
Teis 21 Mainierį

bos. 
karo.
senai sugrįžęs iš Argenti
nos.

Pittsburghe Kalbės R.
Mizara Antradienį

Sekantį antradienį, gruo
džio 11 d., Lietuvių svetai
nėj, Jane St., tarp 17th ir 
18th Sts., S. S. Pittsburghe, 
įvyks labai svarbios prakal- 

Pradžia 7:30 vai. va- 
Kalbės R. Mizara, ne-

Jis pasakys įdomių 
dalykų apie Argentinos lie
tuvius.

R. Mizara kitose vietose 
kalbės sekamose dienose:

N. S. Pittsburghe, gruo
džio 12 d., Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų svetainėje, 818 
Belmont St.

New Kensingtone, gruo
džio 13 d., A. P. L. A. 9 Kp. 
svetainėje.

McKees Rocks, gruodžio 
14 d., A.P.L.A. 2 kp. svetai
nėj.

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių
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Darbininkai Via v S*hy, 
Vienyki tčš! Jus Nieko 

Nepralaimėsit, Tik R** 

težius, o IšIaimČsit 
Pasauli!

Socialistai Sugauti Zulikystėj
JUODAŠIMTIŠKAS SOCIALISTŲ 

DARBAS TAPO IŠKELTAS AIKŠTĖN
Jie Sufabrikavo “Save The Union Committee” Laišką, Id

ant Diskreditavus Komunistus ir Primetus Jiems ŠnipusPITTSBURGH, Pa. — 
Gruodžio 13 d. prasidės teis
mas 21 mainierto. Jie kai-[šitas/ Juodrankiškas Socialistų Darbas Pastato Juos 
tinami kėlime riaušių. —- — -

Rugpjūčio 22 d., 1927 me
tais, 5,000 mainierių susirin
ko ant farmos netoli Ches
wick, Pa^, užprotestuoti 
prieš žudymą Sacco ir Van
zetti elektros kėdėj.

Pennsylvanijos valstijos 
kazokai juos užpuolė. Ark
liais puolė ant vyrų, moterų 
ir vaikų. Metė ašarų bom
bas ; grasino revolveriais. 
Publiką pradėjo vaikyti į 
visas puses, šaudydami. 
Koks tai nežinomas asmuo 
/nušovė vieną kazoką, kuris 
buvo vienas iš žiauriausių 
puolime ant nekaltų žmo
gių-

21 mairtierys tapo suareš
tuotas ir kaltinama žmogr 
žudystej. Kadangi nieku 

rbūdu nęgalėjo nei vienais 
iš jų primesti kazoko nu
žudymą, tai kaltinimas tapo 
pakeistas. Dabar jie kalti
nami sukėlime riaušių.

Rolėje Bjauriausi^ Niekšų ir Paprastų Politinių 
Banditų; Baisus Smūgis “Naujienoms,” “Kelei
viui,” “Tėvynei” ir Visai Lietuvių Buržuazinei.
Spaudai , •

Tūlas laikas atgal žydų socia
listų dienraštis “Forward” at- 

, spausdino laišką neva tūlo šni
po “No. 12,” kuriame išduoda
ma raportas iš jo neva veikimo 
kairiųjų mainierių vadovybėje, 
tai yra, seniau gyvavusiame 
“Save the Union Committee.'' 
Tas laiškas * rašytas neva ant 
“Save the Union Committee” 
popieros su to komiteto antgal- 
viu ir obalsiais. Nuo savęs 
juodasis “Forward” užriko ant 
viso pasaulio, kąd, girdi “šni
pai vadovauja komunistams,” 
“šnipai su komunistais griauna 
mainierių uniją” ir tt.

Šitą prakeiktą melą ir purvą 
tuojaus pasigavo lietuvių šlamš
tai, “Naujienos;” “Keleivis,” 
“Tėvynė” ir t. t. Ir jie purvi
no* ir dergė komunistus ir visą 
jų veikimą darbo unijose.

Bet Uas pasirodė? Ogi tas, 
kad socialistai “Forwardo” pa-

žodis “The” randasi j šoną, o 
tikram laiške “The” guli tiesiai 
po' unijos ženkleliu.

5. Sufabrikuotam nėra brūk
šnelių apie žodį “The/’ o tik
ram yra,

6. Sufabrikuotoj blankoj 
antraše tarpe numerių “405” 
ir 576” nėra brūkšnelio, o tik
roj toks brūkšnelis yra.

7. Sufabrikuotos blankos 
drukas daug smulkesnis, bet 
juodesnis už druką tikroj blan
koj. Ir daugybė kitų ženklų 
aiškiai parodo, kad socialisti
niai juodašimčiai patys pasida
rė blhnką ir 
po raportą.

