia stebėtis, kad 
daugelis narių taip vilkina 
mokestis. Kuopoj randasi virš| 
80 '■ narių, tuo tarpu finansų 
sekretorius raportavo, kad iki 
šiol dar tik 27 nariai -užsimo
kėjo. Juk mokestis nedidelė, 
tik $1.50, ir kiekvienas gali 
užsimokėti, tik reikia noro.

Kurie dar nepriklausote 
prie A. L. D. L. D. 54 kuo
pos, tai ateikite į kuopos susi
rinkimą ir tuojaus prisirašy
kite. Tuomet gausite gerų 
knygų vertės kelių dolerių, už
simokėję tik $1.50 ir įstojimo 
50 centų. Kurie nesate už j 
šiuos metus užsimokėję, būti-1 Pa^s- 
nai užsimokėkite šiame susi-i 
rinkime. Susirinkimas įvyks 
19 d. birželio, Lietuvių Darbi- 
bininkų Progresyviam Kliube, 
69 S. Park St.

Org. B. Budria.

BALTIMORE, MD

Čigoniška Teisybė ir Beparty- 
viškumas

Jau buvau pažymėjęs “Lai
svės” 118 num. “Amerikos Lie
tuvio” bepartyviškumą, tai 
tas naujasis leidėjas 5-tame 
savo numeryje pasiaiškina štai 
kaip: “Tai ne tiesa. ‘Ameri
kos Lietuvis’ yra bepartyviškas 
laikraštis, kuris, apart teisy
bės, jokiomis provokacijomis 
neužsiima. ,

“Bet dabar pažiūrėkime į tą 
biednuOmenės užtarėją D. G. 
J., kuris mėgsta nuduot skur
džium : jis gyvena Greęndaly 
(Mass), turi įsitaisęs vasarna
mį, ir veik kas metai važinė
ja nauju hopmobilium ir prie 
to dar, sako, mokąs gerą ‘ro
jaus' skystimėlį pasidaryt. Tai 
tau ir proletaras!” ; '■ ■ ' ■ ' ■

Kas žodis ir 'sakinys, ,tai či
goniškas melas. Ir jei tb[kiud 
argumentus tas naujasis leidė-1 
jas savo “bepartyviškose” pa
stabose naudoja, tai dar blo
giau, negu kad pirmiau minė
jau, nes D. G., J. gyvena Wor- 
cesteryj, kur ir pats leidėjas 
su savo “A. L.” gyvena, kas 
visiem žinoma. Nepaisant to, 
kad tuose pačiuose kamba
riuose žiemą ir vasarą stumia
mos, buvau pamanęs, gal kas, 
man nematant, ir apmainė ma
no hopmobilių. Bet kada pa
žiūrėjau į 1925 m. užsilikusį re
gistracijos paliudijimą ir'ant 
inžino numerį, matau,, kad tas 

Reiškia, penki metai 
•_ tuom patim trankausi ir prie 

I dabartinio gerumo darbų ėji
mo nėra vilties kada naują

įsigyti. Todėl stebėtina, kad 
jis man nepridėjo šoferio už
laikymą ?

Kas link skystimėlio dary
mo, tai aišku, kad jis kalba 
apie svaiginantį skystimėlį, 
kas, sulyg šios šalies įstatymų, 
yra uždrausta tokį skystimėlį 
daryti ir už tokią viešą mėla- 
gystę, jei neatšauks, galima 
būtų atatinkamai paprašyti į- 
rodymo. Man rodos, galėjo 
pasirinkti tinkamesnį tą “ne

Tek, Greenpomt 5765

Lietuviška Akušerė

čes- ■Jad buvau rašęs, kad __
nos tėvo dirbtuvė parduota.!^ 
Dabar pradėjo dirbti, bet dau
gelį lietuvių atleido iš darbo ir, 
į jų Vietas priėmė italus. Kai 
kurie dar pasiliko, ;bet, manoi 
ma, kaip tik dirbtuvė susitvar
kys, tai ir juos atleis. Vyriau-) 
sias česnos bernas J. Kablis 
taipgi paleistas, o Kaminskasi 
dar pasiliko bernauti, bet ne- 
inia, kaip ilgai jis ten galės 
būti.

Jonas Mandravickis, kuris 
visados dirbo Graifos darbą, 
dabar nori gauti didesnę dirb
tuvę ir dirbti vien tik Graifos 
darbą, kad galėtų padirbti ir 
tą darbą, kurį padarydavo Če- 
sna tėvas.

Česnos. darbininkai, kurįe 
neteko darbo, dabar labai nu
siminę. ’ Mat, kitur gauti dar
bą bus jau sunku, Daugelis 
darbininkų dirbę vien tik vie
ną kokį darbą, o nuėjus į ma
žesnes dirbtuves, reikia mokę- 
ti visokį darbą, nes vieno ko
kio nors darbo neužtenka. Tuo 
tarpu jie kitokių darbų nemo
ka. Daugelis jau ir seni mo
kintis kitus darbus, kad galė
tų dirbti mažesnėse dirbtuvė
se, kur reikalauja, kad kriau- 
čius padarytų veik visą žipo- 
ną.

Grajaucko dirbtuvės visas 
mašinas nupirko mašinistas, 
kuris jis taisė už $1,200. Vi
sas dirbtuvės įtaisymas Gra- 
jauckui kaštavo apie $9,000, 
bet dabar iš varžytinių par
duota tik už $1,200;

Juškelio dirbtuvės visas mal
šinąs atėmė namų savininkas, 
nes per ilgą laiką nemokėta 
randa už dirbtuvę po 50 do
lerių į mėnesį.

Dabar jau trys neunijinės 
dirbtuvės užmigo amžinu mie
gu ir likosi tik dvi didelės 
dirbtuvės, tai Draiginio ir Ma
linausko.

Dabar daugelis bėdavoja, 
kad čia žymiai sumažėjo lie
tuvių tarpe kriaučiai. Rodos, 
nereikėtų nei bėdavoti, kad 
nyksta neunijinės dirbtuvės, 
kuriose dirbo neorganizuoti 
darbininkai, nes jos visuomet 
kenkė organizuotiems darbi
ninkams. Kitų tautų "darbi
ninkai visuomet darydavo lie
tuviams užmetimų, kad jie lei
do įsikurti visokioms korpora
cijoms, kuriose paskui dirbo 
neorganizuoti darbininkai.

Lietuviškas Skaptukas.

Brooklyn LABOR LVCn
DARBININKŲ IŠTAIGA.

Dalės dėl Balių, Koncertų, b*»or 
kietų, Vestuvių, ŠusirinKimų (r tk, 
Pulkui steičius su naujaisiais įtaisu

Į saaia. Keturiom bolių alleys,
KAINOS PRIEINAMOS

#49—959 Willoughby
H842 Storo,

Skaitykite ir 
Platinkite

“RAUDONO ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo • naujų metų pradėjo ■. eiti 
kas savaitė ir teikia savo skai
tytojais ‘dvigubai ; daugiau į- 
vairių svarbių žinių, negu1 pir- 
nhd. < ’ * f ■

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

teikia savo skaitytojams daug 
žinių iš politinio ir ekonominio 
Sovietų Sąjungos gyvenimo.

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

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

Amerikos darbininkai, 
prenumeruodami sau 
nąjį Artoją,"

. kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos

• tiejiais.
Užsisakyt 
ir šiaip 
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.

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

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS GRABORIUS

užsi- 
“Raudo- 

tuo pačiu_ palai-

darbininkais ir vals-

metams Amerikoje 
užsienyje kainuoja

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 7865

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

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

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

III W. Ird Street 
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0804 W.

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

geriausioj apgyventoj 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.
8 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 gatves 
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.
\ ■ ' ' ' ' ' ■ '' i ’ ■

8 KARVĖS
ant šitos 17 akrų farmop, gera že
mė, puikus pušynėlis, geri budin- 
kai, prie gerų kelio ir tik 22 mei
lės nuo Bostono. Parsiduoda už 
$5,50Q.

f > • • L . ,

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

MONTELLO
2 šeimynų, 5-5-8 kambarių namas, 
su visais įtaisymais, randasi prie

BARGANAI
pat N. Main Gatvės, parsiduoda 
už $5,200.

HYDE PARKE
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ir 1 akeris žemės, bamė del 3-jų 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin- 
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na
mas su visais modemiškais im- 
prūvmentais, karšto vandens žilu
momis.
miesto centro. Randų neša $1,212 
į metus. " ‘ . . . '
duos už geriausį pasiūlymą. Prie
žastis 
tėvo.

Apie 5 minutės ėjimo iki

Kaina $13,000, bet par-

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. vienintėliąi bizniai, iš ku
rių farmeriai daro pragyvenimą 
šianta krašte.

