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Keistas Socializmas 
10 Metų Senumo 
Jaunuolių Kliubas 
Blaivybė

Rašo Dimas Benamis

1919 metais, Chicago, Ill., 
buvo suvažiavimas Amerikos 
Socialistų Partijos, kuriame 
priimta rezoliucija sveikinanti 
Vokietijos “socializmą.”

Mat, po nuvertimui kaizerio 
Vokietijos kapitalistai pastatė 
prezidentu socialistą E bertą. 
Tokį kapitalistų pasielgimą vi
si socialistai pradėjo sveikinti 
ir skaityt už “socializmą.” Vis 
tiek, keistas socializmas, ar ne?

Šiemet sukanka 10 metų nuo 
įsikūrimo Amerikos Komunistų

* Partijos. Nors ta partija yra 
jauna, vienok jau spėjo įgyt

* didelę įtekmę plačiose darbinin
kų miniose.

Tos kovos, kuriose Amerikos 
Komunistų Partija vadovauja 
darbininkams, stato ją pirmoj 
eilėj Amerikos darbininkų ju
dėjimo, kaipo revoliucingiausią, 
sąmoningiausią ir karingiausią 
darbininkų politinę partiją.

Jaunuolių Kliubas, kurį suor
ganizavo Brooklyne Lietuvių 
Komunistinė Sekcija, pradėjo 
smarkiau augt nariais.

Kad to Kliubo narius pakrei
pus į darbininkiškai klasinio 
sąmoningo supratimo vėžes, bū
tinai reikėtų juos supažindint 
su Jaunųjų Komunistų Lygos 
organizacija.

Ypatingai vasaros laiku, kuo
met yra rengiami į girias pasi
vaikščiojimai su žaislais, pagel
bėtų lietuviams jaunuoliams 
darbininkams susiartint ir su- 
pažint kaip su platesniu ameri
konišku jaunimu, taip ir su 
tarptautiniu komunistiniu poli
tiniu veikimu.

Bill Haywood, miręs aidob- 
listų (I. W. W.) vadas, savo 

T’knygoj rašo, kad jis mėgdavęs 
išsigert, bet kuomet jis nusto
jo gerti, (žinoma, alkoholi
nius gėrimus), tuomet ne tik 
jo energija pakilo, o ir išna- 
šumas jo darbo labai daug pa
didėjo. Jis tuo laiku buvo 
generalis sekretorius I. W. W. 
unijos. <

Daugelis veiklių žmonių lie
tuvių tarpe kada tai nemažai 
veikė, bet kuomet jie pasinėrė 
j mūnšaino skystimą, tai ir nu
važiavo velniop.

Komunistų principas yra 
kovot su girtuoklyste. O vie
nok randasi jų tarpe tokių, 
kurie to principo nesilaiko. 
Tai prieš juos turėtų būt veda
ma kova.

• * • •*"

Atsimenu, caristinėj Rusi
joj daugelis činovninkų, guber
natorių, ispravninkų, pristavų 
ir kitų nešiodavo ant krūtinės 
prisisegę blaivybės ženklelius, 
o visuomet nusigerdavo, kaip 
Siaučiat^

Pas mus neturėtų būt taip, 
kain būdavo pas caristus.

Nors,* žinoma, žmonės turi 
ydų/’^ ųjos didžiumoj atsitiki
mu atsiii^cpma i mūsų eiles iš 
kitui', vienok reikėtų jas nai- 

’ - i ■ > ••AŠ jau sykį1 rašiau “Laisvė
je,M kad i mū?u eiles ateina 
žmonių iš socialistu, katalikų 
ir tautininku tarpo, kurie tan
kiai ne tik blogu ydų. negeis
tinų papročiu, o ir įvairiu prie
tarų pilni. Mūsų užduotis ap-, 
šviest juos ir padaryt naudin- 

' gaiš darbinipkų judėjimui, ge
rais kovotojais už kapitalizmo 
panaikinimą —• to šaltinio visų 
blogybių.

Tumney Užmokėjęs $62,500 
Buvusiai Mylimąjai

Stamford, Conn.— Sako
ma, kad buvęs bokso čam- 
pionas Tunney sumokėjo 
poniai Katherine King Fo
garty $62,500, kadyatsikra- 
tyti nuo jos kaipo mylimos. 
Bet nežiūrint to, ji yra už
vedus prieš jį bylą, reika
laudama $500,000 atlygini
mo už suviliojimą.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
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Darbininkai Visų Šalių. 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

MacDonaldo Valdžia Rengiasi 
Atsteigti Santikius su 

Sovietais
LONDONAS. — Ramsay 

MacDonaldo valdžia, darbi
ninkų masių spiriama, ren
giasi užmegsti diplomati
nius santikius su Sovietų 
Sąjunga, kad tuo būdu pa
gerinti Anglijos ekonomi
nius interesus. Bet MacDo- 
naldas pirma atsiklausia 
premjerų Anglijos valdomų 
šalių, ar jie sutinka, kad 
Sovietų Sąjunga būtų pri
pažinta. *

Suareštavo Kitą “Rote 
Faline” Redaktorių
BERLYNAS. — Policija 

suareštavo kitą redaktorių 
Vokietijos Komunistų Par
tijos organo “Rote Fahne.” 
Suareštuotas yra Fritz 
Hampel. Kaltina jį “šalies 
išdavystėj.”

Po septynių savaičių už
darymo “Rote Fahne” vėl 
išėjo pereitą sekmadienį. 
Laikraštis pareiškė, kad 
nors kruvinasis Zoergiebel 
trukdo darbininkų daikraštį, 
legališkai ar nelegališkai, 
komunistų organas pasiliks 
mirtinu kapitalistų priešu 
ir organizuos darbininkus į 
kovą. ' ,

Dirbtuvių tarybų rinki
muose valstybės laivų išdir- 
bystėj, Minden, kovingoji 
opozicija laimėjo penkias 
vietas, o reformistai tik vie
ną. Tatai ivvko net ir po 
to, kaip dešinieji išmetė 
opozicijos vadą iš unijos.

Po šešių dienų tardymo, 
jaunas komunistas Herbert 
Mever tapo išteisintas nu
žudyme vokiečio fašisto 
Schaffer, kuris tapo nužu
dytas gruodžio mėnesi. Ber
lyne, laike anti-fašistinės 
demonstracijos.

Įtaisys Atlantike Orlai
viams Nusileist ^Vietas

CHESTER. Pa.— E. R. 
Armstrong iš Holly Oak, 
Del., išradėjas vandeninių 
orlaiviams nusileidimu, čia 
atvykęs pareiškė, kad tuo- 
jaus bus pradėta būdavoti 
orlaivių nusileidimai, kurie 
bus įtaisyti Atlantiko van-' 
denyne. Jis čia atvyko per
žiūrėti būdavojimo planus.

Budavojimo darbas paves
ta dviems kompanijoms, 
Sun Shipbuilding Kompani
jai, kuri randasi šiame 
mieste, ir Belmont fIron 
Works Kompanijai, kuri 
randasi Eddystone.

Pirma tokia orlaivių nusi
leidimo vieta- bus įtaisyta 
tarp New Yorko ir Berm.u- 
dos; kainuos suvirš $1,750,- 
000. Bus 1,200 pėdų ilgu
mo. Bus įtaisyta viešbu
tis apsistojimui transatlan- 
tiko orlaivių pasažieriams; 
taipgi bus orlaivių taisymo 
dirbtuvėlės.

Maršalas Fengas Pasitrau
kė, Važiuos į Europą

Nankingas, Chinija.—Ge
nerolas Chiang Kai-shekas, 
nacionalistų valdžios galva, 
praneša/ kad generolas 
Feng 2tu-hsiangas rezigna
vo i/ komandieriaus vietos 
ir nusprendė išvykti į Euro
pą pasivažinėti.

Policija Užpuolė Darbi
ninką Susirinkimą

KANSAS CITY, Mo.— 
Čia policija antradienį bru- 
tališkai užpuolė darbininkų 
mitingą, surengtą ant gat
vės išreiškimui simpatijos 
Gastonijos streikieriams. 
Policistai buožėmis daužė 
susirinkusius darbininkus. 
Suareštavo susirinkimo ve
dėjus, Roy Stephens, Jennie 
Rovinsky ir Ike Lerner. 
Policija taipgi užpuolė Ko
munistų Partijos raštinę ir 
užgriebė įvairius dokumen
tus..

Frank H. Warder, į kuris ap
suko City Trust Banką (New 
Yorke), būdamas valstijos ban
kiniu užžiūrėtoju. Nesenai ta
po už tai suareštuotas. Kadan
gi jis turi getus Santikius sti 
Tammany Hall politikieriais, 
tai veikiausia išeis nenubaus
tas.''1 ' ' • f i / .

Menomonee Falls, Wis.— 
Darbininkas Julius Haack, 
dirbantis prie elektros, žuvo 
nuo elektros, kuomet per 
nelaimę dasilietė prie elek
tros vielos.

Tai vėliausias militarinis įrankis, kurį Wall Streetas naudos ateinančiam impe
rialistiniam kare. Jis reiškia mirtį tūkstančiams darbininkų, šis orlaivis pabudavo- 
tas gabenimui ir mėtymui sunkių bombų. Amerika jau nemažai tokių orlaivių turi 
ir dar daugiau būdavo ja.'

Sovietai Nubaudė Fana
tikus už Nužudymą
- Komunisto -
5---- -

MASKVA.— Devyni ma
hometonai tapo nuteisti 
mirčiai, keturi dešimčiai 
metų kalėjimo, trys pen
kiems metams kalėjimo, de
vyniolika ištrėmimui ir de
vyniolika kitų nubausta ma
žesnėmis bausmėmis už nu
žudymą komunisto poeto 
Hakkimzad, Kokand mies
te, Ferdhano krašto pietinėj 
daly. Hakkimzad tapo ak
menimis užmuštas, kuomet 
jis pasakė prakalbą, kriti
kuodamas mahomętonų re
ligijos prietarus.

Sustreikavo Namų Statyto
jai Paryžiuj

Paryžius.—Antradienį čia 
sustreikavo 20,000 namų 
statytojų, masiniai protes
tuodami prieš suareštavimą 
jų unijos sekretoriaus. Gat
vėse ivyko demonstracijos. 
Policija bandė išardyti. Įvy
ko susikirtimas. Keletas as
menų sužeista, jų tarpe .trys 
žandarai. ;

Tokio/ Janonija.—Trečia
dienį Japonija. už-gyrė Kel- 
loggo “taikos” paktą.

c . ,

Svarbus Pranešimas Visoms Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakcijom^

Sulig Amerikos Komunistų Partijos Centro Komite
to patvarkymo, .atšaukiama Lietuvių 'Frakcijos plenu
mas, kurį Centro Biuras šaukė ant 5 ir 6 d. liepos.

Partijos Centro Komitetas nurodo, kad yra būtinas 
reikalas visai panaikinti kalbinių frakcijų platesnius su
sirinkimus, idant padaryti Partiją daugiau centralizuo
ta. Dar iki šiol vis gyvavo kalbinės frakcijos, lyg ir ko
kios savistoyės partijos, kurios laikė savo konferencijas, 
platesnius susirinkimus ir tt. Nuo šio laiko .Partija dės 
pastangas visas frakcijas perorganizuoti kitokiu pamatu, 
kad jos galėtų geriau veikai įvairiose srityse.

Frakcijos, kurios, buvote išrinkę atstovus į plenumą, 
sulaikykite jų siuntimą. , ( '. ; ; .//

Centro Biuro Sekretoriatas.

Karalius Pasakys MacDo
naldo Prirengtą Prakalbą

Berlynas.— Anglijos ka
ralius pasakys parlamentui 
prakalbą liepos 2 d. Prem
jerai prirengia karaliui 
prakalbas. MacDonaldas. 
prirengs karaliui prakalbą. 
Žinoma, prakalba bus mo- 
narchistinė, prieš darbinin
kus ir už kapitalistų ir mo- 
narchistų interesus.

Monkes Įkandimas Kainavo 
$2,125

Colorado Springs, Col. — 
.Moteris E. D. MacConndll 
buvo užvedus dvi bylas 
prieš Broadmoore viešbutį, 
reikalaudama, kad viešbu
tis atlygintų jai $111,000 už 
sužeidimą jos vaiko; viešbu
čiui priklausanti monkė ap
draskė jos vaikui nosį. Pir
ma byla tano pirmadienį iš
spręsta. Teismas nuspren
dė, kad viešbutis turi sumo
kėti moteriai $2,125. Bet iš 
tų pinigu ji turi užmokėti 
apie $2,000 teismo iškaščių.

Pirmu kartu džiurė buvo 
nusprendus; kad viešbutis 
turi jai užmokėti $10,000, 
bet vėliaus teismas įspren
dė, kad perdidelė suma. , . ,
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Albany. N. Y.—New Yor
ko valstiją šiais metais su
rinko $81,000,000 taksomis 
nuo asmeninių įplaukų.

Metai XIX, Dienraščio XI

META AŠARŲ BOMBAS Į GASTONIJOS
STREIKIERIUS KALĖJIME 1

Streikieriai Išreikalavo Sugrąžinti Rakandus, 
Miesto Valdžia Buvo Užgriebus

Kūrinos
te

GASTONIJA.— Po kau-i šėtras,” .
cija paliuosuoti iš kalėjimo , puolimas ant streikierių bu-h 
streikieriai pasakoja, kad 
darbdavių agentai kankina 
streikierius, esančius kalėji
me, o kalėjirho viršininkai 
jiems leidžia tai daryti. 
Darbdavių agentai bjaurų 
būdą naudoja prieš įkalin
tus streikierius: meta per 
kalėjimo langus ašarų bom
bas į tuos kambarius, kur 
randasi streikieriai.

Tas labai blogai atsiliepia 
ant kalinių sveikatos.

Joe Gardner, kuris serga 
džiova (gavo ją ilgai be
dirbdamas audinyčiose), 
prarado 12 svarų nuo to lai
ko, kaip tapo įkalintas. Jo 
padėtis labai bloga. Jam 
reikia medikalės pagelbos, 
bet kalėjimo viršininkai ne
suteikia.

Kad suardyti naują strei
kierių šėtrinę koloniją, mie
sto sanitariškumo viršinin
kai antradienį “apžiūrinėjo

Meksikos Valdžia Grąži
na Kunigams Bažnyčias

MEXICO CITY.— Meksi
kos valdžia paskelbė, kokiu 
būdu bus sugrąžintos baž
nyčios ir bažnyčių nuosavy
bės Romos katalikų .kuni
gams.

Arkivyskupas Ruiz urane/ 
še, kad penkiolika bažnyčių 
šiame mieste, bus atidaryta 
pamaldoms šios savaitės pa
baigoj.

Valdžia paskelbė, kad 
kiekvienam atsitikime vys
kupai nužymės kunigus, į 
kurių rankas turi būt pa
vestos bažnyčios. Paskui 
kunigas kartu su dešimts 
paranijonu, kurie yra mek
sikiečiai ir katalikai, nueis 
į bažnyčią ir pasimatys su’ 
valdžios komitetu, kurio 
rankose randasi bažnyčia; 
tas komitetas naves bažny
čią kunigui ir parapi jo
nams.

Tik Meksikoj gimė kuni
gai turės teisę paimti baž
nyčias į savo rankas., 

Arkivvskūnas Ruiz išlei
do anlinkraštj i katalikus, 
įsakydamas susilaikyti nuo j 
bent kokio politinio veikimo 
prieš valdžią^ Mat, dabar 
iau valdžia gera, nes ii pa
klausė Wall S tree to įsaky
mo ir nusileido klerikalams.

Popiežius Priėmė Fašistų 
Ambasadorių

—r—Roma.— Fašistu valdžia 
nuskvrė Capare Maria De 
Veechi savo ambasadorium 
nrjp noniežiąus. Popiežius 
jį iškilmingai priėmė.