Ką dabar 
Michelsonas, 
kas ir'kiti .lietuviškų šlamštų 
redaktoriai, kurie “ForWardo” 
sufabrikuotą blanką paėmė už 
gryną .pinigą ir prakeikė ko
munistus?

patys paraše šni-

darys Grigaitis, 
Vitaitis, širvydu- 

šlamštų

Socialistų Suklastaotas Laiško Antgalvis

Rpom 4« • M fa1“*1
h'rssburah, P«nMy1vW>l*

Saro Ino Urtw
Mus Hckotlaj į 
A Nattonal Striko; 
Smash fciJuacUoao 
A' National Apoortoot 
A National Labor P*rty 
Organu# tbe
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No W«qo Cuts 
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I J. V. KARINIAI LAIVAI PAS i

MALŠINTI COLOMBI JOS STREIKIERHJ

J

Popiežius Meldžiasi už Aug- stogėje patys atsispausdino pa- 
. lijos Karaliaus Sveikatą

ROM Al Popiežius Pijus
f smarkiai poteriauja ir pra

šo savo dievo, kad suteiktų 
sveikatą Anglijos karaliui 
George V, protestonui, ku- 
ris dabar smarkiai serga.

Anglijos legacija, užlaiko
ma prie Vatikano, informuo
ja popiežių apie karaliaus 
padėtį. Kardinolas Bourne,

* Westminster arkivyskupas, 
pasiuntė visos karališkos 
šeimynos padėdavo j imą po
piežiui už jo meldimąsi.
TRYS ŽUVO DIRBTUVĖS
EKSPLOZIJOJ

ROMA'.-

4'T' ' t i

t
S,

T .■

Trys žmonės tapo užmušti. 
ir astuoni sužeisti per eksplo
ziją dirbtuvėje chemikalų 
KiH-All Disinfecting Kompa
nijos, po num. 422 W. 108th > 
St./ New Yorke.

? ( Vienas iš žuvusiųjų yra 
į Harry Herman, dirbtuvės sa-I 
vininkas, ,o kiti du—darbinin
kai, kurių vardai dar nesuži
nota. \ ‘

Eksplozija įvyko iš >priežas- 
ties kibirkščių, lėkusių iš suge
dusio elektrinio ./motoro; tos 
kibirkštys ir padegė eksplo-j - f-----v---
plozija .k buvo tokia smarki, 
kad per kelis blokus aplinkui 
išbyrėjo daugelio namų lan
gai; eksplozijos išjudintas 
oras viesulingu smarkumu 
partrenkė daugelį praeivių 
ant žemės. J • z

sidarė blanką su “Save the, 
Union Committee” antgalviu, 
idant paskui diskredituoti ir 
Niekinti komunistus. • Tai tikrai 
juodašimtiškas darbas, 
darbo tegali dasileisti 
kurie yra desperacijoj 
tekę jokios sąžinės.

Dabar “Forwardo” 
iškilo aikštėn. “The Coal Dig
ger,” organas Nacionalės Mai
nierių Unijos, iškėlė aikštėn 
šitą socialistų • juodaširhtišką 
fušerystę. Darbininkų (Komu
nistų) Partijos organas “Daily 
Worker” perspausdino paveik
slus ir straipsnį iš “The Coal 
Digger,” kuris parodo socialis
tų klastas. Mes čionai irgi per
spausdiname fotografijas tų 
laiškų, tai yra, blankų. Pirmu
tinė blanka yra “Forwardo” 
šaikos sufabrikuota, o antroji 
tikra, kurią vartodavo “Save 

i The Union . Committee’ ’ laiš
kams rašyti.
matosi, kad pirmutinė sufuše- 

’riuota. štai’ tik keli ryškiausi 
parodymai:

1. Sufušeriuotoj blankoj nė
ra obalsio “Organize the Wom
en,” o tikrojoje tasai obalsis 
yra.

2. Po obalsiais baksuose yra 
antgalvis “Save the Union Com-

Susikirtimas Tarp Bolivijos 1 
ir Paraguajaus Kareivių

Prie to 
žmonės, 
ir nebe-

» 
šunybės

ar

r

uz- ■

, ASUNCION, Par aguay. 
—Pranešama, kad ketvirta
dienį nemažas susikirtimas 
įvyko tarp Bolivijos ir Pa
raguajaus kareivių Chaco 
teritorijoj, netoli forto 'Gal- 
pon. Mūšy dalyvavo su
virs 300 • kareivių. 22 Boli
vijos kareiviai užmušta ar 
sužeista ir penki Paragua
jaus kareiviai užmušti 
sužeisti.