SOUTH BOSTON
2 Šeimynų namas, po 6 kamba
rius, su visais modemiškais įtai
symais, 2 karų garadžius, namas 
stovi puikioj vietoj, City Point, 
priepat byčių. Parsiduoda už 
$13,000.

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 mumis, 
gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
mainom biznius, farmas ir namus.

ir 
ir

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

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. 'Jeigu’tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė putų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, 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 1601 Street, N. Y.
Tarpe 4th Avė. ir Irving PI. 

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyti i 
automobiliais į trumpiausi 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. Nedėldieniais nuo 11 iki t 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus 
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave^ eor. 14tn St., N. Y.
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įPirmad., Biržei™

Polemika ir Kritika
Savitarpine Kritika

Gerai, kad pas mus jau atsi
randa dattgiau savikritikos. 
Prie to, žinoma, prisidėjo užsie
nio draugai ir K. I. Tačiaus 
mes turime mokintis, kad mū
sų kritika būtų konstruktyvi ir 
surišta su praktika. Daug mes 
galime pasimokinti, pavyzdžiui, 
iš užsienio draugų (“Balso”), 
vienok neviskas mūsų sąlygose 
galima įvykinti, kaip kad drau
gai nurodo.

Be to, mūsų rašiniai, kores
pondencijos, eiles nėra rašomos 
kokiu universitetikų, bet pa
prastų darbininkų. Tad neiš- 
laikymai marksizmo, žymės 
buržuazinės ideologijos pasirei
škia ne tendenciniai. Ne todėl, 
kad mūsų rašėjai taip tiksliai 
daro, bet kad geriau dar nesu
gebi' suprasti. Tiesa, mes turi
me ir “visą žinančių” užsispy

rėlių, bet mažai. Mūsfy partija 
turi dėti daugiau doinės, kad 
geriau pralavinūs savo drau
gus. :

Kova Prieš Kiaušinius ir 
Macas.

Pastotuoju laiku pasirodė 
kritikos mūsų parengimams. 
Draugai pakėlė klališitną, kad 
mes turime apvalyti savo pa- 
rePgimūs nuo rėliginių ir bur
žuazinių prietarų. Tai gerai, 
bet man rodos, kad tie draugai 
kertinį aki’nen'į tų prietarį vi
sai nepajudino. Viškas, tai už
drožta Bestraigiškiui.

Imu domėn du rašiniu: d.d. 
Abeko (“L.” No. 115) ir Val
stiečių Sūnaus į(4<L;” '&<>• 116). 
Abu draugai įrodo : 1) Velykų 
“margučiai”; (ktaUšiniai) reiš
kia religinius prietarus; 2) To
dėl tokie religiniai prietarai, 
“margučių” pardavinėjimas tu
ri būt pašalinta iš mūsų pa
rengimų. ; i 1

Tai tiesa. Jei d. Bestraigiškis

įrodinėjo kitaip, (jisai klydo. 
Vienok ir šie draugai pradeda 
kovą iš atbulo galo. O pasiba- 
rimų, tai jau netrūksta. Drau
gas Abekas savo rašinėlį bai
gia sekamai:

“Neretai pasitaiko, kad 
BeStraigiškio rūšies revoliuci
onierių lukštą prakrapščius 
rasi buržuazinį-religinį baga
žą. Tačiaus pats Bestraigiškis, 
berašydamas “Lengvas min
tis,” taip įsidrąsino, jog pats 
nudraskė tariamus revoliuci
nius lukštus ir priešakyje at
sistojęs ėmė tyčiotis iš tų 
draugų, kurie stoja už apva
lymą nuo religinių ir buržua
zinių atmatų mūsų darbininkų 
parengimus.”
Šitokiu pasibarimu klausimą 

negalima išrišti. — “Tu buržu
jus, o aš tai jau ‘tikras revo
liucionierius!” Betjkame čia d. 
Abeko revoliucingumas? Taip, 
d. Abekas siūlo išmušti velykų 
kiaušinius iš( padengimų. . Tai 
visa “revoliucija.” Na, o kur

Sovietų Respublika ir Amerikos 
Lietuviai Darbininkai

Rašo JULIUS DAUBARAS

j.-.....--i-*.' i r'» 'ii i j I i r- j' h < r n..... ,,

» ta kova prieš religinius prie
tarus? Jei ne-‘tie nelaimingi 
vištos kiaušiniai, tai draugai 
būtų nei nematę mūsų judėji
me religinių prietarų.

Draugas V. S. irgi panašiai 
baigia savo rašinėlį. Tik iš at
bulo galo, sako:

“Jeigu darbininkų judėji
mas savo tarpan priims bis- 
kį po biskį religines apeigas: 
kiaušinių mušimą, kalėdinį 
priedą dovanų, kunigų ir var- 
goninkų maldas dėstysime, tai 
į ką gi mes būsim panašūs?”

V. S. mano, kad kada nors 
mes buvome tyri nuo religinių 
prietarų, kilome iš laisvų, tik 
dabar pradėjome priimti prie
tarus, religinius burtus. Tikre
nybėj, tai visai priešingai, mes 
dar neatsikratėme ' nuo religi
nių prietarų. ; <

Gi redakcija savo • prieraše 
<prie d. V. S. rašinėlio pareiš
kia, >kąd “velykų kiaušiniai” 
yra religinių prietarų, pasėka, 
taęl reikia 
ve kaip:

“Nieku 
čiaus, tų 
kovoja 
nius,”
dų velykų švenčių, eina val
gyti macų. Jei kovot, tai ko
vot prieš visokius prietarus ir 

. burtus.”
Dabar jau turime visą daly

ką. Redakcija visgi mato to
liau, jinai liepia “kovot” ir 
prieš žydų religinius prietarus. 
Bet kaip? Nugi neik valgyt 
macų ir bus kova! šia logika 
vaduojantis, tai pėtnyčioj žu
vis irgi negalima valgyt, nes 
valgyklose žuvį gamina del tų, 
kurie pėtnyčioj nevalgo mėsos. 
Tačiaus šitokia kova gal būt 
kova (boikotu) prieš biznierius 
ir macų kepėjus, o religiniam 
prietaram nuo‘jos nei šilta nei 
šalta, prie to, tai dar patys 
sau vieną prietarą įsikąlbėtume. 
Ne, komunistas neturi prietarų 
—valgo kada ką nori,'

prieš ją kovot. Ir

nepateisinamas, ta- 
draugų žygis, kurie 

prieš “velykų kiauši- 
o patys, pav., laike žy

(Tąsa)
Komunų Organizavimas

Tūli draugai iškėlė klausimą organiza
vimo Sovietų Baltarusijoj žemės ūkio ko
munų. Jų nuomone, tą rolę turėtų atlikti 
Amerikos draugai, su pagelba Sovietų Bal- 

. tarusijos valdžios. Tai būtų stambi‘klaida 
Amerikos draugų, jeigu jie užsiimtų orga
nizavimu komunų ir siuntimu komunarų į 
Sovietų Respubliką. Ar gi draugai taip 
daug turi tų revoliucinių jėgų, kad reikė
tų jas mesti į Sovietų Respubl., kad padė
jus socialistinį statybos darbą. Antra, ar 
gi išvažiavimas iš Amerikos revoliucinių 
darbininkų, neužduos smūgio pačiana Ąme- 
rikos darbininkų judėjimui? Trecia, ar 
Amerikos komunų draugai bus ant tiek 
tvirti pergalėti tas sunkias sąlygas, kurio
se randasi mūsų šalies žemės ūkis. Turi
te žinot, kad pas mus, tai ne Amerikoj, su
sisiekimas, transportas, technika ir t. t., 
palyginamai, yar atsilikęs.

Komunas organizuoti ir jose dirbti ne
užtenka vien gerų norų, reikia energijos, 
pasirįžimo ir idėjinės tvirtybės pergalėji
mui kliūčių ir tų ypatybių, kurias mes turi
me. Reikia suprasti ir žinoti komunos 
reikšmę ir jos rolę proletarų diktatūros 
laikotarpyje; reikia mokėti ją vesti. Ne 
kiekvienas tinka būti žemės ūkio komunos 
nariu. Važiuotojų į komuną gali būti 
daug, bet naudos gali būti labai mažai...

Sovietų Respublikoj yra daug komu
nų ir įvairių. Nekurios gyvuoja apie 10 
metų. Ir tai nemažai yra tokių komunų, 
kurios gana silpnai verčiasi. Žinoma, di
džiuma labai puikiai ir pavyzdingai veda 
komunos ūkį. Bet jos yra daug sunkių 
dienų pergyvenusios. O yra tokių, kur ir 
dabar pergyvena krizį. Komunom daug 
kenkia, kaip jos narių, taip ir visos šalies 
žemas kultūros laipsnis. Pas hlūs esti 
daug egoizmo, turime įvairių blogų ypaty
bių, komunose prisišlieję miesčioniško su 
smulkiai-buržuaziška psichologiją žmonių 
—kad ir iš proletarų elemento. Vh’šrtiini- 
mos ypatybės neina komunos getOvėn, bet 
ją ėda iš vidaus ir del tų blogų ypatybių ne 
viena komuna skaudžiai yra nukentėju
si...