Washington. — Praneša
ma, kad Wall Streeto amba
sadorius fašistinėj Italijoj, 
ponas Henry P. Fletcher,' 
rezignavo ir jo rezignacija 
tapo priimta. ' ' :

t I . i vJų svarbiausias;

vo tai del kopūstų; jie sa
kė, kad kopūstai esą “perąr- i 
ti prie arklių tvarto” ir nuo' 
tokių kopūstų “gali žūti; 50 ’

• 1 .streikierių.”
Streikieriai jiems atšalėly h 

“Jūs čia apsilankėte tik'su' 
tikslu mums pakenkti, kad 
mūsų šėtras sunaikinti, o įj 
jeigu nuo kopūstų žūtų . 50 h
streikierių, tai jūs visai ne-1 
paisytumėte.”

Streikieriams nuolatos i 
reikalaujant, kad būtų su
grąžinti jų rakandai, ku- , 
riuos miesto valdžia užgrie- ' 
bė, valdžia pagalios sutiko 
sugrąžinti. Nemažai iš ra- | 
kandų apdaužyta.

Alfred Wagenknecht, Dar
bininkų Tarptautinės Pa- j 
šelpos sekretorius, pareika
lavo, kad miesto viršininkai 
sugrąžintų organizacijos 
troką ir kitokią nuosavybę, 
kurią policija užgriebė už
puolus streikierių koloniją.

f a

Morganas ir Young Da-» 
ve Hooveriui Įsakymus

WASHINGTON. — Ant- gį 
radienį įvyko platus pasi- J 
kalbėjimas tarp prezidento^ 
Hooverio ir kitų augštų val
dininkų iš vienos pusės ir - 
finansierių Morgano, Youn- 
go, Lamont ir • Perkins iš 
kitos pusės. Young ir Mor
ganas, kaipo vyriausi daly- ? 
viai reparacijų konferenci- ’ 
joj Paryžiuj, davė prezi
dentui Hooveriui įsakymus, 
kaip Amerikos valdžia turi 
atsinešti linkui reparacijų. 
Young ir Morganas nurodė, d; 
kad Amerikai reikalinga tu- j 
rėti savo atstovus direkto- J 
riate tarptautiniam banke..? 
kuris bus įsteigtas vedimui | 
reparacijų reikalų sulig pa- ■ 
darytos sutarties su Vokie
tija Paryžiuj. , .

Konferencijoj apart Hoo- 
verio ir finansierių Morgą- gj 
no, Young, Thomas Nelson 
Perkins iš Bostono ir Tho
mas W: Lamont, 'Morgano 
partnerio, kurie buvo! Ame- J 
rikos imperialistų Atstovais* . 
reparacijų konferencijoj, 
taipgi dalyvavo žymūs val
dininkai: Stimson, valsty-J 
bės sekretorius, Mellon, iž- į| 
do ministeris, Cotton, vals- į 
tybės sekretoriaus pagelbi- į 
nlnkas, Millis, iždo minište- ' 
rio nagelbinipkaš.

Morganas, Young, Perk- 
ins ir Lamont vaidinta- ’ 
kams plaęiai paaiškino, kain į 
Amerikos imperialistai lai- ; 
mėjo reparacijų konferenci
joj Paryžiuj, i .♦

40 Mainierią Užgriūta | 
r ' A >. > - r t

TOKIO, Japonija.-— Ketu- 
riasdešimts keturi mainie- < 
riai tapo' užgriūti ■ anglies 
kasykloj. Prasiveržė kasy- 
klon vanduo iš jūrų. I Mano
ma, kad bus galima išgel
bėti užgriūtus mainierius.
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savo laikraščių šmeižia ir 
niekina mus, manydami,

. savo

se b *įanizkcįjb-

Smunka
So... Bostono špitolninkų 

or 
na,! kad

“Mūsų visuomeninėje dar
buotėje tenka pastebėti daug 
apsnūdimo, apatijos. Rodos 
pasiekėme kažkokią viršūnę ir 
smunkame žemyn. Nieks niū- 
sb neinteresuoja,' nieks neiš j u- 
dma. Ar tai jau tąįtinę mir- 
tisYęr tik susmukimas -pries 
kokį energingą žygį ateityje,. 
—sunku į įsakyti, ?’• Į Į
Esą, ditgdnizacįjose niekūs

‘ bir veijkią-
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PIRMOJI RUGPJŪČI0-TARPTAUT1NE 
DIENA PRIEŠ IMPERIALIZMĄ

t

į

* 1
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Milionai- darbininkų' So
vietų Sąjungoj ir visuose 
pasaulio kampuose pasi
trauks. ' niuo ihašįnį’ rug
pjūčio * 1 ’ d., i penkiolikameti- 
nėseSukaktuvėse nuo pra
džios ?pėTeitos; > imperialisti
nės p'ūšaulio pjovynės.

Taj bus ne: vien tik kerš
tingas paminėjimas tos di
džiausios istoriįo^kapitali- 
stinės’ nedorybės; rugpjūčio^ 
pirmoji vyriausiai bus tarp- 
tautinio proletariato diena 
Tcuvai prieš išnaujo gręsian
tį, dar baisesnį imperialisti
nį pasaulio karą.

Tą tarptautinę priešimpe- 
rialistinę . ^dieną paskyrė 
Komunįstų Internacionalas 
per savo pastarąjį VI Kon
gresą'; tam pritarė visų kra
štų Komunistų Partijos, ku- 

mos ir rengia minias į dar 
JjnegiTdėtai plačią, pasaulinę 
x demon^tfdęiją prieš karą. 

Bet platesnėj savo “prasmėj 
tai bus ^demonstracija prieš 
pačią kapitalistinę tvarką.

Komunistų Internaciona
las sakoi?}dęlį >k|rp! payo* 
jus yra , pagrindinis mūšų ‘ 
laikotarpi^ K&pitaližmd po
žymis; tai aišku, jog išėji
mas pįrįė^ karą turi išsilieti 
į judėjimą prieš esamąją 
kapitalistinę tvarką. Rug
pjūčio 1 d._ turi būt milži
nišką Jkovfriga demonstraci
ja visų darbo žmonių prieš 
kapitalistinį režimą, neiš
vengiamai dabar gimdantį 
imperiąlištinio karo pavojų. 
Rugpjūčio Pirmoji turi būt 
pratęsimas Pirmosios Ge
gužes, kuri šiemet ypatingai 
pasižymėjo savo kovingu 
pobūdžiu visoje šalių eilėje. 
Rugpjūčio 1 d. sujudimas 
prieš karą turi būt surišta 
su kasdieninėmis darbo 
žmonių kovomis už savo 
reikalus. Greta su obalsiais 
prieš karą, rugpjūčio 1 d. 
turi būt iškelta obalsiai ir 
prieš fašizmą, prieš social- 
reformizmą, prieš baltąjį 
tenorą, prieš kapitalistinę 
racionalizaciją, prieš pinigų 
skyrimą karo tikslams — 
prieš visas tas priemonės, 
kuriomis naudojasi tarptau
tinė buržuazija, besiekdama 
savo jšnaudotojiškų ir im
perialistinių ' tikslų. Ant 
Rugpjūčio Pirmosios vėlia
vų turi būt išrašyta atsi
šaukimai apginti Sovietų 
Sąjungą, .prieš kurią impe
rialistą? ,‘paskubintais' žings-į 
niais ruošia karą; ant • jų 
taipgi!J ;tų4i būt išrašyta 
obalsiai deięi paramos revo- 

' liucintam judėjimui: koloni
jose.

Rugpjūčio Pirmoji turi su 
perkūno pajėga trenkti į 
posmavifnus tokių tvarinių, 
kaip Arilerikofi ‘ socialistų 
Hillquitai, Norman Thoma- 
sai, kurie pasakoja, būk ga
lima esą užkirsti karams 
kelią Youngo planais (delei 
karo mokesčių iš Vokieti
jos) bei “nusiginklavimo” 
konfėrencijopiis, panašio
mis, kaip kad Anglijos so-i 
cial-impėrialistinis valdžios 
galva MacDonaldas žada 1 
sušaukti išvien su Ameri
kos prėž. Hooveriu.

Pamatiniai’ pavidalai, ku
riais turės pasįreikšti tarp- 

Rii jūčio Ph*moj,

tai — demonstracijos gatvė
se; masiniai mitingai; strei
kai bei darbo ^pertraukimas, 

 

kelioms /valandoms;* plati 
agitacija' ir ągąhda 
spaudoje; išleidifhąs specia
lių tam lapelių į ^prieškąri- 
nių darbininkiškų fondų 
kūrimas.

Rugpjūčio Pirmoji turi 
būt priešpastatyta socialis
tų skiriamajai rugpjūčio 
Ketvirtai dienai. Socialistų 
Antrasis . Internacionalas, 
mat, irgi pasirinko sau die
nai neva kovai prieš impe
rializmą. Bet jo tikslas 
visai kitoks. Socialistai no
ri uždėt tarptautiniam pro
letariatui numuiluotus aki
nius, kad per juos nematy
tų grūmojančios pasaulinės 
kraujo pirties;'jie nori už- 
pumpuot darbininkus, būk 
ir šioje imperializmo gady
nėje galima esą išvengti ka
rų per “gerą valią” ir norą 

.kapitalistinių kraštų valęlb- 
jnų. Socialistai su savo rug
pjūčio 4 d. stengiasi paleist 
•naujūs debesius migdančių 
dūjų,i tąip kad proletariatas 
nurimtį; ?kMf > jfe ‘ 'nesektų1 
obalsius komunistų, šau
kiančių proletariatą mobili- 
zuoton ’kovon’ 'prieš' > naują 
baisūniško karo pavojų. So- 
cial-fiionelninkai žino, jog 
dabartiniu laiku kiekviena 
rirrtta masinė kova prieš 
imperialistinį karą tuo pa
čiu žygiu yra ir kova priėš 
patį kapitalizmą. Kaipo 
kapitalistinės sistemos sar
gai socialistai negali pritar
ti klasinei, revoliucinei dar
bo žmonių batalijai prieš 
naujus kriminalius imperia
lizmo užsimojimus.

Pereito Karo Aukos
Pereitame pasauliniame 

kare 9,000,000 darbininkų 
ir valstiečių mūšių laukuo
se tapo paversti .lavonais; 
19,000,000 buvo sužeista, su
lamdyta, sulaužyta. Karo 
pasėtas neapsakomas var
gas, badas ir su - tuo visu 
sujungtos ligos į kapus nu
varė dar ' 35,000,000 darbo 
žmonių, jų moterų ir vaikų. 
Binigais gi ir kitokiu turtu 
tas žmogienos fabrikas lė- 
šavo $249,400,000,000.

Išnaujo gręsiančio j i sker- 
dynė būtų bent dešimt sy
kių prągaištingešnė.

Ypač yra atmintina tai, 
kad pirm nėgu imperialistai 
susikibs tarp sayęs, jie tel
kiasi bendru frontu užpult 
ir sukriušint Sovietų Res
publiką, kad paskūi drąsiau 
galėtų atidaryt tarpsayinį 
karą delei pasaulio persida- 
linimo.

Štai kodėl visos darbinin
kų masinės pajėgos dabar! 
turi būt iš paskutiniųjų mo
bilizuojamos Pirmąjai Rug
pjūčio.

PHILADELPHIA, PA

Draugai! Kurie norite va
žiuoti j “Laisvės” pikniką spe
cialiu traukiniu 7. dieną liepos 
(July), tuojau kreipkitės pas 
drg. Aleksiejų, 1014 Green St., 
Philadelphia, Pa.

Ketvirta^, 'Birželio 27,1929

Kad Šaukia,. . . . . . . . . .
Tai Šaukia!
■ ■ . . >. į , ■ i •, t

Tasai laiškas,' kūrį Komu- 
nfstįų BajTijo^ Centro/Biuro 
Sekretorius J. Siurba išlei
sto savo frakcijoms dau-

neveikiama; o jei; 
ma tai be inįęij 
ūpo. J ,

“CentraliiU L_ r-Vfp-.__ j-Trę
se,” tęsia’uoliabį ?4augiąu[h* 
daugiau tenka sučiupti vieno 

, žmogaus diktatūrą,, asmens be 
abejo gabaus ir įgudusio šiltą 
vietelę palaikyti, bet riesiskai-: 
tančio su priemonėmis savo 
pozicijai apginti. Gal čia ima
ma pavyzdis iš Lietuvos, kur 
taip viskas centralizuojama 
apie poros žmonių asmeninius 
sumetimus ir pridengiama 
skraite tautos išganymo ir ge
rovės ; gal norima pasekti ir 
kitų pasaulio valstijų siaurus, 
egoistinius valdininkų žygius; 
—o gal ir taip reikia sulig 
moderniškiausių Ivarkimosi 
teorijų;—kaip ten ne būtų, įvis 
gi išeitų geriaus, jei kas nors 
būtų veikiama, bet kuomet 
nieko neveikiama, tai jau tik
rai nejauku.”

< Taip, pas klerikalus, san- 
•dariečius ir sOcialistup vei
kimas smunka. Nors pas 
iihus, komunistus, ir jų sim- 
patikus, taipgi esama apsi
leidimo, tačiaus aktyvas vis 
tik keleriopai 'didesnis už 
mūs priešų. ,

Kodėl pas mūs priešus to- 
Jkis apsileidimas? Kode! ma
sės nuo jų atšąlo? Labai 
lengva surasti 'atsakymas: 
jie nusišmugeliavę. Visų 
pirmiausiai, jie politiniai 
apgavo žmones su Lietuvos 
“laisve,” ir pardavinėdami 
visokius bonus. Antra, jie 
apmovė juos ekonominiai, 
agituodami už visokias ben
droves ir kitokias “korpora
cijas,” kurios nunešė milio- 
nus dolerių iš žmonių kiše
nių.

Už tai dabar tie ponai, 
matydami mūs pasisekimą, 
o sau artėjančią pražūtį,

fėjo J Susivienijimą 1918 
metais jis nieko neatsako, 
bet už tai rėkia kiek tik ga
lėdamas, kad komunistai 
nori jį užkariauti. Tai yla 
prasta taktika ir su ja ta
sai ponas netoli važiuos.

Nežiūrint, kiek Grigaitis 
bliaus seno jaučio balsu, vi
siems buvo 'ir bus aišku, 
kad tasai žmogus per savo 
“Naujienas” dūr 1918 'me
tais pasmerkė esamąją S. L. 
A. Pildomąją Tarybą, kaipo 
netikusią, kaipo nedarbinin
kišką! ir politikieriaujančią 
sandariečių natidai. Jis! tai 
darė pakartotinai, vis reika
laudamas, kad Susivieniji
mas turį, būti darbininkų 
kultūros ir apdraudos orga
nizacija. Tiktai tuomet, 
'kada jo tas f dūrbininkišku- 
pųąs virto bjauriu kontr-re- 
voliucionizmu, plūdimu ir 
jbjaurpjimu 'Sovįetų Sąjun
gos, ir ' kada, ęlarjnnjnkai 
nuo jo nusigrįžo, Grigas įs
tojo į Šusiriefiijhnį ir: kar
tu su (tais, kuriuos, jis pir
miau smerkė, sudarė ben
drą frontą prieš kairiuosius 
darbininkus, komunistus ir 
jiems pritariančius. ■ . ■

Tasai žmogus sielojasi 
rėkdamas, kad, esą, jei ko
munistai paimtų Susivieni
jimą, tai jie tuojau jį nugy- 
vendintų. Kiekvienas, ku
ris šiek tiek protauja, su
tiks; jog ir čia tasai žmo
gus klajoja. Komunistai 
kiekvieną organizaciją,' ku-. 
ri tik pateko į jų rankas, 
ne tik neriumarino, bet dik- 
čiai išauklėjo.- Tatai gerai 
įrodo mūs ALDLD., LDSA.,

mūs laikraščiai H- “Laisvė” 
ir -Vilnis,” — jau nekal
bant apie kitas susišelpimo, 
bei dailės organizacijas, ši
tos įstaigos ne tik kad iš
auklėtos nariais, turi savo 
iždus; jos kaip buvo, taip ir 
tebėra plačiosios visuome
nės įstaigomis.