Paraguajaus kareiviai
tikę Bolivijos kareivius bū
davo jant fortą Paraguajaus 
teritorijoj ir įsakė jiems pa- j 
sitraukti. - Bolivijos armija 
atsisakė pasitraukti, ir pra
dėjusf šaudyti. Paraguajie- 

... - x ,čiai atsakė šūviais; pagalios 
Tik aki užmetus'nU£aigj0 Bolivijos kareivius 

;ir kelis suėmė nelaisvėn.
j Tarp Bolivijos i|’ PaYa- 
guaiaus eina ginčas del ru- 
bežiaus. .

duojamuosius chemikalus. Eks-im^^ee-’ Palyginkite to ant-

Butlegeriai Nušovė Policijos 
Viršininką
\_-----

Chicago.— Ketvirtadieniogalvio poziciją. Sufušeriuotoj,, vnicago.— Kecvirtaaiemo 
pirmutinėj blankoj tas antgal- j naktį iš namų tapo iššauk- 
via prasideda beveik visai prie tas South Chicago Heights 
galo bakso iš kairės ir pasibai- policijos viršininkas L. Gil-: 
gia beveik ties galu bakso iš bert ir tapo, nušautas. Jį nu- 
dešinės. Tuo tarpu tikrojoj šovė* atvykę automobiliu ke- 
blankoj tas antgalvis prasideda Ji yyrai. gu juo buvo išėjus

'SAVE THE UNION COMMITTEE”
,4 tu United Mhi» Wortert ******

Teisingas Laiško Antgalvis

Room 40j—.>2« Federal Street,

Savo the Union
May Picketing 
A National Strike 
Smash Injunctions 
A National Agreement 
A National Labor Party
Oreanica the Unorganised 

Mtaors

. —THE—

•' COAL DIGGER

ORGAN OF THE

Pittsburgh, Penmylmnin

Lewis Must Got 
Ko V/age CuU 
No Arbitration 
No Backward Stap 
Organist the Women 
Organise tha Youth
fi.Hcur Day—5-Day Week

, “SAVE THE UNION COMMITTEE*
of the United Mine Workers of America

PASKUTINIS ŽODIS

I

Šimtai Gelžkeliečią Prisidėjo Prie 30,000 Streikuojant j 
čiy Bananą Plantaciją Darbininką

...........................——-

Sakoma, streikieriai tun 
pilną kontrolę ant keturių M 
miestų, Santa Martą, Ciena- ® 
ga, Sevilla ir Aracataca. ' 
Užgriebė telegrafo linijas, 
kurias vartojo United Fruit 
Kompanija.

Kalėjimai, kuriuos iki šiol 
kompanija ir vaidininkai -i 
naudojo įkalinimui kovojan-

BOGOTA, Colombia. — 
Šimtai gelžkelio darbininkų 
Magdalen proyincijoj prisi
dėjo prie 30,000 streikuojan
čių bananų plantacijų dar
bininkų prieš United Fruit 
Kompaniją ir atsisakė ga
benti valdžios ginkluotas 
spėkas į stręiko sritį sulau- kompanija ir valdininkai 
žymui streiko. naudojo įkalinimui kovojan-

Jungtinių Valstijų karižčių darbininkų, virto kalėji
mai laivai, laikomi Pana-'mais del skebų ir valdinin- 
mos Zonoj, pasirengę vykti kų. Streikieriai sugrūdo- į 
į Colombia sukriušint strei- kalėjimą valdininkus. 
ką. " į Jau kelios savaitės streį-

Reikalaujamas United kas tęsiasi. ’ Sakoma, dar- 
Fruit Kompanijos, Colom- bininkai pareikalavo, kad 

 

bia .prezidentas paskelbė kompanija įvestų. visuotinį 
karo stovį Magdalena pro-, apdraudą. Valdžia įsiju., 
vincijoj. |ir bandė sutaikinti dąrbi-

Pranešimai iš Santa Mar- ninkus su kompanija. Bet 
ta, bananų srities, co, kad kompanija griežtai atsii 
streikieriams ir si^ipatizuo- įvesti apdraudą. 
j an tiems gelžkelių rbinin-j Colombia valdžia prani
kims pavyko sutrukdyti-gel- kad susikirtime tarp kĄi 
kelių linijas, ir tuo būdu ne- vių ir .streijderių aš 
galima gabenti streiklau- streikieriai užmušta ir J 
žius ir kareivius. Karo mi-.sužeisti; taipgi keli kar 
nisteris 'įsakė sumobilizuoti viai sužeisti. Streikie 
1.000 kareiviu, idant įvy- nemažai kareivių suėmė Ir 
kinti karo stovį. . nuginklavo.

Bažnyčios Galvos 
Biblijos Padavimus k

fe

Vadina Pasakomis Prašalins Daug Darbininkų

Tvaną Vadina Legenda; Bet 
Tiki į Kristaus 
“Prisikėlimą”

iš Darbo

ROCHESTER, N. Y. | 
Ketvirtadienį čia viešai bu
vo demonstruojamas labai 
svarbus išradimas spaudos 
srityj. Bandymas buvo’da
romas ’ Rochester Times- 
Union spaustuvėje.

Tuo nauju įtaisu 
žmogus gali per telegrafą 

žinias įvairiem

Rytoj jau “Laisvės” koncertas—ta metinė iškil
mė. Rytoj Arcadia Svetainėje pasimatysime su drau
gais ir draugėmis iš gana tolimų miestų. Iš Chica- 
gos į koncertą .atvyko draugas Šatas; laukiame 
Zdaniūtės iš Wilkes Barre, Pa. (kuri, laimėjo pirmą 

dovaną “L.” vajuje) su didele grupe; arti 50 atvyks
ta iš Philadelphijos.