Sovietų Rusijos draugai jau daug pa
darė savo komunose išgyvendinimui to blo
go. Būtinai reikalinga išgyvendinti tas> 
blogas ypatybes, kurios trukdo komuftos 
gerovei.

Ar Amerikos draugai liuosi nuo virš- 
minėtų ypatybių, aš abejoju. Jūs gyvena
te buržuazinės visuomenės surėdyme, vie
nokiu ar kitokiu būdu buržuazinė psicholo
gija, kaip tas voras su savo tinklais, pavei
kia į vieną kitą mūsų draugą—nekalbant 
jau apie nepartinę masę. O juk komunos 
organizuojasi ne vien iš partijos narių.

Nekurios komunos pakriko, kitos silp
nai gyvuoja tik dėka tam, kad nėra atsa
kančių Žemės Ūkio' Komunų vedėjų ir virš- 
minėtoms ypatybėms...

Bet tas dar nereiškia,.kad komunoš 
čia, Sovietų Respublikoj, nebūtų organi
zuojamos ir kad jos nieko nereikštų socia
lizmo statybos ūkyje.

Ne, komunos čia svarbią rolę lošia ir

jos dabar daug tvirtesnės, tobulesnės ir kas 
metai eina geryn—sulošdamos Sovietų ūky 
svarbų uždavinį...

Čia darbininkai 'ir valstiečiai, su di
džiausia pagelba savo valdžios organizuo
ja: Komunas, Sovietų Ūkius/ Valsčiaus 
Ūkius, Kolektyvinius Ūkius./Daugybė iš 
viršmiriėtų ūkių jau gerai, veikia, kiti dar 
organizuojami, tai didžiausi ūkiai, desėt- 
kais tūkstančių dešimtinių užima žemės 
plotą kiekvienas toks ūkis.

Tūli Amerikos draugai sako, kad tie, 
kurte čia, Amerikoj, sunkiui dirbdami įgijo 
šiokią/okią nesveikatą,; atvažiavę komunoj 
į Sovietų Respubliką galėtų ramiai, įirbti, 
kad. savo sveikatą jjatiaišiliš. • Tokia5 mintis 
klaidinga.: Jeigu,. komuna susidarytų iš 
silpnų įr liguistų narių, tai ir ji kojas nu
kratytą. ‘ Komūnarai ‘ turi daug i padėti 
triūso-jėgų (pradžioje), {pa^ol. pastato ‘ko
munos ūkį... Mes, dirbdami kdpitalistįhę- 
se šalyse ir bekovodami aht klasių kovos 
lauko, ne vienas esame įgiję vienokią ar kL. 
tokią ligą—nesveikatą, bet ar jau už tai 
mes turime bėgti iš klasių kovos lauko ir 
kur nors įsitaisius ramiai sau ilsėtis. Taip 
daryti negalima; jei vienas kitas revoliuci
jos kareivis įgyja ligą—tai jis pasigydęs 
vėl stoja į kovos lauką. Pavyzdžiui, pa
žiūrėkite į Lietuvos draugų kovą. Jų tūks
tančiai pereina per kalėjimo drėgnus ur
vus, po ilgų metų sėdėjimo, del stokos; oro 
ir judėjimo, del kankinimo ir tramdymo 
žvalgybos urvuose, del kalėjimo žiauraus 
režimo, karcerio> atėmimo maisto, etc. Po 
kelių metų sėdėjimo kalėjime kalinys iš-t 
ėjęs iš kalėjimo su savim išsineša: džiovą/ 
reumatizmą, suirimą nervų,' sugadintus vi
durius, mažakraujystę ir tt.

Nežiūrint tų ligų, draugai vėl metasi į 
kovą, iki vėl papuola į budelių rankas. Ne- 
kuriems pasiseka pasprukti nuo naujo are
što į užsienį. Yra draugų, kurie išeina iš 
kalėjimo su antros-trečios stadijos’džiova, 
bet vienok neleida partijąi į akis, kad jį iš
leistų į Sovietų Respubliką, gydytis, bet, 
kiek galėdami, griebiasi už darbo,> todėl, 
kad masės' darbininkų ir biednuoiųenės a- 
belnai, ‘šaukiasi padėti organizuoti profsą
jungas, vesti streikus—veikti, masėse. Tie
sa, atsiranda vienas kitas bailys—škurni- 
kas, kuris, kiek pašildęs kojas kalėjime, de
da visas pastangas, kad išvažiavus į Sovie
tų Respubliką. ’4 ' f i

Tūliems draugams, ištikrųjų reikalin
ga būtinas gydymasis ir važiuoti į Sov. 
Resp., kad Kryme bei kituose tam tikruose 
sanatorijuose, su pagelba tam tikro klima
to—oro, maisto ir vaistų nors sulaikyti to
limesnį ligos procesą. Bet jie veikia’tarp 
Lietuvos, varguolių (todėl,? kad stoka re
voliucinių jėgų ir pildo savo, kaipo revoliu
cijos kareivio' pareigas) iki gali dar paeiti 
ir kalbėti. Man yra žinoma keletas pavar
džių, apie kuriuos kitą sykį pakalbėsiu, kur 
Lietuvos koniunistai bei revoliuciniai dar
bininkai suėšjti kalėjime įgytos ligbš/ atva
žiuoja tik tada į Sovietų Respubliką gydy
tis, kada įnirtis į akis žiūri ir štai šitie 
proletariniai karžygiai užbaigia savo gyvy
bę Kaukazo kalnuose bei Kitymo palmose— 
snatorijųoše—-pervėlai.;.

/ ' : ? (Tąsa bus) ;: * ■

reiškia Velykos mokslo' šviesoj. 
Tai komunistų pareiga. Ir 
paskelbti kovą visiem prieta
ram. Jei patiems negalima, rei
kia rūpintis, kad kiti tai atlik
tų. Aš 'savo atlikau, kiek buvo 
galima.

Pagaliaus, jei jau rašyt, tai 
kodėl nerašyt “velykinius” 
straipsnius, kad sukritikuot pa
čias Velykas, tuos religinius 
prietarus, vieton apsistojus: ant 
apvalymo parengimų nuo “mar
gučių.” Apvalykime darbinin
kų minias nuo prietarų, tuomet 
visokiu laiku kiaušiniai nebus 
pavojingi. “Margučiai” patys 
išnyks — kova prieš jų prie
žastį.

Toks būdas kritikos, kokį 
draugai panaudojo, įmato^lašą 
vandens, bet visos jūros nema
to. Kovai prieš religinius ir 
buržUa^ipiųs 1 pHetarus reikia 
propagandos. Prie jaunuoli^ 
draugijėlės reįkia komunistų 
veikimo, literatūra turi bįit pla
tinama, reikia rišti jaunuolius 
su pionieriais,' su darbininkų 
judėjimu. Darbo ir dar darbo 
prietaringose miniose.

Taip pat reikia1 budriai da
boti mūsų veikimas. Kova prieš 
religiją pas mus visai apleista. 
Prieš buržuazinius nukrypi
mus taip pat mažai padarėme 
pirmyneigos. Mūsų spauda, su
sirinkimai, parengimai, disku
sijos, prakalbos, prelekcijos tu
ri būt švietimu, kova prieš 
buržuazinius ir religinius prie
tarus.

Workeriui” $5; “Vilniai” $5 
ir, Lietuvos baduoliams $5.' 
Dabar rengia pikniką, kuris 
įvyks 16 d. birželio, pas Pa- 
liškienę, Struthers, Ohio. Lie
pos 14 d. čia A. L. D. L. D. 
IV Apskritys laikys konferen
ciją Lietuvių Kliubo svetainėj, 
žodžiu, judėjimo ratas visgi 
sukasi. 1

Gegužės 26 d. įvyko kuo
pos susirinkimas. Šiame susi
rinkime dalyvavo draugas J. 
Mažeika iš Cleveland©. Jis 
pasakė gerą prakalbą apie 
mūsų organizaciją, jos veiki
mą ir stovį, o mes jį apibėrė- 
me įvairiais klausimais apie 
Sovietinę Rusiją ir Lietuvą. 
Draugas Mažeika labai gerai 
riša įvairius klausimus ir ge
rai būtų, kad mūsų visos vie
tinės draugijos surengtų jam 
prakalbas kur nors“ piknike ar 
svetainėj. Apie tai reikėtų 
pagalvoti.

