
Prasidėjo Teisinas Fab 
rikuotojų Priešsovieti- 

niy Dokumenty
BERLYNAS. — Pirma

dienį čia prasidėjo teismas 
rusų monarchist!!, Vladimir 
Orlovo ir P. Pavlonovskio, 
•kurie fabrikavo visokius do
kumentus \prieš Sovietus ir 
juos pardavinėjo įvairiems 
laikraščiams. Jie tapo sua
reštuoti, kuomet bandė par
duoti “New York Evening 
Post” atstovui' sufabrikuo
tus dokumentus, kuriais bu
vo bandoma įrodyti, būk se
natoriai Borah ir Norris ga
vę nuo Sovietų Sąjungos pi
nigų “varymui propagan
dos” už- Sovietų Sąjungos 
pripažinimą.

Teisme Pavlonovskis pa
sakojo, kad jis prisidėjo 
prie dokumentų fabrikavi- 
mo ne su tikslu pasidaryti 
pinigų, bet visokiais būdais 
kenkti Sovietų Sąjungai, nes 
jis yra griežčiausiai nusi
statęs prieš bolševikus ir 
jis mano, kad bile kokia ko
vos priemonė pateisinama. 
Jis prisipažino, kad naudo
jo keturias pavardes, kad 
jo tikras vardas yra Kar
pov, kad jis paeina iš augš- 
tos aristokratų šeimynos, 
kad jo motina buvus prin- 
cesa, Romanovų giminės. 
Sakė, kad jis buvo balta
gvardiečių armijoj ir karia
vo prieš bolševikus.

Orlovas, 47 metų amžiaus, 
sakė, kad jis buvo augs tu 
valdininku prie caro val
džios laike karo. Buvo pri
sidėjęs prie Vrangelio ar
mijos ir kariavo prieš bolše
vikus. Toliaus sakė, kad 
jis .užsiėmė propaganda 
priešj Sovietus įvairiose Eu-j 

•ropos sostinėse.
Orlovas kalėjime
^,privmgė savo pareiški

amą ” -1 -
teisėjui Feldhahn.
me pareiškime visaip išnie
kina Sovietų Sąjungą ir tei? 
sino save . už visokias pro
vokacijas prieš Sovietus. 
Del to pareiškimo įteikimo 
įvyko ginčas tarn valdžios 
prokuroro Ebel ir Orlovo 

^advokato Walter Jaffe. 
^Prokuroras išėjo prieš įtei
kimą pareiškimo teisėjui. 
Teisėjas patvarkė, kad pa
reiškimas turi būt ant 
stalo.

Pirmas Lietuvį

Darbininkę Dienraštis 

Išeina Kasdien, Apart 

Nedėldienių

V ado vauti?
sėneles Jurgeliūtės, SLA.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit r 

Pasauli!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

čia yra fotografija pa-
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Amerikos Imperialistai 
už Laivynų “Lygybę” 

su Anglija
Washington. — Jungtinių 

Valstijų valstybės sekreto
rius Stimson pirmadienį pa
reiškė laikraščių korespon
dentams, kad bile derybose 
su Anglija del laivynų apri- 
bavimo vyriausias klausi
mas būsiąs, tai padarymas 
abiejų šalių laivynų _ galią 
“lygia.” 
laivynų 
stojanti 
valdžia, 
viena iš 
sistengs viena kitą pralenk
ti budavojime laivynų ga
lios.

Žinoma, tai yra imperia
listų blofas. Besirengdami 
prie karo, jie kalba apie vi
sokius būdus “palaikymui 
taikos.” Aišku, kad nei An
glijos, nei Amerikos impe
rialistai nesutiks tikrenybėj 

’sulyginti savo laivynų spė- 
būda-ikas: kaip viena, taip ir kita

'Stimson sakė, kad 
lygybė, už kurią 
Jungtinių Valstijų 
reiškia tą, kad nei 
tų d vie j ų šalių ne-

kretorės, laiško, kurį

siuntinėjo sandariečių

ji .
ir

menševikų klikos rėmė-

jams besirengiant prie per

eito SLA seimo (1928 m.)

Tą laišką talpiname, kad

parodyti, ką daro patys

Pildomosios Tarybos na-

riai, kad pasilaikyti Susi-

vienijimą savo rankose

Apie tą laišką platesnį pa

aiškinimą rasite šiame

Laisves” numery telpan-

čiam Komunistų

Partijos Lietuvių Centro

laike teismo įteikė 
Jis ta-

jo

Jūrų Dugnas Pakilo 100 
Pėdų del Žemės Drebėjimo

Jūrų dugnas Karamea 
White Cliffs apielinkėj pa
kilęs virš 100 pėdu apie my
lios ilgumo plote iš priežas
ties nesenai pasi reiškusio 

/žemės drebėjimo Naujojoj 
Zelandijoj.

Priešais to jūrų dugno

šalis stengsis lenktyniuot, 
didinti, tobulinti laivynus. 
To reikalauja tų šalių impe
rialistiniai interesai.

Sovietų Daktaras Surado 
Naują Odos Vėžio 
Gydymo Būdą

LENINGRADAS. — Ne
senai visos Sovietų Sąjun
gos chirurgų suvažiavime 
Leningrade, L e n i n g r ado 
chirurgas Morozovas pada
rė pranešimą apie jo išdirb
tą naują odos vėžio gydymo 
metodą, pritaikant užšaldy
tą anglies rūgštį.

D-rui Morozovui pavyko, 
taikant savo metodą, išgy
dyti vėžio trejų metų senu
mo žaizdas. D-ro Morozovo 
būdas nereikalingas sudė
tingų priemonių ir srali būti 
vartojamas ir ne ligoninės 
sąlygomis.

Milžiniškais Švedų Degtukų
A 1 XCOAiiJ LU JU1U Į

pakilimo didelė duobė apsi- Fabrikantų Pelnas 
reiškė sausžemy. Duobė yra 
apie 100 pėdų gilumo, apima 
kelių šimtų ketvirtainių jar
dų plotą.

Išlys iš Vatikano
^ROMA.—Pranešama, kad 
liepos 25 d. popiežius išlys 
iš Vatikano ir su ‘‘šventeny-

štęj “palaiminti” susirinku-1 
* ’ s “grieš ninkus.” Tai 

r pirmu kartu viešai po
lius apleis Vatikano te
oriją nuo 1870 metų, kuo- 
t popiežius prarado ga- 

h«. ir “užsidarė” Vatikane. 
Iki šiol buvo liuosnoriu Va
tikano “kaliniu.” Padarius 
sutartį su Italijos fašistų 
valdžia, popiežius tapo na- 
liųosuotas iš Vatikano “ka- 
lėjimo,” susidarė savo kara
lystę ir dabar gali keliauti į 
biję pasaulio kampą mulkin
ti Žmones.

KAUNAS. — Didžiausias 
degtukų fabrikų savininkas 
pasauly yra švedas Ivar 
Kreuger, kuris iš mažo pra
dėjo, bet dabar valdo apie 75 
proc. visų pasaulio degtukų 
fabriku. Ir Lietuvoje jo su
tvertoji “Lietuvos Degtukų 
Akcinė Bendrovė” Kaune 
turi didį fabriką, o kitus 
Kauno fabrikus taipogi 
kontroliuoja. Kreugerio su
tvertosios degtuku bendro
vės traukia milžiniškus pel
nus. Viršutinė jo bendro
vių centralė “Kreuger ir 
Toli” akc. Bendrovė Stok
holme . praėjusiais metais 
turėjo gryno pelno apie 10 
milionų litų, iš kuriu akci
ninkams duodama 25 proc. 
dividendo.

MEXICO CITY. — Pra
nešama, kad buvęs Meksi
kos. prezidentas Calįes pla
nuoja keliauti į Europą.

Biuro- pareiškime.

džiai perskaitykite

reiškimą.

Aty-

tą pa

4

Penki Sudegė Susikūlus 
Automobiliams

ANGOLA, Ind. — Sekma
dienį penki vienos šeimynos 
nariai sudegė, kuomet jų 
automobilis susikūlė su kitu 
automobiliu netoli nuo čia 
ir užsidegė. Žuvo moteris 
O. Tropser, trys jos vaikai 
ir jos uošvis.

GASTONIJOS 23 STREIKIERIŲ VADŲ

GASTONIA, N. C. — Ga
stonijos streikierių teismas 
įvyks liepos 29 d. Bus tei
siami 23 streikierių vadai, 
prieš kuriuos kapitalistai 
sudarė suokalbį, | kad juos 
nubausti už vedimą teksti-

Kruvinas Įvykis Grinkiškio les darbininkų streiko.
Valsčiuje

Grinkiškio valse. Valat- 
kaičių kaime pas Vaclovą 
Kazoką buvo “naminei” ga
minti bravoras. Policija 
bravorą norėjo likviduoti, 
bet savininkai pasipriešino. 
Vienas iš Kazoko kaimynų, 
kaip praneša V. R. M. inf. 
biuras, Ramanauskas su sa
vo šeimyna 'puolė trečios 
nuovados policininką Stan
gą, tas gindamasis Rama
nauską nušovė. Įvykiui iš
tirti nuvyko Kėdainių apsk. 
policijos vadas.

Mexico City. — Praneša
ma iš Vera Cruz, kad iš ten 
Augustino Sandino, Nicara- 
guos sukilėlių vadas, orlai
viu vyks į Merida, Yucatan, 
kur jis apsigyvens neribo
tam laikui.

Washington. — Čia eina 
kalbos, kad į Jungtines Val
stijas atvyks Turkijos pre
zidentas Kemal Paša.

Tokio, Japonija. — Japo
nijos kabinetas, vadovauja
mas barono Giichi Tanaka, 
rezignavo pirmadienį iš 
priežasties opozicijos atakų 
ant valdžios. \

Teisėjas N. A. Townsend 
tarėsi su Gastonijos miesto 
valdininkais.

Dirbtuvių savininkai turi 
paskyrę pusę miliono dole
rių varymui bylos prieš 
streikierius. Manville-Jenc- 
kes kompanija turi pasisam- 
džius apie tuziną advokatų..

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas dės pastangas 
teismą atidėti, kad geriau 
sumobilizuot spėkas gyni
mui streikierių. Jeigu bus 
atmesta reikalavimas atidė
ti teismą, tai bus reikalau
jama, kad džiūrė būtų su
daryta iš kito apskričio.
Mušeikos šaudė Prie Strei

kierių šėtrų•
Kad išgązdintf streikie

rius, Manville-Jenckes kom
panijos nusamdyti mušei
kos nakties metu valkiojosi 
aplink streikierių koloniją 
ir šaudė iš revolverių. Bet 
sfreikieriai tokios provoka
cijos neišsigando’.

Iš patikimų šaltinių su
žinota, kad darbdaviai dėjo 
pastangas s u o r g a nizuoti 
maskuotų mušeikų gaują, 
kad užpulti streikierių ko
loniją, sunaikinti šętraš, su
mušti streikierius. Bet jų 
planai neišdegė.

Pereitą šeštadienį klanie- 
čių delegacija atėjo į strei- 
kierių koloniją ir pareiškė, 
kad klaniečiai nieko bendro 
neturi su uždegimu kry
žiaus prie streikierių kolo
nijos kiek laiko atgal. Tas 
dar labiau patvirtina, kad 
kryžių uždegė darbdavių 
agentai, kad bauginti strei
kierius.

UŽSIMUŠĖ LAKŪNAS
IR DU PASAŽIERIAI

ROOSEVELT FIELD, L. L 
—Wilmer Stultz, lakūnas, ku
ris pereitais metais perlėkė 
Atlantiką, ir du pasažieriai žu
vo pirmadienį, nukiltus jų or
laiviui Mineola, L. I., laukuose. 
Lakūnas bandė vartytis orlai
viu, kad “keistesnių” lėkio j imu 
patenkinti pasažierius. Besi- 
vartant orlaivis krito žemyn 
nuo 300 pėdų augšturho.

Nusišovė del Skurdo

Birželio iš 15 į 16 naktį 
II komisariato I rajone 
Smalininkuose buvęs sve
čiuose pas vachmistrą Den- 
skį jo brolis Emilijus nužiū
rėjo gerą progą, pasiėmęs 
brolio revolverį, kai kamba
ry nieko nebebuvo, nusišo
vė. Paliko raštelį, kuria
me nurodo žudymosi prie
žastį. Nusižudęs del blogo 
gyvenimo.

Ar Fašistų Garbintojai, Ar Darbininkai, 
Kurie Sudaro Susivienijimą?

Kokią Teisę Turi Grigaičio, V itaičio ir Gegužio Klika Būti 
Amžinu Susivienijimo Valdonu?

Komunistų Partijos Lietuvių Centro Biuras, Atsakyda
mas į Reakcionierių šauksmus, Iškelia 

Viršun Jų Veidmainystę

J. V. Koni. Partijos Lietuvių Centro Biuro Pareiškimas

Darbininkų priešai, sandariečiai ir menševikai, savo 
spaudoj' sukėlė didžiausį riksmą apie lietuvių bolševikų 
veikimą Susivienijime Lietuvių Amerikoj. Mat, politi
niai nusivaręs Grigaitis, “Naujienų” No. 141, didelėmis 
raidėmis per visą pirmą puslapį paskelbė svietui labai 
“didelę” naujieną: kad “Bolševikai organizuojasi užka
riauti S. L. A.” . Juk tai “baisus daiktas”—bolševikai 
nori nuversti fašistų agentų kliką Susivienijime ir suda
ryti darbininkų vadovybę. Visas pasaulis turi “sudre
bėti.”

Grigaitis tą “baisią” žinią paskelbė aplaikęs pernai 
vasaros metu išleistą Darbininkų (Komunistų) Partijos' 
Lietuvių Centro Biuro pranešimą visoms lietuvių frak
cijoms. Tas pranešimas jau beveik metų senumo, o Gri
gaičiui jis “didžiausia naujienybė.” Ir Grigaitis džiau
giasi, kad jis sučiupo “slaptą” komunistų dokumentą. 
Ponas Vitaitis taip pat isteriškai šaudamas patalpino tą 
“slaptybę” “Tėvynėj” ir. bando juomi S. L. A. narius 
“nugązdinti.” Bet Š. L. A. nariai nieko baisaus jame ne
ras. Jame nėra nieko kenksmingo Susivienijimui, kaipo 
tokiam. , -**

Ar Vitaičio-Grigaičio Klika Nesiuntinėja Laiškus?
Grigaitis bando iš skiedros vežimą priskaldyti. Per 

kelis “Naujienų” numerius šaukia apie “komunistų suo
kalbius.” Visaip jis mus niekina, kolioja ir baugina S. 
L. A. narius “bolševizmo baubu.”

Vitaitis ir Grigaitis mano, kad to laiško paskelbi
mas, tai bus didelė reakcionierių bomba prieš progresy
vius S. L. A, narius. Jie bandė didžiausiu trenksmu iš
sprogdinti tą “bombą,” bet ji sprogo, kaip muilo burbu
las ir' nenugązdino nei komunistų, nei S. L. A. narių 
darbininkų.,

Kodėl? Todėl, kad tame laiške nėra nieko baisaus. 
Ar komunistai neturi teisės veikti Susivienijime sulig 
savo supratimo? Jie turi tokią pat teisę, kaip ir susivie
nijusi menševikų-sandariečių-fašistų klika. Ar tik Gri- 
gaičio-Vitaičio-Gegužio klika turi teisę siuntinėti laiškus 
savo pasekėjams ir organizuoti savo mašiną pasilaiky- 
mui Susivienijimo vadovybėj?