Artimesniuosef miestuose iš rytų ir vakarų drau
gam jau laikas išs^aliejuoti mašinas arba susižinoti, 
kokiais traukiniais patogiausia traukti į New Yor- 
ką—į’ savo dienraščio iškilmę.

i Vietos, atrodo, dar netruks, nes į svetainę leng
vai sutalpinsime 4,000 ypatų. Tikietfa dar yra gerų, 
stovėtii' gal nereikės. - v x

/ Musų artistai pasiryžę duoti viską, ką jie savo 
gyvenimu, mokslu ir prigimtimi turi savyje iš sce
niško atžvilgio. Aido ir Lyros Chorai, kurie bendrai 
dainuos šiame koncerte, jau kelinta savaitė kaip ben
drai laiko praktikas, dainuoja, mokinas su dideliu 
susidomėjimu. Ufa praktikuojąs kas vakaras jau 
kelinta savaitė. >

, Rusų operatiška grupė pasiėmė dar vieną ekstra 
dainininką. Jie pridavė savo programą iš 19 kaval- 
kų. Tai puikus muzikos tvarinys,\ kuris skambins 
mūsų sielos jausmų stygas ir kar ant sparnų kels 
mūsų dvasią. ;

Džiaugiamės, išgalėję sudaryti taip puikią pro
gramą ir su, malonumu kviečiame visuomenę būti ry
toj su mumis ir pasidalinti tais džiaugsmais ir malo
numais, kurie mums visiems yra brangūs.

Rengėjai.

[ LONDONAS.— Tik ką iš
ėjo iš spaudos knyga apie 
bibliją, užvardinta “Komen
tarai Apie Šventą Raštą.”

Joje telpa raštai 50 žy
miųjų Anglijos bažnyčios
viršininkų. Ją suredagavo pasiųsti v ę—m
buvęs Oxfordo vyskupas laikraščiams už šimtų my- 
Gore, kuris yra skaitomas.hu; tam tikras jtaisas/ pri- j 
žymiausiu gyvenančiu an g- taisytas prie raidžių staty- 
lų teologu. mo ^mašinos (linotypo . bei

Daugelį biblijos aprašymų intertypo>, automatiškai .SU- | 
jie vadina pasakomis, išmis- stato jas. Vienas žmogus 
lais. Išmislu, pasaka vadi-Jp?

Į na biblijos pasakojimus apie ................ .
žemės sutvėrimą, apie tvą- 

I ną ir apie Babelio bokštą. 
Nekurtuos kitus biblijoj su

žymėtus tų laikų “stebuk
lus” aiškina, kaipo gamtos 
apsireiškimus.

' Bet rašytojai, kaipo baž
nyčios galvos, nors ir atme
ta dalį kvailų biblijos pasa
kų, tačiaus dar tvirtina, jog 
esą Kristus gyveno, kaip 
biblijoj aprašoma, ir prisi- 

(kėlė iš numirusių.

buvęs Oxfordo

ti ir sustatyti žinias tūks- 
tančiatns laikraščiU‘po visą 
šalį. Linotypistai nereika
lingi.

Tas naujas įtaisas pava
dintas “Teletypsetter.”

Išrado spaustuvininkas 
Walter W. Morey iš East 
Orange, N. J. Įtaisą paga
mino Morkrum Klein
schmidt Korporacija iš Chi- 
cagos.

Tas išradimas išmes daug 
spaustuvių darbininkų iš 
darbo.

3
'd

KABUL, Afganistanas^—- 
Pranešama. kad su virš

Cleveland. —- Trečiadienį 
policija čia suareštavo 20 
vyrų, nužiūrimų, kaipo

ir jo žmona. Jai vienas 
pirštas, nušautas. .

•Spėjama, kad jį nušovė 
butlegeriai.

1,000 sukilėlių nužudyta Af- gengsterių. Sakoma, jie bu- 
ganistane laike nesenai įvy- vo suvažiavę į gengsterių 
kusio gyventojų sukilimo, konvenęiją. L

Minskas.—Spalių Revoliu
cijos šventėse Minske daly
vavo Rytų Vokietijos meta
lo darbininkų profsąjungos 
atstovas drg. Karolis Ferš. I ginklams.

*

i < .

Vilniaus Gyventojų 
Skaičius

Lenkų “Slowo” rašo, jog 
Vilniuje esą 187,000 gyven
tojų, jų tarpe 104,000 (?!) 
lenkų, 67,000 žydų, 25,000 
lietuvių, 11,000 rusų, 2,000 
gudų, 200 totorių ir visų ki
tų 1,085.

ties viduriu bakso iš kairės ir 
pasibaigia ties viduriu iš deši
nės. '

3. Sufušeriuotam laiške uni
jos ženklelis (leibelisk užtap
tas, neaiškus. Tuo tarpu tik
ram laiške jis aiškus ir šalia, jo 
numeris “33” aiškiai įskaito
mas.