A. P. L. A. 24 kuopa turi 
gėras pasekmes ir narių skai
čiumi smarkiai auga; Gegu
žės susirinkime kuopa iš iždo 
aukojo $10 Lietuvos baduo
liams.

čia yra daug žmonių, kurie 
gali rašyti ir daug žino iš vie
tos gyvenimo, todėl jie turėtų 
dažniau ką nors į mūsų spau
dą parašyti. Dabar labai ma
žai matosi mūsų spaudoj ži
nių. Plikis.

‘GERAI PATAIKO
Taip sako pilietis Ant. Tacil&ual 
užlaikytojas Restorano po num. < 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GEI 
PATAIKOT PADARYT. CIGAR 
kad į mėnesį laiko po 600 JOBU 
CIGARŲ parduodu, kuriuos he i 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai ft 
nes už penkių blokų nuo map.0 bil 
kostumieriai ateina ir ąąojoiM 
penkis cigarus ir po daugiau 
ima ant syk. VISI supratlyvi 
myli juos rūkyt, nes geriausia,'' 
tinka ,todėl kad malonūs ir dfij 
AROMATIŠKAI kvepį.”

187 Oak 
Lawrence, 
J savo krirtra 
kas mėnesi® V 
kelioliką 
pasitraukia, 
pat drg. S. <

V. Bovinas.

PLYMOUTH, PA

Kova prieš Religinius
> \ Prietarus j

1 •) i has ! i H i H ' ' ;
Kame priežastis,; kąd' mūsų 

parengimuose < pasirodo religi- 
,nių. bei buržuazinių ’ prietarų?
1) 'Kad mūsų judėjirhas susi
daro ne vien ią komunistų, bet 
ir iš pusiau susipratusių minių.
2) Darbininkija, kuri ateina į 
mū$ųt, judėjimą^ yra religiškai 
ir buržuaziniaf išauklėta. 3) 
Tos darbininkų masės ateida
mos į mūsų judėjimą,. atsineša 
ir religinių prietarų. 4) Kad 
mūsų judėjimas dar neišdirbo 
mūsų parengimams naujas pro
letarinio simbolizmo formas.

Ir jei mes tikimės įtraukti 
į mūsų judėjimą naujų imi
grantų, tai aišku, kad negali
me išvengti neįtraukę ir religi
nių prietarų. Juk ne gatavi ko- 
rrtunistai ateina į judėjimą, jie 
tik vėliau išsidirba. Pavyzdžiui, 
kad ir tas parengimas jaunuo
lių draugijėlės, apie kurį eina 
ginčas, suruoštas buvo mūsų 
judėjimo simpatikų. Jaunuolių 
draugijėlėje yra net pusiau ka
talikų ir net pilnų katalikų vai
kų. Jų tėvai, motinos dalį tų 
daiktų tokiam pasilinksminimo 
parengimui suaukoja. Rengi- 

’■mo j komisijoj nėra' nei vieno 
komunisto. Tokios rhoterys pa
gadina; ir . “velykų tnargučius’ ’ 
—ąnėša į mūsų judėjimą.”

Ką dabartie “velykų margu
čiai” reiškia? Tai reiškia, kad 
dalysi mūsų judėjim6 yra re
liginių prietarų. Tačiaus tie 
prietarai yra žmonių galvose, 
protavime, o ne tuose kiauši
niuose. Kiaušiniai čia tik pa
rodo, atspindi, kaip protauja 
tūlos dalys mūšų judėjimo. Tad 
ir kova turi būt su prietarais, 
kurie yra žmonių galvose, o ne 
su kiaušiniais. Kiaušinius ap
valę .iš savo parengimų, dar 
neapsivalome nuo prietarų. 
Tad kovą pradėkime nuo prie
tarų, o ne nuo kiaušinių.

Kova, mano supratimu, turi 
būt tokia. Pirmoj viętoj, tokie 
vakarėliai rengiami su progra
ma, jei ne, jie turi būt su pro
grama. Ir d.d. A. B., Abekas 
ir kiti turėtų ateiti į tokį pa
rengimą ir šukritikuoti “Vely
kų margučius”, taip gerai, kad 
iš jų liktų tik paprasti vištos 
kiatišiftlau Reiktai pasakyti, ką

Birželio 4 d. užmušė anglių 
kasykloj drg. Simoną Grigą. 
Jis prigulėjo prie A. K. P. ir 
A. L. D. L. D. 97 kuopos. Tik 
ką buvo prisirašęs prie A. P. 
L. A. 51 kuopos.

Čia noriu pranešti dirban
tiems No. 11. Unijos lokalo 
rinkimai įvyks šį mėnesį, tai 
nariai turite balsuot už liaują 
pirmininką, Juozą Miliušį. Tėi 
jaunas žmogus ir buyęs trejus 
metdš ant komiteto' (7—Red.) • 
Dabartiniu laiku kurie lanko 
1174 lokalo mitingus, tai ma
to, kad J. M. visados stoja Už 
mainierius.; .

A. L. D. L. D. 97 kuopos su
sirinkimas įvyks 19 d. birželio, 
7 vai. vakare, 211 E. Main 
St. Visi nariai Atminkite lai
ką ir atsiveskite naujų narių. 
Šiame1 ’mitinge bus renkami 
delegatai į 12-to Apskričio 
konferenciją, kuri įvyks 28 d. 
liepos.

Mūsų kuopa turės /pikniką 
30 d. birželio, ant Lenavičiauš 
farmos. Tai visi / malonėkite 
nepamiršti.

Hess Goldsmith šilko audėjai 
vis dar streikuoja. Nors pas
taruoju laiku mažai kas ;pį- 
kietuoja, bet policijos padau
ginta, kad kas neateitų ir ne
išdalintų dirbantiems lapelius. 
Streikas eina apie trys mėne
siai, bet U. T. W. unijos orga
nizatoriai nebando kitas šapas 
išvest į streiką ir padaryt ge- 
nerališką streiką šioj apielin- 
kėj. Tas nebūtų sunku, nes 
dar čia gyvuoja U. M. W. of 
A. unija, tai Federacijai pa
skelbus ir minėta unija gelbsti, 
nes tas streikas tik, ir pasilai
ko ant mainierių pagelbos. Bet 
dabar aišku, kad Federacija 
ne tam, kad suorganizuot dar
bininkus, o jėi jie išeina į strei
ką, tai paimt vadovavimą ir 
parduot bosams. Streiko eiga 
rodo, kad tą darys, nes kitų 
darbininkų visai nebando or
ganizuot. O čia šilko audiny- 
čių labai daug ir unijistų tė
vų vaikai dirba, bet organi
zatoriai neina kalbint darbi
ninkų, tik sėdi centralinėj raš
tinėj. Žinovas.

YOUNGSTOWN, OHIO

Nors mūsų kolonija lietu
viais neskaitlinga, bet joje ga
lima rasti visko—gera ir blo
ga.

A. L. D. Ii. D. 90 kUoį>Ėt na
riais neskaitlinga, bet darbuo
jasi gerai ir neatsilieka nuo 
kitų kolonijų kuopų. Turi nu
sipirkus (“Laisvės” dr “Vilnius,” < 
šėrų.i šiemet aukojo “Daily

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

John Naujokas 
kauskas, 214 Schuylkill 
Shenandoah, kaipo agentas, tūlom 
čiais parsitraukia ir pasekrnfaD1 
miestuose parduoda; 1 taip f? ' • ? 
Brooklyne ir kituose miestuose; 
yra geri lietuviai ir iimintingi & 
bininkai, pripažino, kad JOHN'S; j, 
riausi cigarai Amerikoje po W c(s 
tų. -J

Taip-pat progresyviškaffw Hew j 
užlaikytojas general krantuos irill 
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-T 
Park St., Hartford, Conn., nuo sėta 
užlaiko Jono—John’s Hand Mas 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi 
Ii rūkyti ir sako be jų biznyje i| 
galima apsieit! .1

Todėl, draugai darbininkai ir pp 
gresyviški biznieriai, ne tik Brotj 
lyne, bet ir kituose miestuos^—vis| 
reikalaukite Restoranuose, Ufelfcol 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose -lį 
kituose bizniuose lietuvių iidirtHrslj 
draugu cigarų viršminėtais v»m1 
tik pakeliant pirštą, o gausite e» 
rą, kuris visiems patinka, jog rtKį 
damas džiaugsies. Mūsų ciyarai ^j 
rantuojami. Cigarus 
pareikalavimo visur į kttub iulM-; 
biznieriams ir privatiikięms ifa- 
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ll 
ias apmokame.