Paduodami čia tą “baisų” Centro Biuro laišką, mes 
kartu talpiname ir Grigaičio-Vitaičio-Gegužio klikos slap
tus laiškus, kad parodyti S. L. A. nariams, kaip jie daro 
suokalbį Susivienijimą pasilaikyti savo rankose. Panelės 
Jurgeliūtės laišką (kurio fotografija telpa šiame “Lais
vės” numeryj) mes turėjome daug pirmiau (pirma sei
mo), negu Grigaičiui į rankas pateko Centro Biuro laiš
kas. Mes taip pat galėjome šaukti, kaip dabai; šaukia 
Vitaitis ir Grigaitis apie mūsų laišką. Bet mes tame ne
matėme nieko nepaprasto: mes kaip pirma žinojome, taip 
ir dabar žinome, kad sandariečiai, menševikai ir fašistai 
palaiko slaptą mašiną veikimui Susivienijime, kad jie vi
sokiais būdais duodat įsakymus savo pasekėjams. Tai 
paprastas dalykas. Jeigu fašistai, sandariečiai ir men
ševikai gali darbuotis, kad vadovauti Susivienijimą, tai 
ir darbininkai-komunistai turi dar didesnę teisę darbuo-, 
tis, kad Susivienijimo vadovybė būtų darbininkų ranko
se. Kodėl? Todėl, kad Susivienijime priklauso 90 nuo
šimčių darbininkų, o tik apie 10 nuošimčių buržujų, ku
rių reikalus atstovauja ir gina Grigaičio-Vitaičio-Gegu- 
žio klika.

Mūsų Laiškas ir Grigaičio-Vitaičio Klikos Laiškai

Kiekvienas, kuris tik interesuojasi kova bolševikų. 
su reakcionieriais Susivienijime, turi atydžiai perskaity
ti žemiau talpinamus laiškus.

t Pirmiausia paduodame ištisai Centro Biuro prane
šimą, del kurio reakcionieriai sukėlė didžiausią riksmą 
visoj Amerikoj. Tas pranešimas buvo išsiuntinėtas per
eitais metais. Buvo išsiuntinėtas ne slaptai ir t. t. Mes 
niekados neslėpėme ir dabar neslepiame, kad mūsų, ko
munistų, yra užduotis veikti visose darbininkų organiza-

(Tąsa ant 2-ro pusi.)



Puslapi^ Aitras

£
■? » > t ; .

Fer year —L-__
Foreign Countries

SUBSCRIBTIOK RATESi
-------- |6.\)0 Per year, Brooklyn, N. Y. .
-------- 18.00 Half year, Brooklyn, N. Y.

*

i

i

.1

i-

*«.• 
F

I

$

.? ■

3

t

■ D^rtĮUANIAlį DAILY LAISVE
• ’ 1 PwbliBhed by ,

Mthuaniaa Co-operative Publishing Society, Inc.
Avery day except Sunday at 46. Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Trečiadienis, Liepos 3, 1

18.00
14.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. under the Act of March 3, 1879

APŽVALGA
“Valstiečio1 Laiškas”——
Mūs Džiaugsmas
Priįesų X>į&ugsmas ',,

Berlyne ' išeinąs rusų 
koritrrrėvoiiucionierių laik
raštis “Dni” parašė glėbį 
nesąmonių, kurias pavadino 
“valstiečio laišku” Stalinui. 

' Ten :apimama viskas, ką 
tauškia pastariaisiais de
šimčių metų Sovietų Sąjun
gos. priešai ant jos tvarkos 
ir priešakyje stovinčiųjų 
žmonių. Kalbamą “laišką” 
išspausdino “Lietuvos Ži
nios,” o iš pastarųjų—per- 
sispaūdė Amerikos socialis
tų ir klerikalų spauda. Mūs 
priešai; apsilaižydami tą lai
šką spausdina kaipo didelį 
literatišką kūrinį. Tai yya 

. eilinė darbininkų priešų 
1 brikaęija prieš Sovietų 
riausybe.

ir šiek tiek proto, jis galėjo 
matyti iš Baduolių šelpimo 
Komiteto • pranešimo, ^ąd 
surinktus pinigus jis reko
menduoja skirti ne 
vei,” bet Gastonijos strei- 
kieriams ir Priešfašistiniam 
Komitetui. O kuris auko
jęs individualas arba orga
nizacija nesutinka su tom 
rekomendacijom, ' gali atsi
imti savo pinigus atgal.

.Šitaip faktus kraipyti ga
li tik toks nusišmugeliavęs 
gaivalas, kai Pijušelis. A

“Lais-

Kas Turi S. L. A. Vadovauti?
■ _______________________ ■

(Tąsajnuo 1-mo pusi.)

ei jose,, dalyvauti visose darbininkų kovose, plėsti; darbi
ninkišką, komunistinę idėją visur, kur tik yra darbinin
kų. Todėl Centro Biuras, išleisdamas frakcijoms prane
šimą įvairiais kitais klausimais, kalba ir apie veikimą 
Susivienijime. Sekamas yra Centro Biuro pranešimas:

A. D. P. L. F. CENTRO BIURO PRANEŠIMAS
Visoms Lietuvių Frakcijoms

DRŪTINKIME FRAKCIJĄ
ADPLF Centro Biuras nesenai atsibuvusiam posėdy plačiai kalbėjo apie 

sudrūtinimą mūsų Frakcijos. Be tvirtos Frakcijos mes negalime veikti 
kaip reikia, negalime kovot su priešais, negalime užkariauti pozicijas lie
tuvių darbininkų judėjime. Ant toliaus negalima toleruoti pakrikimą mū
sų frakcijose. ’ •

Mūsų visos frakcijos turi. būti veiklios; turi laikyti reguliarius susi
rinkimus, mažiausia vieną susirinkimą > į mėnesį. Susirįąkimuose turi svars
tyti vietos veikimą tarp lietuvių: kaip skleisti komiinibtinę propagandą, 
kaip tinkamai pravesti Darbininkų (Komunistų) Partijos kampanijas ir iš
keltus obalsius. Biuras nutarė, kad frakcijos turi rašinėti į mūsų spaudą 
apie; savo darbuotę, o ko negalima viešai pranešti, tai turi pranešti Biu
rui laiškais. Biuras, turėdamas artimesnius ryšius su frakcijomis^ žinos 
jų stovį,į ^in4st koki^ Ipagelbą bH patįaHmą suteikti kuriai -frakcijai; taipgi 
Biuras turės Į £terą sįūpratimąį p.bie mjisų korhuiji; >tinį judėjimą iąbclnąi. ' į-

Kiekkrienks frakcijos sektetirius tūri b itihąi pranešti, Ikiek! jo frakcijoj 
randasi narių, kiek} ghuta nau’^4 nariĮųį kaijp įąr ai veikia,; ko fpkcij& rėi-

----  L..- piuras 'tik iš; trijįųi ar keturių frakcijų r gavo

ko nereiškia ir jie'Rengiasi• tųi kuopų, balsus, kurios būvą komunistų spau
doje inkriminuotos neva; balsą klastavime. Jiems jokių faktui ir; įrodymų 
nereikia ir jie tuos šmeižtus paleido tik tuo tikslu, kad Seime1 tutėdabii • Sa
vo didžiumą galėtų nepamatuotai tas kuopas apkaltinti ir jų balsus atmesti. 
Jie ruošiasi atmesti 900 balsų tų kuopų, kurios didžiumą padavė už senuo
sius viršininkus ir tokiu budu sudarys didžiumą už savuosius kandidatus, 
šitokį apškaitliavimą komunistai jau paskelbė savo spaudoje.

Sulig pranešimų SLA. Sarygybos Komiteto raštinėj iš kuopų veikimo 
reikale Seimo delegatų ir kitų reikalų, iki Birželio 1 d. sužinojome sekamo 
Seimo delegatų sąstatą: sąžiningų SLA. veikėjų yri 179 ir komunistų par
tijos kontroliuojamų delegatų yra 165, vadinasi tik 14 delegatų didžiuma 
SLA. reikalų gynimo pusėje; Todėl kiekvienas delegatas šiame Seime turi 
dallyvauti, kad Seime nebūtų suniekinti kuopų balsavimai, kaip prie to ren
giasi komunistų partija.

\ žinodami, kad ir gerb. Tamsta esate išrinktu delegatu į sekantį SLA. 
Seimą, todėl ir kreipiamės prie Tamstos, kad pranešus tikrąją padėtį dele
gatų sąstato ir kad būtinai dalyvautumėte Seime. Tiesa, tas sąstatas gali 
dar keliais delegatais vienoje ar' kitoje pusėje pasikeisti, bet didelio skirtu
mo nesudarys. Tuo tarpu turime skaitytis su praeities faktais, kad bu
vusiuose SLA. Seimuose žymi $iąlis SLA. Veikalų sargyboje stovinčių de
legatų neatvykdavo Seiman. Pavyzdžiu, pereito Seimo darbų programoje 
buvo išspaušdinta 186 delegatai ištikimųjų SLA. veikėjų pusės, taČiaus 
Seiman pribuvo iš jų tik 128 delegatai, 
šome Tamstos sekamų dviejų dalykų:

1. Būtinai pribukite Seiman patys 
ištikimus delegatus būtinai atvykti.

2. Jei galima, malonėkite parinkti
ir SLA. narių, nes yra tokių delegatų kuriems reikės pagelbėti bent kelio
nės lėšas apmokėti į Bąltimorę. i • 1

' Su gilia pagarba,
(Pasirašo) 
Vardu SLAi Sargybos Komiteto:

A. Mikalauskas, Pirm. 
| J. Marcinkevičius, Ižd.

• ' Strumskis, Sekr.

Ką mes matome tame laiške? šlykštų niekinimą darbinin
kų komunistų ; raginimą pasekėjų rinkti pinigus, kad'pasiųsti į 
seimą daugiau tokių delegatų, kurie remtų reakcionierius. To
liaus tas laiškas parodo, kad “Sargybos Komitetas” gauna pra
nešimus iš SLA Centro, nes žino-kiek kokių delegatų išrinkta ir namų linkui. Savo miestą pa
th Prie to reikia priminti, kad Vitaitis talpino “Tėvynėj”. (No. siekėme jau po dvyliktos nak- 
7—1928) to komiteto bjaurius šmeižtus prieš darbininkiškai nu
sistačiusius SLA narius.

Kad tas neatsitiktų ir dabar, pra-

ir kalbinkite kitus SLA. reikalams

aukų tarpe ištikimų vietos veikėjų

vy-

Grigaičio Socializmas
“Naujienų” num. 152-ram, 

Ch|ęągpš {skyriuj, pirmoj 
vietoj, išspausdinta sekan
tis! pranešimas:

į • > t - >i ; i » >
ZlLietuvių ^autinė katalikų 

šv. ’ Marijos parapija, turinti 
b^žhyčįą prie 35 ir Union gat- 
yįų^zdtgi.10 ir dabar sekmin? 
gai gyvuoja. Yra visą para
pijos, valdyba—p i r m irtinkaš, 
vice-pirmininkas, sekretorius, 
iždininkas ir globėjai. Yra ir 
kunigas.

^‘Pamaldos sekmadieniais ir 
šiaip šventadieniais bus laiko
mos 9 ir 11 vai. ryte. Taip
jau bus atliekami kiti religi
niai patarnavimai—krikštai, 
šliūbai, pagrabai ir t. t.”
Ar tai stebėtina, kad an

dai Grigaitis užpuolė ant 
Sovietų Sąjungos bedievių 
sąjungos, kodėl ji kovoja 
prieš religiją ir dievus, tam- 
sintojų įbruktus į žmonių

Grigaitis Veržiasi į Biznį
Chicagos subankrūti jusiu 

menševikų organas praneša 
(num. 152), kad jų “Naujie
nų Spulka,” kuri skolina iš 
žmonių pinigus, perrinko 
direktorijatą, į kurį įeiną ir 
Pijušas Grigaitis. Taigi,’ šis 
žmogus ne juokais veržiasi 
į biznį. Jis yra “Naujienų” 
bosu—redaktdrium ir di
džiausiu šerininku, ir “Spul- 
kos” direktorium.

• Tas pats Grigaitis savu 
laiku yra buvęs direktorium 
kūjolo-bingolo, ar kokios 
ten kitos “korporacijos,” 
kuri negarbingai subankrū-

‘The Communist” 
už Birželio Mėnesį

Išėjo iš spaudos No. 6-tas 
j Komunistų Partijos teoreti
nio žurnalo “The Commu
nist,” kuriame telpa, tarp 
kitko, svarbus redakcinis 
straipsnis “The Signific
ance of the Commintern 
Address” (Komunistų In
ternacionalo A t s i 1 i epimo 
Reikšmė); Kapitalizmas ir 
Agrikultūra Amerikoje (Le
nino), Passaicas, New Bed-

galvas? Jis negali juk gir- f°rdas, North Carolina (A.
■ • 1 ■ v • «• t • WJ Ai O Kav» rl N. I Anriiii 1/1 nWeisbordo), Negrų klausi

mas Pietų tekstiliečių strei
kuose (Cyrilo Briggso), Ci
vilinis Karas Meksikoj (Al-

ti >tų, kurie bando apšvies
ti ‘žmones, nes pats visais 
galais mulkina ir išnaudoja
juos/ Šitokiais būdais tasai i viiinis Karas Meksikoj (Al- 
satvras veda savo skaitvto- berto Moreau;, n* kt.

Žodžiu, leidinys įdomus 
i ir turiningas. Verta kiek- 
I vienam komunisfui ir šiaip 
I protaujančiam darbininkui 

apie likvida- perskaityti.

satyras veda savo skaityto-į 
jus prie socializmo!

Jįį? .r; ;--------
Nė: Cento Nebuvo Pasiųsta

virbą, Komiteto Šelpimui 
Lietuvos Baduolių, Chica- 
goš ’menševikų organas su- 
rirjka; kad, esą, dar “nė vie
nas cėntas iš. tos sumos ne- 
buyoį | Lietuvon pasiųstas 
Ar yįį * ‘ neb; paikas toktokiš 
paredškhnhš ? . Jeigu Ko
mitetas j būtų 11 galė jęs pa-- 
siųsti’ ?dalį ( tų? pinigų, tai 
jis būtų galėjęs ‘ pasiųsti 
ir vi&| Sūnių. Bet pebuvo 

iHia... Visokie pačių dar-gali

terorizuojami; pačiam Ko
mitetui* varyti šelpimo dar
bas, paaiškėjo, nebus gali
ma del to paties fašistinio 
teroro. Komitetas, naje, 
galėjo siųsti Smetonienės 
“šelpimo” įstaigai, bet jis 
neįtąm *buvo sutvertas^ jo 
uždaviniu buvo: sušelpt ’Lie
tuvos nadųolius, bet ne buo
žes arba kunigus ir stiprint 
fašistinį režimą.

> $eie, menševikų satyras 
suninka, kad “Laisvė” gau- 
siahti * surinktuosius . pini
gui, fcų. vis žniogus turi hkis

Sovietu Sąjungoje

kalauja nuo Biuro- iki šiol. Biuras 'tik iš; trijų; ar keturių frdkcijū rgavb 
pranešimus apie jų stovį. Del to mės tikrai rįe^inomį, kiek mės frakcijoj | 
turime narių.} • i ' ’ ; • \ i i J

Nuo šio Jaiko Biuras dės pastangas reguliariai kiekvieną menesį siun
tinėt savo pranešimus. Bet taipgi Biuras reikalauja, kad ii' jam frakcijos 
prisiųstų pranešimus. Ą

LĄPELIAI—KAMPANIJOS KLAUSIMAS
Greitu laiku Biuras išleis lapelius rinkimų kampanijos klausime, 

lapeliai turėtų būt paskleįsti kuoplačiausia tarp lietuvių darbininkų, 
peliai bus siuntinėjami ne tik frakcijoms, bet ir ALDLD ir LDSA 
poms. Frakcijų nariai turi sumobilizuoti ir simpatlkus išdalinimui lapelių.