4. Po unijos ženkleliu sufa
brikuotam laiške bei blankoj

Charleville, Franci i a. — 
Laukuose netoli nuo Čia at
rasta priešistorinės gady
nės ginklai, padaryti iš mar
muro. Manoma, kad gyve
nusieji žmonės akmens ga
dynėj naudojo marmorą

Baku, Kaukazas.— Baku 
mokytojų sąjunga patiekė 
peticiją vietos Sovietų cen- 
traliniam pildančiajam ko
mitetui prašant uždrausti 
mahometų moterims dėvėti 
uždangalus ant veidų.

skaitomas.hu
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S. L A. Progresyvių Komiteto Lapelis ir 
"Tėvynės” Redakcija

Gerb. “Laisvės” Redakcija:
S.L.A. organas “Tėvynė” 40- 

tam numeryje baisiausiai iškei
kia ir prakeikia S.L.A. narių 
Progresyvį Komitetą ir jo iš
leistą į narius atsišaukimą. 
Tarp kitĮco; “Tėvynės” redakto
rius būrirtoja: , ’ f ' ■

“Tokių šlykščių ir nesuvaldo
mų banditų rolę • jau nekartą 
vaidino “Progresyvių Komiteto” 
kauke apsimaskavę niekšai. Ta 
moraljo J banditizmo rolė buvo 
atkreipta' prieš SLA. viršinin
kus, ir kitus veikėjus, kurie Su
sivienijimą sukurė ir išauklėjo. 
Pastaruoju laiku šitie moraliai 
banditai vėl darbuojasi: siunti
nėja SLA. kuopoms ir nariams 
— net viešuose susirinkimuose 
dalinama inkriminuojanti SLA. 

. viršininkus, kuopas ir net bu
vusį Seimą lapeliai. Tai darbas
organizuotų moralių banditų! kiti yra pasižymėję skleidime 
Kas šito banditizmo autoriais I melų, 
ir vykintojais yra, visiems aiš-: 
ku. Tas “Progresyvių Komite-1 cistinio sargybos komiteto, 
tas” aiškiai pasako, kad šitas į i 
banditizmas organizuojamas gų eikvojimas.'
JMaskvos agentų gūštose ir iš Čk> i Dar daugiau. Toje atskai- 

, varomas po visą Susivienijimą.” 1 toje randame :
Bet kodėl “Tėvynės” redak-l 

torius,' p. Vitaitis, neatsako į 
tame lapelyje daromus viršinin
kams užmetimus?

Šiame laiške mes prisiunčia- 
me minėtą lapelį ir labai prašo
me, kad jūs patalpintumėte 
“Laisvas” špaltose, kaipo do
kumentą.

Proyresyvių Komitetas.

60 kiiopa, Gtaftd Rapids? Mich,

14rkuopa, Cleveland, Ohio, 8 del.
211 kp., Mghanoy City, Pa., 8 del 
11 kuopa, Waterbury, Conn., 3 del 
1 kuopa, Edwardsville, Pa., 7 del 
6 kp., Plymouth, Pa., 1 delegatą.
13 kuopa, Minersville, Pa., 2 del, 
35 kuopa, Wilkes-Barre, Pa., 2 del.
23 kuopa, Shenandoah, Pa.', 7 del.
34 kuopa. New Britain, Conn., 1 d.

Šios kuopos nesilaikė kon-

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI !a^yfto Sentinon nuo 1857-m. nuiuoimai in aiohmihai jk^ t9a6 m Itąlai suda?.6 net 
47.4, niyiš. visų imigrantų; is
panai > 32 nuošt; francūžai 4 
nuoš.; ru^įi 3 nuoš.; vokiečiai 
2 nuoš.; nors' yra austriečių, 
vengrų, lenkų, jugoslavų, danų, 
čekų, slavokų ir kitų, bet ne

Kaly Prezidentas Gali Dovanoti 
Prasikaltėliams

Klausimas: Mano draugas bu
vo nuteistas už prasižengimą. 
Tikime, kad buvo visai nekaltai

gai, norime linkti parašus po

; is-
4

danų, 
bet ne;

JUOKAI NE JUOKAI
Biskį Apetitas

' Sykį į vieną keistenybių! 
“muzėjų”/ (kur už 10 c. bei,

Tai. girdėdamas, jaunuolis '-'J 
pradėjo galop netimauli. 
Paskui jisai pastebėjo: “Jei-

dedasi, tai mudu turivą išsi-
.... ...... '__  _ _ aiškint vieną punktą, pirm 3

už kvoterį galima pamatytas11 aš sutiksiu pasirašyt A
• 1 • 1 • * ' ■ jumis sutartį.” . ' A

Kame dalykas?” užkilu- .FMį 
“muzėjaųs” savinfrikas. . 
Nepaisant, kaip smar- •

DCL ne uz< nvuitiį pamatu V|—o-' ------------ -
‘' (visokių keistų prajovų) at-;su jumis sutartį 

Per 1927 m. apie 162,000 imi-įėjo jaunas vyrukas ir susi-!
stitucijos ir Pildomosios Tary- (peticija, prašydami, kad jis bū- grantų buvo įleista Argentinon, j radęs savininką prašėsi pri-;se -muzėjaųs 
bos patvarkymų. ” paliuosuotas. Ar mes gali- jGelžkeliai, priyatiškos kompani- įmti jį, kaipo 'nepaprastą’

Be to 38 ir 76 kuonos me toki^ PeticiLl pasiųsti Jung- jos ir Argentinos korporącijos valgytoją. 
Brooklyne, neteisėtai išrinko 
po 9 delegatus.