Adresas:

Naujoky Cigary Dirbėjau
267 Division Avenue, Brpoklyn, N.J

u 11

SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAISVĘ

$10.00 LOTAI $10.00 H
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 loki 

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00J 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van- I 
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra. jokių J 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, do j 
4—5 ir *6 kambarius ant išmokesčio arb^ 
budavosime pagal jūsų reikalavimo.
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant vn'ėnesL i

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9ft8 akerių tuojaus priė mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite: / "T'l
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y.

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

Tel.: Greenpoint 9632

K. M.S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome sėmiau Jr 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvienų^ 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą. 6

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

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

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

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St
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PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU
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Sulig Jreikūlavimo, šiuos cigarus 
per pašta išsiuntinėjame, kaipo 1 
r užsakymus (orderius). Jį

Juos išdirba

STANLEY PAUL 
526 N. 11 th St. Philadelphik

Tai Tie Švelnūs Cigarai^!’ 
Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabaki



Pirmad., Birželio 10, 1929 .' Puslapis Penkias

DETROIT, MICH
Birželio 2 d., A, L S. sve

tainėje, įvyko darbininkiškų 
organizacijų konferencija Lie
tuvos baduolių šelpimo klausi
mu. Draugijų delegatai už
tvirtino Detroito progresyvių 
organizacijų suorganizuotą 
komitetą Lietuvos baduoliams 
aukas rinkti. Dabar bus varo
mas aukų rinkimo platus dar
bas. Komiteto nariai išrink- 

į ti ir užtvirtinti greitu laiku | 
griebsis darbo ir surengs drau
gišką išvažiavimą. Visos or
ganizacijos ir jų nariai turi 
kreipti daugiau domės į Lietu
vos baduolių šelpimą. Pasiro
džius plakatams apie išvažia
vimą, visi turį stengtis juos iš
platinti tarpe vietos lietuvių, 
kad jis būtų skaitlingas. Ja
me bus keli kalbėtojai ir iš
aiškins apie Lietuvos’baduolių 
padėtį, apie jų vargus. Kon
ferencijos tarimus sekretorius 
paskelbs spaudoj, todėl kiek
vienas draugijos narys ir šiaip 

^susipratęs darbininkas privalo 
perskaityti ir prisidėti prie to 
taip svarbaus darbo.

Visi priešai ir fašistų pus
broliai (reikia ir vardą pami
nėti—“apšvietiečiai”) tyčioj a- 
si iš mūsų darbo. Jiems gra
žu ir smagu, kad dabar Lietu
voj darbininkai ir biednuome
nė badauja ir daugelis net ba
do mirčia miršta,
jasi iš tų darbininkų, 
darbuojasi, kad 

Me 1 pus.
Kuomet mūsų 

jasi, tai laikinas
įvykusios konferencijos, 
surinko 
kad tas 
vo.

Tegul
mes darbuokimės, 
bas turi būt varomas pirmyn.

Darbo Vergas.

eisime prie didesnių darbų.
Užbaigiant, visas choras su

dainavo kelias dainas. Visos 
dainos publikai patiko, o “Kal
viai” teko atkartoti. Pati ope
retė, kaipo kupina meilės ais
trų ir svajonių, kurias lydėda- 
mos apsivylimo ir skausmų ban
gos tai sunaikina, tai vėl iš
kelia, publikai patinka, girdisi 
pageidavimų, kad choras at
kartotų. Iš Buffalo buvo 
draugai Pėžai, Gužauskai ir 
keli kiti, kurių pavardžių ne
teko sužinoti. Atsilankiusiems 
ačiū. Choristė.

TORONTO, CANADA

eidami iš daržo su ’ panieka 
kalbėjo: “Matote, kas čia
darosi. Vienas kunigas, kaipo 
šelmis, išsidangino, tai, manė
me, bus ramybė, bet kur tau I 
Dabar vėl atsikartoja tas gė
rimas. Gal jau ta parapija 
nelaimingoj dienoj sutverta.”

Kai kurie parapijonai mano, 
kad jeigu gautų gerą kunigą, 
tai viskas būtų gerai. Tuo tar
pu jie nesupranta nei to, kad 
visi kunigai vienodi, visų tiks
las mulkinti darbininkus ir pa
laikyti juos tamsybėje. To
dėl dejavimai, kad ’netikęs 
kunigas, nieko negelbės. Rei
kia griebtis apšvietos, organi
zuotis į- darbininkiškas organi
zacijas, jeigu norime savo „bū
vį

stovėjo savo 'natrio: tarpdu- darbininkams ir kitięms su

Jie tyčio- 
kurie 

baduolius SU-

priešai tyčio- 
komitetas, iki 

jau 
$112.96. Pasirodo, 
komitetas pasidarba-

priešai tyčiojasi, o 
Mūsų dar-

ROCHESTER, N. Y
Perstatyta Operetė “Meilės 

Rykštė”
Šiemet G. Choras gražiai at- 

<ymėjo sezono užbaigą, suvai
dinant operetę, kuri visais at
žvilgiais pasisekė. Vaidinime 
dalyvavo: Saturno rolėj—A. 
Balzaris, tenoras; Lilijos—E. 
Saunor-Lekavičienė, soprano; 
Jono—P. Bernatonis, barito
nas; Jozefinos—O. Balzariūtė; 
Vinco—A. Duoba; Rokaus— 
V. Lekavičiaus. Gražų kaba- 
retninkų būrį sudarė mergi
nos: A. Evans, A. Duoba, N. 
Evans, B. Adams, A. Davido- 
nis ir vaikinai—J. Davidonis, 
JL'Baronas ir J. Velykis. So- 
luftų-lošėjų rolės gana sunkios, 
bet jie laisvai ir gražiai jas 
dainavo ir vaidino, rodėsi, ne 
vaidinimą, o tikrąjį gyvenimą 
matai. Kiti artistai taipgi ge
rai atliko savo užduotis. Ka- 
baretninkai buvo tikrai gyvas 
vaizdas, gražus besilinksmi
nančio jaunimo atvaizdas, 
ypač merginos atrodė tąip pa
sipuošusios ir graikščios, tarsi 
peteliškės, kas pridavė daug 
įvairumo; pagirtinos už tai.

Be choristų daug pasidarba
vo choro mokytojas J. Fidas. 
Jisai ne tik sumokino dainas, 
bet ir muziką del jų patsai 

’’pagamino, ir J. Bulis, kuris at
liko režisieriaus, suflioriaus ir 
grimiravimd' darbus. Persta
tyta gražiai, gražiau, negu ti
kėjosi mūsų teatrų lankytojai 
ir patys choristai. Mat, per 
keletą pastarųjų metų dauge
lis patyrusių choristų bei cho
risčių išsiskirstė, nors jų vie
ton prisidėjo naujų, bet neap- 
sipažinus su jų spėkomis vis 
manyta, kad nepajėgsime su
kurti ką nors sunkesnio. Rei
kia manyti, kad kartą pažinę 
savo spėkas, nesustosime, bet

į

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skflros ligų, vidurių, širdie* ar jaknų li
gų. Inkstų ar nQ*lčs nesmagumų Ir reu- 
matismo, šaukitės prie manę*, o gausi, 
te sau naudos iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje). - •

MANO YPATI8KA ATY-m-JArtA 
DA IB PATARNAVIMAS 2h Į f f-ftlĮ 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai PriHQriral
OFISO VALANDOS: nuo 0 ryto iki 8 

vai. vakare, Sekmadieniais n po 10 ryto 
iki po pietų. . ...

ANDREW EGAN, M. D. 
HM SERGEN ST.. fettOOKtYN, N. Y.

Atsišaukimas j Toronto Lietu- j 
vius

šiaurės Lietuvos Nukentėju
sius šelpti Komitetas jau su
tvertas. Komitetas susideda 
iš 9 asmenų: 3 asmenys nuo 
Sūnų ir Dukterų Pašelpinės 
Draugijos, 3 nuo Kanados Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos ir 3 
nuo A. L. D. L. D. 162 kuopos. 
Komitetas turėjo savo visuoti
ną narių susirinkimą, pasi
skirstė miesto distriktais ir 
tuoj, kaip greit bus paruoštos 
blankos rinkimui aukų, bus 
pradėtas ir patsai darbas. Kad 
mūsų darbas būtų pasekmin
gas, komitetas dar prieš ren
kant aukas atsišaukia į visus 
Toronto lietuvius ir kviečia

pagerinti. .
Laisva Elena.

BALTIMORE, MD.
Alkoholib Aukos

Gegužės 25 d. ėjo iš darbo' 
namo Juozas Malinauskas. Be
einant staiga jį sutraukė ir 
krito. Negalima buyo pažin
ti, ar jis gyvas ar numiręs. Nu- 
vežus ligoninėn, gydytojai pri
pažino, kad gyvas, bet nuo 
alkoholio visas suparalyžiuo
tas. Jį ten atgaivino, bet spė
jama, kad pasiliks ne pilno 
proto.