Partija deda visas pastangas, kad šiuose rinkimuose kuoplačiausia pa
skleisti komunistinę prophgandą, kad išaiškinti darbininkams ir biednie- 
siems farmeriams, kodėl jie turi balsuoti už komunistij kandidatus, kodėl 
jie turi remti Darbininkų (Komunistų) Partiją ir rašytis į! ją. Dabar te
kis laikas, kad nesunku užinteresuoti darbininkus komūništlniu judėjimu. 
Streikai, bedarbė, rinkimų kampanija išjudina žmones daugiau interesuotis 
politika, daugiau kalbėti apie partijas, apie valdžią, apie šalies padėtį.

Taigi visos frakcijos turi kelti visose organizacijose, kur tik galima, 
Darbininkų (Komunistų) Partijos rinkimų kampanijos klausimą; turi kal
bėt apie kampanijos rėmimą finansiniai; turi ragint-kitas organizacijas uo
liai darbuotis rinkimų kampanijoj ir paiiukotį į Partijos kampanijos fondą 
kiek pinigų. ' ; .

Taipgi reikia nepamiršti Maginti sąmoriingus darbininkus stoti į mūsų 
Ypatingai geras laikks mobilizuoti naujas spėkas j Partiją laike 

vajaus.
Partiją, 
rinkimų

Tie
La-

kuo-

S, KLAUSIMAS
Partijos nariai, kuriems ,tlk nėra klįūčių, būtinai turi rašytis į S.
Centro Biuro griežtas įsakymas. Jūs, draugai, žinote, kaip yra

Visi 
Tai yra 
svarbu darbuotis S. Jeigu centras nepriimtų, tuojaus apie tai praneškite 
Progresyvių Komitdtui, 46 .Ten Eyck St., ’Brooklyn,, N. i Y.. Jns Įdubs pata
rimą ka tokiai atsitikime daryti. Taipgi visais. S. reikalais kreipkitės 
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prie to komiteto. Frakcijos turi prižiūrėti,< kad jų kolonijose gerai veiktų 
S. komitetais Svarbesniu.^, p.olemikinio turinio raštus S. reikale pirmiausia 
rbikia pasiųsti Progresyvių Komitetui peržiūrėti. Peržiūrėjęs ir pataisęs 
komitetas prisius juos atgal, ir tuomet juos bus galima siųsti į org-aną. 
Jei organas netalpintų, tuomet juos talpinti mūsų š^addbj. Tas reikalinga 
del to, kad nedavus progos sakyti, jog pirma nuėjo į svetimą spaudą. Tas 
nepaliečia paprastas korespondencijas, bet kurios korespondencijos būtų 
polemikinio pobūdžio, tokias patartina pirma pasiųsti Prog. Komitetui.

Biuras pataria: atsargiai, taktiškai veikti S. Vengti bereiklingų išsi
šokimų, vengti koliojamų žodžių. Stengtis įgauti įtaką nepartiniuose na
riuose. Kritikuojant remtis faktais. Negali būt nei kalbos apie S. skal
dymą. Draustina tą mintį skleisti. Negali būt nei kalbos apie veikimo 
sumažinimą S. Rašyti savo pritarėjus, organizuoti naujas kuopas, 
atatinkamą^politinę kovą prieš S. viršininkus.

Kur S. komitetų dar nėra, ten reikia tuojaus juos suorganizuoti.

PINIGŲ KLAUSIMAS
Jau nuo dabar reikia* būtinai pradėti rinkti S. reikalui pinigus.
nutarė neturėt atskiro fondo. Visos kolonijos turi S. reikalams su-

Reikia siųsti visus pini-

Vesti

Biu-

rengtis. Žinokite, draugai, kad be

kuodaugiausia S. antrašų. Siųskite 
rengiasi išleisti, lapelius.

Kelionė į Philadelphiją r
A. L. D. L. D. 25 kuopa 

suorgąnizavo būrį draugų ir 
draugių važiuoti į A. L. D. L. 
D. VI Apskričio surengtą pik- 1 
niką Laurel Springs, N. J. Iš- ’>■ 
anksto nusamdėme stiprų ir 
gerą busą, kad kelyje inebūtų 
jokių nesmagumų, kaip pa
prastai įvyksta.

Birželio 23 d., anksti ry
te, susėdome į busą ir leido
mės Philadelphijos linkui. Bu
šas pleška, net žemė dunda. 
Įvažiavus į Philadelphiją, riet 
policmanus nugąsdinome, visi 
tik žiūri, iš kur čia tokis ga- 
lingas busas, pilnas: žmonių; 
Bet kuomet pasiekėme pikni- •?’ 
ko vietą, tai dar daugiau vie- « 
tinius ir apielinkiniuš nugąs- ■ - 
dinome, nes nuvažiavo daug <:> 
stiprių vyrų ir tuojaus parei
kalavo traukti virvę su, eąstor 
niečiais ir philadelphiečiais. 
Pastarieji pradėjo mikčioti, 
kad jie virvę namie užmiršę 
ir tam panašiai. Mat, ,bijojd, 
kad mes juos nenutemptume 
į savo valstiją.

Išvažiavimas mums labai 
patiko. Lyros Choras puikiai 
sudainavo keletą, dainų. Va
kare, apie šeštą valandą, vėl 
susėdome į busą ir leidomės^

ras
rinktus pinigus siųsti dabartiniam Biuro fondui, 
gus į Centrą, pasiliekant tik kiek svarbesniems reikalams ant vietos. 
Frakcijos neturi apleisti pinigų rinkimo darbo; privalo išnaudoti visus ga
limus būdus sukėlimui pinigų tam tikslui, nes pinigai yra (ir bus) labai rei
kalingi; reikalingi dabartiniam veikimui, leidimui lapelių, ir bus reikalingi 
suvažiavimui. Jeigu gerai prisirengsime, tai galėsime laimėti. Dabar ne
laimėjome del to, kad nebuvome gerai prisirengę—tik už kelių savaičių 
prieš suvažiavimą pradėjome ištikrųjų 
darbo nieko negalima atsiekti.

Frakcijos turi pasidarbuoti gavime 
juos Prog. Komitetui. Tasai komitetas

AGITACIJOS FONDAS
Reikia visada minty turėti Agitacijos Fondą. Frakcijų nariai turi sa

vo susirinkimuose pagalvoti apie suradimą šaltinių gavimui pinigų į tą 
fondą. Galima tam tikslui paprašyti aukų nuo vieno kito biznieriaus, mū
sų simpatiko. Kurios tik kuopos bęi chorai nebloga? stovi finansiniai, pa- 

i raginti paaukoti į Agitacijos Fondą. Garsinkit Agitacijps Fondą.
PALAIKYMAS DISCIPLINOS \

Mūsų frakcijose' yra tokių palaidų narių, kurie nepalaiko komunistinės 
disciplinos, kbrie bile kuri išplepa sV^rinūs Partijos 'bėf" frakcijų' apkalbėji
mus ir nutarimus?,■ apie (kuriuos nereiktų! viešai kalbėti. Frakcijos tokius 
narius turi; ąudisciplinuoti. J Turime kelti Frakcijos įr I partijos autoritetą. 
Kiekvienas narys privalo pildyti frakcijų nutarimus, kuomet tokie nutari
mai būna didžiumos užgirti, nepaisant, kad kuriam gal ir nepatiktų tari
mą^. Pašalinių organizacijų susirinkimupse Partijos nariai neprivalo išeiti 
vienas prieš kitą. Svarbesniais klausimais išankšto turi frakcijų nariai 
pasitarti ir susitaikyti. Kiekvenas narys privalo lankyti frakcijos susirin
kimus. ; ' '

Nafta, 
labai

Geras Marmuras
Pietų- O’setijoj (Kaukaze) pra

dėta eksploatuot Lopansko ra
jone aptikti marmuro 'klodai. 
Marmuras labai geras. Keli 
vagonai šio marmuro parduota 
užsienin. X •

Dar Randa Naftą
Nesenai rasta nauji naftos 

šaltiniai Uralo srityj. 
ištyrus, pasirodė esanti
gera. Dabar rasta nauji naftos 
šaltiniai Vidurinės Volgos sri
ty apie Samarą. Naftos j ieško 
taipgi Kaspijos jūros salose.

Galvijai iš Chinų ir 
Mongiolijos

Rytų prekybos rūmų žinio
mis, į Karkalinsko ir Kujun- 
dinsko jomarkus, kurie atsida
ro birželio mėnesį, iš Mongoli
jos ir Vakarų Chinų bus atva
ryta 70 tūkst. avinų, lig 40 
tūksU stambių raguočių ir 6 
tūkst. arklių. Galvijai bus su?- 
vartoti mėsai.

“R.-Artojas” •

AB P LF CENTRO BIURAS. 
Sekretorius J. Siurba.

Tai kas čia tokio “slapto,” kas či^t tokio “baisaus”?
. Centro Biuras išsiuntinėjo šį laišką ne-kaip8 kokį “slaptą” 

dokumentą, bet kaipo paprastą pranešimą. Tas laiškas buvo 
pasiųsta frakcijoms taip, kaip ir Visi kiti Centro Biuro 
pranešimai. ' ,

Fašistinio “Sargybos Bokšto” Laiškas
Dabar pažiūrėkime,, kokius planus siuntinėja fašistiniai gai

valai, kurie deda pastangas, kad ant Susi vieni j iųio narių spran
do jotų Vitaičio-Grigaičio-Gegužio klika. Birželio mėnesį, 1928 
metais, fašistiniai gaivalai išsiuntinėjo savo pasekėjams sėkamo 
turinio laiškus: ' . '

Sargybos Komitetas 248 Humboldt St., Brooklyn, New /^ork
Geri). TėttlBta*:— . \ '

Turbut jau esate skaitę “Tėvynėje” prie ko rengidsi busiančiam S.L.A. 
Seime konhinistą partija ir'jos diriguojami SLA. nariai. Komunisti; parti
jos organai atvirai, ir aiškiai sako, kad' Pildomosios Tarybos rinkimai nie-

Tai kokią teisę tie elementai turi niekinti darbiniu 
sistačiusius SLA narius, kurie veikia Susivienijime suli 
litinio nusistatymo? Jeigu sandariečiai, menševikai 
turi teisę skleisti savo politiką Susivienijime, tai kode 
daryti darbininkai komunistai?

Jurgeliutės Laiškas
Pereitais metais pirma SLA seimo į mūsų rankas pateko 

sekamas panelės Jurgeliutės, SLA sekretorės, laiškas: 
“Gerbiamas Tamsta:

“Atsakydama į Tamstos laišką iš 7 d. šio mėnesio, prane
šu, kad nieko nerastume priešingo prieš delegato išrinkimą G eg. 
mėnesio susirinkime Tamstos nurodytu būdu, bet kuomet kyla 
prieštaravimai kuopoj, tai del šventos ramybės patarčiau per
rinkti delegatą. Tatai galite padaryti birželio mėnesio susirin
kime ir apie delegato rinkimą nariams turi būt pranešta atviru
tėmis. , ,'

“Rinkite kiel^ galite ir gerų delegatų, nes dalykai neperge
riausia išrodo.
kų, taigi matote bolševikai turi viršų!
sėtką gerų delegatų, bet klausimas ar jie atvyks, nes daugelis 
kuopų neturi lėšų, o iš kur bus galima tiek lėšų sukelti? Dary
kite viską, kad Jūsų apielinkės kuopos rinktų kuodaugiausia de
legatų. 1

tį.
Nors philadelphiečiai-, ir 

eastoniečiai atsisakė su mumis,
iškai Yu- virvę traukti, bet jie turės at- 
savoA>o- važiuoti į mūsų surengtą, pik- 

nstai'niką ir ten savo jėgas išban-
dyti.

Mes tikimės, kad mūsų va
žiavimas į Philadelphiją dar 
šiemet ne paskutinis. Dar me 
susiorganizuosime ir nuvyks 
me, kuomet bus surengtas pi 
nikas “Laisvės” naudai.

Lietuviškas Skaptukas

Birželio 20 d. čia buvo šu 
rengtos prakalbos. Kalbėj 
senelė Bloor. Prakalbos įvyk 
Lietuvių Svetainėj. Publikc 
buvo mažai. Mat, tą dieną b> 
vo labai .šilta, o antra—rprasU 
išgarsinta, / • > • •

Aukų., Gaštoinjos, ,r ’ • /ųrjGiiKio- ,
Iki šiol turime 102 gerų delegatų ir 120 bolševi-, riams surinkta 22 doferį^i su r' 

žinoma, tikimės dar dc- centais. Drg. P. Glaveckas aw-< 4

“Su gilia pagarba,
“P. Jurgeliūtė,

, “SLA. Sekretorė.”
Tai toks panelės Jurgeliutės įsakymas menševikų-sandarie- 

čių-fašistų pasekėjams. Jeurgeliutė, persigandus dąrbininkų- 
bolševikų delegatų, ragina savo pasekėjus darbuotis, kad būtų 
išrinkta kuodaugiausia “gerų 
gatų. 
turi lėšų 
kelti?” 
įsakymą, nieko daugiau apie pinigus neminėdama: 
viską, kad Jūsų apielinkės kuopos rinktų kuodaugiausia delega
tų.”' Reiškia, apie pinigus nebėdavokite. O kas padengs lėšas, 
jejgu kuopos neturi pinigų? Matomai, Jurgeliutei žinomas Gri- 
gaičio-Vitaičio klikos pinigų šaltinis, 
rinkti “kuodaugiausia delegatų.”

Dar vienas labai svarbus dalykas sąryšy su tuo laišku. Jur- 
geliutė pasako, kad galima rinkti delegatą ir birželio mėnesį, tik 
apie “delegato rinkimą turi būt pranešta atvirutėmis.” Tuo bū
du sandariečių-menševikų klika spjauna ant Susivienijimo kon
stitucijos. Jie gali rinkti delegatus ne sulig konstitucijos, bet ! 
taip, kaip jiems patinka ir tada, kada jiems patogiau. O jeigu j 

i progresyvių arba bolševikų valdomai kuopai pasitaiko tokiu pat 
; būdu išrinkti delegatus, tai menševikų-sandariečių valdomi sei
mai atmeta tokius delegatus. Čia reikia priminti atsitikimą su 
SLA 308 kuopos iš Zeigler, Ilk, delegatais Brooklyn© seime 1926 i 
metais. Kuopa pirmam susirinkime išrinko perdaug delegatų. 
Susirašinėta tuo reikalus su Centru ir panelė Jurgcliutė pasiųs
tam laiške P. J. Bernotai (laiškas tilpo '“Tėvynės” No. 36, 
1926-m.) sako: “Atsakydama į Tai/stos laišką iš geg. 29, turiu 
pranešti, kad galima palaukti birželio 6 d’, kuopos susirinkimo 
delei atmetimo vieno 308 kuopos delegato, kaipo perviršio sulig I 
teisotumo kiek delegatų kuopa gali siųsti į Seimą. Taipgi iš ! 
Tamstos laiško sprendžiu, kad gegužės mėnesio susirinkime dele
gatai nerinkti sulig Konstitucijos reikalavimo. Tamsta sakote, 
kad delegatai išrinkti vienbalsiai, kas reikia suprasti, kad už 
juos nebuvo balsuota slaptu balsavimu, kaip to reikalauja kon
stitucijos nuostatai. Jei taip delegatai išrinkti, tai jie išrinkti 
neteisėtai ir Centras jų užgirti negali. Kiekvienas delegatas į 
SLA Seimą, nežiūrint kuomet ir kokių priežasčių delei yra ren
kamas, visuomet turi būti išrinktas taip, kaip" Konstitucija rei
kalauja. Kitokiu būdu išrinkti delegatai yra neteisėti ir jie Sei
me dalyvauti negali.”