Bet ką padarė socialistai 
su “Nau j ienomis,” kurias 
išauklėjo sąjungiečiai? Kie
no jos rankose šiandien? 
Ogi vieno ir to paties Gri
gaičio. Jis prezidentas, jis 
didžiausias šėrininkas, jis 
redaktorius — jis pilnas 
diktatoriukas. Jis pasigriebė 
visuomenišką įstaigą; jis 
padarė ją privatiška!

Kur socialistai padėjo
! tuos ALDLD. pinigus, ku
priuos buvo užgriebę? Kur 
jie padėjo, dalį namo į pini
ngu ?| Kur jie sukišo tuos 
(skatikus, kuriuos- rinko ne- 
' garbingai > žuvusi “Lietuvių 
Taryba”? Kur tos nesuskai
tomos * “korporacijos,” ku
rios pardavinėjo Šerus ir 
kurias socialistai organiza
vo?

Tegul smalavirių lapo re
daktorius atsako į šituos 
klausimus, o paskui jis tu
rės teisės kalbėti apie ko
munistų “blogumus.”

Grigaičio komunistams 
grasinimai būsimu SLA. 
seimu tik tiek tegali paro
dyti, kaip arti tasai šmugel- 
ninkas susirišęs su visais 
fašistais, veikiančiais SLA. 
ir kaip jis labai trokšta ko
munistus išnaikinti. Bet 
tuščia viltis. SLA. nariai 
gerai žino komunistus. Jie 
taip jau gerai pažįsta ir po
nus šmugelninkus iš “Nau
jienų” ir jam panašių įstai
gų.

v—j t v" v x—i ■ r j i j. » ■ «,—~

mas panaikinta^, kuomet] 
Zoergiebelis pamatė, kad 
tas mažai turi reikšmės. Jis 
buvo uždraudęs darbinin
kams demonstriioti^ bet Pir
mą Dieną Gegužės Berlyno 
komunistai vis tiek suruošė 
demonstracijas. Socialistas 
policijos viršininkas įsakė 
■pradėti šaudyti ;ir 28 asme
nys tapo nužudyti už tai, 
kad jie drįso demonstruoti 
gatvėse savo klasės istori
nėje šventėje.

Ir po to po visą Vokietiją 
ir platų pasaulį prasidėjo 
protestai prieš socialisto 
Zoergiebelio budelišką dar
bą. Iš kitos pusės, komu
nistai, kad ir su , didelėmis 
aukomis ir , nuostoliais, lai
dodami nužudytus, darbinin
kus —t aukas Pirmosios Ge
gužės — pareiškę, kad jie 
ir ant toliau nepaisys drau
smės, bet eis į gatves ir de
monstruos savo solidarybę 
šu viso' pasaulio darbinin
kais, kai tik bus reikalas.

Matydamas, kad žudy
mais ir persekiojimais nie
ko nepeš, kruvinasis Zoer- 
giebel nuėmė draūsmę nuo 
panašių mitingų. Vadina
si, darbininkai, nors ir su 
labai didelėmis aukomis, vis 
tik išlaimėjo savo kovą. 
Anksčiau ar vėliau jie ga
lutinai padarys gala ir pa
čiam Zoergiebeliui, jo poli
cijai ir visai buržuazinei si
stemai.

VARTOJIMAS KIAULIENOS 
IR TAUKŲ

Paprastai per 1 visą 
kiaulienos daugiau suvart 
negu kitokios mėsos. Bet .nie
kur heuž'ima tokią svarbią da
lį valgio, kaip su Amerikos 
ūkininkais. Beveik visoki
ūkės gyvuliai,, kurie auginti • * W 
kaipo maistas, beveik iMkibia-' 1 ■ 
mai skersti ant ūkių. ' Sulig J 
nelabai senai vesto tyrinėjimo, J 
kuris įėmė 950 ūkių, iš viso- .... | 
kių mėsų, kiaulienos buvo su^ 
vartota iki 54%, jautienos iki. ....
24.5 nuošimčių ir vištų 21.5 
nuoš. Turėti šviežios mėsos 
per žiemą, sūdytos mėsos va- .; .9 
šarą, iššpirginti taukus del vi-» 
šokių virimo tikslų, turėti la^- • 
šinių, dešrų ir skilandžių, yra i i j c 
svarbuš darbas ūkininkei.i s i .

1 Mes turime vartoti ^maišytą? m 
valgį/ ir hard Avėjai turėtų į 
tą kreipti donię.1 ’ Kiaulieną^ ..c 
reikia vartoti su daržovėmis, ir 
paprastą šeimininkė žipo, |ką<| , v 
daržovės pagamintos s^i kiau
lienos taukais, yra skompgp.s^
valgis. Daugelis 'žmonią. n.er f 
gali valgyti kiaulieną,, 
galėtų valgyti, jeigu va 
su kitu maistu. ; . *

BOSTONO IR AP1EL1NKĖS 
ŽINIOS

Panaikino Uždraudimą
Chicągos menševikų 

nas ( "7 _
kad

“Gegužes 29 d. Berlyno po
licijos ’ viršininko nutarimu 
tapo panaikintas draudimas 
rengti viešas eisenas (marša- 
vimus) ir demonstracijas mie
sto gatvėse? Nutarimas yra 
pamatuojamas tuo, kad nera
mumai ir riaušės, kurie buvo 
keliami pirmiau, pastaruoju 
laiku pasiliovė.”
Bet kodėl jis uždraudimą 

panaikino, menševikų saty
ras nesiteikia paaiškinti, 
nežiūrint, kad net pusant
ros špaltos prirašo kolionių 
ant komunistų. Uždraudi-

į orga- 
(num. ;; 145) praneša;

So, Bostonas ir Cambridge 
, Rengia , Bendrą Pikniką 
South Bostono ir- Cambridge 

L. 'D. S. A. kuopos bendrai 
rengia didėlį ir įvairų pikniką, 
kuris įvyks nėdėljoj, 30 d. bir
želio, McAna darže, North 
Easton (šalę ‘ Stou^htono)'. 
Pikpiko vieta labai graži—ša
lę ežero, kur galima puikiai 
maudytis ir žaisti.

Rengimo komisija darbuoja
si ir jau turi prirengusi pro
gramą, kuri susidaro iš įvai
rių lenktynių, žaislų, juokų ir 
visokių margumynų. Prie vi- 
šd to, girdėjome, kad šiame 
piknike dalyvaus “Vilnies” re
daktorius ir administratorius 
dd. Andriulis ir Stanly iš Chi- 
cagos.

Gėrimų ir valgių bus viso
kių, įvairiausių, kokių kituose 
piknikuose nebūna.

Visi atvažiuokit ir smagiai 
praleiskit laika.

Rengėjų Simpatikas.

i)
- ■ y

G&stonijos tekstiliečlų magnatų bosai ruošia teismą suimtiesiem sŲreįkieyiąm/ kurie dabar, įkalinti ir laukia . , 
elektros • kėdės už-tai,’kad-gynėsi-nuo • kapitalistų bernų, > kuomet r pastarieji ginkluotai juos užpuolė. | ■'
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Šeimininkė suvartoja riębu- 
mus visų skerstų naminių gy- , . 
vulių. Bet tie riebumai, nega
li lygintis su taukais. Taukai . ,,' 
lengvai žlebčioti. Turime ,at- , , 
siminti, kad taukai nepristato . 
vitaminą “a,” I 
reikalingas augimui—tą fak
tą reikia atsiminti, kuomet tu
rime maitinti vaikus—ir pa
tartinas dalykas rėgūliariškai 
vartoti pieną ir kiaušinius, ku
rie turi tą vitaminą. Galima 
su kiauliena virti špinakuš,' ro
pes, kopūstus ir daugelį kitų 
žalių daržovių. Patartina pir
miau daržoves išvirti, ii* pdtaih‘

kuris būtinai -fb
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paskoninti su riebumų skysti
mu, nes skonis ir vitamino ver
tė pasilieka. . i i « r

WILKES-BARRE, PA.:'

&
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pikilike pametė šdkiūtė pakdt1- 
buką ir kelius desėtkUs
Viena iš dalyvių mždi 'pranešė; ‘ T 7 
kad pagarsinčiau, kad ji rado- 
mergaitės paketbūką. PtA- . 
šiau draugės, kad priduotu mi- ' 
nėtą paketbūką pikniko komi
tetui, bet nebuvo priduotas. Ir - ’ 
dabar tikrai neatsimenu, kas 
iš dalyvių rado minėtą paket- 
buką. Todėl prašau grąžinti 
šukiūtei, kuri gyvena 63 S. 
Washington St., Wilkes-Barre, ;*• 
Pa., arba pikniko komitetui, ijv’ 
Stanislovaičiui, 307 Plymouth,, 
Ave., Wilkes-Barre, Pa. Fasi^ 
tikiu, kad draugė minėtą pa- 
ketbuką grąžinsite viršnurody; 
tais antrašais.

M. Žaldokac.

CLEVELAND, OHIO , t;;

s

woodieciu, kurie"eša ’pasi

•v

Degtine Suėdė Stif

------ !---- -. 7 r. M Z
A. L. D. L. D. 190—22 Kuopų . 

Piknikas fru y t'v.*

F.'

30 d. birželio, By Heck di 
žc (policmano farmdj), j 
mūsų abiejų kuopų piknik 
Kiek patirta, tai Į F X 
nerolas drg. ž skĄS ja 
turi gatava. būj^aiTriiją ___ ‘ i..:
22 kp. patriotai iŠmad 
Erie ežere.' Matarnai bus 
kibs virves traųjctytyfe. 
'šių dviejų kuopų,, kokių j 
nėra buvę. 190 k p. pa1“ 
tikri, kad šiame piknike 
liks Čampionąis, kaip ir’ 
metais. Argi taip ir bus? 7 
atvažiavę į šį pikniką g 
viską pamatyti. Be vi 

(traukimo bus gera prog|* 
kuri susidės iš prakalbų," d 
lamacijų, žaismių ir iš C1 
lapdo ir Collihwoodo> mįl 
virvės traukimo. Būkite 
aš būsiu.

coiiitf-''!-'
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Iš'Telšių gauta, žinia,j 
ten rastas ^negyyas 
žydas VginbeTgas.- 
vo i žinomas kaip sti 
bet mėgdavo dažnai 
tin Jį sudegino degti
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Krokodilius
Satyros ir Humoro Meistras

graborius, kuris labai, la-
CASTON ROPSEVICHhni rli’rlolJo T ioh.vno nnfrinfno SVlCLcVS, KUTIS FailUaSl ailt SIUS, | ~ —J ~ ~ba didelis Lietuvos pati iotas, ton stl, Binghamton, N. Y.bet niekad lietuviškai nekal- u ne ani kilos žemes; n itgui, ,KAS BUVO IR KAS BUS PREZIDENTAS SU BAČKA

PIKNIKAS ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

R.

ATŽAGAREIVIU TRIJULĖ?

July, 1929

LAIŠKAS KROKODILIU!

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Pradžia 1-mą valandą po pietų

NOTARY

PUBLICVALGIAI IR GĖRIMAI
Telefonas:

Stagg

K043

GRABORIUS

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Kunigas missionerius S. 
Kryszczunas irkomitetas.

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Draugas Balčiūnas, iš Long Island City, žada 
sulošti šachmatais by kurį iš pikniko dalyvių. Jis 
loš vienas su dviem ar trim. Brooklyno kriaučiai 
didžiuojasi, kad čekeriais niekas jų nesuloš. Svei
ki sulaukę pikniko, matysime, kas ko vertas.

‘GERAI PATAIKOT

SO. BOSTON, MASS, (per 
gromatą).—Ar jums taikėsi 
kada nors matyti (tu esi daug

Bus svečių iš Chicagos, Detroito, Clevelando, Pittsbur- 
gho, Wilkes-Barre, Scrantono, Philadelphijos, Bostono, 

Binghamtono ir iš kitur.

Svarbiausios Lietuviszkos Pra
kalbos irmitingas!

Ęųs tikras darodSmas apie 
nie mirsztanczia znjogaus du- 

irtrios Dangus, irkitūs

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

* CHICAGA.—“Grigojienose” 
pasirodė ubagų partija. Jinai 
kaulys pinigus ‘iš visų, kas 
duos. Jei neduos gražuoju, 
tai pardavinės Kujolo-Bingolo

gal pamiršo, o angliškai 
neišmoko, bet nesvarbu, jį

Hgaveidės iš “Kvailybės”

Kalbės pirmųjų baznyeziu 
[Rymo Katalikv kunigas mis- 
Isionerius S. B. Kryszczunas.

M. J, J. UrbszOj 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
J savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų
pasitraukia. Taip ’ 
ipat drg. S. Rei- 

Schuylkill Aveųue, .

Gale 25th Ave.,

Lietuvių Judžių Korporacija Cineova ims 
šio pikniko filmas ir jos bus rodomos ne 
tik Amerikoje,, beit ir kįtose šalyse

ĮSITĖMYKIT PARKO ANTRAŠĄ:

ba,
dar
vis tiek visi žino, nes jis yra 
prezidentu “asilų.” Ir štai ši
tam graboriui užsisėdo ant nu-;

Siuami- kuiecime Lietuvius 
ir Lietuvaites kuoskaitlingiase 
lankites.

Pastaba susirenkusieje pri
valo uzsilaikiti viezliuai. B.

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

Scrantono Tautiška Paslaptisiš dan^aus?< r Beie, o g

Pas mus, Scrantone, čia tar
pe kalnų, kur Lackawanna 
upė teka tokia švari, tyra, taip i 
kaip kun. praloto Olšausko są
žinė esant Kauno kalėjime, 
yra

9 .

Beje, o gal tau svarbu pa
matyti dukaunos asabos, moks-, 
lo žmogaus, gramotnai para- 

i šytą-suspelytą raštą, ne 1 
i raštą—bet druką,—-i 
ir kitiems duok skaityt. Te- 
juokiasi lietuviškas svietas (tasj 
svietas, kuris randasi ant šios, i

ne tik
■tai skaityk negirdėtus, jums dalikus. 

įvyks,
Seredo 19 June 1929m. Lie-

• Jtuvia Svetainėj 315-317 Clin-

pasako, kas tai dukaunai asa- Pradžia 8 valandose vakore 
bai daryti, jei žmonėse nebe
galima rasti užuojautos?

Šventas Džimas.

nduti iiuio iiKvuj b1 \ LU uoi uaug i ucviii giciuviiui uaoiougu am im-i 
partijų turėjęs) politinės par-Įgaros ta šešiolikinė ir dvylik-l 
tijos prezidentą su bačka ant toj valandoj nakties nujojo ant | 

korporacijos Šerus arba, paga-! nuogo pilvo ir ‘
liaus, dar čiainijoj i 
aliejaus, kuris bus galima leng-j turėjo sąvo susaidės parla-

kitų tinksų ? vietinio klebono “porčių,” kad 
randasi Mūs sandariečiai anądien čia parodyt dvasiškai asabai, ant 

( j _ kokio sutvėrimo atjojo ir kad
vai parduoti Chicagos lengva- mentą ar seimą, kuriame da-^as užtvirtintų jos jodinėjimą 
tikiams.

Ura, mister ,Grigaiti. Tau 
bus geresni laikai, negu tada, 
kai už Amerikos darbininkų 
pinigus ėdei Šveicarijos sūrį!

- AJBROOKE1NAS. — “Drau
gas” ir “Garsas” jau -pripaži
no, kad kunigas Miežvinis pa
šovė Alytaitę “del meilės.” Tai 
didelis progresas. Dar vienas 
žingsnis ir tiedu laikraščiai bus 
ištikro teisingi, kai jie pasa
kys, kad kunigas Miežvinis 
buvo ne eks-unigas, ale tik
ras kunigas ir kad jo lavonas 
perduotas lietuvių katalikų 
rankosna.