Malinauskas nuolatos trauk
davo mūnšainą. Bet sykiu bu- 

ivo ir smarkus katalikas. Da-

ryj/ ' „ < 'Daktaras Schminke paaiš
kino, kad jis išėgzaminavo 
17 lavonų, ir veik visi buvo 
iš užpakalio nušauti ir nei 
viena kulkos žaizda nepada
ryta stačiai iš viršaus, kas 
parodo, kad nei vienas žmo
gus nebuvo nušautas šaudy
tojų nuo stogų.

Kulkos, atrastos lavonuo
se, visos buvo, iššautos iš 
policijos revolverių.

Po išklausinėjimo liudi
ninkų vienbalsiai tapo pri
imta rezoliucija, reikalau
janti, kad tuojaus rezignuo
tų Berlyno policijos virši
ninkas Zoergiebeį socialde
mokratas, kuris įsakė poli
cijai šaudyti darbininkus. 
Rezoliucijoj taipgi reikalau
jama, kad policijai būtų už
drausta naudoti šautuvus 
prieš civilius gyventojus;

žeistiems asmenims.

PHILADELPHIA, P a. 
—Chicagos gengsterių ka
ralius “Scarface” Capone, 
sčdiritis, čia kalėjime už 
slaptą nešiojimą ginklo, pa
aukojo $1,000 del vaikų li
goninės, kad pasirodyti 
‘'geru piliečiu,” kuriam rū
pi “Amerikos gerovė.”

Tarpininkas
I

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

40 puslapių, dideįię formato. 
Prenumerata metams $1, vilias nu
meris 1 10c; užsienyj — $1.50, vienas 
, ' numeris 15c, .
“Tarpininkas” duoda $200 arba lai

vakortę i Lietuvą ir atgal—do- 
> 1 i varių. ! ; : j ;
“Tarpininkas” pagelbės iums apmo

kėti biląs. Įsigykit “Tarpininką” 
tuojau, tai sužinosit, kaip tą ga
lima padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

kiekvieną aukoti, kiek kas iš-|bar randasi ligoninėj ir kurie 
. .. , . v. . ! nueina aplankyti, tai visaip

Gerbiamieji torontieciai! Jūsjbuos kejkia
visi žinote, kokioje kritiškoje 
padėtyje atsidūrė šiaurės Lie
tuvos biednuomenė. šiandien 
šimtai mūsų brolių ir sesučių 
badauja ir neturi duonos kąs
nio. Jie senai tiesia savo ran
kas į mumis ir laukia mūsų 
pagelbos. Ar ne mūsų parei
ga jiems pagelbėti?

Tat aukokime, draugai, 
kiek kas išgali, o mes žinome, 
kaip jie 
kingi.

Aukos

bus mums už tai

bus siunčiamos 
L. D. atstovą, jei

d ė-

per 
bus 

įleistas Lietuvon, arba tięsiog 
Lietuvon į valsčių šelpimo ko
mitetus. Bet ne Smetonienės 
komitetui. - .>

J. Stankus, 
Komiteto Sekretorius.

DETROITO ŽINIOS
Dejavimais Nieko Neatsieksite

Gegužės 30 d., Beechnut 
Grove darže, šv. Petro ir Po
vilo parapija surengė pikniką. 
Nors diena buvo labai šilta, 
bet parapijonų suvažiavo ne- 
perdaugiausia. Nieko piknike 
įspūdingo nesimatė. Paga
linus, negi parapijos ,kunigui 
ir jo ištikimiems tarnams svar
bus bent kokis žmonių švieti
mo darbas. Kaip bažnyčioj 
vaikščioja atkišę krepšį rink
dami skambučius del dievo 
“garbės,” taip ir piknike buvo, 
biznis ant biznio. Išlaimėji- 
mui leido surūdijusią plunks
ną ir elektrikinę lempą. Ti- 
kietas buvo 10c arba trys už 
25c. Bet niekas nekimba prie 
tų “dievo auksuotų skarbų” 
ir dar kai kurie pasityčioja. 
Pagal komandą sustoja po ke
lius vyrus į būrį ir pradeda 
rėkti: “Vyrai, moterys, jau 
Kanada atidaryta!” Na, ir 
be jokio kito įvairumo per die
ną lakė tą “Kanados” skysti
mą. Keista ir nuostabu, kuo
met parapijonai (žinoma, ne 
visi) per visą laiką niekur ki
tur neišeina blaivai pasižiūrė
ti, kaip darbininkai žmonės 
šviečiasi, dalyvauja visuomeni
niame judėjime, bet savo liuos- 
laikį praleidžia bažnytiniuose 
skiepuose, pagal parapijos 
klapčiukų komandą. Taip jie 
elgiasi ir atvirame ore. Jiems 
linksma, kad “Kanada” atda
ra, tai “rojus” ant žemės ir 

Ibus po mirties., šoka, trypia, 
blaškosi į visas puses; apsipe- 
šę, .susivėlę, į žmones nepana
šūs. Buvo ir kunigėlis atva
žiavęs. Jis į Vieną ir kitą pu
sę sukinėjasi ir juokiasi, kaip 
tūlos buriutės elgiasi, kurias 
kas nedėldienį plikai kerpa. 
Daugelis suprato, kad svaiga
lai apveikė parapijonų protą, 
nes moterys ir kiti žmonės.

Juozas Tauteris taipgi ran
dasi toj pačioj ligoninėj (Uni
versity) ir nežinia, kas bus, 
nes gydytojai pripažįsta, kad 
nuo mūnšaino kraujas užsinuo
dijęs.

Jurgis Stankevičia, 60 me
tų amžiaus, gerokai gere. Pa
galinus, jo sveikata taip pa
kriko, kad jau nieko negalėjo 
veikti. Pas ką tai pasiskolinęs 
pinigų, nusipirko revolverį, pa
siėmęs gatvekarį norų. 15 nu
važiavo prie Alfonso kapų, 
nuėjo į mažą parkutį ir nusi
šovė. , . . ,

Patirta, kad daugelis lietu
vių buvo jo gyvastį apdrau
dę įvairiose kompanijose ir 
ant .įvairių sumų. ■,

Jurgis Stankevičia išgyveno 
Amerikoj virš 40 metų. . Turi 
Amerikoj brolį kur tai maino- 
se. Jurgį Stankevičių Balti- 
morėj lietuviai ir anglai va
dindavo prezidentu Washing- 
tonu. Palaidojo su bažnytinė
mis ceremonijomis, nors jis ir 
neapkentė kunigų.

Pušyno Gvaizdikas.

Reikalauja Prašalinti
Berlyno Policijos 

Viršininką

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iž 18,000 žodžių

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

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.15e

"LAISVE”
46 Ten Eyck 8t., Brooklyn, N. Y.'

sų

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

LAISVE

Bell Phone, Poplar 7MI

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemų 
kainų, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausioae vietose ir už žemų
kainų.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.
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6102 Grand Avenue
Maspeth, L. L, N. Y.

Kampa* Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9791

151 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

.......... St. pr Avė.

State.................... —

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
__________  ORDER BLANK ____________________

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

No.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
n

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
Hrlian’c Cnlrl Pnwitare (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-UlUdUb VimirmiD bijo> Už 76c už baksą apsiginkluok 

nuo savo amžino priešo 1
IlrllA I AY Tabs (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolč prieš Ui UU LiUA i(Wokitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagairiina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

kad tuojaus būtų paliuosuo-1 
ti visi suareštuoti asmenys
sąryšy su Pirma Gegužės; 
kad būtų atlyginta užmuš-

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

£ 
£ 
E

BERLYNAS. — Ketvir
tadienį įvyko viešas posėdis 
“Komiteto Tyrinėjimui Pir
mos Gegužės Įvykių,” teat
re Grosses Shauspielhaus. 
Gabiausiems Berlyno advo
katams išklausinėjus liūdi-, 
ninkus, paaiškėjo vienatinis 
faktas, kad visus žmones, 
kurie žuvo Pirmoj Gegužės, 
nužudė policija.

Didelės policijos spėkos, 
tos pačios, ką Pirmą Gegu
žės žudė darbininkus, buvo 
pastatyta netoli teatro; Te
atras buvo užsigrūdęs klau
sytojais, o tūkstančiai nega
lėjo įeiti. < \ ' ''

Garsus publicistas Stefan. 
Grossman atidarė sesiją, 
pareikšdamas, kad komite
tas tapo sudarytas todėl, 
kad valdininkai atsisakė ve-; 
sti tyrinėjimą Pirmos Gegu
žės įvykių. Jis sakė, kad 
nužudymą 30 žmonių nega
lima praleisti neištyrus.