Zeigler (308) kuopa perrinko delegatus birželio! mėnesį. 
Ir kuomet delegatai atvyko į seimą, tai sandariečių-menševikų. 
kontroliuojamas seimas štai ką su tais delegatais padarė 
trauka iš 1-926 metų seimo, protokolo, tilpusio “Tėvynės” 
27, 1926 m.) :

kojo $5.

Lietuvių Svetainės gasfcado- 
rium išrinktas D. Mažiulis, 
draugiškas ir mandagus 'žmo
gus.- . U

Policijos komisionierlus l iš
leido patvarkymą, kad ligonių ’ 
ambulansai ir ugniagesių vėži
niai galės greičiau važiuoti,

- j negu 25 mylios į valandą, kaip 
(fašistinę kliką remiančių) dele- j<a(į į^į ši0] buvo.

Įdomus Jurgeliutės pareiškimas, kad “daugelis kuopti ne-*1 (
” ir paskui klausimas, “iš kur bus galima tiek lėšų su-i • A. L. D. L. D. 25 ‘kuopoj 
Pakėlus tokį klausimą panelė Jurgeliutė tuojaus duoda ! susirinkimą^ įvyks 8 d. liepos, 
nialrrx riciiinrion nnminodnVlin ; “Da l’y k j te i liariot dST lieUZlsimOkė-

jote, būtinai ateikite įr užsi- ; 
mokėkite, nes jau paskutinis 
mėnesis, kuriame galima už
simokėti. Paskui jau paliksite 

, Susi
rinkimas įvyks Lietuvių. SVetai-

Už tai ji drąsiai įsako organizacijos durų.

nė j.
25 Kp. Korespondentas.

CONOWINGO, MD.

Cono wingo—mažas miešti 
lis, 25 mylioj pu o Baltimore 
randasi ant Susquehanna ,up< 
kranto. Tuo pačiu varau yr. 
pastatytas milžiniškas tvenki
nys ir elektros stotis, kuri skai
tosi antra Amerikoj sąvo di
dumu. • f : - ;i vy ;

ed. kovo, 1926 m,, ir 
l.d. kovo, 1928 m. P$e sta
tymo dirbo 5,300 darbininkų.

Yra trys mižiniŠki genera
toriai su 378,000 arklių 
Gamina 1,250,000,000 1 • 
ir sutaupina 750,000 toi 
lių į metus.

Tvenkinį ir

(Tąsa ant 3-Čio pusi)

(iš- 
No.

lektros s< n 
budavojo, PhilAdelphijo 
panija. Ji dabdir naudos v; 
denio jėga ir krapais mjioni 
Juk ji ima poi? centus; už 1 
loj&fą. Jeigu visa tai būi 
pačių žmonių rankose, thi dat 
giau nekaštuotų, kaip fe cen 
tai už kilovatu.’ • j • ‘

Kurie turi automobilius, pa
tartina nuvazippti ir pažiūrėti 
tą milžinišką tvenkinį it elek
tros stotį. z J. Balty*.

%
>



t
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'ienis, Liep'os 3, 1929 Puslapis Trečiai

Kas, Turi S, L. A. Vadovauti?
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

SLA 308 kuopos iš Zeigler, Ill., delegatai (suminėta 
vardai) įnešta nepripažinti pilnateisiais delegatais, 

jos nurodymo, o teisėtas per- 
i rinkimo laikui”

,“4)
delegatų vardai) įnešta nepripaž 
nes berinkti sulig SLA Konstitucij* 
rinkimas padarytas jau praėjus delegatų 
(rinkta, birželio mėnesį).

Ir reakcionieriai penkis tos kuopos delegatus atmetė. 
Mat, tie delegatai buvo darbininkiško nusistatymo, remianti 
bolševikų pusę. Jeigu jie būtų buvę reakcionierių šalininkai, 
tai jie būtų -buvę “geri delegatai,” nežiūrint, kad neišrinkti 
sulig konstitucijos. SLA konstitucijoj pasakyta, kad delegatai 
yra “renkami bent 30 dienų prieš*Susivienijimo Seimą.”

Rengiantis prie seimo Baltimore (1926 m.), Jurgeliūtė 
savo Šalininkams pataria rinkti delegatą birželio menesį, tik 
kelioliką dienų prieš seimą (seimas prasidėjo birželio 18 d.), 
spjaunant ant konstitucijos ir ant pačios Pild. Tarybos viešo 
pareiškimo, kad delegatai turi būt renkami prisilaikant kon
stitucijos. Ir pereitam seime jie prisivarė desėtkus nelega- 
liškai (ne sulig konstitucijos) išrinktų delegatų.

Ką tas parodo? Tas parodo Grigaičio-Vitaičio-Gegužio 
klikos veidmainystę, purviną politiką. Tas parodo, kad jie 
savo; politiką varo nepaisydami konstitucijos.
Ar

LIETUVOS MOKYKLA

Lietuvos fašistų mokyklos
kiršinami prieš 

Be to, mokiniai trau-

jama įvairiais būdais. Mokyk
lose įvestos kariško paruošimo- 

į pamokos, kur karininkai skiepi
ja moksleiviams šovinizmą ir 
.kitų tautų neapykantą, ypatin-

tikslas „užslopinti mokinių savi- gai mokiniai 
stovumą, padaryti juos aklais j SSRS.
pakalikais to, ką skelbia kape- kiami į esančias už mokyklos 
lionas, arba fašistas mokytojas, sienų fašistų 
įdiegti mokiniams išanksto ka- 
pelionų nustatytą pasaulėžiūrą, 
padaryti iš mokinių tikrus ka
talikus patriotus-šovinistus. Lie-1 
tuvos fašistai 1927 ir 1928 me-1 
tais dešimčiais mokyklų direk-' 
toriams išleistų viešų ir slaptų ’ 
aplinkraščių atėmė paskutinią
sias moksleivijos teises. Sulig! 
naujaisiais aplinkraščiais, moks- į 
leiviams nustatomas apribotas 
laikas, kuriuo galima pasirody
ti gatvėse. Skaitymo knygas 
parenka kapelionai, mokytojai. 
Mokiniai neturi teisūs eiti nei į 
kinematografus,
.paskaitas, koncertus 
turinčias auklėjančios reikšmės 
pramogas. Mokinių kuopelių 
susirinkimus prižiūri mokytojų 
tarybos skirti atstovai. Prieš 

įskaitant referatą reikalinga jį

organizacijas—

“Geležinį Vilką,” “Baltąjį žir
gą” ir kitas. Taip fašizuojama 
mokykla. Todėl nestebėtina, 
kad doresnieji moksleiviai to
kiu mokyklos režimu labai ne
patenkinti, spiečiasi į nelegalias 
organizacijas, kurių nepastebi 
skauto, šaulio ar kapeliono akis. 
Daugelis mokinių prisirašo prie

nei į teatrus, 
ar kitas,

Susivienijimas Turi Būt Sandariečių ir Menševikų
Ramsčiu, Ar Darbininkų Susišelpimo ir

' .......... Kultūros Organizacija? ..duot peržiūrėti mokyklos direk-
Per KeiiOiiKą metų Susivienijimas buvo tautininkų rams-
Sandariečių organas “Sandara” 1924 metais (sausio 10 
straipsnyje “Tautininkai, žengkime^Disciplinos Keliu,”

atvirai pasakė: ““Tėvynės Mylėtojų Draugija ir Amerikos

toriui. Klasių “auklėtojai” pri- 
; valo sekti, kokias knygas moki- 
1 niai skaito. Be to, visose mo- 
kyklose praktikuojama sekti, 

Lietuvių Susivienijimas yra mūsų ramsčiai, ant kurių Sandara 'su kuo mokinys susitinka, kaip 
k • > • 1 1 • 11 . i • 1 ' 1 • J • v 1 • J 1 1 • • 1 J 1 1 , • 1

čiu.

turn daug vilties budavoti savo vienodą politišką nusistatymą 
koyoje su viduriniais ir išoriniais mūsų... priešais.”

i Dabar sandariečiai, jausdamiesi vieni persilpni 
x prie:^ darbininkus, davė ir menševikams pasiremti ant 

nijinjio: įsileido Grigaitį į “apšvietos” komisiją, Gugiui

i mokinys nusistatęs vykdyti ad- 
j ministracijos parėdymus (viso- 

kovoti ,se mokyklose administracija tu- 
Susivie- 
pavėdė ■ 

iždininko vietą, Jurgelioniui pavedė gaminti konstituciją. Vi
si jie gauna gerą atlyginimą. Socialfašistas Grigaitis su fd-

, šist<j „rėmėju ir garbintoju Vitaičiu pučia į vieną dūdą ir nau- 
tfc/fa Susivienijimą savo fašistinei politikai.

Darbininkai, kurie sudaro 90 nuošimčių Susivienijimo na
rių, turi išspręsti šį klausimą: Ar Susivienijimas turi būti san- i duodama laisvai plėtotis tik fa- 
dariečių-menševikų-fašistų ramsčiu, ar turi būti darbininkų su- 
siš.elpimo ir kultūros organizacija? Anksčiau ar ’. ūL.... .J.
jį išspręs, vadovaujant sąmoningiems, kovojantiems darbinin
kams—komunistams.

Sirvydas Išplepėjo, kaip Grigaitis Dare Suokalbį \ 
su Fašistais*

**Smetonos čebatlaižių lyderis, J. O. Sirvydas, ko tai užpy
kęs ant savo draugo socialfašisto Grigaičio, “Vienybės” Nr. 45 
(1928 m.) štai kaip išplepėjo apie menševikų ir sandariečių 
suokalbį prieš Susivienijimą:

ri teisės leisti savo mokiniams 
taisykles ir statutus), ar moki
nys lanko bažnyčią ir tt. Mo
kykla po sutarties su Vatikanu 

I visiškai atiduota kapėl. globai.
Kapelionai ir fašistai mokyto
jai visiškai pavertė mokyklą 
agitacine įstaiga. Mokykloje

šistinėms krikščioniškoms orga- 
vėliau jie nizacijoms, kurių daugumas na

rių priklaihso militar. mokyklos 
organizacijoms. Pažangiųjų or
ganizacijų visai neleidžia kurti, 
arba įsikūrusias 
narius persekioja 
dais. Neištikimi 
narni iš mokyklos
Raseiniai, Ukmergė ir tt.). Mo
kykloj ypatingų teisių ir privi- 

“Kai dveji metai atgal Sirvydas iškėlė konstitucijos tai- legijų turi militaristinės orga- 
symo klausimą, Grigaitis piestu stojo priešais. Jis bijojo, Į n^za(^os: skitai, kūnų tiks- 
kad tuo taisymu neužkirsti kelio socialistams į SLA. JisjJas. dievas ii tėvynė,

slopina„ir jų 
įvairiais bū- 

mokiniai šali- 
(Mariampolė,

DIRECTIONS FOR GOING WITH AUTOMOBILES 
From New York, cross the MANHATTAN BRIDGE 
and ride down FLATBUSH AVENUE to PROSPECT 
PARK. Ride through the park to OCEAN PARK
WAY till BAY PARKWAY is reached, then turn to 
the right and ride down to the end of the road. 

.Seeing the water turn to your left to CROPSEY AVE. 
to the car tracks and that will be 25TH AVENUE. 
There to the right will be found ULMER PARK.

DIENRAŠČIO “LAISVES”
DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ

PIKNIKASy

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

PIKNIKAS ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

7 Liepos
July, 1929

Grieš Dvi Prof. Retikevičiaus 
Orkestros

kunigo, ar fašisto mokytojo va-[E 
dovaujamų organizacijų tik < 
tam, kad nekreiptų į save mo
kytojų ir-jų klapčiukų dėmesio 
ir tuo pačiu neužsitrauktų rūs
tybės. Kunigo vadovaujamų 
mokinių eilėse didelis patvirki
mas: girtuokliaujama, šaudoma 
praeiviai (kaip kad Mariampo- 
lej. Mat, tie mokiniai turi tei- kostumieriai ateina ir saujoms po 
sės laikyti ginklus), kortuoja- i J ‘ ‘ .
ma ir tt. Tiek trumpai’ apie im® ant s5,k’ ■ VISI n-nd
Lietuvos mokyklą.

“Balsas’

GERAI PATAIKO!*’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po num. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik ' 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 

i 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nen geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

PHILADELPHIA, PA

Draugai! Kurie norite 
žiuoti i “Laisvės” pikniką

va- 
spe- 

cialiu traukiniu 7 dieną liepos 
(July), tuojau kreipkitės pas 
drg. Aleksiejų, 1014 Green St., 
Philadelphia, Pa.

CASTON ROPSEVICH

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

J
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LIETUVIS GRABORIUS
-t

fa-

piršo skyrimą komunistų iš kuopų į atskiras kuopas. . .
Grigaičio planas ėmė viršų: kuopos pradėta skaldyti, 

kad “išskirti komunistus.”
Matote, menševikams ir sandariečiams tai leistina daryti 

visokius planus pasilaikymui Susivienijimo vadovybę savo 
rankos^, kad naudoti Susivienijimą savo fašistinei politikai. 
Bet kuomet komunistai taria žodį apie Susivienijimą, tai men
ševikai ir sandariečiai sukelia didžiausią riksmą visoj Ameri- 

xx'koj ir gąsdina SLA narius, kad “bolševikai organizuojasi už
kariauti SLA.”

Jeigu jūs, fašistiniai gaivalai, galite daryti visokius pla
nus valdymui Susivienijimo, tai ir darbininkai-komunistai turi 
teisę daryti savo planus pravedimui Susivienijime darbininkų 
vadovybės.

Ąr Dabartinė S. L. A. Vadovybė Nėra fašistinė?
/Čia mes faktų faktais įrodysime, kad dabartinė SLA 

dovybė (VitaiČio-Gegužio klika) yra fašistinė: tarnaujanti 
šistams, garbinanti fašistus.

Pradėkime nuo Grigaičio. Patalpinęs Centro Biuro laiš
ką, tas veidmainys surinka editoriale: “ ‘Tėvynės’ redaktoriui 
Vitaičiui ir Pildomajai Tarybai žioplai prikaišiojama ‘fašiz
mas’.” (Naujienų Nr. 142 šių metų.)

Faktai parodo, kad Grigaitis yra* ne tik veidmainys. Jis 
niekina mus, kam mes sakome, jog Vitaitis ir Pildomoji Tary
ba yra fašistų rėmėjai ir garbintojai.

Štai ką Grigaičio “Naujienos” (No. 271, 1927 m.) sakė 
prieš praeitas SLA nominacijas: “Nemažą kampaniją veda 
ir fašistų kontroliuojamas SLA Sargybos Komitetas, kuris nori 
pravesti senąją Pildomąją Tarybą.”

Reiškia, Grigaitis pripažįsta, kad “Sargybos Komitetas” 
yra fašistų. O Vitaitis “Tėvynės” Nr. 7 (1928 m.) patalpino 
ilgiausią to fašistų komiteto pareiškimą, pilniausia jį užgirda- 
mas. Tas fašistų komitetas, bjauriai išniekinęs darbininkus- 
komunistus, atvirai pasako, kad fašistai turėjo slaptą susi
rinkimą ir »išdirbo plakus, kaip palaikyti Susivienijimą savo 
rankose. Jis sako, kad “Didžiojo New Yorko ir apylinkės 
veikėjų susirinkimas, apsvarstęs visų kolonijų veikėjų (fašis
tų) pasiūlymus ir išreikštas nuomones, priėjo-prie sekamų iš
vadų,” ir paduoda planus, kaip kovoti prieš darbininkus. 
Apart kitų patarimų, fašistų komitetas sako: “Taigi ar ne
būtų gera, kad ir SLA organizacijos sargyboj stovinti veikėjai 
(fašistiniai elementai) įkurtų bendrą fondą atlyginimui bent 
kelionės lėšų tokių kuopų delegatams, kurios neišgali delegatų 
Seiman pasiųsti.” Ir Vitaitis ir Pildomoji Taryba tą fašistinę 
politiką ųžgyrė. Ar tai nėra fašistų rėmėjai? Ar tas nepa
rodo, kad SLA Pild. Taryba yra fašistinė?