Prieš tuos delegatus buvo 
paduota skundai, daugelis net 
afidavitais užtvirtinti. Mūsų 
viršininkai ii’ jų talkininkai,, 
matydami, kad atmetus nele-’_____
galiai rinktus delegatus, pasi- ^icms prasikaltėliam^, kurie* yrA 
liks jiems nuolankių mažuma, Federalio Teismo nuteisti ir tik 
štai ką padarė: Mandatų ko-j 
misija paskelbia, kad prieš 53,

kiai neitų bizpis muzejuje,

CASTON R0PSEV1CH

mas

mat neturėjo jokių, yasiskuiuh- nugprendimus, jeigu darodymai
ir aplinkybes to reikalauja.

56.00

83.20

kuomet Teisybes Departmentas 
tą rekomenduoja. Tokius, pra- 

i pirmiausia reikia

A. K., Seattle, Wash.
Atsakymas; ' Pan-American 

Draugyste, išleido pranešimą 
1928 m., spalių men., kuris pa
rodo, kad 5,742,000 imigrantų

34.63
18.36
68.00
56.00

reikalauta parodyti ar paskai
tyti tuos “pasiskundimus,” ko
misija atsisakė tai daryti. Ji

Prezidentas 
teises kištis į valstijų 

teismų nuspręstus reikalus. 
Kiekvienos valstijos gubernato
rius turi teisę prašalinti teismo

57, j 21 ir keleto kitų kuopų §ymus vįSų ........ ......
delegatus būk yra pasiskundi- pasį^sįi Teisybės Departmento 
mas ir dėlto, gūdi, tie delega- papj011s Divisięn. 7 
tai negalį balsuoti. Kuomet par neįurį

OKTETAS UFA
Sudarys gražų rinkinį naujų dainų, kurias 

dabar jie pasiryžusiai mpkinasi 
Jaunų Vyrų

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 
pafcelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St., Caindėn, N.“ J.
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Daugelis delegatų visai ma
žai ką gavo, apart kelionės lė
šų. Kuopos, norėdamos tau
pyti organizacijos turtą, kuo 
skūpiausia moka savo delega
tams. O centro viršininkai ima 
sau šimtus už vieną savaitę. 
Reikia žinoti; kad jie dar ir 
algas; gauna iš S. L. A.

Toje pačioje atskaitoje taip
gi randame ve kokių išlaidų:

Kelione ir sugaištis: 
E. G. Klimas, M.D., Phila., 

Pa.
A. A. Žukas, Cleveland, Ohio 
A. B. Strimaitis, N. Y.
X. Strumskis, Brooklyn, N. Y. 
J. Marcinkevičius, Brooklyn, 

N. Y.
V-. Kamarauskas, Edwards

ville, Pa.
Už ką Strimaičiui, Žukui, 

Strumskiui ir kitiems išmokė
ta po tokią sumą pinigų ? 
Strumskis, Marcinkevičius ir

SUVALDYKIME b 
^VIRŠININKUS!

(Atsišaukimas j Visus S. L. A.
* Narius) ,

Gerb. fcamsta:
Viršįriinkų sauvalia privedė

vojaus, Jo pinigai po areštu 
ir organizacijai gręsia mirti
nas pavojus. Visa tai'buvo ga
lima išvengti, jeigu viršinin
kams būtų rūpėję organizaci
jos gerovė, o ne savos ambici
jos.

. Mūsų Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj viršininkai irgi 
nedaug' tesirūpina organizaci
jos labu. Jie taip jąu ima 
nesiskaityti su nariais. štai 
keletas faktų:

1. Eikvoja Pinigus

drabstyme purvų

tinių Valstijų prezidentui?
L. K., Los Angeles, Cal.

Atsakymas: Sprendžiame,
kad tą asmenį, nuteisė valstiji- 
nis teismas. Tokiame atsitiki
me, tokia peticija turi būti įtei- 
ikiama valstijos gubernatoriui. 
'Prezidentas gąlį .dovanoti tik

mų. Paskui varu pravaryta 
priėmimas “nepaskųstų delega
tų.” O kada ponai pasidarė 
^augumą, jie priėmė ir nelega
liai išrinktus savo šalininkus, ir 
tuos, ant kurių jie paskelbė esą 
pasiskundimai.