Garsus kriminališkų bylų 
advokatas Apfel viešai klau
sinėjo 20 liudininkų apie 
Pirmos Gegužės įvykius.. 
Liudijimai , parodė, kad' po- 
lici j a brutališkąi elgėsi, ' be 
jokio pėrsergej'irlio šaudė 
žmones. • '

Barzdąskutįs vardu Pank- 
haus nurodę, kaip p.OlicijllvJO lllvvvljO 11 JYlvl £skkk vHvūj

gal būt iš tų pačių parapijonų, | nušovė jo motiną, kuomet ji

£

Kt • • V. as lai ira
1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: .
Keystone Main
Bell___  Oregon

9669
5136

Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgas į revoliuciją niuo 1917 
metą iki šią dienų. Plačiai yra ap 
rašyta visos 'Lenino kovos su Troc 
kiu< ■ kaiįib vėjavaikiu^ besimėtančiu 
tai j kairę, tąi, į! dešinę, Matysite 
Trockio nesupratimą i socialistinės 
kūrybos, kaip jis lauže ’ Komunistų 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagą ma 
nievrais Trockis galutinai susikom 
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo koją kaipo figuruo 
įančio asmens revoliuciniame judė 
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistą Interna
cionalui ir Sovietą Sąjungai. Tada 
pasitraukė nuo jo grupė sekėją, ku
ri turėjo revoliucinės ištikimybės, ir 
Trockis pasiliko vienas, giliai įklim
pęs i Aontr-rečoliucinį duniHynų.

Toje brošiūroje rasite davinių apie 
Trockio ištrėmimų ir vėlesnius jo darbus 
buržuazijos abaze. Tai tragiška drama, 
vaizduojanti revoliucines karjieros saužu- 
dystę. Kiekvienas darbininkas turi per
skaityti šių brošiūrų, ir įsitemyti, kodėl re
voliucinis proletariatas pasmerkė Trockį ir 

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

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

utarninkaia
ATDARA 

DIENĄ IR 
NAKTĮ

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

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

46 Ten £yck‘ St., Brooklyn, A!, y.

M';, i

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

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

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

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

New York City

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki FA rAnhi 
LAI IMI. Nuo 8 ▼. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J v vvulU

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 IŠSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

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 Sti’eet, tarp Cook ir Debevoise Sts.

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE.. BROOKLYN, N. Y.
. 4 , Telefonas: Pulaski 1090



PAJIEŠKOJIMAI

SALES—PARDAVIMAI

/ •

i-
Balso ir

nu-

Ir Aktorė ir Būtlegerka

65 
po

gerų užtarėjų iš kapitalistukų, 
kurie zujo apie ją pačią ir 
apie jos mūnšainieriškas pa
neles.

progra- 
Choras, 

'taipgi 
Bus vi- 

Tik

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

Rusijos caro karūnos, 
jie gavę kokiais tai 
keliais. Kuomet mo- 
nelabai norėjo tikėti,

PARSIDUODA restįorąnas, geroj vie
toj, biznis 'įdirbtas 'per daug me

tų, viskas naujai įtaisyta. Parsiduo
da labai pigiai iš. priežasties savi
ninko ligos. Pasinaudokit proga. 
Kreipkitės po num. 525 Driggs Ave., 
kampas N. 4th St., Brooklyn, N. Y. 

136-37

PAJIEŠKAU draugės Juzės Balukiū- 
tės, po tėvais Levuliūtė, iš Lietu

vos paeina Panaros kaimo, Liškavos 
parapijos, Suvalkų gubernijos (da
bar Alytaus apskričio). Seniau gy
veno Lawrence, Mass. Norėčiau su 
jąja susižinoti. Prašau atsišaukti 
arba kas apie ją žinote, praneškite 
šiuo antrašu: Ipolitą B., 996 DeKalb 
Ave., Brooklyn, N. Y. 135-36

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūtė >

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates /ve. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

Pirmad., Birželio 11

= T

Didelis Išvažiavimas

214 Perry Avenue,

Ii-

Už išplėšima $180 iš rašo
mųjų daiktu krautuvėlės, po 
num. 195-15 
Brooklyne. 
“Pork Chops”
metu amžiaus, 
25 iki 35 metų 
jo sėbrai travo 
metų kalėjimo.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas 

IR MALIORIUS

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

PASIRANDAVOJA puikus kamba
rys, atskiras įėjimas, yra steam 

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

TELEPHONE, STAGG 0105

DRi 1 PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieS p!et; 2-8 po plot. 
KetverftKis ir mibRtomls iki 6 vol. 
Penktadieniai* ir sekmadieniai* tik 
sulyg sutarties.

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

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

, tuojau atsiliepkite, plotas Žemes, 75 pėdų pločio ir 200 
’ J ... xipedų -ilgio. Reikalas verčia greit 
Dinlrn. atlvormima nž £arduoti> tai atiduosiu už žemų kai

mą. J. Kęntrus, 201 E. Westfield 
Ave., Roselle Park, N- J- 119-46

DR. A. L. CEASAR
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. Nedėlipmis 10 iki 1 P. M.

................
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Puslapis šešti V ■
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VIETOS ŽINIOS
■ Stiklai Parduoti; Kaipo Caro 
i Karūnos Deimantai

■ .4

Darbininkas Nusinuodijo 
Tarakoną Nuodais

Nusižudė Profesorius 
ir Policmanas

Sakau, tie darbininkai gyve
na, kenčia ir miršta nuo vi
sokiais būdais užtaisytų jiems 
kapitalistų klasės žabangų.

Darbininkai dirba dirbtuvė
se, ne tik nežmoniškai išnau
dojami nepakenčiamomis dir
bimo priemonėmis, mirdami 
prie mašinų; dargi darbininkų 
gyvenamuose namuose nėra 
saugumo, ir ten jiems gręsia 
mirties pavojus.

Dirbtuvėse, kur kartais šim
tai ir Rūkstančiai darbininkų 
dirba, švaros nei sanitarumo 
nėra, nežiūrint, kad ir yra į- 
steigti sveikatos skyriai neva 
prižiūrėjimui. Gi darbininkų 
gyvenami namai visai užmirš
ti; ten joks sveikatos depart- 
mento užveizda neužkliūva, 
žiurkių, pelių, tarakonų ir bla
kių lizdai pilni knibžda. Pel- 
nagrobiams visai nesvarbu, 
kad darbininkai net nakties 
laiku neturi ramybės nuo viso
kių parazitų. Neretai laikraš
čiuose matyt, kad, tai vienur, 
tai kitur žiurkės naktį užpuo
la miegančius kūdikius ir no
siukes apkramtė.

šiomis dienomis New Yorke 
biednas senas žydas darbinin
kas, vakare parėjęs namo iš 
maldyklos, nusinuodijo. Jo 
žmona pagamino vakarienę; 
vietoj mielių, kurios ant lenty- 
no maišelyj buvo padėtos, per 
klaidą pavartojo miltelius ta
rakonams nuodyti. Pirmą kąs
nį nurijus, žmogus momenta- 
liškai mirė.

Jeigu ne ankštumas, jeigu 
nebūtų reikėję krūvon sugrū- 
dus laikyt valgius ir nuodus 
toj pačioj vietoj, to veikiausia 
nebūtų atsitikę. Bet didžiau
sia kaltė—tai kapitalistų kla
sės, kuri rūpinasi vien pelnais, 
nepaisant, kas atsitinka su 
darbininkais. Mat, pastatymas 
naujų, geresnių, švaresnių, gy
venimui tinkamesnių darbinin
kams namų reikalauja išlaidų, 
o augštų randų darbininkai 
nepajėgia mokėt, gaudami vi
sai mažas algas, o kapitalistai 
pelnagrobiai ir už purvinus, 
ligų pilnus urvus iš darbinin
kų atlupa pakankamai.

son.

Diskusijos Apie Karą
20 d. birželio. “Laisvės” 

svetainėj, įvyks diskusijos apie 
naują imperialistinį karą.

Išanksto anie tai praneša
me. kad darbininkai ir darbi
ninkės tos dienos neužimtu ki
tais kokiais reikalais, ir skait
lingai atsilankytų.

Komisija.

Varjotų Skaičius Auga

Nuo trylikto augšto namo, 
941 Park Ave., New Yorke, 
pro langą iššoko ir užsimušė 
antraeilis Columbijos Universi
teto sociologijos profesorius 
Russell Gordon Smith. Laike 
karo jis buvo užnuodytas du
jomis ir nuo to laiko jo svei
kata neatsigriebė. Del to vei
kiausia ir nusižudė.