Prasižiokite plačiau, jūs ja-, 
g£ųiasčių mylistos, ir viskas’ 
bus pasakyta. į . .______ (rinko. <

'prezidente su bačka!
NASHUA, N. H.—M ūnšai-i 

nieriai ir visi vyno darytojai,!---------------------

rtstuaxs: -u:; m »/ A A f! A DEIVIU TDI

------— -------------------------------------
lyvavo net tuzinas člonkų. Sa- • ant visados, nuo ko ir pats, ži- 
vo partijos prezidentu jie iš-Jnoma, graborius nesispardė. 
rinko tą Brūkšnaitį, kuris aną 
metą Brooklyno ukrainiečių 
svetainėje nešiojosi užsimovęs 
ant savo nuogo pilvelio ir ku
to nekalto kūnelio bei .abiejų 
galų bačką. Dabar sandaros 
politiška partija žada savo 

i prezidentą Brūkšnaitį perleisti
per visas Amerikos lietuvių (tai gydytojas liepė kuogrei-| 
kolonijas su ta pačia bačka čiausia vežt į šiltus vandenius. I 
(ant to paties pilvelio ir kū- O kada po šešių mėnesių jis 
nelio užmauta). Matot, kokis nuklampojo atlankyt savo ser- 
progresas demokratinėj tau
tiškoj ir pašlovintoj sandarie- 
čių partijoj! Jie tikisi, kad 
"bačkos (ir joj esančio sanda- 
riečių prezidento) pamatyti 
susirinks žmonių daugiau, nei 
i jų seimą delegatų kad susi- 

Jehova, bless you Mr.

graborius
Bet... po trijų mėnesių links
mo jodinėjimo, prezidentienė, 
geriaus sakant, tai viršutinė 
pusė, nes ji visada ant grabo- 
riaus kupros užsilipus jojo, tem
dei ašfir sakau, kad viršutinė 
pusė, pradėjo sirguliuoti, o ka
da atsikreipė pas gydytoją,

DIENRAŠČIO “LAISVES” 
DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ

Taip sako pilietis Ant. Tacilauakaa, 
užlaikytojas Restorano po num. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesj laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vytai 
myli juos rūkyt, ne" geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepj.”

bininkas”:
“Birželio 11 d., 9 vai. ryte 

(Nashua, N. H.) atsibuvo iš
kilmingos eugzekvialnės mi-; 
šios už a. a. kun. Povilą Da- 
niūną. Jau metai kaip Die
vas jį pašaukė atlyginti jam 
už savo darbuotę Viešpaties 
vynyne.”

Matot, i^unįgąs Dąnįūnas ■ 
dirbo vynyne fir Už I tai jis • ta-! 
po^ pašauktas pas Abraomą, o , 

jį laiko ekzekvial- 
(laikydami taipgi 

išsigeria). Ir toliau “Darb.” 
sako: 4<Gaila, kad mažas prie- 
telių būrys atsilankė į metines 
pamaldas, net tūli artimiausie
ji jį pamiršo.” Matomai, kad 
Daniūnas, begyvendamas vy
nyne, juos buvo pamiršęs. 
Šiais laikais dažnai taip pasi
taiko: vynas daroma slapta, 
todėl ne visi į vynynę ir tega-[ 
Įima sukviesti. Daniūnas už1 
tąi nekaltas.

Darbininkiškas /fondas Gel- 
;bėjimui Lietuvos Baduolių to
dėl užsidarė, kad fašistai, kaip 
pasirodė, nebūtų prileidę nei 
vienu doleriu sušelpt baduolių 

ir. ir bedarbių, darbininkų 
'skurdžių valstiečių.

Visa vienybinių fašistų, so
cialistų ir klerikalų trijulė 

|šmeruojasi dabar'liežuvius, kad 
paterliot bolševikus, vadova
vusius tam fondui.

Bet bolševikai atvirai pasa
kė aukojusiems, kaip stovi da
lykas, ir pranešė, jog kas iš 
jų nenorės pajikti savo aukas 
kovai prieš fašizmą ir apgy
nimui Gastonijos streikierių j 
nuo elektros kėdės,—tas galės i 
atsiimt iįs fondo savo aukotus 
pinigus.

Tuom lieka sumuštas “Kvai
lybės” liežuvavimas, būk tais 

! pinigais norinti pasinaudot 
: “Laisvė.”

Bet ar jūs kada girdėjote, 
kad būtų kada grąžinama 
žmonėms pinigai iš tauįininkų, 
socialistų bei klerikal užda
romų “visuomeniškų” įMąigų 
arba bendrovių ? Kas as 
juos papuolė, tai ir prapuolė.

gančią viršutinę pusę, tai pasi
rodė cūdai, nes serganti pusė 
buvo visutėliai sveika ir turėjo 
su savim niekad prezidentui 
nematytą mažytį, kuris kaip 
tik pamatė ką tik atklampo
jusį purvinom kojom ir aplė
pusiom ausim graborių, prabi
lo: “Hello, daddy!”

Todėl kaip tu, ponas Kroko- 
diliau, maudaisi visados šiltuo
se vandenyse, tai veikiausia ir 
esi labai gerai patyręs apie to
kias paslaptis, tai gal man pa
aiškinsi Sitį galvosūkį.

Nuo Šiaurės Polio.
Krokodiliaus Atsakymas

Graborius, apsivedęs su še
šiolikine, greit po vestuvių tu- i 
rėjo išvežt savo jaunąją, kad 
paslėpt savo “cnatą,” o tik po ! 
to reikalaujamo laiko parsive-j 
žė, nors nasledninkas jau bu-* 
vo daugiau, kaip 6 mėnesių. I

Dainuos visi darbininkų chorai iš New 
Yorko apielinkės, vadovaujami V. Žu
ko ir dalyvaus Philadelphijos Lyros 
Choras, vadovaujamas J. Jurčikonio.

Grieš Dvi Prof. Retikevičiaus 
Orkestrus

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dejima, ir taip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių /yra iisigydo o 
milijonai dar nežino^apic 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.

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

John Naujokas 
kauskas, 214 
Shenandoah, kąipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai ■ 
miestuose parduoda; , taip ir ' ldt|, 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- ( 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur • 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei *' 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite eiga-1 
ra. kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūru cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur J kitus miestus 
biznieriams ir privatiUdems žmo- ' 
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

Naujoki} Cigaru Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N.

LIETUVIS GRABORIUS

BROOKLYN: — Vienas bol
ševikas, su faktais ir skaitli
nėmis rankose, savo prakal
boj, laike vietinės S. L. A. 
kuopos išvažiavimo^ prirodė, 
kaip kapitalistiškas apdraudos 
kompanijos apšluoja savo ko- 
stumerius ir kokių milžiniškų 
turtų jos susikrauna iš žmo
nių, apsidraudusių tose kom
panijose. Kalbėtojo išvada 
buvo tokia, kad gėriau priklau- 
sr/i Susivienijime Lietuvių A- 
Tnh-ikoj, kaipo savitarpinės ap
raudos organizacijoj. ’

Gero velijantis Susivieniji
mui, kiekvienas pripažįsta, jog 
tai buvo naudinga pamoka 
tūkstančiui susirinkusių žmor 
nių, ir geriausias paskatini
mas jiems rašytis į Susivieni
jimą.

Bet šnervydų - Balaičių 
“Kvailybė” sukriuksėjo ir ėmė 
knkti to kalbėtojo pasėtą sė- 
kl^r^Kvailybės” peckeliai be-!]iau! pagelbėk tam lietuviš- 
veik visą savaitę pliovojo kal
bėtoją. Tie ponaičiai, supras
kite, tik tiek pritaria Susivie
nijimui, kiek gali iš jo valdy
bos susišelpt savo fašistinį biz
ni. Iš to atžvilgio jie pilnai 
prilygsta degiajai po aržuolu.

Visuomio-Šidlausko Įpėdinis' 
. KLAIPĖDA.—čia parvažia

vo iš Amerikos kunigas Visuo- 
mis-šidlauskas, naujos, tikros 
lietuviškosios tikybos pagrindų 
padėjėjas ir mokslo vyras. Po 
to laiko, kad Andriulis ir Moc
kus jį sukirto, tai Visuomis sy
kiu su Jurgelioniu ant farmos 
kiaules šėrė ir savo naują tiky-.' 
bą, matomai, joms kvėpė. Da- P°- 
bar liekasi jo įpėdiniui Jurge- 
lioniui pranešti, ar (įaug jis jų 
padarė tikrom tautiškos tiky
bos pasekėjom. Visuomis ža
da tą pačią profesiją (moks
liškos tikybos skelbimą) ir 
Lietuvos tos rūšies sutvėrimams 
skelbti. Cudaunas Krokodi-

kos-tautiškos - zanavykiškos- 
kapsiškos ir dzūkiškos tikybos 
kardinolui įkvėpti tą suprati
mą visoms Lietuvos deglo
sioms ir palšosioms! O jų ten 
randasi!

PAS KĄ MOKINASI TAS 
“MOKSLINČIUS”

CLEVELAND. — Karpayi- 
[Čiukas dar vis mano, kad jis 
^ąoka lietuviškai rašyti, bet, 

'žiūrint to, šią vasarą šis fa- 
’1 didvyris važiuos pas Ma- 

Baczkovskį

Darbas Dr-ui Graičiūnui
CHICAGA.—-Ak tas Siurba, 

Siurba! Ir kam jis rašė per
nai frakcijoms laišką! Kam 
jis liepė veikti pavyzdingai Su
sivienijime. Dabar komunistai 
ims ir užkariaus Susivienijimą, 
o Grigaičiui špyga liks. Na
bagėlis GHgaitėlis del to ne
migę serga. Dr. Graičiūne, 
pagydyk ligonį!

BINGHAMTON, N. Y. — 
Gerasis (nors nežinau, kaip esi 
geras, bet eidamas prašyti ta
vo loskų, vadinu geruoju) 

i Krokodiliau! 
'ant šios (o gal 
žemės vis labyn 
suprask—liesėj a) 
šabų gešeftas? 
tai matyk, ve, duodu, faktą. 
Štai (jau, tur būt, matai) ke
lios dienos atgal atvyko-atskri- 
do dukauna asaba-juodvarnis 
(kiti sako kunigas, o treti, pa
gal kun. Mockaus mokslą, ma- 
kliorius) susirasti mūsų mies
te lizdelį-gūštelę. Pasūkalio- 
jo, pasūkaliojo, labai gramot
nai pasigarsino-pasiskelbė, pa
sižadėjo darodyti “apie ne- 
mirsztanczia žmogaus duszia” 
ir, įsileidęs lietuvių svetainėn, 
burkavo, kaip karvelis, ir 
kranksėjo, kaip varnėnas, bet 
iš jo kalbos išėjo naudos ir 
aiškumo Aiek, kiek iš to seno 
kovalio jauno nepatyrusio sū- 
naū$piššš. Klausytojų ra
dosi ifėmaž as būrys, tp^lel dų- 
kaūha asaba mane pasirinkti 
jūddai ’dengtam pilvūžiui lesa-

Nusiėmęs dukauną kepu
rę (burkavo-kranksėjo, matai, 
su kepure, tarytum tas- nesu- 
pratlyvas sutvėrimėlis, kuris 
Kristų nešė Jeruzalin), pra
dėjo kaišioti klausytojams. 
Bet maisto susirinkus tiek ma
žai, kiek jo apskaitliavimu lie
ka 70 centų, jo veidas apsi- 
blausė-aptemo taip juodai, 
kaip ir jo juodi sparnai. “Jei; 
jūs taip manęs norite, tai taip! 
ir aš jūsų noriu—daugiau ne-Į 
bekalbu, galite eit, iš kur at
ėję, o man kibą prisieis aukų 
iš dangaus prašyti,” pareiškė 
juodsparnis. O apie “nemir- 
sztanczia duszia” nei mur
mur.

Taigi, ve, Krokodiliau, fak-1 
tas—dukauna asaba neatjaus
ta taip, kaip reikia. Ji pake
tino prašyti aukų iš dangaus. 
Na, ir jeigu tu toks geras, 
kaip kad aš tavo pavadinau 
savo gromatos pradžioj, tai iŠ- 
virožyk mums (mums, tai reiš
kia ne man vienam) ar gali to
ji dukauna asaba gauti aukų

vadinu
Ar tu žiliai, kad 

ir ant kitų) 
blogėja (ne- 
dukaunų a- 
Jei nežinai,

Ulmer Park Music Hall
Brooklyn, N. Y.

Kalbės, mūsų seni darbuotojai 
darbininkų judėjime

J. ŠUKYS ir H.' ĘTANKUS

Jau paskirtas komitetas vedimui maisto de- 
Komitetas pareiškė, jog visą maistą 

gamins ant vietos. Tai bus šviežus ir skanūs val
giai. Bus šaltų gėrimų ir pakankamai Naujokų 
cigarų. ■ j

KELRODIS Į “LAISVĖS” PIKNIKĄ:
Atvažiavę iš kitų miestų į New Yorką, važiuokite į 

Union Square, Čia imkite požeminį traukinį su užrašu 
WEST END EXPRESS, CONEY ISLAND ir jo važiuo 
kite iki 25th Ave. Čia išlipę, eikite po dešinei ir gale 
25th Avė. rasite Ulmer. Parką. i

Iš Brooklyno; ir kitų dalių miesto geriausia važiuo: 
ti iki‘Chambers: St. stoties ir imti Coney Island ekspre- t 
są, persimainant ant 36th St. Čia gausite tą patį trau^ 
kinį—WEST END EXPRESS, Coney Island. t \

Kurie važiuosite kitais CONEY ISLAND traukiniais, 
tai ant 36th St. stoties persimainykite 'ant West End 
Express, Coney Island, traukinių.

KAIP VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS:
Iš New Yorko miesto važiuoti per MANHATTAN 

BRIDGE (tiltą), pervažiavę tiltą, važiuokite FLAT
BUSH AVE. iki Prospect Park. Pervažiavę parką pa
sukite į OCEAN PARKWAY ir važiuokite iki BAY 
PARKWAY, Privažiavę BAY PARKWAY, pasisukite 
PO dešinei ir važiuokite juomi iki galui. Pamatę van
denyną, pasisukite po kairei į CROPSEY AVĖ. Kada 
privažiuosite gatvekarių “trekeS”, tai tas ir bus 25th 
Avė. Teh ant kerčios, po dešinei, rasite Ulmer Park.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už; 
žemą kainą nu-, 
liūdimo valau-1 
doje, šaukitės! 
past

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

211 W. 8rd Street 
So. Boston, Mass.

Te!.. Bo. Boston 0804 W.

$1,000 Tik Už 60 Cento!
; 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 vidurkį suge- *' 
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, j 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalhį' ’parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso { 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai ’ 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo , 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
ątgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligut,,, 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, 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 Vaisi- ” 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika- «. 
tą, panąjkins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos "”' 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o Rau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga vra 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.

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.

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimąs, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo įr MŠlažamės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiŠrai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
s c Jcrc ta i
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO ISEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

Specialistas nuo 25 Metų Atgal
110 East 16tfi Street, N. Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irving PI. 
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų.

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais j trumpiausi laiką/ 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėiimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vaL vaka
ro. NedėldienUįp nuo 11 iki Ž 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave^ ear. 14tn St- N
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NUSIVYLĖ, MIRTIES BELAUKDAMI
Amerikos lietuviai per il

gus metus atsimins ir bjau- 
rėsis dingimu $14,600.00 
Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje, tauti
ninkams ir socialistams 
esant centro valdyboje iki 
gegužės mėn. 1921 m. Tuo 
laiku valdyboje buvo šie as
menys: pirmininku, J. K. 
Mažiukna, (tais laikais so
cialistas, dabar tautinin
kas), sekretorium J. I. 
Aleksis (grigo-mikelinis so
cialistas); iždininku K. T. 
Varašius, (karštas tautinin
kas). Jų vadovavimo lai
kais draugija sunyko finan
siniai ir kuone galutinai pa
kriko. Susekus centre žiu- 
likystes, tuojau buvo su
šauktas specialis seimas, ku
ris įvyko 29 d. gegužės, 
1921 m. Jis iššlavė socia- 
listiškai-sandarokišką vado
vybę ir per aštuonerius me
tus sunkaus triūso draugi
ja vėl pastatyta ant stiprių 
kojų.