Tai bjauri klasta. Taip gali 
daryti tik aršiausi (politiniai) 
sukčiai, be sąžinės žmonės. Bett, drabstyme purvų ant

. dalies S. L. A. narių, varde fa- tie ponai, kuriems rūpi laikyti 
Susivienijimas savo kontrolėj 

Čia irgi bereikalingas pini-i ir naudotis juo, prisileido ir ,to- 
-:1-—- ----  ' x kių bjaurių klastų, suktybių.

(Tąsa ant 5 pusi.)

Imigracija į Argentiną
Klausimas: Matau laikraš

čiuose, kad labai daug žmonių 
vis važiuoja į Argentiną. Ar 
žinote apie tos šalies imigraci
ją, praeityje ir dabar, ir kiek 
įvairių tautų žmonių tenai vyk
sta?

“Tėvynės Nr. 37, šių metų į.
antro bertainio atskaitoje, ma- 
tome pęrdidelį pinigų eikvoji- 

k, mą. Apart viršininkų algų ir 
daugelio visokių išlaidų, ten 
randame dar štai ką:

Kelionės ir sugaištis;
St. Gegužis, Mahanoy City

' ^a' it.:J, M. Danielius, Brooklyn, N.
Y. 111

M. Rhginskas, Plymouth,
Pa. eįl

P. Jurgeleitė, New York

267.94

191.90

S. E. Vitaitis. New York 
K. Jurgdlionik, Chicago 
W. Laukaitis, Baltimore

98.36
53.50

153.64
j 168.00
F 4&40

) 48.00

48.00
J. Ajnbrątiejus. Brooklyn, N, 

’ddkiyxu IN. X. . . 
rt^knygTį) j ; 48.00 
ęleVeląndj Ohio $2.00

(už per
P. Ban

• P;1
Viscj *

Tai |>o '-Jkiek pasiėmė saU
$1,154.74

r mūsų viršiųiiikaj ųž vieną W 
Vaitę SpL. A. šdmo. Kelionė! 
iŠ Mahanoy City, taip pat ir 
iš Wilkes-Barre atsieina ne 
daugiau ^15 per abi pusi. Ųž 
sugaištą savaitę skaitykime 
$35—viso susidarys $50. O 
Gegužis pasiėmė net $267.94. 
Raginskas arti šimto dolerių.

Kel ionė iš New Yorko atsi
eina oar mažiai!®—apie $14. 
Bet Vitaitis, kuris taipgi gau
na al#ą iš S. L. A.,: ar jis dirba 

’redakcijoj ar seimavoja, paė- 
WiAnfet $153.64. Fašistas Da^ 
tttelitis .paėmė $191.90.

Už ka mokėta Banioniui 
Kociel Jurgelioniui net 

.>>MB išmokėta ?.
Ąr tai ne b^reokalingas pi-

Kelionė ir sugaištis: 
M. A. Raginskas, Plymouth,

Pa. '< > ■■ . 53.36
P. Jurgeliūtė, New York 6.48

Kitoj vietoj vėl Jurgelioniui 
išmokėta $100 už “įnešimų su
tvarkymą,” o ten buvo ne dau
giau dviejų dienų darbas. Tas 
pats Jurgelionis gavęs $200, 
“už pataisymą konstitucijos.”! 
O 1927 m. atskaitose pažymė-] 
ta, kad Jurgelioniui, už kon
stitucijos taisymą, sumokėta 
$543.60. Matote, už tą ma
žytį darbą sumokėta jau 
$743.60.

Ar tai ne eikvojimas S. L. 
A; pinigų bereikalingai?

Ne viskas da. Už legalius 
patarimus randame: Adv. Lo
patai $300. Nepažymėta kam 
$243. Adv. Day, Clevelande, 
$100. ' ' į

(na irgi bereikalingas pini
gų eikvojimas. Centro virši
ninkai skaldo kuopas, o pas
kui turi su nariais tąsytis po 
teismus ir eikvoti S. L. A. tur
tą.

2. Organizatoriaus Išlaidos
Pereitais metais važinėjo 

po kolonijas p. Vitaitis. 
“Maršrutas” jo buvo taip su
rengta, kad jis važiavo ir grį
žo ir vėl važiavo per tas pa
čias vietas. Antra, jis važinė
damas ne tik narių į S. L. A. 
neprirašė, bet pasėjo neapy
kantą tarp jau esančių. Pa-, 
sėkmėj to,- Grand Rapids kuo
poj buvo byla ir išleista kele-j 
tas šimtų dolerių. Chicagoj! 
tas pats. Taip ir Clevelande.’

Kiek šios bylos lėšato, dar 
nematėme atskaitų. Centro 
viršininkai to ■nedrįso rapor-į 
tuoti seimui, Bąltimoręj.;- -Jie 
niekur nėra clavę , atskaitų ir 
iš. to geųęralio *‘btgamzato- 
mtirl idaįrjbfe j ? Dėlto,.;
kad . neturi Slieko gero rapor* 
tiibt?. Jis viėri išlaidų p rida-, 

Meį sūįtutę b ‘nieko ge- 
m • i - * j

Per kelis mėnesius, pereitais 
metais, randame Vitaičiui štai 
kiek išmokėta vien “už kelio
nę ir sugaištį” — $1,098.18. 
(žr. 1927 m. “Tėvynės” NN. 
22, 35 ir 49 atskaitose.)