Continental Viešbutyj, New 
Yorke, nusišovė Charles Eng
land, buvęs policmanas Wash
ingtone, Pa. Paliktame rašte
lyje atsiprašo savo pačios, bet 
nenurodo saužudystės priežas
ties.

Rebeccai Baraschienei, 
metų, senei, gyvenančiai 
num. 556 Crown St., Brookly
ne, du prigavikai buvo parda
vę už $900 dvidešimt stiklinių 
“deimantų.” Jie sakė, kad tai 
esą brangiausi deimantai i$ 
buvusio 
kuriuos 
slaptais 
teriškė 
tai jiedu nusivedė ją pas tre
čią žuliką, kaipo laikrodinin
ką ir deimantų žinovą. Tas 
patvirtino, kad tai esą tikriau
si deimantai. Tuo būdu jie 
ir išlįpžė visus vargšės mote
riškės gyvenimų sutaųpymus.

Paskui, jinai, patyrus, kad 
prigautą, pranešė policijai, 
kaip tie ponaičiai atrodo; ir vi
si trys liko suimti po num. 115 
Mulberry St., New Yorke. Jų 
vąrdai: E. Fallacarro, Fr. Rus
so ir St. Annillio.

Grafas Statydavo Degtinę 
Augštiems Miesto Ponams

Areštavus francūzą grafą de 
Polignacą, kaipo vadą šaikos 
degtinės ir šampano šmuge- 
liuotojų, inspektoriams į ran
kas pakliuvo ir sąrašai dau
gelio New Yorko turčių ir aug^ 
štų valdininkų, kuriem jis sta
tydavo “štofą.” Jis padėtas 
po $25,000 kaucijos iki teis
mo; bet jo kostumeriai dar ne
kliudomi ir jų vardai laikomi 
slaptybėje. Nes kaip gi tu 
čia parodysi publikai, kad val
dininkai ir turčiai mirksta al
koholio svaigaluose, o tik pa
prastiems piliečiams skelbia 
blaivybę ?

nervų 
kuriems 
ligoninė- 
Prie ner- 
daugiau- 
pragyve-

Vis didėja skaičius 
gonių ir pamišėlių, 
jau ir vietos trūksta 
se bei prieglaudose, 
vų ir proto suirimo 
šia veda sunkėjantis
nimas, skubėjimas darbe ir di
dėjanti rūpesčiai šioje “civili
zacijos” gadynėje. Vien 1928 
metais protligių ir nervų ligo
nių prieglauda, gydymas bei 
priežiūra lėšavo New Yorko 
valstijai $143,602,2531

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Nedėlioj, 16 d. birželio, 
vyks didelis ir puikus išvažia
vimas į Forest Parką. Išva
žiavimą rengia dvi kuopos— 
S. L. A. 83 kuopa iš Brookly- 
no ir S. L. A. 250 kuopa iš 
Maspetho. Bus puiki 
ma: dainuos Lyros 
kalbės drg. Mizara; 
bus geri muzikantai,
šokių valgių ir gėrimų, 
nepamirškite atsilankyti.

Renginio Komisija.

Nubankrūtuoto Banko 
Iždininkas Neatsakinėja 
į Klausimus

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

“Surpaipės” Eksplozija 
Apdegino Policmaną

Pavojingai apdegė policma
nas Michael Donohue, kada 
eksplodavo gazai “surpaipėj,” 
arti kurios dangčio, ties 57th 
St. ir 6th Ave., New Yorke, 
jis stovėjo. Dangtis buvo 
oran išmestas. Gazai užside
gę nuo sugedusios elektrinės 
vielos.

Sekcijos Narių Susirinkimas 1
Šį vakarą, 7 vai., įvyks vi

suotinas Komunistų Partijos 
šeštos sekcijos susirinkimas, 
po num. 56 Manhattan Avė., 
Brooklyne; Visi nariai būti
nai dalyvaukite.

Org. Gordon.

25 Metai Kalėjimo 
Už Išplėšimą $180

A. Di Paola, iždininkas 
bankrutuoto City Trust Ban
ko, atsisako atsakinėt valdiš
kai Moreland tyrinėjimo ko
misijai į klausimus, statomus 
kas link jo turto. Matyt, jis 
irgi gana prisiplėšė to banko 
pinigų. Už atsisakymą būsiąs 
traukiamas teisman ir galėsiąs 
gaut keletą mėnesių kalėjimo.

Naktinių ponaičių ištvirkė
lių vaišintoja savo šlapiuose 
kliubuose, Texas Guinan pas
kutiniu laiku buvo išėjusi į, ak
tores; jau buvo pagaminta ke
letas triukšmingu, visakalban- 
čių judžiu, kur jinai lošia. Ir 
vėjaplaukiška publika skaitlin
gai juose lankėsi. Bet, šalia 
aktorystės, ta panelė vis tiek 
užlaikė naktini kliubą su drau- 
stinaiš 1 alkoholiniais gėrimais. 
Sykį buvo' areštuota, bet teis
mas ją paleido. Dabar jos 
kliubds, Salon Royalj New 
Yorke, vėl uždarytas 10 mė
nesių.I Bet linai pati hei teis
man netraukiama. Mat,' turi

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
/ ■ ..

Ypatingai Kanadoje gyven- 
nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje,
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

1 Visaip reikalais rašykite : 
Z “LAISVE” {

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA namai Cypress Hills, 
2 šeimynų namas, maudynės, 

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- i 
mynų, 11 kambarių, visi šviesūs, 
maudynės, elektra, garadžius, lotas j 
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 hkrai ganyk
los. Žemė labai gera. 20 karvių 
melžiamų, bulius, 14 telyčių, 400 viš
tų, ančių, 3 arkliai, traktorius ir vi
sos mašinos, kurios reikalingos dir
bimui žemės; 2 sodai, apie 200 vai
sinių medžių. Vieta graži, prie dide-i 
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

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N, J., parsiduoda didelis

Telephone, Greenpoint 2828

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avpnue<
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street >
Central Brooklyn, N. Y. ' ’

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kra javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

J. LEVANDAUSKA£*
GRABORIUS

namus, 
atlieka- 
t,ai some 

Reika- 
114 
Tek 

?

Du
20

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0788

Central Avė., 
vienas plėšikas.

Samuels, 20 
liko nuteistas 
kalėiiman. 
po 15 iki

Trečiadienį T. D. A 
17 Kuopos Susirinkimas

Ateinantį trečiadienį, birže
lio 12 d., įvyks mėnesinis mi
tingas Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo 17 kuopos, 
“Laisvės” svetainėje. Turėtų 
daugiau narių sueit, negu par
eitą sykį. , šiame susirinkime, 
be paprastų reikalų, bus aiš
kinama tikslai ir darbai fDar- 
bininkų Tarptautinės Pagelbos, 
T. D. A. ir kitų panašių orga
nizacijų. K.

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir —

BEAUTY PARLOR
Šiais metais turime didelį specia

li nusileidimą ant 
PERMANENT WAVE

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

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

sų už labai prieinamą kainą.
Mes specialistai ant: 

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

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

tai nėra reikalo būti.
Išsikirpkite šį antrašą tuojaus. 

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
, šalę aptiekos.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

‘ T

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

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

del pa- 
priimtL

I • ' t t • ■ -*

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

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

BUS DVI PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTROS, KURIOS GRIEŠ BE PERSTOJ1MO
Tai dar ne viskas. Dainuos visos‘New Yorko apielinkės darbininkiški chorai, vadovaujami V. Žuko; dainuos kiekvienas 

i. skyrium ir bendrai visi. Susidarys choras iš apie 250 ypatų. . t :

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

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

Iš Philadelphijos atvažiuoja draugai į pikniką specialiu 
traukiniu; iš Scranton, Pa., iš Wilkes-Barre, Pa., ir keleto 
kitų miestų atvažiuoja bužais. Turime žinių, kad atva-
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Dalyvaus senr darbininkų judėjimo darbuotojai J. ŠUKYS ir H., STANKUS, kurija nuo žydinčios jauhystės iki žilos galvos 
stovi pirmose eilėse kovojančių darbininkų. “Laisvės” piknike girdėsime jų prakalbas.

NAUJA BUČERNE
■u ; Pf n;
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y

! Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų getai žino, kokia didelę vertę Lietuvoje turi viio- 

’> kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, Šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. C

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronėlių
Čobrių
CyšČių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių durnropių
Dzingelių
Dagiliu
Debesilų
Garstyčių

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Lelijų šakną 
Rūtų 
Rožių 
Remunllių 
Seneso plokičiuklų 
šalavijų
Seneso lapelių * 
šafronų J
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šal mėčių

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

[iekvienas, Žinodamas savą prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo] 

mane, o ai visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaiatininkaa

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

Phone: Greenpoint 2017, 2168, 1114.