' Vitaitis—Fašistų Garbintojas
Visiems žinoma, kad J* O. Sirvydas, buvęs “Vienybės” 

/edaKtoriuB, yra fašistas nuo galvos iki kojų. Kuomet blaivas, 
tai tu tuo faktu sutiks ir socialfašistas Grigaitis, nes jis pats 
orą na kartą Sirvydą pavadinęs fašistu. “Naujienų” Nr. 263 
19Ž7 m.) Grigaitis pasako, kad Brooklyno “Vienybės” “pro- 
’’amas yra fašistiškas, o ne liberališkas.”

(Pabaiga rytoj)

,” ir šau
liai. Be to,—^“Jaunoji Lietu
va,” “bepartyvi,” “visiems 
moksleiviams skirta” organiza
cija. Į šias organizacijas ver
čiami stoti visi moksleiviai. 
Skautų, šaulių ir krikščioniškų 
fašistų pareiga sekti visus mok
sleivius, kurie jų manymu yra 
pažangūs: neina bažnyčion ir 
nepriklauso fašistinėms organi
zacijoms. žinias 
giuosius mokinius 
teikia fašistams 
kapelionams ir
Skautų, šaulių ir fašistų moky
tojų dėka dešimtys pažangiųjų 
mokinių ir mokytojų atiduoda
mi į žvalgybos rankas, dešim
tys šalinami iš mokyklų, ir de
šimtims mažinamas elgesio po
žymis. Pažangiųjų mokinių tė
vams priskundžiama, prikalba
ma, kad jų vaikai iš “kelio iš
ėjo,” siūloma nebeleisti moky
tis. Pažangesnieji pabaigę mo
kyklą, negauna vietų, šauliu- 
kus ir skautukus pastato šnipi
nėti pažangesnių mokinių pa
langėj, pasiunčia į namus 
žiūrėti, kokią literatūrą 
žangesnieji mokiniai skaito, 
pas juos lankosi. Klasėj moki
nys neturi teisės padaryti mo
kytojui jokio paklausimo, nežiū
rint to, kad “pedagogas” išklys
ta, arba įsikarščiavęs ima ąki- 
plėšiškai šmeižti visa tai, kas 
yra nefašistiška, netautiška, ,ne- 
dieviška. Už menkiausią pas
tabą, už atsineštą į klasę ateis
tinę literatūrą mokiniai metami 
už durų, jiems mažinamas elge
sio požymis ir taikomos įvairios 
kitos represijos. Antrą, trečią 
syk atsikartojus pastaboms mo
kiniai šalinami iš mokyklos. 
Pašalintieji į kitas mokyklas 
nepriimami, kaipo “maištinin
kai.” Beturčiams patekti į mo
kyklą labai sunku, nes reikia 
mokėti už mokslą ir uniformą 
įsigyti. Nuo mokesčio atlei
džiami turčių vaikai ir tik tie 
beturčiai, kurie pasižymėjo tar
naudami kapelionui ar fašistų 
mokytojams. Neturintieji kuo 
užsimokėti šalinami iŠ mokyk
los (Mariampolė, Alytus, Uk
mergė, Kaunas ir d. k.). Pa
žangesniems mokiniams kerši

apie pažan- 
ir mokytojus 
mokytojams, 

žvalgybai.

pa- 
pa- 
kas!

ĮSITĖMYKIT PARKO ANTRAŠĄ:

Ulmer ,Park Music Hail
Gale 25th Ave., - Brooklyn, N. Y.

Kalbės mūsų seni darbuotojai 
darbininkų judėjime

J. ŠUKYS ir II. STANKUS
Bus svečių iš Chicagos, Detroito, Cleveland©, Pittsbur
gh©, Wilkes-Barre,' Scrantono, Philadelphijos, Bostono, 

Binghamtono ir iš kitur.

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Pradžia 1-mą valandą po pietų
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.

VALGIAI IR GĖRIMAI
Jau paskirtas komitetas vedimui maisto de

partment©. Komitetas pareiškė, jog visą maistą 
gamins ant vietos. Tai bus šviežus ir skanūs val
giai. Bus šaltų gerintų ir pakankamai Naujokų 
cigarų.

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

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

Iš Brooklyno ir kitų dalių miesto geriausia važiuo
ti iki Chambers St. stoties ir imti Coney Island ekspre
są, persimainant ant 36th St. čia gausite tą patį trau
kinį—WEST END EXPRESS, Coney Island.

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. Ten ant kerčios, po dešinei, rasite Ulmer Park.

JONĄ

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

PETRUŠKEVIČIŲ

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

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

Tel., Bo. Boston 0304 W.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
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.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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

kuuSk«s, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah,, kaipo agentas, tflkstan- 

miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riau*: cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
<rresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose. Užeigose, 
Kliubuose. ant Baliu ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirby«t*R 
draugo cigaru viršminėtais vardais, 
tik pakeliant piršta, o gaasite ciga
rą. kuris visiem* patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamą ant 
pareikalavimo visur 1 kitus miestuB 
biznieriams ir privatilkierna žmo. 
n*m«, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokama.

Adresas:

Naujoku Cigaru Dirbėjai
267 Division Avenne, Brooklyn, N. Y.

John Naujokas 
kauskas, 214 

čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur

51,000 Tik Už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85_c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet .mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir ChroniSkos

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

X-SPINDULLAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR.ZINS 
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 
110 East 16th Street, N. Y.

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

Mes išmokiname taisyti Ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius Ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis tr 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. NedėldienUiH nuo 11 iki t 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave„ eor. 14tn 8t„ N. Y.



Puslapis Ketvirtas LAISVĖ Trečiadienis, Liep

DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PRŪSIŠKA, Pirmininkai J. ALKKflIS, Sekretoriui

IS Union Square, New York City 157 McKinley >ve., Brooklyn, N. Y.
IQ. BACHES, lidininkaa. Box MS, Union Co., Union, N. J.

II Apskričio 26-tos Pusmetinės Konferencijos Protokolas

Konferencija įvyko 23 d. 
birželio, 185 Jersey Ave., 
Cliffside, N. J. Konferenciją 
atidarė org. drg. V. Paukštys 
10:30 vai. ryte, paskirdamas į 
mandatų komisiją sekamus 
draugus: Bečį, Bukavecką jir 
Klučinienę. Kol komisija 
tvarkė mandatus, pakvietė 
drg. Prūseiką pakalbėti. Drg. 
Prūseika kalbėjo apie A. L. D. 
L. D. ir kitus dalykus abelnai.

Mandatų komisija pranešė, 
kad pagal mandatų turėtų da
lyvauti 53 delegatai nuo 15 
kuopų. Bet 14 nepribuvo, tai 
dalyvavo 39 delegatai. Sutei
kus trims Apskričio komiteto 
nariams sprendžiamus balsus, 
viso 42.

Rinkimas Pirmininko
Kandidatuoja dd. Beeis ir 

Paukštys. Didžiuma balsų li
kosi išrinktas pirmininku V. 
Paukštys, pagelbinįnku liekasi 
Ig. Beeis.

Skaitytas protokolas iš 25- 
tos metinės konferencijos, ku
ris likosi priimtas vienbalsiai.

Valdybos raportai išklausy
ti, kurie buvo apimanti jų vei
kimą bei kuopų darbuotę ii’ 
priimti vienbalsiai. Finansų 
raštininkas pažymėjo, kad per 
pusmetį įplaukų buvo $226.94, 
išlaidų $107.08, lieka ižde 
$119.86. Iždininkas J. Siurbis j 
sutiko su sąskaita.

Komisijų Raportai
Centro knygų peržiūrėjimo 

komisijos narys drg. Kreivėnas 
pranešė, kad jie knygų nėra 
peržiūrėję iš priežasties centro 
sekretoriaus apsileidimo. Kon
ferencija įgaliojo apskričio 
valdybą, kad paragintų mūsų 
centrą daugiau atydos kreip
ti į centro sekretorių ir kad 
knygos būtų peržiūrėtos. Ap
skričio komiteto finansų kny
gas peržiūrėjo A. L. D. L. D. 
1-mos kuopos komisija, bet ne- 
sirandant konferencijoje jokio 
raporto, pasitenkinta jų pasi
rašymu knygose.

Kuopų Delegatų Raportai
Kpopų delegatų /raportai 

buvo įvairūs. Iš raportų pasi
rodė, kad nekurios kuopos na
rių skaičiumi pralenkė jau per
eitų metų narių skaičių. Bet 
yra kuopų, kuriose matosi ap
sileidimas ir tolokai atsilikę 
nuo pereitų metų kvotos. Ta- 
čiaus visi dalyvavusieji pasiža
dėjo ne tik palaikyti pereitų 
metų narių skaičių kuopose, 
bet pralenkti jį.

Mūsų spaudos naudai pikni
ku klausime priimta Apskričio 
valdybos planai ir suteikta ke
letas naudingų patarimų iš de
legatų pusės. Drg. Norbuta, 
172 kuopos delegatas, paau
kojo laikrodį apskričio naudai. 
J rengiamą spaudos naudai 
pikniką, kuris įvyks 8.d. rug
sėjo^ įžanga neturi būt dides
nė, kaip 35 centai.

Agitacijos Mėnesis
Agitacijos mėnesis apkalbė

ta plačiai ir buvo išreikšta į- 
vairių minčių bei pasiūlymų. 
Bet po ilgų diskusijų palikta 
Apskričio komitetui dirbti, 
kaip matys geriausia del or
ganizacijos. Kur bus galima, 
suruošti teatrą, kur negalima, 
prakalbas ar kitą ką. Apšvie
tus klausimu tęsėsi įvairios di
skusijos. Įnešimas, kad Ap
skričio valdyba rūpintųsi leidi
mu paskaitų, perėjo vienbal
siai. Taip pat nutarta para
ginti A. L. D. L. D. centrą, 
kad pasirūpintų paruošti bent 
kokiu klausimu paskaitas, pri
imtas vienbalsiai.

Nauji Sumanymai
Naujuose sumanymuose nu

tarta paaukoti $50 iš apskri
čio-iždo sekamiems tikslams: 
Gą^tonįjos s t r e i kuojantiems 
audėjams $25; “Daily Worke-

riui” $15 ir Agitacijos Fondui 
$10; parinkta Gastonijos strei- 
kieriams aukų tarpe delegatų; 
surinkta $16.15. Viso $66.15.

Delegatas V. Januška įnešė, 
kad Centras rūpintųsi išleidi
mu visuotinos Rusijos revoliu
cijos istorijos. Padiskusavus, 
nutarta C. Komitetui patarti 
rūpintis šiuo klausimu. Priim
ta rezoliucija, raginanti kuo
pas ir visas organizacijas rem
ti Gastonijos streikierius.
Metinės .'Konferencijos Vietos 

Paskyrimas
Metinę konferenciją didele 

didžiuma balsų, nutarta laikyti 
Newark, N. J.

Pirmininkas drg. V. Paukš
tys pakvietė svečią drg. Kras- 
nauską iš Grand Rapids, Mich., 
išsįreikšti keletą žodžių. Drg. 
Krasnauskas pažymėjo mūsų 
konferencijos eigą ir pasižadė
jo, jeigu tik aplinkybės leis 
apsigyventi šioje apielinkėje, 
prisidėti prie organizatyvio 
darbo.

Konferenciją uždarė drg. V. 
Paukštys 2:30 vai. po pietų.
Konf. Pirm. V. Paukštys.
Konf. Sekr. A. Matulevičius.

Polemika ir Kritika
VIS NENORI SUPRASTI

Kas, o kas, bet Bestraigiškis 
veltui visaip vartosi, religinių 
prietarų liekanas gindamas. Ir 
veltui jis užima laikraštyj vie
tą, įtardamas tuos draugus, ku
rie pakritikavo dešiniuosius pa
laikus ir vilkimą religinių cere
monijų į mūsų judėjimą.

“Laisvėj” (num. 142) daro 
kelis primetimus man kaipo 
“kapotojui” jo minčių. Patsai 
taip elgiasi ir kitus įtaria. 
Reiškia, jis tiesia taktiką savo 
laikais pagarsėjusio karjeristo 
Butkų Juzės.

Štai faktai: “L.” num. 116, 
kritikuodamas jo religines min-i 
tis ir pašaipas, atkreiptas 'prieš 
religinių apeigų kritikus, pada
riau sekamą citatą: “Tas tiesa, 
jog buvo laikas, kada kunigai 
kiaušinių mušimą prikergė prie 
grynų apeigų...” reiškia reli
ginių apeigų—aš pridėjau po 
daugtaškio ir svetimženklią. 
Argi tai kraipymas minties. 
Nieko panašaus. Pirma kuni
gai negalėjo prikergti kiauši
nius prie kitokių apeigų, kaip 
tifc religinių. Antra, juk yra 
priimta necituoti visus para
grafus. Trečia, jeigu visi drau
gai kritikoj priimtų Bestraigiš- 
kio “filosofiją,” tai kiekvienas 
sukritikuotas tik ir rėktų, kad 
jo mintis kapoja, ir didžiausias 
“kapotojas” būtų pasaulinis 
darbininkų kovos vadas N. Le
ninas. Lai pasiima patsai B. 
Lenino kritikinius veikalus, 
kad ir “Renegatas Kautskis ir 
Proletariato Revoliucija” ir 
pažiūri, ar Leninas citavo visas 
Kautskio renegatiškas išvadas? 
Ne! Paima po kelis, kartais 
net po du žodžius reiškiančius 
patį branduolį renegato dėsnių 
ir lupa Kautskiui “kailį”, pa- 
sivartydamas. Bestragiškis, jei
gu nori būti logiškas ir kalbė
ti mūsų judėjimo klausimais, 
tai patartina pirma jam išmok
ti sveikiau žiūrėti į savikriti
ką; kitaip jis niekados nesu
pras nei mūsų judėjimo, nei 
kritikos.

Jeigu aš necitavau iki galui 
jo tą paragrafą (branginda
mas laikraštyj vietą), tai nuo 
to tuom kartu laimėjo B,, ir 
dabar aš paduodu iki galui 
tuos jo kunigiškus “argumen
tus”. Ve -jie:

“Tas tiesa, jog buvo laikas, 
kada kunigai kiaušinių mušimą 
prikergė prie religinių apeigų, 
bet tik tada, kada jų /.rinkoj 
atsirado smalinių, vaškinių ir

cukrinių kiaušinių, kurių prie
žastis buvo daužymas galvų, at
ėmimas sveikatos. Reiškia, čia 
religiją panaudojo kaipo būdą 
suvaldymui tamsią parapijo- 
ną." — “L.” num. 107 (mano 
pabraukta—V. S.). Na, kas gi 
čia, jeigu ne kunigiškas religi
jos gynimas? Kaip kunigai 
tvirtina, kad religija yra ir dū
šios išganymas ir apsaugojimas 
tamsių parapijonų nuo blogo, 
taip ir Bestragiškis. Jis, ne
paisant kaip geru religijos ži
novu save nori pasirodyti, (net 
lotyniškus žodžius vartoja), bet 
skelbia netiesą, fcad kunigai 
kiaušinių mušimą prikergė prie 
religijos tik tada, kada atsira
do “smalinių, vaškinių ir cukri
nių kiaušinių” ir prasidėjo gal
vų skaldymas, ir kad kunigai 
religiją panaudojo kaipo būdą 
suvaldymui tamsių parapijonų. 
Tokis tvirtinimas yra neteisin
gas ir teisinimas religijos kai
po gero—būdo, kuris apsaugoja 
“tamsius parapijomis, suvaldo 
juos”.