Pastatyti į paskutines ei
les A.P.L.A. narių socialis
tai ir tautininkai kėlė suiru-! 
tęs eilėje seimų ir ardė i 
draugijos kuopas. Tuomi

kų įmonė šmeižimui A.P.L. 
A. Jei draugijos konstitu
cijoje pažymėjai sumą, kiek 
mokėsi pašelpos ligoje ir 
kiek pomirtinės, teisingai 

; nariui reikalaujant, “loska” 
ar “neloska” ponuliai, turė
si tiek išmokėti. Nemokėsi 
gražumu, išmokėsi per teis
mą.

. Naujoje konstitucijoje 
šiaip pasakyta apie pašelpos 
išmokėjimą:

“Kuouiet būna įteikti tik
ri įrodymai ir r^fcalavimą 
pašelpos Centro Pildomasis 
Komitetas užgiria, tai pa- 
šelpa turi būt išmokama bė- 
£yje trisdešimts dienų tam 
asmeniui, kuriam teisėtai 
priklauso.”

Taip pat kalbama ir apie 
išmokėjimus pomirtinių.

Centro komitetui yra už
dėta pareiga peržiūrėti vi
sus dokumentus ir patikrin
ti jų teisingumą, kad apsau
goti draugiją nuo tokio 
aleksizmo kokis buvo susek
tas 1921 m., kada nesan
tiems ligoniams buvo išmo- 

| keta pašelpos ar pomirtinės 
i ir jos patekdavo visai ki- 
itiem žmonėm, negu knygo- 

jie manė užsmaugti draugi- se būdavo pažymėta 
ia ir tikėtoji kad dinffe Tas musll konstitucijos ktip kamparas be spirito; Punktaf. urvus Ješ- 
$14,600.00 bus amžinai/už- hn™ ..pne IZ,do' 
miršti. Ant ju nenaudos iš-! ^at, gal but, jis nepątm- 
ėjo priešingai 22-me. §ei-1 ka menševikams n- tautmin- 
mln “Keleivyje” No. 24-me da-
vieno tos rūšies smalaviriš- eis^a 11 se^ancia'1 pasakyt, 
ko delegato. Seimas buvo1 “Kožnos kuopos turtas, kil- 
tvarkus ir padarė eilę kon- nojamas ir nekilnojmas, pri- 
struktyviškų draugijai ta- klauso centrui..,” 
rimų. Priimta, nauja kon- Grynai socialistiškas me- 
stitucija, kurios pamatas , ias. ; Skaitykite, ką sako 
««« Jap|e konstitucija:

SKYRIUS II 
Ėiuopų Teises ir Pareigos
1. Vykdymui gyvenimai! 

šios Draugijos tikslų bei sie
kių, A.P.L.A. pripažįstama 
kaipo globėja visų pinigų, 
nejudinamos ir judinamos 
nuosavybės bei šiaip turto 
kiekvienos kuopos.
Ponai socialistai terminą 

globėja pasikrikštija termi
nu priklauso ir tokie “kri
tikai” ant juoko pasistato 
patys save.

Reikia pasakyti, kad kuo
pų turto globojimas nėra 
naujas priedas prie konsti
tucijos. Jis yra paimtas iš 
senosios konstitucijos. O 
kas jį įdėjo į senąją konsti
tuciją? 13-me seime, 1921 
metais, Pittsburghe, tauti
ninkas Franas Pikšris da
vė tą punktą kaipo patai
symą prie konstitucijos, ir 
seimas jį-priėmė. Jau aš- 
tuoni metai kaip tas punk
tas yra įstatymu, ir juo re
miantis centras neužgriebė 
ir nesikėsjno užgriebti nei 
vienos kuopos turto. Iki 
šiol apie tą įstatymą tylėjo 
ir socialistai ir tautininkai. 
Centras nebandė ir neban
dys užgriebti kuopų turtą. 
Centras tik globoja, kad su- 
sidąriusi klika kuopoje iš 
blogos valios narių nepasi
griebtų kuopos turtą savo 
privatiniams reikalams.

Lai nusivylėliai dūksta 
desperacija, tokio likimo jie 
užsitarnavo. Mes 
mės kilimu A. P. 
darbuokimės, kad 
biau

yra senoji konstitucija. Da-1 
dėta tik keli nauji dalykai 
ir ištisai advokato perreda- į 
guotą. Nes senoji konstitu
cija buvo žargoniškai para-

Iš šio seimo matant pui
kią draugijoje tvarką, paki
limą jos turtu ir nariais, 
social-tautininkų viltis, kad 
A.P.L.A. mirs, amžinai
dingo.

Nesurasdami mažiausio 
logiško priekabio niekinti 
seimą ir pačią A.P.L.A., 
“Keleivis,” “Naujienos” ir 
“Tėvynė” barška tarška, 
kad būk:

“.. .pagal naują konstitu
ciją, jei narys išvažiuoja į 
kitą miestą ir jei nepersike
lia laike 30 dienų į tenai gy
vuojančią kuopą, tai jis 
tampa suspenduotas ant ne
apriboto laiko.”

O naujojoje konstitucijo
je, skyriuje XII, paragrafe 
2-rame pasakyta:

“Narys, kuris, bėgyje tri
jų mėnesių nepersikelia į 
kuopą, artimiausia jo nau
jojo gyvenimo vietai, tampa 
suspenduotas neribuotam 
laikui.”

Kokiu išrokavimu jūs, 
džentelmanai, pakeičiate 
tris mėnesius, ant 30 dienų?

Toliau isteriškai vapalio
ji:

“Yra labai daug tokių pa
tvarkymų, kad narys sirgs 
ar mirs, o gaus pašalpą ar
ba pomirtinę tik pagal Cen- 
tralinio Komiteto nuožiūrą, 
tai yra, jei Centralinio Ko
miteto loska, tai mokės, o 
jei ne — tai negausi nieko.” 

ė “Keleivis”, nė “Nau
jienos,” nė “Tėvynė” neįro
dys Jungtinėse Valstijose 
egzistuojančios inkorporuo
tos ir čarteriuotos draugi
jos, kurios tikslas yra pažy
mėtas ant čarterio teikti 
savo nariam ligoje pašel- 
pą ir pomirtinę, kad jai bū
tų duota privilegija “jei los
ka,” anot mūsų “kritikų” 
mokėk.’jei ne, nemokėk. Tai 
labai žiopla social-tautinin-

pašelpos Centro

džiaugia-

dar la-
ją pakelti.

P. Buknys.

PANEVĖŽYS
Jieškojo Vėliavos

Balandžio 25 dieną visus po
litinius kalinius kalėjimo admi
nistracija išvarė vienmarški
nius į koridorių ' ir kamerose 
padarė smulkią kratą. Vėliau 
paaiškėjo, kad jieškojo raudo
nos vėliavos.

AR VISI RENGIATĖS | A. L. už penkinę, bet. . . kad čia tų *• i < nnnkiniii r a m m a vo
D.L.D. IV APSKR. PIKNIKĄ?

Birželio 30 d. įvyks didelis 
ir gražus A. L. D. L. D. 4-to 
Apskričio piknikas ant Kos- 
taus Stankevičiaus farmos, ku
ri visiems Pittsburgh© apielin- 
kės lietuviams gerai žinoma. 
Gatvekariais važiuojant iš 
Pittsburgho gątvekariu No. 13, 
išlipt ant Miller St. ir eit apiė 
20 minučių. Važiuojant ma
šinomis, reikia važiuot Camp 
Harne.

Į šį pikniką būtinai turi at
silankyt draugai iš tolimesnių 
kolonijų, kaip tai: fiš: Cleve
land, Youngstown ir šiaip iš 
kitų miestukų, kuriems ne 
taip labai toli. Kuomet Brook
lyn© kas nors rengiama, tai 
^draugai suvažiuoja ne -tik .'iš 
‘artimų miestukų, bėt net į iš 
Cleyęląndo, Chitagos ir kitų 
tolįmę'snįų miestų. O jeigu 
Pittsburgh© kas rengiama, tai 
draugai jis (tolimesnių kolonijų 
niekuomet neatsilanko. Jeigu 
iš minėtų miestų draugai gali 
nuvažiuot į Brooklyną, tai 
kuom Pittsburghas blogesnis?

Mat, kad čionai mažesnis 
judėjimas, sunkesnės sąlygos, 
tai niekam ir nesvarbu. Aš 
manau, kad draugai daro di
delę klaidą mažai kreipdami 
domės į Pittsburghą. Nes jei
gu darbininkų judėjimas rūpi 
Brooklyne arba Chicagoj, tai 
turi rūpėti ir Pittsburgh©, ži
noma, negalima tikėtis, kad iš 
tolimų miestų, suvažiuotų pub
lika, bet keletas draugų gali 
atvažiuot, bent nors tie, kurie 
turi mašinas. Draugai ir 
draugės, kurie tik remiate 
darbininkų judėjimą, tai 30 d, 
birželio dalyvaukite minėtame 
piknike, nes piknikas bus la
bai-gražus. Kurie atsilanky
site, tai paremsite darbininkų 
judėjimą materialiai ir mora
liai.

A. L. D. L. D. 4-to Apskri- 
komiteto narė.

A. K. Sliekienė.

pepkinių taip maža.
išvaizdos, iš kalbos atro

do, kad tas juodvarnis—tai tas 
pats asmuo, kuris čia buvo at- 
sibaladojęs 1916 metais. Jis 
tada vadinosi Buzas, o dabar 
jau Kryszczunas. Jei jam ir 
kitur taip sekasi, kaip pas 
mus, tai įdomu, kuomi jis pra
gyvenimą darosi?
Ateinantį Sekmadienį Piknikas

Ateinantį sekmadienį, 30 d. 
birž., J. M. Kaminsko giraitė
je, įvyks dviejų kuopų—A. L. 
D. L. D. ir L. D. S. A.—bend
ras piknikas, kuriame bus 
daug f. įvairių žaislų ir daug 
smagumo. Svečių, teko girdė
ti, atvyks ir iš toliau. Vietinė 
lietuvių, publika turėtų skait
lingai į šį pikniką atsilankyti, 
nes rengimo komisija, sako, 
pasistengs visus palinksminti- 
užganėdinti. O šių dviejų or
ganizacijų kuopų nariai tai 
būtinai turi atidėti visus kitus 
reikalus į šalį ir dalyvauti pik
nike. Mūsų pačių parengimas 
—patys būkime pirmutiniai, 
kvieskime ir priimkime sve
čius. J

Pasimatysime.

I Sporto- vadovavime buvo Bo- 
tyrius ir O. Vanagaičiūtė. 
Daug juokų buvo iš kiekvieno 
sporto. Buvo laimėjimas 
dviejų ir pusės auksinių dole
rių; laimėjo Stikliūnas; pusei 
metų dienraštį laimėjo .Beb- 
dinskas. Visi dalyviai buvo 
pilnai pasitenkinę ir linksmi 
grįžo namo. M. ž.

SHENANDOAH, PA.
Birželio 30 d. įvyks links

mas piknikas, kurį rengia vie
tos progresyviškos draugijos. 
Pradžia 10-tą vai. ryte. Vieta 
—ant “Šatrijos Kalno,” dau
geliui vietos lietuvių žinomoj 
vietoj. O iš kitur atvažiavus, 
reikia važiuot N. Main gatve 
prieš kalną ir laikytis po tie
siai smaluotu keliu; kuomet 
smaluotas kelias pasibaigs, tai 
da galą pavažiavus ir pikniką 
rasite. Tad vietos ir apielin- 
kės lietuviai darbininkai kvie
čiami skaitlingai atsilankyt ir 
linksmai laiką praleist. Dai
nuos Lyros Choras, bus ir kai-

AUKŲ RINKĖJAMS IR 
AUKOTOJAMS

čio

BINGHAMTON, N. Y.
Juodvarnis ^Norėjo Susisukti

Gūžtą
senokas laikas, kaip 

lietuvių parapijoje eina 
delei.kunigo. Daugelis

Jau 
čionai 
vaidai 
parapijonų nepasitenkinę da
bar esančiu kunigu Zaikausku. 
Nori jį išvaryti. Teko girdėti, 
kad sekmadieniais bažnyčioje 
eina aštrūs ginčai delei kolek- 
tos. Parapijonai, priešingi 
kunigui, stato savo kolekto
rius, o kunigas turi savo. O 
tuos ginčus už kolektos pini
gus prisieina rišti policistams.

Ar esamasis kunigas Zai
kauskas bus iš čia iškrapšty
tas, nebažnytiniams žmonėms 
nesvarbu. Parapijonams ga
lime tiek pasakyti, kad nesi
lankant bažnyčion ir neduo
dant kunigui aukų, jis ir pats 
iškeliaus. Kaip kitiems kuni
gams, tai ir jam rūpi ne dan
gus, ne dievas, bet pinigas.

Naudoj anties ta parapijoj 
esančia suirute,' kas nors pra-v 
nešė kokiam tai neprigulmin- 
gam kunigui S. B. Kryszczu- 
nui, kuris nesenai atvykęs į šį 
miestą, bandė susisukti lizdą. 
Bet nepavyko. O nepavykime ' 
vyriausia priežastis matėsi ta, 
kadi pats tasai juodvarnis-ku- 
nigas yra peržioplas. žmogus, 
savo prakalboj, laikytoj 19 d. 
birž., lietuvių svetainėje, pa
sisakė kunigaująs 38 metus— 
25 metus buvęs Peterburge, o 
22 metu Amerikoj (o, buka
protis sudėjimo skaičiuotėje!) 
ir negali pasakyti nei papras
tos apie savą biznį prakalbė- 
lės. Truputį pakalbėjęs, lei
dosi kolektuoti pinigų. Pasi- 
kolektavęs ir pats susiskaitęs 
pasakė turįs $7.87. Nusiminė, 
vargšas. Reikia pragyventi, 
reikia kelionei, už svetainę, už 
plakatus-?—ir išsilygink su tais 
septyniais doleriais. “Kad n.e- 
užjaučiate tikro kunigo, tai 
nėra ko daugiau ir bekalbėti,” 
pareiškė. Susirinkusieji išsi
skirstė ir kunigas, be jokio 
draugo, be užuojautoj, nudūli
no gatve. j

Primintina ir tas, kad tam 
kunigui niekas nedrįso teikt# 
jokios pagelbos, net pirminin
kauti niekas neapsiėmė. Vie
nas žmogus siūlėsi apsiimsiąs

WILKES-BARRE, PA.
Trumpai rašiau apie buvusį 

birželio 9 d. pikniką Valley 
View darže. Dabar tenka pa
žymėti programą. Daugelis 
koncertų rengėjų ir šiaip pa
rengimų aimanuoja, kaip ir 
kur surast programui daly
vius. Bet apie vietos esamas 
spėkas nei nepamąstydavo. 
Šis pikniko koncertas įrodė 
mums, kad mes turime gana 
spėkų dailės srityje, bet jos 
nebuvo žinomos visuomenei.

Pirmiausia Wilkes-Barre Ai
do Choras, po vadovybe Boty- 
riaus, sudainavo kelias daine
les. Vėliaus, mergaičių kvar
tetas, gana gerai prasilavinęs, 
gražiui sudainavo. Shenando
ah dubeltavas kvartetas ir 
merginų kvartetas labai gerai 
dainaVo. i Publikoj girdėjosi* 
kdlbos, kad “subytina” j “wil- 
kes-barriečius. Dainuoja St. 
Kuzmickas iš Shenandoah. Jis 
turi baritono puikų balsą ir 
gerai pralavintą. Jei Kuzmic
kas nesustos lavinęs balsą, iš 
jo bus žymus dainininkas. Jis 
per kelius kartus buvo publi
kos iššauktas dainuoti. Dai
nuoja A. Kaspariūtė ir K. Miš
kinis. Jie labai gražiai sudai
navo „duetus. Taipgi K. Miš
kinis sudainavo kelias daineles 
solo. Drg. K. Miškinis turi 
gražų ir tvirtą tenoro balsą. 
Už tai publika jam daug plo
jo. Pieterių (?—Red.) su
dainuoja solo kelias daineles. 
Ji turi gražų ir tvirtą balsą, 
gerai pralavintą. Publika ją 
kelius sykius iššaukė. J. Sur- 
dokas ir D. Zdaniūtė duetą 
gana gerai sudainavo. Taipgi 
abi Zdaniūtės keletą dainelių 
sudainavo; publika nesigailėjo 
joms aplodismentų. Vadinasi, 
mes turime gana daug solisčių 
ir solistų savo apielnkėse, ka
byklų industrijoj, todėl be di
delio vargo galime turėti di
delius ir turtingus koncertus.