Kunigų skelbimas, kad reli
gija apsaugoja žmones nuo pik
to, yra melas. Faktai parodo, 
kad kriminalistų, prostitučių, 
žmogžudžių ir kitokių kapitalis
tinės tvarkos aukų tarpe dau
giausiai yra dievoti žmonės. 
Ne religija, bet progresas, su
sipratimas ir apšvieta mažina 
prasikaltėlių skaičių. Tas pats 
ir su kiaušiniais ir jų priker- 
gimu prie velykų apeigų. Noks 
šimtą kartų juos šventintų ku
nigai, vis tik dirbtinių buvo ir 
bus ir tarpe neapsišvietusių 
žmonių rietynės nesumažės. Ir 
kunigai, prikergdami juos prie 
apeigų, višai nesirūpino, kad 
“religiją panaudojus kaipo bū
dą suvaldymui tamsių parapijo
nų”. Jie rūpinosi, kaip dar 
labiau sudrūtinus religiją, kaip 
ją paįvairinus, kaip dar labiau* 
suklaidinus tikinčiuosius darbi
ninkus. Ir veltui B. nori “L.” 
skaitytojus įtikinti, kad kuni
gai religiją panaudojo kaipo 
būdą del sumažinimo arba pra- 
šalinimo piktadarysčių — galvų 
skaldymo.

Tai tiek apie tą paragrafą, 
ir jeigu imti gvildenti visus 
juos iš darbininkiško taškare-1 
gio, tai reikėtų parašyti keli 
straipsniai.

Bestraigiškis mokina “Lais
vės” skaitytojus, kad ką kuni
gas suriks, ką vargonininkas 
atsakys, būk tas darbininkams 
apeina. Mums apeina, kaip ko
voti prieš religinius nuodus, o 
ne tas, ką jie surinka ir ką at
sako kunigo tarnas.

Pas Bestraigiškį yra ve kokių 
perlų: “Tat, draugai, ar ne 
laikas ir mums jau įvesti “au
sinę”? Matote, parengimuose' 
sunkiai griešiname, savo prasi-1 
žengimo darbais auginame vel
niui trečią ragą ir neturime au
torizuoto žmogaus suvaldyti 
mus... Pražūtis artinasi.’’ 
“L.” bal. 16 d. Toki dąlykai 
gal tiktų juokų skyriuj, bet ne 
diskusijoj.

Kraipyme minties patsai Be
straigiškis ir yra specialistas^ 
Pakritikavo drg. A. B. parengiu 
mą su velykinėmis apeigomis, 
tai Bestraigiškis kad išpūtė “L.” 
16 d. bal., kad būk iš tos kriti
kos išėjo, jog ten buvo ištisa 
ąrmija davatkų, ir baigė seka
mai: “žodžiu sakant, kliošto- 
rius, abiejų lyčių armija ir pa- 
sigardėdami daužė kiaušinius, 
kad po gelsvai arba melsvai nu
dažytu lukštu suradus vištoje 
gimusią relikviją...” O dabar 
vėl “L.” 142 num.: “Jeigu bū
čiau parašęs1 švelnutį pritarimą 
pirmai kritikai, be jokio aštres
nio tukštelėjimo fęljetoniniu to
nu, būtų ir pasilikęs tik vieno 
draugo priėšvelykinių ceremo
nijų kalbėjimas, kuomet dabar 
jau net keturi išreiškė savo 
nuomones, vanojant mane ir 
vištą sopuliuose gimdytus kiau
šinius.” — (mano pabraukta— 
V. S.) Pirmas dalykas, jokio 
pritarimo kritikai iš B. pusės 
nebuvo. Antra, mes, kurie kri
tikuojame velykines' apeigas su 
kiaušinių ceremonijomis mūsų 
parengimuose, tai ' nej ieškom 
nei vištoj, nei “vištų sopuliuose 
gimdytuose kiaušiniuose’ ’ blogo. 
Ir. męs kritikuojame ne vištas 
ir kiaušinius,. bet tas v religines

apeigas, kurias kaip kur bando 
atnešti' į musą darbininką. ju-
dėjimą. Jeigu vaduotis Bestrai- 
giškio logika, pagal kurią išei
na, kad ihes į 
nius, tai ir ko 
reikėtų vadinti ftova prieš žmo
nes, prieš popie/'ą—nes ant jos 
parašytos knygbs, prieš įvairius 
metalinius ir medinius daiktus 
—nes iš jų padaryti religiniai 
dalykai. Kovojant prieš buržu
jų, klerikalų, menševikų ir ki
tokių darbininkų priešų spau
dą, reikėtų sakyti: kova prieš 
popierą, nes ant popieros at
spausdintos knygos ir laikraš
čiai. Bet taip nėra ir būti ne
gali. Mes, susipratę darbinin
kai, kovojame ne prieš tą me
džiagą, iš kurios ir (ant kurios 
padaromi ir pagaminami įvai
rūs buržuazinio ir religinio ap
gavimo įrankiai, bei su kurių 
pagelba skiepijamos priešdar- 
bininkiškos pažvalgos, idėjos 
darbininkijai. Bet" mes kovo
jame prieš tas buržuazines idė
jas ir prieš buržuazinį moki
nimą, ar jis būtų religinis, po
litinis ar ekonominis.

Ir velykinių apeigų reikale 
mums neapeina, ar tie kiauši
niai buvo dažyti, ar balti, bet 
mums apeina, kad tą religijos 
liekaną, paprotį, kurį ateidami 
pas mus buvę religiniai darbi
ninkai atsineša, kad jį išmušus 
iš jų galvų, kad jam neleidus 
leisti šaknis į mūsų judėjimą.

Tokis perstatymas dalykų iš 
B. pusės yra niekas kitas kaip 
pamatinis kritikų minties dar
kymas. Taip, kaip B. pasivėli
nę ir “Balso” citatą iškreipti 
parengimus, paversdamas į pik
nikus. Kur parengimai, tai ne 
piknikai. Pirmi apima viso
kius ir agitatyvius, mokslinius 
ir bizniškus: prakalbas, lavini
mosi vakarėlius, teatrus—tai 
vis parengimai. O piknikai 
jau neapima lavinimosi vaka
rus, teatrus, prakalbas ir tt.

Mūsų'tarpe savikritika tiki 
tada duos pageidaujamų vaisių, 
kada mes nesigrabaliosim už 
100 klausimų, kalbėdami apie 
vieną reikalą, šiam atvejyj 
kritikai, išsireiškė prieš velyki
nius parengimus su religinėmis 
liekanomis. O Bestr. kalbėjo 
ir dar viens kits (diplomatiš
kai) už, ir darė įvairių prie
kaištų kritikams, tas tik ir nu
kreipia kritiką nuo taško, ir 
padaro pačią kritiką nemalonia. 
Tokių dalykų reikia vengti, no
rint, kad savikritika būtų kon- 
struktyvė.

Valstiečio Sūnus. 1

Įlekiame kiauši- 
\ą prieš religiją

PILEMONTO 
VIENKIEMIS

Vladas Maciejauskas
Vladas Maciejauskas—tai šni

pas. Jis iki šiol užpuldinėjo 
darbininkus ir skundė, kad už 
liežuvį galėtų gauti keletą ju- 
došiškų centų, 
keitė 
buožes 
džią, 
karns
Bet tegul šnipukas nemano, kad 
taip lengvai duosis darbininkai 
apsigauti jo bjauriam liežuviui. 
Draugai, netikėkite . Maciejaus- 
kui ir visur jam boikotą skelb
kite. ,

Dabar jis pa- 
elgimąsi. Ėmėsi keikti 
ir dabartinę fašistų val- 
pasakot, kad darbinin- 
jau negalima gyventi.

PANEVĖŽYS
Dar Vienas Maldininkas
36 byloj buvo nuteistas trims 

mėnesiams Bernotas Juozas. At
sėdėjęs priteistą laiką, balan
džio 9 dieną buvo išvežtas į 
Varnių stovyklą. Prieš išeida
mas iš kalėjimo jis padavė ko
mendantui prašymą išleisti jį iš 
Varnių. Kartu su prašymo pa
davimu išstojo\įš kolektyvo, nes 
pats žinojo, kad maldauninkai 
kolektyve nebelaikomi. Jis pats 
pasakė esąs silpnadvasis ir ne
galįs daugiau darbininkų orga
nizacijose veikti. Tai dar vie
nas ištižėlis.

(“Balsas.”)

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

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

“Tarpininkas” 
vakortę į 
vanų.

“Tarpininkas” 
Reti bilas.

užsienyj — $1.50, vienas 
numeris 15c.

duoda $20Q arba lai-
Lietuvą ir atgal—do-

ga-

DARBININKAI STOKITE )

I AUGŠČIAUS1Ą PRIEGLAUDĄ
LIETUVIŲ AMERIKOJE 1

Sužeistas ar Apsirgęs gausi pašelpos kas saVaitę
• i

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

Į šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metą amžiaus.

• <
Keturi Skyriai Pomirtinės:

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $.. , 
Trečiame - $600, Ketvirtame -$1,00,/

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbin
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuopas 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų

t

, NAUJA CENTRO VALDYBA UŽIMA SAV
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS (JULY), 19

Su pradžia Liepos visais A. P. .L. A. reik;
x kreipkitės į naują Centro Sekretorių:I

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.

'' y

332

pagelbės jums apmo- 
Įsigykit “Tarpininkif’ 

tuojau, tai sužinosit, kaip tą. 
Įima padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass, i $10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
j mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesČio arba pa- 
budavosime pagal jūsų .reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950. iki -$2&fi£Uant mėnesi-

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA.

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akerių tuojaus prie- mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite: • ■ dt'
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y.

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

Tel.: Greenpoint 9632 \ I

K. M. S.
KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 
sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa

darė maloniomis irMjLfflgį jf Eraraa EB KĮ bandyk šiandie. Tri 
lengvai vartojamo-BWB ■■■ B jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša-®™® H se 35c, 75c ir $ 1.50
lins skausmą. Po antspaudą JER B B ES 18&
jusu sveikata apsaugos. Iš- BwĮ JHb B JS ra ĮS jĮįĮjį 

ano W V m
M

į
«: •t:

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senusj Nau 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvier , L1—’ 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kak

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vid 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu^ adres* ,

K. M. S.

JNau- g 
bizn’ *

Brooklyn, N. Y. r • h644 Driggs Avenue, 
Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
haarlem oil “Gold Medai” vardo kiekvienoje dė

žutėje.

MENDELO
© O z

Išbandykite šiandien'

A. M. Balchu'nas, Savininkas Stagg 6533

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU <

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjamė, kaipo 

užsakymus f(orderius).

o
o

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRŪS VALGYDAMI Tai Tie Švelnūs Cigarai,

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

»



Puslapis Penktas

Bell Phone, Poplar 7541

A. F. STANKUS

JUOZAS KAVALIAUSKAS

<<9669
6136

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

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

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVISKAI-ANGLISKAS 

ir 
ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS 

ŽODYNĖLIS

TELEFONAI:-
Keystone___ —_______ Main
Bell Oregon

1439 South ^2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

ečiadienis, Liepos 3, 1929

VIETOS ŽINIOS

at-

i tokiais viršininkais.

iiiiaiiiaiiiamaiiiaiiiamBmoiiiBHi iiomgmamamoiiioin

ne
st o- 
kad

rinkta: P. Lengv

kad 'Michelsoną, 
pamėgdžioti Kli-Į 
susirinkusieji nu- 
žino, ką žmogus

SuEinsir c

Iš Kriaučių Nepaprasto 
Susirinkimo

' (Tąsa nuo 5 pusi.)
Masiulis: “čia, draugai, 

j sir ado mašina, kuri taip trum- 
j pu laiku susisuko, kad panai- 
i kinti tą aprubežiavimą. Kodėl 
! tie čermanai per dešimtį mėne- 

r šių laikotarpio nematė reikalo 
pakeisti, o dabar, kada rinki
mai, už dienos pamatė, kad 
tas įstatymas negeras. Aš sto
ju, kad atmesti tokį čermanų 
pasiūlymą ir pasmerkti tuos, 
kurie tokiu laikotarpiu atneša 
panašų sumanymą mums muš- ■ 
ti laiką.”

Bubnys: “Argi jūs nežino
te, kas čia yra? Aš Klimuko 
klausiu, kas tave pamokino 
ateiti į lokalo čermanų susi
rinkimą? Nagi, jis atsako: 
pafundino Vaitukaitis tris 
šnapsus, ir aš atėjau. Tai ma
tote, kokius skymus čia suda
rė, kad atšaukti tą rimtą mū
sų lokalo padarytą ir prakti
kuotą tarimą—būti tik vienus 
metus viršininku. Balsuokime 
visi prieš, tai bus vienas iš 
geriausių.”

J. Kairys: “Kas kalba, kad 
čia dirbtinas reikalas, 
pas dirbtuvių čermanus, 
tas kiaurai klysta, 
čermanai jaučia ir '’žino,

Aš ne kartą su kitais, kurie 
buvo viršininkais, kalbėjausi 

’ tuo reikalu ir visi yra tos pa
čios nuomonės, tai kokis čia 
yra reikalas priešintis pakeiti
mui? Visiškai nėra. Argu
mentas, kad Klimukas tą klau
simą pakėlė čermanų susirinki
me, tai todėl negalima minė7 
tą tarimą pakeisti, tai 
žioplas argumentas, kuris 
išlaiko jokios kritikos. Aš 
ju ir kitus kviečiu stoti,
pakeisti tą aprubežiavimą. Pa
likime viršininkus antriem me
tam tarnauti.”

Aimanas: “Aš pilnai sutin
ku su Černausku, kad reikia 
pakeisti, nes jau kaip iš vie
nos, taip ir iš kitos pusės bu
vo gana kalbėta. Tik ratel- 
ninkų prasti argumentai prieš 
atšaukimą, kurie argumentuo
ja prieš tik todcl, kad Klimu
kas pakėlė šį klausimą; tai 
yra durnas argumentas, ir ge
rai padarė, 
kuris bandė 
muko kalbą, 
švilpė; tegu 
kalba ir kur.

Juškevičius: “Aš jau senai 
maniau, kad tokis mūsų lokalo 
nusistatymas, tik palaikyti vir-

SKONIS Aaiugšču 
Visko

Ir Vienok
JIE PATENKINA

ŠVELNŪS. . .

Išrinkime lapų, susendinime, 
mišinyje—taip jau paskuti
niame apsaugojimo suvynio
jime—r-mes statomo SKONĮ

aukščiau visko. Ir kas gali 
turėt svarbos palyginant su 
geru skoniu?

LIGGETT & MYERS TOBACCO CO.

Iš 18,000 žodžių
Tuoj aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
su geriausias pagelbėtojas, 

prletelius ir draugas.
KAINA tl.2U

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck 8tM Brooklyn, N. Y.

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.SKAITYKIT IR

PLATINKIT
LAISVĘ”

kilęs šininkus vienus metus, ir tegul 
tai eina sau šėko pjauti, yra klai- 

Dirbtuvių dingas, bet nebuvo progos ap- 
kad j kalbėti. Dabar, kuomet iškel- 

tokis tarimds apribavimo laiko ta aikštėn, tai, mano suprati- 
yra netikęs, tad ir iškėlė, kad | mu, geriausia padarytume, 

kad jį panaikintume, ir palik
tume Vaitukaitį ir Buivydą 
antram terminui, nes jie ne
prastai dirbo šiemet, tai gali- 
ma tikėtis, kad dirbs ir atei-Į p. tai“niekur‘nėra“ tokio 

j nusistatymo, 
: metus išbuvęs

PUIKUS TURKIŠKO ir NAMINIO TABAKŲ MIŠINYS

pamainyti jį. Kalbos apie 
dirbtinumą, sufabrikavimą šio 
jnešimo klausimo, tai tokiam 
dalykui tikės tik Bubnys. Nes 
kada jis buvo delegatu, tai ne 
lokalo narių valios atsiklausti nančiais motais gerai.” 
geidė, bet pono • Beckermano , Kraucevičius: “čia, kaip tu 
diktatūros. Kas nepamena if draugai išsireiškė, kad tikį^u sau 
Beckermano laiško ir instruk- pratęsti dar vieniems metams, | 
cijų, kad mūsų lokalas neturi tai, mano supratimu, yra ^l^i-ljaiko 
teisėsi turėti atskirai rinkimų, da bi kokio aprubežiavimo. i l viPtni 
o turi bendrai rinkti su New . Mums svarbiausia teisė, 1 ‘ 
Yorko Joint Boardu ? Tas ro- kad mes turime rinkimus kas 
do, kad tada buvo dirbtinas ■ metai. Jeigu mūsų viršininkas 
feikalas, o dabar iškilęs klau- negeras, mes jį bi kada išme
simas iš pačių dirbtuvių.” jtame, o kai mes ar ant metų

Jackus.: “Praugai kriau-iar ant dviejų aprubežiuojame, 
, aš jums pasakysiu, kad jau jįs> kad ir nekoks, tai 
neklausykite tų durnių ra- turi proga ta paskirta laiko-

.ninkų. Jie seniau skyma- tarpi išbūti.
visokiais būdais, kad loka- jokio

3 kaip nors netektų savo sa- 
.stovumo, o pavesti po. pilna 
oijtrole New! Yorko Joint 

Boardo. Jie norėjo Bubnio 
laikais ne tik pailginti rinki
mus, bet, su Beckermano pa- 
gelba, visiškai panaikinti mū
sų lokalo rinkimus ir liktu ca
rais, ne su žmonių valia, bet 

Yni fikcijomis. Man tas pats 
Bubnys, kuris sako, kad Kli
mu kui fundino Vaitukaitis, bet 
jis man aną metą, kaip buvo 
deJe^ atu, tai ištiesų fundino 
ne trks,x bet be skaitliaus, kad 
tik qš būčiau priėmęs tą jo 
čėsn Aš atsisakiau todėl, 
kad Mis man išsipasakojo, ko 
jis siėkia, o jis siekė galutino 
panaikinimo mūsų lokalo sa- į 
vo rinkimų. Ir dar drį 
niekšas kalbėti 
kriaušius!”

Ę. Jankaitis : 
gai,'sakysiu, kad 
tūpi bi kiek ateiti į rimtesni 
sudit'/arkymą, tai mes ištiesų, ' 
kaipisako drg. Jackus, neklau
sykime tų ožeragių, o eikime 
prie pakeitimo to netikusio ta
rimo. Aš manau, kad mes po.-i 
likime du metus, tai bus ir 
ftntms gerai, ir tiems žmonėms, Į 
kuriuos ^išrinksime, nes galėsi 
parodyti tokio darbo vaisius, i 
Ištigsų, per metą laiko, tai; 
žmogus tik gali pasimokinti, 
o ne nuveikti ką gerdšmūsų 
lokalui.”

Michelsonas: “Ar ne ant; 
pajuokos komunistai daro: pa-1 
sisamdė Klimuką už stiklelį! 
flegtinės, ir atėjęs į čermanų. 
susirinkimą pradėjo čiauškėti:! 
4Tei ve, bliolyti, kad geli, tai i 
.gelųšitie vilšininkai.’ ” (čia to

publika ir sukiloj kad Michol- 
sonįs taip pašiepia,' pamėg
džiodamas tą žmogų; susirin
kusieji ėmė šaukti: “Sėsk ! 
Sėskir nušvilpė Michelso-

Man atrodo, kad 
aprubežiavimo nereikia 

daryti; kada negeras, tada ir 
mes susirinkę atsiskaitome su

kad .tik vienus 
viršininku ir ei- 

Mes veik nieko nega- 
patirti per \vienus metus 
ar tas ir tas žmogus ati- 

—; i tunui eiti x lubiti. Mano supra- 
^ai|timu, mes tą neišmintingą įsta

tymą turime pakeisti, ir tegul 
vėl lieka seni viršininkai ant
riem metam mums tarnautu”

Basi baigus d iskusi j oms 
mininkas leido balsuoti, 
atšaukti aprubežiavimą 
nystės motų, balsavo 185; kad

ir kas meta perrinkimas. . • I
Po to klausimo eita prie rin-j 

kimų. Į delegatus'apsiėmė F. į 
Vaitukaitis ir F. Kalpokas.! 
Nutarta delegatų tinkamumą 
a)’ netinkamumą neapkalbėt. F. 
Vaitukaitis su 257 balsais prieš | 

iš- Į 
d e- i

F. Kalpoką su SS balsais 
rinktas sekantiems metams 
legatu.

su 260 balsais prieš Jackaus 
,11 balsų į duoklių rinkiko vie
tą.

V. Černauskas išrinktas pro
tokolų raštininku, M. Nazvec- 

; atstovu į Trade 
Boardą, K, Jankaitis išrinktas 
atstovu į Board Direktorius. I 

tik bus viršininkai lokalo pildantįjį komitetą iš-

pir- 
Kad 
tar-

llJKJVKzO ~ , ..I, .C .
palikti, kaip buvo iki šiol, tik kas išrinktas
metus tarnauti, balsavo 109. 
Perbalsuota vienbalsiai, kad 
du metus

įsla tas! 
ir blofinti

“Aš, drau- 
jeigu mums

(Čia to
ir tereikė: pasipiktino

Cernauskas: “Draugai, aš 
I buvau viršininku ir man po 
ųinetų išbuvimo tik trūko sep- 
, tynių balsą atšaukimui to ap

rubežiavimo metinio tarimo.

J. Buivydas, 
54-to Skyriaus Koresp

Ad E No. 32

Buvo nervuotas, nusilpęs, 
Nuga-Tone sustiprino jį

pranešimas kenčiantiems 
rekomenduoju Nuga
li- stiprumo budavo- 
James Morris, Jr. 

labai 
butelis Nuga-Tone su- 
Tui yra puikus pagy- 
Nuga-Tone. 
sveikatą, 

žmonių 
visuomet 

silpnumo.
nuo praradimo apetito, 

gasų 
pūslės 
stiprumo, 
silpnbs

Nuga-Tone 
dienų. 

Jūs galit

štai yra puikus 
žmonėms: "Aš 1; 
Tone kaipo sveikatos 
tojas.” Rašo ponas 
West Philadelphia, F 
nervuotas ir vienas 
teikė mas pagalbą.” 
rimas ir įvertinimas 

Nuga-Tonc suteikė 
idžiaugsmų virš miliono 
silpni, kenčianti it 
visokių skausmų ir 
nių gyduolių 
kinimo, gasų ’skilvyje 
(rūbelių, pūslės iritacijos, 
rūmo ir stiprumo, menko 
skausmų, silpnbs nugaros 
malonumų. Nuga-Tone veikia 
j keletu dieni). Nusipirkit butelį 
dykit. Jūs galit gauti Nuga-Tonc kur gy
duolės yra parduodamos, o jeigu jūsų vertel
ga neturi jų pas save stake, tai reikalau
kit, kad jis užsakytų jų iš olsolio vaistines.

Morris, 
buvau

puikus

stiprumų ir 
kurie buvo 

kentėjo nuo 
Nėra geres- 

nevirš- 
žnrnose, inkstų 
praradimo sva- 
miego, raumenų 
ir panašių ne

puikiai net 
ir paban-

o

o

o

o

“o

o

O

o

~o

jų O

NORWOOD, MASS.NORWOOD, MASS.

PIKNIKAS! Nedelioj, 7 dieną Liepos-July, 1929, Pradžia 10 vai. ryte
O

lamamDIDŽIAUSIA 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

Ilrhan’c fnld Powdprc (Miltelhts nuo šalčio) jokių šalčių ne- UlUCUld VU1U I UYtUt'Id bijo Už 75c už baksQ apSiginkiuok 
nuo savo amžino priešo 1

Ilfhn I 3Y Toko (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI Uu LCIA luUo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių Jgų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI -----

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

GREENPO1NT 1411

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

Siųsdami pinigus »u savo adresu, užrašykite:

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄyDOLERI, už kurĮ malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas —---------.-------------------------------------------------------------- --- ------ -----—----

PAS—

Avenue6102 Grand
Maspeth, L.

Kampai Clermont Ayenue 
TELEPHONE: JUNIPER »78<
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RENGIAMA J. V. K. PART. L. F. CENTRO BIURO NAUDAI o

St. or Ave.No.

Stale.Miestas
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RUSIŠKA ■ PIRTIS TURKIŠKA

I
MOTERIMS:

Pančdėliais ir 
utarninkais

Panedčlials nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

ATDARA'
DIENĄ IR 

NAKTĮ

FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A 
LAI JAM. Nuo g ry t o iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c Jv

M. TEITELBAUM, Manadžeria
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

■ ?

•V.,' - ' ’
V-
A •

ant A. ALIUKO UKES
Bus puiki programa iš dainų, prakalbų, deklamacijų ir lengvojo sporto dalykėlių, 
keturi chorai: Laisves Choras ir Vyrų Choras iš 1 
iš Norwood, Mass., po vadovyste Edw. J. Sugar, 
žodžiu sakant, piknikas bus gyvas ir linksmas.
judėjimą.

Wilson Street . Norwood, Mass.
Ant Gražaus Ežero Kranto—Puiki Vieta Maudvtis

y
Dainų programos išpildyme dalyvaus 

So. Boston, Mass., po vadovyste M. K. Bolio; L. L. R. Choras ir Vyrų Choras 
Prieš programą ir po programai bus muzika, kuri grieš lietuviškus šokius. 

Todėl kviečiame atsilankyti. Savo atsilankymu paremsite darbininkišką 
Kviečia J. V. K. Partijos Lietuvių Frakcija.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA SU REPUTACIJA

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

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

New York City

Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debcvoise Sts.

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

a
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Reikia Nakvynių

FOR RENT

ofisą.

SALES—PARDAVIMAINew Yorko Žinios

Gar-

J. LEVANDAUSr ‘c
GRABORIUS

MALONAUS PASIMATYMO
nenu-

UžEIGA

30 d.
Kr.

Maspeth, N. Y.

merginų

antrašą:įsitėmykite

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

jauniem, bet ir šuaugu- 
Tat i pasirūpinkite visi 

štame parengime.
SUSIDARIUS neprielankiom sąly

gom, “Laisvės” piknikas nebus ju- 
džiuose.

telefoną.
156-58

namus, 

taisome 
Reika- 

S., 114 
Tel. 

?

surinkt apie

vienam ar dviem

GRABORIUS 
(Undertaker)

MOKINAME BAR BERI A UTĮ
Mes mokiname barbenanti 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

PARSIDUODA sodan automobilius, 
Studebaker, 5 pasažierių, 1922 me

tų, labai geram stovy. Gera proga 
pirkti. Matyt galima nuo 6 vai. va
kare. Mrs. Miller, 464 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

$10.00
specialistai 

merginų ir

PASIRANDAVOJA šeši fomišiuoti 
kambariai. Kas nori, gali pirkti 

visus fornišius 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

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 į mėnesį. Par
siduoda prieinama kaina. Pardavi
mo priežastį sužinosit ant vietos. 
Kreipkitės po No. 167 Hobart Ave., 
Bayonne, N. J. (151-62)

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

Tel., Triangle 1450 '
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

Taipgi 
grožybės 
vyrų.

Gerai
ANTHONY MOLLYN

578 Grand Stret
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos. ,

(Pabaiga) ' 
Žilinskas: “Gaila

RIDGEWOODIEčIŲ ATYDAI
L. p. S. A. 132 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus seredoj, 3 liepos, 
8 vai. vakare. Visos , narės ateikit, 
nes bus svarbu išgirsti raportą iš I 
Rajono konferencijos. Sekr. S. Ka- 
zokiūtė. • 155-56

Telephone, Greenpoint 232©

J. GARŠVA

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

PARSIDUODA bučerhė ir grosernė.
Apgyventa lietuviais. Labai gera 

proga pirkti. Atšišaul^te “Laisvės” 
ofisą arba pašaukite pqr 
Great Neck 1686.

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės iiuo adresu:

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

PAJIEŠKAU brolio Juozo Paulausko, 
paeina iš Kartino parapijos, Mar

tinaičiu kaimo. Pirmiau gyveno 
Montreal, Canada. Norėčiau su juo 
susirašyti arba pasimatyti, turiu 
svarbi} reikalą. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote praneškit. I. Pau
lauskas, 13 Evans St., Brooklyn, N. 
Y. : a '155-57

Tai nepamirškite, 
sakau, nes turime 
gerai su dainomis.

J. Saulėnas.

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame ji -; bet 
jau 'senai matčmžsi. Būtų linksma pasi
matyti. ( ,

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

J. IR O. VAIGINIS

BROOKLYNO ATLETŲ KLIUBO 
SUSIRINKIMAS

Sekantį penktadienį, liepos 5 d.,1 
įvįdcs Atletų Kliubo svarbus susirin
kimas. Visi nariai privalo dalyvauti, 
domėtis; kliubo reikalais ir jo gero
ve. . , Į.;:- 156-57

Puslapis šeštas' Trečiadienis, Liepos 3,

-----   1 ■' ■ .............................................. 1  

VIETOS ŽINIOS

Draugai brooklyniečiai, ku
rie turite vietos pernakvoti 

žmonėm, 
prašome pranešti į “Laisvės” 

Nakvynės reikalinga 
draugam, iš toliau atvažiavu- 
siem į “Laisvės” pikniką. .

“L.” Adm.

Uždrausta Tarptautinio Darb 
Apsigynimo Laiškai

Temykit, Lyriečiai!

Už Vaiko Parsamdymą 
Ubagavimui Trys Metai 
Kalėjimo
; Į .Dąvid, Bernstein, 41 Essex 
įšt, New Yorke, buvb parsam- 
dęs savo 7 metų vaiką Solo- 
moną tūlam Harry Watersui. 
Waters, perkreipęs vaikui pe
čius ir pririšęs įžulniai prie 
vežimėlio, vežiojosi jį gatvė
mis, neva kaip suparalyžiuotą. 
Vaikui buvo į ranką įsprausta 
blekinukė rinkti aukas iš gai
lestingų praeivių. Be to, jis 
buvo išmokintas nesveikai 
trūkčioti veidą. Taip vaikas 
buvo po 14 valandų per dieną 
pririštas vežiojamas. Ant jo 
rankovės buvo juosta su užra
šu “Federuotos žydit Labdary
bės.”

Už tą žiaurų “monki biz
nį” tėvas ir vaiko vežiotojas 
buvo nuteisti po trejus metus 
kalėjimam Tėvas gaudavo 
60 nuošimčių, o vežiotojas 40 
nuoš. visų surenkamų pinigų.

Pasirodė, kad Bernsteinas 
savo,namuose turėjo savotišką 
mokyklą, kur sveikus žmones 
mokino, kaip elgetauti; prirai
šiojo jiem rankas, kojas, lavi
no, kaip perkreipti ir trūkčio
ti veidus; pas jį surasta ir vi
sas sandelis kriukių ir kitų u- 
bagavimo įtaisų. Jo mokiniai 
turėdavo atiduoti Bernsteinui 
40 nuošimčių visu savo įplau-

4 / . • >. * , ■ < ■ ■ I

Tai Šį Varfarą
Šį vakarą Atletų Kliubo šo

kiai su programa. Pirmu kar
tu lietuvių pranegime grieš 
merginų orkestrą, iš aštuoniij 
kavalkų, vardų Barley Girls 
Orchestra. JBus smagaus džiaz- 
zo ir *bus ’įvalias kitokhj ka
valkų Šokiams. * ( •
O Kas Bus Ant Programos

Bus perstatyta įdomus vaiz
das Broądway; svarbu ir tai, 
kad perstatyme dalyvauja 
Bobby JJuncan & Co. Revue. 
Šis kavalkas interesingas ne 
tik 
šiem 
būti

Tas viskas įvyks Klaščiaus 
Clinton Park Hall, Betts ir 
Maspeth Avės., Maspethe. 
Pradžia 7:45 vai. vakare, 
įžanga 50c. Rep.