Drg. Prūseika pasakė trum
pą, bet turtingą, pamokinan
čią prakalbą. Jis nurodė, ko
kioj padėtyje randasi mainie- 
riai, ir kaip dar daugelis žmo
nių aimanuoja, kad gyvenimo 
sąlygos kas dieną blogėja ir 
blogėja. Bet jie, kol kas, dar 
neprisideda nei prie jokios ko
vos, nekovoja, rankas sunėrę 
lauku^-n* patys nežino, ko jie 
laukia. Be kovos, be komuni
stinių organizacijų nelaimės 
darbininkai kovos.

Užsibaigus koncertui, buvo 
sportas ir įvairūs žaislai. Ka
dangi sportų buvo daug, tai 
žaislų neteko kada sulošti.

Pastaruoju laiku, delei 
susidėjusių tam tikrų ap
linkybių, nebuvo mūs 
spaudoje paskelbta vardai 
organizacijų ir pavienių 
asmenų, kurie aukojo į 
Komitetą Šelpimui Lietu
vos baduolių. Šiuomi pra
nešu, kad jie greit bus 
paskelbta su bendromis 
sumomis, kaip buvo daro
ma iki šiol. Taipgi likvi
duojant patį fondą, bus 
paskelbta galutina ir pil
na atskaita, nurodant, 
kiek pinigų iš viso suplau
kė ir kur jie buvo atiduo
ti.

Aukų rinkėjai, turį su 
savim paimtas blankas 
rinkimui aukų, turi jas 
greit sugrąžinti, nes Ko
mitetui reikalinga pada-1 
ryti pilna atskaita. Jei 
aukų rinkėjai ir aukoto
jai sutiks, kad jų surink
toji suma galima sunau
doti Gastonijos darbinin
kų gynimui arba Priešfa- 
šistiniam Komitetui, turi 
prisiųsti ir surinktuosius 
pinigus sykiu su bląnko- 
mis.

Vienas svarbu: visos 
blankos turi būti kuovei- 
kiausiai sugrąžintos Ko
mitetui, sekretoriaus var-" 
du.

Draugiškai,
R. Mizara, sekretorius,

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM1 
PAVEIKSLUS -

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedėlio 
mis nuo 9:30 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Bales dėl Balių, Koncertų, 
Metų, Vestuvių, Susirimdmų ir 
Pulkus steičius su naujaisiais italė
mis. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS^
H9-—959 Willoughby Ax>

Tai 8R42 Stasrir

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

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesi. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektrą suvesta. Nėra jokių 
asesmeritų. Gatavi namai dęl pąsirinkimo, po 
4—5 ir 6 ^kambarius ant išmokdsčio arba pa- 
tbudavosimė pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 

. ______ nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi
nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akeriųz tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite: ;
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N. Y. 

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

KETVIRTAS METINIS

H

iki galui, kaip augščiau pažymėta. Ant vietos pikniko' bų/ ? 
aiškūs. . =

e 

n 
I
R

KUHN’S PARKE
BRIDGEPORT, CONNECTICUT

ĮŽANGA 25 CENTAI
Prie įžangos tikietų duodama $5.00 išlaimėjimui

MENDELO

10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

išsiuntinėjame, kai 
ymus (orderius).

Tai Tie Švelnūs Ciga 
Kurty Jūs Pageidavote

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus tai 
per

Juos išdirba

STANLEY PAUL 
526 N. llth St. Philadflphi»,

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų M

Vidurys vien tik iš importuotų tat^ki

Ketvirtad., Birželio

________________________1---------------------------__________________— 
__________----------------------------------------------- ________ _ ... ...........

Nuo Hartfordo iki Brooklyno Lietuviai Bus Šioje
Milžiniškoje Iškilmėje

betojas, kuris pasakys prakal- neturėsite k ai p nu važiu į ? 
bą. Taipgi bus ir lietuviškų ateikite į Abračinsko kartL 
žaislų, šokiams bus gera mu- rius, o ten bus draugų, kl 
žika. Tad nepamirškite visi nuveš į pikniką.. . ■ .1
būti ant Šatrijos kalno. Kurie Aš Tikrai Būsnl

Tel.i Greenpoint 9682 ' Į|
K. M. S. I

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI |

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus.||Nau- 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną“izn|. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą. ;

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

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

K. M. S. II
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Yio

Ridgewoodo Skyrius: 258 Grove St. F

Rengia A. L. D. L. D. 3-čias ir L. D. S. A. 8-tas Apskričiai

Nedėlioję, 30 d. Birželio-June, 1929 |

Šokiai prasidės nuo pietų ir tęsis iki vakarui 
Programa bus plati ir turtinga; '

Prakalbą pasakys Drg. R. Mizara, “Laisvės” .Redaktoriumi 
Dainų programą išpildys Lyros Choras iš Maspeth, N. YįK

JACK VINSLOVAS, 5 pėdų, 9 colių, sveriantis 160® 
kumščiuosis su STANLY VI$GYTIS, 5 pėdų, 11 coJiiW 
augščio, sveriančiu 170. Abu nariai Brooklyno Lietuvių? 
Atletų Kliubo ir puikiai išsilavinę kumštininkai. Bus po-i3 
ra Jaunųjų Darbininkų Kliubo Boxininku.

Draugai Darbininkai! Spauda yra labai svarbi ijno-į-į. 
nė apgynimui mūsų klasės reikalų, 
šiame išvažiavime, pasilinksminkite ir 
ninkiškus laikraščius.

Nuo šio išvažiavimo visas pelnas skiriamas darbiniu*, 
kiškos spaudos naudai. Kviečia Rengėjai.

KELRODIS: Atvažiavę į Bridgeport© centrą, iš Fairfield Ave., sukit 
tiesiai Park Ave. iki North Ave.; North Ave. sukit po kairei ir va^ 
žinokite trolley tracks pro Mountain Grove kapines iki galui “tract, 
kių.” Tenai važiuokite po tiesiai į kalniuką Tunxis Hill Road, kur į 
yra užrašai “to Danbury” ir, privažiavus kapinaites, po tiesiai jukni" j 
ko vieta.—Nichols Road važiuojantiems, pro Beardsley Park J 
žiavus ant Noble Ave., tuojąus sukit tiesiai North Ave. ir VP

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTlĖiltfS 
čia randasi dvi lietuviškos Sptiekos, kuriose galimą pirkti vais
tus daug prieinamesne kąina, negu kur kitur dabartiniu laiku.,.

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



Ketvirtad,, Birželio 27, 1929 laisve

PLYMOUTH, PA.

A. L. D. L. D. 97-tos kuo
pos piknikas, kuris turėjo į- 
vykti nedėlioj, birželio 30 d.,

'Įima padaryti nuo $4.00 iki 
j $5.00 į dieną, tai susirinko į 
unijos svetainę apkalbėti, ką 
daryti, čia unijos organiza
torius nurodė, kad visiems rei
kia į uniją rašytis, nes neor-

ant Linevičiaus farmos, Wil-; ganizuotai nieko negalima pa- 
kes-Barre, neįvyks. Driežas- daryti. Susitarta ir padaryta, 
tis -savininkas tą dieną buvo j uniją įsirašė iš pradžių ir vė- 
mums prižadėjęs, o dabar at-; liaus 75% darbininkų. Tai la- 
ėmė ir atidavė Lehigh & Wil-!bai gerai.
kes-Barre kompanijai. Mes | Sulyg unijos instrukcijų, iš- 
jam už parką ant rankos me- rinfc0 komitetą, kad eitų prie 
ko. todėl negalim jį vyriausio kompanijos viršinin-
T • t J i11 savo žodį. Po- jęo tartis delei mokesties. Iš

„a' piknikas likosi atidė- Syki0 kompanijos viršininkai 
nei kalbėti nenorėjo, bet kuo- 

|met visi metė darbą ir stovė
jo, kol 'komitetas darė dery
bas, tad kompanija pamatė, 
kad čia eina reikalas su visais 

. darbininkais ir sutiko nuo ge
resnių darbų numušti tik 12%. 
Su tuom ir darbininkai sutiko. 
Laikas bėgo ir laukėme ru
dens sezono, kuomet darbai 
pagerės, tai mes galėsime vėl 

i pasikalbėti su bosais. Bet bo
sų būta mitresnių, negu dar- 

Birželio 12 d. bosas

tas ant toliau.
Įsitėjnykit, draugai, pikni

kas neįvyks.
A. L. D. L. D. 97-tos Kuopos

Komisija.

LOS ANGELES, CALIF.
1 L ’. f

Mat, tie darbininkai

Kaip Mus Išnaudoja ir
Pavergia

čia aprašysiu iš Roberti bininkų.
Brass fabrikės darbininkų pa- i paleidžia 18 seniausių darbi- 
dėtį, iš ko matysite, kaip skau- 'ninku.
džiai kompanija išnaudoja ir daugiausiai prisidėjo prie su- 
pavergia darbininkus. 'organizavimo

Minėta kompanija 
springsus del lovų, matrasus 
sienines lovas ir ;
rakandus. Viso
300 darbininkų. . - -
dabar numušinėjama mokestis, i duojantis ne darbo

darbininkų į 
išdirba uniją.' ir buvo kaipo komitetas 

. j (nors ne visi), kurie vedė de- 
apmušinėja! rybas su kompanija, čia visi 
dirba virš'Pama^me kompanijos “sky- 
Nors visur kad ji paleido juos va- 

> mažuma, 
bet šioje dirbtuvėje yra dau-^et kad išardyt vienybę. Nesu- 
giausiai numušta, 
skyrių neminėsiu, 
numušamos, bet tik paminėsiu! 
rakandų apmušinėjimo i 
riaus arba upholstering dept, 
kaip angliškai vadinama.

šiame skyriuje dirba 
“upholsterių.” O su kateriais' 
ir siuvėjomis pasidarys virš 
šimto. Darbas visų nuo štukių. 
Seniaus čia buvo galima pada-i............................,
ryti pragyvenimas, nes mokes-iful’r.Pirmiausiai3u.V1_ komitetas 
tis buvo nemaža ir sąlygos ge
resnės, Bet persimainius vy
riausiam, superintendentui, pra J 
sidėjo ir algų kapojimas. Rei-į. 
kia pažymėti, kad dabar kom-i . , . . 
panija daro labai atsargiai sul?ld«ntui įtvirtinus, gali eiti 

noksta laukan ar saukti streiką. Tuo- 
■met unija vadovaus .ir rems, .

iems rū- 
! pinties. Meg nutarėm pasiųs
ti komitetą is 5 ypatų pas vir- 
;šininkus delei pasitarimo. Ko- 
;mitetas sugrįžęs raportavo, 
kad kompanija mūs visų ne- 

i priima, galime eiti pavieniais 
;iš naujo darbo prašyti. Kuris 
.bus geras, žinoma, priims, o 
'neištikimus atstums. Neži
nant kitokios padėties, sutiko 
pasiduoti kompanijos terorui. 
Be to, komitetas pranešė, kad 
jau yra priimta apie 20 naujų 
darbininkų,ir superintendentas 
pasakė, kad policijos viršinin- 
|kas ir fabrikantų susivienijimo 
■prezidentas pasižadėjo pilnai 
remti, jeigu kas bandytų 
kenkti jo bizniui ir t. t.

Ir taip likę kovos lauke be 
vadovybės ir spėkų, ėjome at
gal į dirbtuvę prašyti darbo. 
Aš neturėjau tiek drąsos eiti 
arti ofiso, todėl už dviejų blo
kų stovėdamas mačiau (tokių 
įvykių: pusšimtis darbininkų, 
geriausio amato upholsterių, 
vakar energingai išėjo iš dirb
tuvės, kaipo protestuodami 
prieš kompanijos terorizmą, o 
antrą dieną stovi nuleidę gal
vas ir mąsto, ką jie pasakys1 , 

■įsaVo skriaudikams. Tai liūd-

Čia kitu i tikus kompanijai palaikyt juos 
kaip buvo darbe, visi metėme darbą ir 

!išėjome laukan. Mūsų buvo 
sųy. mintis, kad kuomet visi eisi

me, tai kompanija nusileis ir 
'grąžins 

60 'kitaip.
mūsų išėjimas buvo priešingas 
unijos taisyklėms ir neprisi- 

I rengtas. Mat, sulyg unijos, 
tai, iškilus kokiam nors gin-

visus atgal. Bet išėjo 
Vėliaus pasirodė, kad

įtartis su kompanija. Nevy- 
ikus pasitarimas (?—Red.?) 
šaukti visų unijos narių ir kitų 
šakų susirinkimą. Ir tik loka- 

įlui nutarus ir nacionaliam pre-j

algų ' kapojimu, 
visiems antį sykio,! bet po b 1 S’* I’ . . Į | 4-jkf ir raiko, kVoWt •labai 
žai darbo yra. Nes jeigu vi-1 
siems sykiu kirstų, tai ji žino,' 
kad gali nepasitenkinti ir iš-Į 
eiti į streiką. Bet dabar kuo-j 
met vieniems kerta, tai kiti 
mano, kad jų nepalies ir tyli. 
Bet pamato, kad už mėnesio 
kito ir jo eilė atėjo. Ir taip j 
kapoja algas pradedant nuo j 
springsų, lovų matrasų, siuvė
jų ir kol neatėjo iki upholste- 
rių. Kaip žinoma, upholsterių 
.amatas reikalauja daugiau! 
prityrimo, negu kitų skyrių ir 
todėl čia kompanija žino, kad 
su jais bus sunkiaus, negu su 
kitais. Todėl ji laukė “slack 
sezono.” Ir štai, po naujų 
metų pigesnės rūšies rakandų 
setus pradėjo dirbti dalimis, 
už numuštą mokestį nuo 25% 
iki. 46%. Tai pašėlusiai daug 
numušė. Pirrųa to, bosas pa
leido sau netinkamus darbi
ninkus, kurie jam daugiau pa
sipriešino ir manė, kad viskas 
bus gerai. Bet darbininkai, 
kuriems metus laiko ėmė tą 
amatą išnriokti, ir kuomet nu- 
jrinšfc tiek; dątig, kad tik bėga- |

BROOKlYNlEčlAl!
Kas tik gyvas važiuokite 

‘ spaudos pįkniką ) ,

30 -
Gerai įsitėmykite antrašą:

KUHN'S PARKE
Turixis Hill Road

Bridgeporto priemiestyje
Fairfield, Conn.Jei Jūs Kenčiate

Nuo by kokios kraujo Ilgos, skaudulių, 
skūros ligų, vidurių, širdies ar jaknų il
gų. Inkstų ar pūslės nesmagumų ir ren- 
matlsmo, šaukitės prie manfs, o gausi
te sau naudos iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATI1KA ATT- /AM
DA IR PATARNAVIMAS J) IiLfin 
IKI PAGYDYMO

Bejlglai Specialiai PrišiBriml
OFISO VALANDOS t nuo » ryto iki 8 

vai. Vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po -pietų.

ANDREW EGAN, M. D.
1134 BERGEN ST.. BROOKLYN. X. V.

Puslapis Penktas

Kad palaikyt laibą fi
gūrą, nieks negali 
užginčyti teisingumą to 
patarimo:
‘‘SIEK LUCKY VIETOJ

SALDUMYNO.”

A. F. STANKUS

jimą

151

66

© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers

■ui
i

ĮŪ

6102 Grand Avenue 
M a s pet h, L. I., N. Y.

Kampai Clermont Avenu* 
TELEPHONE: JUNIPER »7»«

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”

21 
3 
!y! 
fi(PASIKASO)

^čia paduodamas 
skaitlines patikrino 
ir patvirtino LY
BRAND, ROSS 
BROS. IR 
MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų
Patikrintojai ir The American‘Tobacco Company, 
Auditoriai. Incorporated

o 
o 
y 
2FRANK A. URBAN’S PHARMACY

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________________  ORDER BLANK ------------ ------------------  

Siųsdami pinigus iu «avo adresu, užrašykite:

A6, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIĘNĄ DOLERI, už kurj malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymai*, 
kaip vartoti.
Vafdas ........ ..............................—J.----- -------------- —■—-——..........-.........

v.