New Yorko pašto viršinin
kas John J. Kiely uždraudė 
paštų siuntinėti Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo laiš
kus su tais konvertais, ant ku
rių išspausdinta: “Smash the 
Murder Frame-up Against the 
Gastonia Strikers” (Sudaužy-. 
kite tą žmogžudišką Suokalbį 
prieš Gastonijos Streikierius).

Tokiuose konvertuose buvo 
siuntinėjama komunistams ir 

! kitiems pažangiems darbinin
kams atsišaukimai, kad auko
tų delei apgynimo keliolikos 
streikie/ų nuo minties baus
mės. ; ,

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas per savo advokatus 
J. Brodsky ir L Shorr kreipiasi
į Augščiausią Teismą, kad pa- Long Island Sound, 
naikintų pašto viršininko už- tyta ir kiti vietos dalykai, 
draudimą prieš minėtus laiš- Likvidavus Lietuvos Baduo- 
kus. . , lių šelpimo Komitetą, kuopa

Kapitalistų samdiniui, pašto pinigus, kuriuos buvo aukoj u- 
viršininkui baisu, kad žmonės 
plačiau nesužinotų, kokį bjau
rų sumoksią yra padarę fab
rikantai prieš Gastonijos audė
jus.

Gręsia $5,000 bausmė už 
siuntinėjimą draudžiamų laiš
kų, jeigu Augščiausias Teis
mas nepakeistų patvarkymą 
pašto viršininko.

Daugelis jūsų nebuvote pra
eitose choro pamokose. Tai 
ar žinote, kad Lyros Choras 
nutarė turėti generalę prakti
ką sekantį ketv'ergą, 4 d. lie
pos, 11 valandą iš ryto? Tai 
visi būkite paskirtu laiku, o 
kurie nepribūsite, tai nebūsite 
veltui Įleisti į “Laisvės” pikni
ką, o per praktiką bus duoda
ma tikietai. Tai nepamirškite. 
Ketverge bus amerikonų šven
tė, tai, aš manau, kad visi ne
dirbsite, 
dar kartą 
prisirengti

būrys dalyvavo .tame išvažia- 
yime. Bet verti pąpeikimo vai
kinai, kurie dalyvauja kliube, 
bet ijų nesimatė kartu su se
nesniais, ir jie kur nors veltui, 
betiksliai laiką praleido.

Dalyvavęs.

REDAKCIJOS PASTABA. 
—“Laisvė” neboikotuoja ma
žesnių kolonijų parengimų. 
Draugai jersiečiai tatai žino iš 
pirmesnių savo parengimų, ku
riems skelbti visuomet “Lais
vė” rasdavo vietos. Kur už
kliuvo paskutinis įer^ečijŲ pra
nešimas, mes nedaugiau žino
me, kaip ir jie. Kartais gau
name pabarįmų už netalpini- 
mą tokių dalykėlių, kurie pas 
rųus visai nebuvo atsilankę.

PAIEŠKOSIMAI
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

Pavalgius čia malonu būti, pasišne-., 
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi-.’ 
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrinV 
šit.—Pabandykit 1

417 Lorimer Street

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

SAVININKE

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.-

Federacijos Galva Gavo 
Kailin nuo Negrų 
Darbininkų

J ’
Iš A. L. D. L. D. 23 Kuopos 
Mitingo ; .

29' d. birželio įvyko A. L. 
D. L. D. 23 kuopos susirinki
mas. Dieną perkeltus, j narių 
susirinko mažai, Tačiaus da
lykus svarstė rimtai. Nutarta 
suruošti laivu išvažiavimą į

Apsvars-

Iš Kriaučių Nepaprasto 
Susirinkimo t /

Sukniasiuvių Prigavikai 
Neva Pradėjo Kovą

International Ladies’ 
ment Workers (Sukniasiuvių) 
Unijos socialistiški yadai 
Schlessingeriai ir Dubinskiai 
paskelbė humbugišką tos .or
ganizacijos streiką. Taip pa
darė su fabrikantų žinia ir 
pritarimu. Fabrikantai nori 
vadAms duot progą' pasipini- 
gaut—-alidėt harids nepapras
tais mokesčiais neva streiko 
reikalams. Tuo būdu social- 
feikeriai tikisi
$300,000 į savo kišenius.

Kairiųjų Nacionalė Adatos 
Darbų Unija šaukia sukniasiu- 
vius mest darbą, bet iš priga- 
vikiško streiko padaryt tikrą 
streiką už 40 valandų darbo 
savaitę, uždarbio pridėjimą ir 
tt. Kairioji kriaučių unija yra 
parūpinus sukniasiuviams sve
taines, kur juos ir-, šaukia svar
styti savo reikalus, o ne klau
syti pamokslu tokių Schlessin- 
gerių, Dubinskių ir kitų social- 
monelninkų. Tos svetainės 
yra: National Palace, 115 E. 
Houston St.; Aristocrat Hall, 
69 St. Marks PL, ir Mansion 
Hall, 57 St. Marks PL

Wm, Green, prezidentas A- 
merikos Darbo Federacijos, 
yavo yėjų laike .savo prakal
bos juodukų Abyssinian Bap
tistų Bažnyčioj, Bronxe, perei
ta • sękmadienį. Jis veidmai
niavo, būk. Federacijos valdy
ba nedaranti, skirtumų tarp 
baltųpĮL negrų darbininkų. 
Negrai komunistai C. Alexan
der/! Harold Williams lir kiti 
susipratę (^rbipįnlįai pertrau
ks Gfeteno pagyrus ir nurodė, 
kad beveik niekur Darbo Fe
deracija nepriima, negrus į tas 
pačias .unijas su baltaisiais. 
Buvo pastatyta Greenui klau
simas: kodėl jis pardavė 1928 
m. juodukų Pullmano trauki
nių tarnautojų unijos streiką? 
Jie milžiniška didžiuma balsų 
buvo nutarę stot kovon, o Fe
deracijos galva Greenas griež
tai uždraudė.

Vietoj ^atsakyt į tokius karš
tus klausimus, Greenas rėkė 
prieš komunistus, liepė jų sau
gotis, ir .patarė juodukams 
darbininkams^ } “pasekmihgiau 
Ir išnašiau dirbti/' taip kad 
samdytai' juos gėriau įvertin
tu* - i

Pranešimas iš Laisvos 
Darbininkų Tėvynės

Iš New Yorko išvažiavusi į 
Sovietų Rusiją į plytų koope
ratyvą . Aleknavičjenė trumpai 
praneša, kad drg. .Aleknavi
čius patenkintas. ' Jis 'gauna 
pilną aprūpinimą iš koopera
tyvo, valgį, kambarius ir po 
vieną rublį į dieną kitieną^ rei
kalams. . < , ’’ ( ,
, Drg. Aleknavičienė išrinkta 
prižiūrėjimui vaikų.' Bet ne
gali pamiršt New Yorko., Jos 
vaikučiai nesveikuoja, tur būt, 
del kitokio klimato.

•Apie kitus nieko nerašo.

Svečiai
>

si, paskyrė per pusę—Gastoni- 
jos streikuojantiems audėjams 
ir pusę Priešfašistiniam Komi
tetui. Prisirašė du nauji na
riai; reiškia, kuopa jau- turi 
46 narius ir tikimės baigti me
tus su pereitų metų narių skai
čium. Pereitais metais buvo 
50 narių kuopoj ir tik ketu
rių narių trūkumas. Ir jeigu 
tie seiįi nariai pasimokėtų, tai 
perviršytume pereitų metų na
rių skaičių.

Šiame susirinkime kiekvie
nas, kuris dalyvavo, aplaikė 
po naują knygą šių metų, pa
rašytą drg. V. Kapsuko.

Parduota Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo rengiamo 
pikniko tikietų, kuriuos buvo 
prisiuntę.

Mokytojos Žiaurumas
Vienas mūsų draugas rengė

si važiuoti į Sovietų Sąjungą. 
Namie besikalbant apie kelio
nę, nuo vaikų • nebuvo slepia
ma. i Vaikutis, nuėjęs į. mo
kyklą, pasisakė kitiems, kad 
jis su tėvais vyksta į Sovietus 
apsigyventi. Mokytoja, mato
mai, fanatikė, ir neapkęsdama 
Sovietų, vaiką sumušė ir su
mušimo ženklai buvo labai žy
mūs. Tėvui nuėjus į mokyklą 
matyti vyresnį perdetinį, jinai, 
sužinojus, maldavo susimylėji- 
mo, aiškindama, kad Ji darbą 
praras ir negarbingai turės 
būt prašalinta. Minimas drau
gas susimylėjo, neperduoda
mas augštesnėms įstaigoms 
skundo, ir jinai išliko 
bausta.

man 
savo, f rentų, kad jie priešina
si ne gyvenimo patyrimais va- 
duodamiesi, bet kad ne jie uni
jos ofise sėdi. Jeigu Bubnys, 
Glaveckas ar Karpus sėdėtų 
prie lokalo vairo, jie tikrai sa
kytų, kad reikia pakeisti tą 
durną nusistatymą, kuris muhis 
begalinę neša blėdį. Juk’' aš 
kalbėjau su Bubniu, Kalpoku 
ir Michelsonu; jie buvę virši
ninkai; jie gana nurodinėjo 
man, kad tik metų laikotarpio 
buvimas unijos viršininku yra 
neišmintingas dalykas. Koks 
nori, gali būti žmogus, bet ma
žų mažiausiai jam ims laiko 
patirti dalykus su firmomis, su 
kontraktorių užregistravimu 
šešis mėnesius. Kiti šeši mė
nesiai—bedarbės laikotarpis; 
tai kada jau, būdamas tik vie
ną metą,' gali parodyti veiki
mo? O ypatingai dabar, kuo
met štukinis darbas pas mus 
įėjęs, aš sakyčiau, draugai, ne
klausykime tų žmonių, kurie 
patys netiki tarnybos aprube- 
žiavimui, bet tik kalba prieš, 
todėl kad komunistai eina už 
pakeitimą. Jeigu komunistai 
eitų už jo palaikymą, tai tie 
avinai stačia galva eitų už to 
įstatymo pakeitimą.”
, Kalpokas:,.*. “Visi buržujai 
nori, būt viršininkais, tai kas 
čia navatno, kad mūsų virši
ninkai nori pasilikti ant to
liau? Juk republikonai ir de
mokratai sako, kaip mus išmo
site iš valdžios, tai viešpataus 
įstaigose betvarkė, suirimas. 
Neklausykime tų buržuazinių 
argumentų, bet palikime kaip 
buvo, tik metas laiko tarnystes 
mūsų lokale!” !

. (Tąsa ,5-tam pusi.)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

“Laisvės” įstaigoje lankėsi 
S. Sasnauskienė ir Onutė Bulis 
iŠ Rochester, N. Y. Sasnaus
kienė- yra žymi Rochesterio 
darbininkų veikėja. Onutę— 
duktė garsaus mūsų piešėjo, 
kurio piešiniai dažnai telpa 
“Laisvėje” . po slapyvarde 
“Lumbis.”

Drg. Krasnauskas, buvęs 
Grajid Rapids’e, Mich., Veik
lus komunistų darbuotojas;, at- 
važisVo į Brooklyno apiėlinkę 
apsigyveni. Rp

Išvažiavimas
birželio įvyko A. L.
16 kuopos išvažiavi

mas, kuris nusisekė labai pui
kiai. šis išvažiavimas buvo 
rengiamas bendromis spėko- 
rfns su bayonniečių ‘ 212 kuo
pa; bet paskutinėmis dienomis 
delei kokių tai priežasčių 
bayonniečiai atsisakė. Jersie- 
čių buvo du pilni busai, ir vė
liaus keli atvyko su savomis 
mašinomis., Vieta:labai graži, 
ant Hudson-upės kranto, va
dinama ■ Copperhead Lodge, 
Tenefly, N.: J., netoli Fort Lee, 
N. J., visiškai arti Yonkers, N. 
Y> Kurie dalyvavo, buvo pa
sitenkinę linksmai laiką pra
leidę. Teisybė, jokios progra
mos nebuvo, išskiriant žaislus. 
Nepasitenkinę jersiečiai esą ir 
ant “Laisvės,” už nepatalpini- 
mą pranešimo minimo išvažia
vimo, nusiskųsdami, kad jie, 

j kaipo mažutė kolonija, esą 
boikotuojami. Ateityje netu
rėtų tai įvykti, ir pranešimų 
skyriuje turėtų būt taip, kaip 
ir kitų kolonijų, garsinama. 
Jersiečiai remia “Laisvę” ne 
mažiau, kaip ir kitos, didelės, 
lietuvių kolonijos, galima drą
siai sakyti, dar daugiau, ir jie 
esą tuomi labai įsižeidę. Im
kime kad ir šį išvažiavimą: 
“Laisvės” paramai teko surink
ti šeši doleriai, ko kituose, di
desnių kolonijų išvažiavimuose 
paskutiniais laikais nebuvo vi
sai daroma.
i (Kreditas reikia suteikti jau

noms merginoms, kurių dailus

'• PITTSTON, PA.
A. L. D. L. D. 12 kuopos susirin

kimas bus nedėlioję, 7 d. liepos, sve
tainėj A. Valinčįaųs, 51 Butler Alley. 
Prasidės 7 vai. vakare. >. Kiekvieno 
draugo ir draugė^ yra būtinas rei
kalas dalyvauti šiame susirinkime. 
Todėl, kad bus pakelta daug naujų 
klausimų del gerovės mūs kuopos, 
kad išdirbus planus, kaip geriau būt 
gauti naujų narių į mūs kuopą. 
Draugai, kurie dar neujžsimokčjotė 
už Šiuos metus savo mokesčių, tai 
malonėkite užsimokėti šiame susirin
kime. Jlgiau jiera ko laukti, kad 
neprisieitų išnaujo rašytis. Tai, 
draugai ii’ draugės, pasiskubinkit su 
mokesčiu. Sekr. J. Kuncevičius.

155-57

REIKALAVIMAI
REIKALINGA pątyrusios merginos 
del sheet casings. $24-$22 į savaitę. 
Subatomis < tik pusę dierios reikia 
dirbti. Atsišaukite: Hardware Co,, 
208 Moore St., Brooklyn, N.

156-61

Telephone, Btagg 44M

RADZEVIČIUS

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MA SPETH, N. Y.

416

TELEPHONE, STAGG 9105

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y. /' 

264 Front Street 
ęentral Brooklyn, N. Y.

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 Ix?xington Avės. 

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

— ir — 
BEAUTY PARLOR

Tel., Stagg 5878

LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
IR MERGINOMS!

Mes nupirkome dvi Viaujas ma
šinas del permanent Wave, Eu
gene ir Nestle Circulrne 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 užgąnėdinti.

> MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir 

mes esame 
srityje del

NAUJA BUCERNE
NAUJAS SAVININKAS^ 

NAUJAS PATARNAVIMAS

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

Stanley Garback
( Garbačauskas)

431 LORIMER STREET
Brooklyn, N. Y.

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone., Stagg 0783

214 Perry Avenue,

Grybelių
GvaadikSlių 

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

Lelijų Šaknų 
Rūtų f.
Rožių L
RcmunėUų 
Seneso plokštukių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 4 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų x 
Trūkžolių 
Valerijono šaknį 
Salmečių į

Apynių
Aviečių uogų
Amžių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
DeviiuneČių dumropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietu tišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba pai Išo i 

mane, o ai visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaiwtininkas 

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

Phone: Greenpoint 1017. HM, till

i