Labai Parankus Kižemnis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLISKAI-LIETUVISKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir draugas.
KAINA ll.TBe

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

SKAITYKITE m 
PLATINKITE 

“LAISVE

I

Bell Phone, Poplar 7MB

Graborius-Undertaker
išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir ui žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite

kainą.
1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone____________ Main
Bell _ -Oregon

9669
6136

Prigavingi Atlyginimai 
vien tik sutraukia domę ant to 
fakto, kad svarbūs atradimai ryšyj 
su pritaikymu kaitinimo prie puiki
ausių tabakų sudaro pamatą slapto 
kaitinimo proceso Lucky Strike 
gaminime—“It’s Toasted” . ( Apke
pinta). Apkepinimas žymiai prisi
deda prie malonaus Luckies kvap
snio ir tuo pačiu klaiku prašąlina 
karčias ir erzipančiasi medžiagas. 
Kaip kad paliudijo 20.679^ dak
tarai, Luckies mažiau 'teėi’fcina, ne
kaip kiti cigaretai.

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir toliau 
kiekvieną subatos vakarą skleis savo muziką, 
nuo vieno vandenyno iki kito, per N. Ii. C. 

radio tinklą.

It’s toasted”
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

VIETOS ŽINIOS
Iš Troko w 54,175

darbininkai sakė: taip, mus : ' 77 .
Du ginkluoti plėšikai sustab

dė Elęto kompanijos troką, 
kuriuo buvo vežama jos pini
gai į banką, ties £9th St. ir 
1st Ave., New Yorke; revolve-, 
riais grasindami dviem vežė- 

jjam, išplėšė $4,175 pinigais

kompanija išprovokavo išeiti 
i laukan;-mes išėję likomės be 
Į vadovybės ir spėkos į)er mūšų 
unijos nekaringumą. Bet tai 
tik yra mums pamoka, kad 
nepasiduoti jokioms kompani
jos provokacijoms ir kad, ei-. v . . 
nant į kovą, reikia prisireng-1 $1,800 čekiais, ir pabėgo, 
ti ir apskaitliuoti ne tik savo, 
bet ir priešo spėkas. Taip, 
nors skaudžiai likomės sumuš
ti ir atstumti atgal nuo mūsų 

južbrėžtų pozicijų, bet tai se
kamą sykį žinosime, kaip pri
sirengti ir susiorganizuoti, kad 
vesti kovą ne tik su kompani
jos viršininkais, bet su polici
ja, kariuomene ir teismais, ku
rie visada gina kompahijų' in
teresus. - ‘ 1

Proletaras

iHsiiiaiiiaHiomoiiisiiisiiiBHiaitismsiiiBHiGiitsiiioiuBtitGniBmsiitfliiioiiiaiHgiiigHiO,DIDŽIAUSIA LIETUVIU ?APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Hrhan’c Cnlrl Pnwdare (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- 
|U|U(U1«> VUIU i’UVYUvrb bijo. Už 75c už baksą apsiginkluok 

, i nuo savo amžino priešo l (
Ilrhfl I a Y Talis centai už skrynutę) yra tai kantfolė prieš UI UU JLuA Įduokit^ amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė- 

į—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS

No. __

Miestai

.St. or At*.

State.—

ir

CINEOVOS KRUTAMUJy
PAVEIKSLU BENDROVE

Kuri Trauks “Laisvės” Pikniko 
) Krutanti u ošiu s Paveikslus 
1927 metų pabaigoje grupė 

krutamu jų paveikslų mylėtojų, 
lietuvių, > susidomėjusių šioj 
šrityjej? sųtv'ėrė augščiau miriė- 
tą^b-vę'.

ši : brVė yra . legaliai įre^st- 
ruota’^New Yorko • valstijos 
b-vių,’biure 'ir1 tiiri< pilną1, teisęSKAITYKITE TO

PLATINKITE ‘‘LAISVĘ” skelbtis ir savo darbą ' varyti
, :h- ’ • •{

1928 metų bėgyje buvo su
rengta keletas vakarų ir pikni
kas, be to - buvo sutvertas ar
tistų mėgėjų ratelis, kuris tu
rėjo apie 30 narių, šiame ra
telyje buvo praktikuojama: 
grimavimas, veido mimika, ir 
lošimas scenoje bei kintamuo
se paveiksluose. šis ratelis, 
vedamas Juozo Tamųšaičio ir 
J. Naviko, sustatė ir nufilma
vo Staten Islande, vieno rato 
veikaliuką, kurį gal ne vie
nam teko matyti. Toliau-, ti
kimasi dar daugiau nuveikti, 
su parama iš visuomenės, ku
rios tikimės vis daugiau ma
tyt mūsų parengimuose.

Šių metų pereitame mėnesi
niame susirinkime nutarta, 
greitu laiku surengti įdomų, 
margą pikniką, apie kurį bus 
pranešta vėliau.

Toliau svarstyta “Laisvės” 
pikniko; filmavimas (trauki
mas jo krutamu j ųpayeįksl.itO 
ktiįlsų kaip žinote,' įVykšį.7 d. 
liepos šĄ m.,. v Ulmer Y-Parke, 
Brdpklyne.Nepraleiskite pro
gos pirmu j kart būti nufilmuo
tais. z •»—

me akis į akį. Būtų gera, 
kad ir kitų b-vių ar d-jų va
dai surengę ką nors įdomaus, i 
o leistų mums nufilmuoti. Tik-! 
slas mūsų tuos judžius pla-1 
čiau parodyti amerikiečiams, o 
progai pasitaikius ' pasiųsti 
Lietuvon.

Del platesnių žinių apie 
korporaciją, kreipkitės šiuo 
antrašu:

Tel

K. Diek,
407 Keap St., 

Brooklyn, N. Y.
Valdyba.

Stagg 0676.

Atnešė Suparalyžiuotą Į 
Teismą

Jau 24 metai gulinti lovoj, 
su paralyžiuotais raumenimis, 
Isabella c.Va ii g h j ip ienė, 
Brooklyrieį 4 bu^o atriekta ant. 
ligpnįų . nešyklip, į ^Auį^čikušią’ 
Tėišnfą, k&i^o jškuriclėją Cfo.w-’ 

,‘ėįl' knygų ' leidimo i.kompanij6s. 
-Tbs :' kdhipąn'ijos1 ’ automobiįis 

.. ___miftįfilii•*sųwŽįįtėjd' Ys^bę'llos
Dalyvaukite ku.oskait- vyrą; 'ir 'jinai Južįtai Yėikalau- 

lingiausiūi; ■.linksmai ‘ susitiksi- ja'. $50;000 atlyginimo.

r

MOTERIMS:
Panėdčliais Ii 

utarnihkaia
ATDARA 

DIENĄ IR 
NAKTĮ

\Trys gariniai kambariai delei IŠsIpčrimo: Rusiškas, Turkilkas Ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambary*; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts. 
'TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 MOKYKLA SU REPUTACIJA '«MaB 

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradek 
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.

PERSITIKRINKIT1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
{ėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

x=«

RUSIŠKA ?PIRTIS TURKIŠKA

FYTOA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A rAnhi LAIIUL Nuo 8 Tt ryto iki 6 valc: po 6 VaL__75c
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta RusiSkai-Turkižka Pirtis dabar atidarė natijfetudoe 
rūžies maudynes su moderniškais pagerinimais

čia {taisyta didelis plaukimui prūdas su tviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI



Puslapis šeštas ''
4.; ‘ _____
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VIETOS ŽINIOS
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50 Detektyvų Įieško

Seny Narių Pagerbimui 
Vakarienė

Aido Choro Išvažiavimas

, PHILADELPHIA, PA. 1
Pranešame vaikučiams, kurie lan

ke A. Ž. V. Draugijėlės mokyklėlę 
metinėj dalyj kad L.D.S.A. 80-ta 
kuopa nutarė tos mokyklėlės nariams 
duoti pietus veltui savo draugiškam 
išvažiavime, kuris bus nedėlioj, 30 
d. birželio, Burholme .Parke, Fox 
Chase. Tat kviečiame visus minėtos 
mokyklėlės narius atsilankyt.

Rengėjos.
(151-152)

Tą vakarienę rengia A. L. 
D. L. D. Centras, subatos va
kare, liepos (July) 6 d., “Lai-! 
avės” svetainėj. Vakarienė! 
bus duodama lygiai 7:30 vai.! 
vakare, šioj vakarienėj daly
vaus iš tolimų kolonijų drau
gų ir draugių; taip pat daly
vaus seni revoliucionieriai'. Bus 
puiki programa: dainuos mū
sų visų mylimos dainininkės, 
Menkeliūniūtę ir česnavičiūtė. 
Drg. L. Prūsėika pranęša, kad 
iš Philadelphijos atvažiuos 
dainininkės drg. AĮ. Vąidžiulįe- 
nė sb Maciūte, kurios irgi pa- 
dainups. Taipgi bus 
smuikininkas.
- Gaspadinės, mūsų 

sios draugės gaminti 
nę apsiėmė Marytė Vaicekau- 
skiūtė, Deikienė ir Čepulienė. 
Jom pagelbės ir kitos draugės.

Tad yra kviečiami dalyvau
ti; vakarienėj Brooklyn© ir 

.visos apielinkės draugai 
draugės bei simpatizatoriai.

Kviečia Rengimo Komisija.

Nedėlioj, 30 d. birželio, 
Forest Parke, bus Aido Cho
ro išvažiavimas. Bus progra- 

l'ma, valgių ir gėrimų. Aidie- 
jčiai stengsis patenkinti visus 
savo patarnavimu — neikiek 

< neprasčiau, kaip kitų išvažia
vimų rengėjai.

Prie to'prašom visus atsilan
kyti ir paremti Aicjp Choro iš- 
važiaviirfą taip, kaip Aidas re
mia kitų išvažiavimus. Chorui 
ir finansų jau reikia.

Kviečia Aido Choras.

ir gabus

patyru- 
vakarie-

iš 
ir

30,000 Kriminalistų Yra
New Yorke ■ 1

Didžiajame New Yorke 
30,000 vagių, plėšikų, žmogžu
džių, opiumo pardavinėtojų ir 
kitokių kriminalistų, kurie pa
laidi vaikščioja, neareštuojami, 
kaip kad Washing-tone pareiškė 
W. H. Ellis, narys Amerikos 
Advokatų Susivienijimo Komi
sijos.

yra

L D. S. A 111 Kp. Narėms ’
Jersey City Majoras 
Nusukęs $400,000

Pasiųsta 50 detektyvų jieš- 
!kot, kas nušovė buvusį kumš
tynių promoterį Frank Marlo- 
wą, krūmuose, ties Flushing 
kapais. Jis buvo vienas iš žy-n 
mesnių naktinių paukščių New 
Yorke, kurie, bešusdami gir
tuose kliubuose, ' neišvengia
mai sueina pažintin su ponis- s . r -x.
kai pasirėdžiusiais kriminalis- k.u°Pa rengia didelį pikniką panedė-

PARSIDUODA saldainių ir station
ery krautuvė, laikoma visokių daik
tų, biznis senas ir gerai eina. Prie 
krautuvės yra 4 kambariai gyveni
mui, randa tik $30.00 j, mėnesį. Par
siduoda prieinama kaina. Pardavi
mo priežastį sužinosit ant vietos. 
Kreipkitės po No. 167 Hobart Ave., 
Bayonne, N. J. (151-62)

PAJIEŠKOJIMAI

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stiliuj

TORONTO, ON71., CANADA
Pranešame, kad Sūnų ir Dukterų PAJIEŠKAU draugo Stanislovo Mi- 

Pašelpinę Draugija, K. L. Jaunimo kušausko, Višakio Rūdos parapijos,
Sąjunga ir A. L. D. L. D. 162-ra

tais.

Nevalia Apsitvert nuo, 
Orlaivių,

žemes ir namų savininkai 
aplink Roosevelt Field, L. L, 
orlaivių stoti buvo besitaria 
atsitvert 125 pėdų augščio ne
permatoma tvora nuo to orlai
vių daržo. Pasiteiravus, ta- 
čiaus, jie patyrė, kad toks ap- 
sitverimas nėra leistinas įsta
tymais, kuriais uždraudžiama 
net augštus namus statyti arti 
orlaivių stočių, kad neužkenkt 
jų pasikėlimui bei nusileidi
mui.

Nusišaudamas Paliko 
Smegenis Mokslui

Endziulių kaimo, Jenkių valsčiaus, 
. Abu kartu atva- 

Meldžiu jį pa-lį, 1 liepos-July, ant drg. Masio lo- žiavome į Ameriką.
to, Westone. Pradžia 12 vai. dieną, tų atsįšaukti arba kas ^mote^pranes- 

! Kadangi tą dieną pripuola Canados ’ OOA ” ’’ * "
Dominijos valstybinė švente, tai visi 
būsite liuosi nuo darbo ir turėsite 
progą praleisti laiką ant tyro oro 
lietuvių farmerių kolonijoj, o sykiu 
paremsite pažangiųjų draugijų pa
rengimą, deurio pelnas skiriamas sta
tymui Liaudies Namo. Kaip svarbu 
Toronto lietuviams turėti nuosavų 
namą, taip; sfarbd dalyvauti tame 
piknike, nuo kurio pelnas skiriamas 
tam

kit. P. Rudaitis, 820 Bank St., Wa
terbury, Conn. (150-155)

REAL ESTATE
! NAMAI ŽEMES 

I 4 <

tikslui.
Kviečia Rengėjai.

(151-152)

NEWARK, N. J.
A.-L. D. L. D. 5-tos kuopos susin- 

kirfias bus pėtnyčioj, 28 birželio, po 
No.j‘79 Jackson St., 8 vai. vakare. 
Visi nariai ateikit ir kurie neužsimo
kėję pasistengkit užsimokėti, nes šis 
paskutinis mėnuo užsimokėjimui. Vė
liau reikės > mokėti įstojimą. Taipgi 
turime išrinkti darbininkus del pik
niko, kuris bus 30 d. birželio, ant 
M. Fenske farmos, Livingston, N. J.

Org. B. J. Sutkin.

ak- 
tfi-

PARSIDUODA gera farma, 200 
rų žemės, pusė dirbamos, pusė 
rios. Esu našlė, negaliu prižiūrėti, 
tat priversta parduoti labai pigiai. 
Kas nupirks, nesigailės.—M. Pec- 
kauckas, Box , 151, Cantenbury, 
Conn. ’ ' ‘ (150-152)1

Pavalgius čia maloriu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramia! pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

----------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------------- --

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

demok- 
per pa- 

išleido

, Sukčius Jersey City 
ratas majoras Hague 
skutimus 10 metų 
$400,000, lėbaudamas kaip 
milionierius, kaip kad apskai
to New Jersey valstijos repu- 
blikoniško seimelio komisija 
Trentone. Į klausimą, kaip 
ir -kur jis gaudavo tokias su
mas pinigų, majoras atsisakė 
duot atsakymą, tik pareiškė,

poną majorą tardyt už prie
šingų balsų pasisavinimą bei 
suvogimą pereituose rinkimuo
se.* i U M'j J ' i : r A '."‘f 
gčlj ---------- —T-
Brooldyno Delegatėms

. Visos Brooklyno draugės de
legatės, važiuodamos į Linde- 
ną,į Lietuvių Darbininkių Susi- 
vienįjįipo 1-mo Rajono konfe
renciją, 30 d. birželio, susto
kite 7 :§0 vai. ryte ant Hewes 
stoties. Nuo minėtos stoties 
visos drauge važiuosim į savo 
konferenciją.,

•Visom draugėm yra žinoma, 
ka<L konferencija prasidės 10 
vąį. ryte, tai mums būtinai rei
kalinga* išvažiuoti minėtu lai
kui kąd nĮuvažiavus į laiką, 
nes po konferencijai turėsim 
dalyvauti savo piknike.

Naktibalda.
(151-152)

50 Fabrikantų Nori 
Susitaikyt su Kailiasiuviais

Per keletą , dienų nuo kai- 
liasiuyių streiko pradžios jau 
50 fabrikantų atsikreipė į uni
ją, siūlydami susitaikyti. Strei
kas pina už 40; valandų darbo 
savaitę*: didesnį uždarbį ir 
bendrąjį darbo sąlygų paleng
vinimą. į ? < (j > * • ■ | ' ;

, Streikę iki $iol areštuota jau 
1^64 p iki e tn ink ai. ,
’ !' •- - -__ u——

Iš Masinio Protesto Mitingo - 
Prieš Audėją Tironus

.► Tūkstąnčiai darbininkų su
plauks į masinį mitingą Union 
Square,! antradienio vakare. 
Dalyvių ūpas buvo labai paki
bs, ypač prieš kapitalistinius 
tironus, kurie dabar Gastoni- 
joj ryžasi pasiųst į elektros 
kėdę kelioliką tenaitinių strei- 
kierių ir veikėjų. Kalbėjo 
drg. Fosteris ir kt. Apart kit
ko, kalbėtojai išdėstė ir new- 
yorkinį kapitalistinės valdžios 
ir teismų smurtą prieš strei
kuojančius vąlgyklų darpįnin> 
kus, kailiasiuvįus jį kitus. Vi
sa minia nubalsavo rezoliuci
ją, reikalaujančią 'paliuosuoti 
teisiamuosius audėjus1 Gastoni-

j*JUi

Ketvirtadienį, 27 d. birželio, 
8 vai. vakare, 10154—110th 
St., Richmond Hill, įvyks mū
sų kuop*os nepaprastas susirin
kimas. Visos narės atsilanky
kite, nes turime labai svarbų 
reikalą.

A. Bieliauskiene.

Eilinių Amalgameity Mitingas 
Prieš Hilhnaną

Šiandien', ■ 5 :30 vai. vakare, 
susirinks 'Amalgameity Kriau
čių Uhijos eiliniai nariai į StU- 
yvešant Casino, 219 Second 
Avė., NeW Yoidce;1 išdirbs to
lesnius planus kovai prieš hill- 
maniškę unijos valdybą,1 'kuri 
kafekart vis labiau persekioja 
ir terorizuoja kairesnius darbi
ninkus.: ' Mitingą šaukia Eili
nių ’Narių Komitetas, suside
dantis iš 35 asmenų, kurie bu
vo išrinkti nesenai įvykusioj 

>kon-kovojančių ‘amalgameitų 
ferencijoj.

Ridgewoodo A. L D. L 
55 Kp. Susirinkimas

D.

kta-
8 d.

Susirinkimas įvyks j 
dienio vakare, 7:30 vąį. 
birželio, 147 Thames St.^DČ- 
gulio svetainėj. Visi -kviečia
mi atsilankyt į laiką.

Organizat.
. (151-152)

Apdegė Didžiausias 
Apartmentinis Namas
Bronxe

Hotelyj McAlpin
Amerikos laivyno

nusišovė 
oficierius 

John Taylor; paliko ^raštelį, 
užrašydamas savo smegenis 
vienai vietinei medicinos mo
kyklai ištirti. Jis sirgo nervų, 
suirimu, buvo nusiminęs. Te
gul daktarai tyrinėja, kaip at
rodo smegenys nusiminusių 
žmonių. Tayjor buvo 27 metų 
amžiaus.

NEWARK, N. J.
Linksmą išvažiavimą, rengia Am. 

Lietuvių Darbininkų Literatūros Dr- 
jos 5" kp., nedėlioję, 30 d. birželio 
(June), 1929, ant Mike Fenske Far- 
mos, Livingston,^ N. J. Pradžia 10-tą 
vai. pirm piet/ Įžanga: tik už 50c 
Čekių nusipirkite ir už tą vertę gau
site užkandžių. Užkviečia Rengėjai.

Kelrodis: Visiems parankiausia pa
imti busą nuo Broad St., Washing
ton Park, su užrašu Morristown, ku
ris! eina kas pusę valandos ir va
žiuoti iki Sycamore Ave., tada "drei- 
veris” iššauks "Lithuanian Picnic,” 
tada išlipkite ir eikite j girią ir ra
site minėtą išvažiavimą. Važiuojant 
su "bričkoms” iš ’ W.„ Orange, vienas 
kelias Northfield’* Ąve Vhs važiuokite 
toi, kol rasite iškabą stiF užrašu*: 
Lithuanian Picnic ir sukit tiesiai kaip 
iškaba rodys. (150-151)

PARSIDUODA namas, 5 kambariai, 
elektra, miesto vanduo, garadžius, 

trys ketvirtdaliai akro daržinės že
mės, yra vaisinių medžių-obelių, grū- 
šių, taipgi vištininkas, įvairūs įran- Į 
kiai, 2~'tQnąi/anglių, malkų. Namas 
randasi arti dviejų didelių miestų.' 
Pasinaudokit proga nes greitam pil
kėjui' parduosiu labai pigiai, tik už 
$3,600. T. N. Nichols, 89 Foundry 
St., So. Easton, Mass. (148-1153)

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš plet'; 2-8 po piet.
Ketvergais ir eubatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg nutarties.

Telephone, itagi 44W

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUSj.

(Undertaker) a \

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) q • 

Brooklyn, N. Y.

SPORTAS
"IIIIIHIIIIHIIIIIUIIIUIIIUIUHUUiHiiiiHHmmm,,,,,,,,,,,,  111 < 11111111111 () 1111 > f>

Nedičkis graikų ristikų ęam- 
pionas, gražusis Jim Londos 
parito^s^nbųjį, Ukrainą fc,vą- 
ūanį, feno Regiment Ąrmo- 
ry, New Yorke.

. t , . ■ T : ' j ;

(Daugiau New Yorko žinių: 
5-tam Puslapyj)

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 80-tos Kuopos Draugiškas 

Išvažiavimas
Nedėlioj, 30 d. birželio, yra ren

giamas viršminėtos kuopos draugiš
kas ir linksmas išvažiavimais Į >Bur- 
lom Parką, šitas draugiškas išvažia
vimas arba piknikas bus gania svar
bus, nes jame^ dalyvaus d.' Jeskevi
čiūtė, “Darbininkių Balso” redakto
rė, iš Brooklyn, N. Y. Bus užkan
džių ir minkštų gėrimų. Taip pat 
bus įvairių žaislų ir laimėjimų. Va
žiuojanti į šitą ,draugišką ir linksmą 
išvažiavimą, paimkite karą ant 5-tos 
gatvės, No. 50,Fox Chase, ir važiuoti 
iki Cuttman Si.; čia išlipę paeikite 
į kairę kelis blokus iki giraitei ii4 
rasit pikniko vietą. Visi ir visos 
kviečiami dalyvauti.

Rengimo Komitetas.
(150-2)

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas kursas 
tik $25.00. Ateikite ir persitikrinki
te. Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER COLLEGE,

612—10th Ave., cor. 44th St., 
New York, N. Y.

141—165

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes 1 
taisome 
me gerai ir pigiai. __ 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452. ?

budavojame naujus namus,j 
senus, visokį darbą atlieka-, 

ii ir pigiai. Taipgi taisome
Reika-

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. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

Telephone, Greenpoint 232®

J. GARŠVA

Tel., Stagg 5878

/ į ' ' } LIETUVIŠKA ; 1 , į .

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir — 

BEAUTY PARLOR

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

; i ir mąliorius
Nufotografuoja 

c s j ir numaliavoja 
visokius p a- 

A > veikslus jvhi- 
K riorųis spalvo
si mis. Atnau- 
ĮV jina senus ir 
w kr a j a v u s ir 
' sudaro su 

amerikoniškais
Darbą atlieku gerai ir pigiai

Kreipkitės iiuo adresu:
J0A14S STOKES

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTOfclUfl 

Išbalzamuoja ir laidoja nuųiiraalųa 
ant visokių kapinių; parsąmdo MR> 
tomobilius ir karietas, veselijotns, 
krikitynoms ir pasivažinijįmano.

231 Bedford AyeAuo^'
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVĄNBAO„
GRABORIUŠ

.A. L. D. L. D. 172-ra kuopa ren
gia išvažiavimą (Autingą) nedėlioj, 
30 d. birželio, toj vietoj, kur visa
da rengiama—ant Aqueduct Tunelio. 
Prasidės 10 vai. ryte ir trauksis iki 
vėlumos. Kviečiame visus vietinius 
ir iš apielinkės atsilankyti ir sykiu 
pasilinksminti, žinote, kad vieta la
bai graži, galima ir maudytis, nes 
yra puikus prūdas. Tat nepamirški
te atsilankyti. Jeigu tą dieną lytų, 
tai išvažiavimas bus 14 d. liepos.

Kviečia Rengėjai.
(151-152)

D’ETROIT, MICH.
A. L. D. L. D. 52 ir 188 kuopos 

rengia ekskursiją j Bobla Park su- 
batoj, 29 d. birželio. Laivas išeis 
iš Woodward prieplaukos 9 ir 110 
vai.. ryte. Kviečiame visus dalyvauti 
išvažiavime, nes tuomi paremkite or
ganizaciją ir smagiai laiką praleisi
te. 
40c.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Pranešimas

Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 
Amer. 11 ir 80 kuopų svarbus drau
giškas pasikalbėjimas įvyks 1 d. lie
pos, 1214 Spring Garden St., Phila., 
Pa., 8 vai. vakare. Į šį susirinkimą 
kviečiamos visos draugės kaip vie
nos, taip ir kitos kuopos skaitlingai 
dalyvauti ir atsivesti gerų simpati- 
kių darbininkų judėjimo. J?iame su
sirinkime kalbės drg. Jeskevičiūtė 
apie moterų svarbias užduotis. Da
lyvaukite skaitlingiausiai.-

J. Bender.
(150-2)

REIKALAVIMAI

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, . N. Y, 

Telephone. Stagg 0781

MALONAUS PASIMATYMO
PRANEŠIMAS MOTERIMS 

IR MERGINOMS!
Mes nupirkome dvi naujas ma

šinas del permanent Wave, Eu
gene ir Nestle Circuline Methods. 
Tai yra vėliausios mados mašinos 
vėliausiais moksliniais patobulini
mais. Kviečiame visas atsilanky
ti ir išbandyti mūsų patarnavi
mą. Užtikriname, kad mūsų pro
fesionališku patarnavimu visi bū
site užganėdinti.

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir

mes esame 
srityje del

užeiga

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

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

♦ .
z wllfrT

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N> Y214 Perry AvenueREIKALINGA patyrusių merginų 

arba moterų išrankiojimui svederių 
skudurų.—J. Einsenberg Co., 55-57 
Montrose Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 

I Stagg 3456 (150-152)

$10.00
specialistai 

merginų irTikietas į ąbi pusi 75c, vaikams 
Rengėjai.

I L _ Į. * .... I t 1

CLEVELAND, OHIO
A. L. D. L. D. 190 kuopos susirin- 

diena yra amerikoniška šventė, tai 
susirinkimas bus panedėlį, 1 d. lie
pos, Slovaniah Home svetainėje, 
15810 Holmes Ave. Pradžia 8 vai. 
vakare. > Visi nariai įsitėmykit, kad 
susirinkimas bus 1 liepos, ir atsi- 
ląnkykit, nes yra svarbių reikalų. 
Taipgi reikės rinkti delegatai j 4 
Apskričio konferenciją, kuri įvyks 14 
d. liepos.

> ! , 1 J. Žebrauskas.
(151-152)

Apdegė didžiausias baigia
mas statyti apartmentinis na- 
maš Brėnitė, ties Jerome Ave. 
ir J64th4 Št. , Gaįsras , padarė [kimas papuola 4\17fieį7s7 bet'kad*tair J6.4ih Št, , ,
pūsaintiro : miliono! dolerių nuo
stolių. Tame name būtų ga
lėję gyvent 350 šeimynų.

REIKALINGA patyrusios i merginos 
"Sausage Casings.” Atsišaukite. — 
Sayer & Co., Inc., 208 Moore St., 
Brooklyn, N.“ Y. (149—151)

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

antrašą:

Taipgi 
grožybės 
vyrų.

Gerai įsitėmykite
ANTHONY MOLLYN

578 Grand Stret
BROOKLYN, N, Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

' ’4 Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolėj,“ šaknys Ir Idtpkie 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, tarj>e kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Teatro Kasierius Suplanavo 
Užpuolimą ant Kasos

Areštavo Wm. Deeganą, 
Chanin teatro kasierių New 
Yorke, ir du jo draugu, už iš
plėšimą $8,200 iš to teatro ti- 
kietų ofiso. Deeganas buvo 
susimokinęs su savo draugais, 
kad padaryt tą apiplėšimą ir 
suverst kaičią ant kitų, “ne
žinomų”', plėšikų. Jis pasiau
kojo tiek, jog leidosi, kad jo 
sėbrai suduotų jam revolverio 
rankena per galvą ir surištų 
jįjį. ‘ Plėšikai pinigus pasidali
no; daugiąųšia teko pačiam 
Deeganu(, kuris, yra <19 metų 
amžiaus. Jis savo dalį pasidė
jo viename Jersey City banke, 
saugos dėžutėj ei iš kur galima 
būsią tuos pinigus išgauti.

PHILADELPHIA, PA.
D. S. A. xll-tos kuopos p.usme- 
susirinkimas bus panedėlį, 1

L. 
tinis 
d. liepos,, po No. 1214 Špinng Gar
den St., 8 vai. vakare, 
ateikit, yra labai svarbių reikalų ap
tarti.

Visos narės

Atsiveskit ir naujų narių. 
Organizatorė. 

(151-152)

delPASIRANDAVOJA 5 kambariai 
šeimynos. Visi kambariai šviesūs 

ir su parankamais arti Highland 
parko, vienas1 blokas nuo Jamaica 
eleveiterio. Randą prieinama. Kreip
kitės po No. 114 Norwood Ave., 
Brddklyn, N. Y. Išlipti reikia ant 
Norwood stoties.

(151-153)
PASIRANDAVOJA šeši fomišiuoti 

kambariai. Kas nori, gali pirkti 
visus fomišius ir randavoti kamba
rius, randa pigi. Kambariai randa
si prie vandenio, daug laivų prieina. 
Aš turiu darbą ant laivo, todėl 
norėčiau parduoti. Galima daryti ge
rą pragyvenimą. G. M. Kanton, 420 
West St., 3rd floor, New York, N. 
Y. 147-74

PHILADELPHIA, PA.
A. L. P. Kliubas rengia gražų pik

niką ketverge, 4 d. liepos (July), 
Shultzen Parke, 83 ir Tinicum Avė. 
Vieta labai graži, yra didelė svetai
nė šokiaip's. , Bus skanių valgių ir 
minkšti) gėrimų. Tat kviečiame vi
sus viętos ir apielinkės lietuvius at- 
įsilankyti ir smagiai laikų praleisti. r, . .
Pelnas nuo šio parengimo skiriamas, .partneris, nes vienas negaliu apsi- 
Lietuvos bftdiiolihihš. - ' :: # ~

Rengėjai.
...... . .(161-162)

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA' vokiečių užeiga, lai

koma lietuvio,.( arba reikalingas

dirbti. - Kreipkitės^ po num'. 495 Wy
ckoff Ave., Ridgewood, Brooklyn, N. 
Y. ; I ? . 145-52

NAUJA BUME
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
v Brooklyn, N. Y.

Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijomi 
čepronėlių 
čobrių 
Cyščių u 
Debilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 
Džiugelių

Lelijų taksų 
Rūta 
Ro&ų 
Remuntlių 
Seneso ploklčlukių 4 
šalaviju *
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijųdevynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trilkšolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių

Grybelių 
Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
Juodšdknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių

— -- Parušanijos ir
ų daugybę kt

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

mane, o aš visados kuogrei&ausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G„ Vahtininkaa

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

Phone: Greenpoint 2017, 2269, 1114.