Ar tai ne bereikalingas eik- 
'vojimas organizacijos turto? 
Juk Vitaitis nieko gero nė už 
seną grašį nepadarė.

3. Klastos Sėtme
Baltimorės seime ponai vir

šininkai ir jų politiką remianti 
(ypač tie, kurie gauna riebiai 
atmokėti nežinia už kokius 
“darbus”) klastingai prisiskai
tė sau didžiumą, šios kuopos 
hėlegaliąi buvo išrinkusios de-- 

■ legatus:

ragina žmones vykti tenai ir I 
valdžia teikia pagėlbą tiems, 
kurie apsigyventų ant ūkių. 
1927. m. buvo įsteigta 29 mies
tai ir 12 kolonijų. Valdžia da
vė net 556,000 hektarų žemės 
(2.47 akrai žemės sudaro vie
ną hektarą). ‘

? i F i I S.

kiaušinių naikintojas.”
Savipinkas vėl klausia: 

“Ką gi nepaprasto jūs da
rote?”

Vyrukas: “Aš vienu pri
sėdimu suvalgau tris tuzi
nus vištos kiaušinių, du tu
zinu anties kiaušinių ir vie
ną tuziną žąsies kiaušinių.” 

“Ar jūs žinote mūsų pro
gramą?”

“O kokia ta jūsų progra- 
KAUNAS.— Laiškanešys ma?”

Majauskas yraz suareštuotas' “Mes kas dieną duodame 
Iir laikomas_Kauno sunkiųjų .keturis perstatymus, tai y- 
darbų kalėjime iki teismo. ra, keturis sykius jums 
Apart kitų kaltinimų jis dar tektų po tiek kiaušinių su
kaitinamas atplėšinėjime valgyti, 
laiškų. Sakoma, kad jis at- i 
plėšdavo amerikietiškus 
siuntinius, vežamus (garlai
viu į Jurbarką. r" 
daiktų vietoj pridėdavo iš 
anksto “pristoravotų” ak
menų ir kitko. Bejieškoda-' 
mas dolerių atplėšė 10 ar 
daugiau amerikietiškų laiš
ku. - ■

Amerikiečiai turėtų 
siųsti pinigus laiškuose.

Laiškanešys Atplėšdavo 
Amerikietiškus Laiškus 

Lietuvoj

/ . iYlctl Il^lLU LH£JIlo III LLZ/CJ UJ

Savininkas klausia: “Kas Jūs privalote pasižadėt duo- 
gi jūs tokis?” jti man laiko pareit viešbu-
' Vyrukas: “Aš esu Ezavas, Un ir pavalgyti mano regu- i • v • • • i • . i • lirivi tmlm

v

, “Aš tą žinau,” atsakė vy
rukas.

“Ar manai, kad pajėgtu- *»»
. “Žinoma, pajėgčiau!”
“Sukatomis mes šešis kar

tus tą pat vaidiname.”
“Tai gerai.”
“Per šventes mes, papras

tai, kas valandą vaidinimus 
ne- atkartojame,” pastebėjo sa

vininkas.

Išimtų mi tatai padaryti?
Invn 4-M r. win

liarį valgį.",
Surinko J. Barkus

OPERETISKAS KONCERTAS
Rengia Dienraščio “Laisves” Bendrove •

GARSIAUSIŲ: RUSŲ DAINININKŲ OPERETISKA GRUPE .
“LAISVĖS” KONCERTE DUOS jPUIKŲ OPERETIŠKĄ AKTĄ Iš LIAUDIES GYVENIMO, VARGŲ DŽIAUGSMŲ, 

> BĖDŲ IR LAIMIŲ , -

Tai Dar Pirmu Kartu Lietuvių Gyvenime Amerikoje Bus ’Taip Turtingas Koncertas

Nedeliojė, 9 Gruodžio-December, 1928

ARCADIA HALL
HALSEY ST. IR SARATOGA AVE., ARTI BROADWAY, . BROOKLYN, N. Y.

DALYVAUJA IR MŪSŲ LIEtUVIŲ SCENOS ŽVAIGŽDES‘LAISVES’ METINĖJ IŠKILMĖJ
Kostandja>Menkelinniūtė-Januškienė, F. Stankūnas ir>M, E, Česnavičiutė

Pradžia 3-čią vai. po pietų |j ’ Įžanga $2,00, $1.50, $1.00 ir 75c

PO KONCERTO ŠOKIAI
AIDO IR LYROS CHORAI 

iš apie 150 dainininkų 
bendrai dainuos šiame koncerte 

vėliausias dainas

įžanga vientik j šokius 75c 
t i Tuojaii Įsigykite Tikietus 
ORKESTRĄ PROF. RETlKEVIčIAUS 

VISIEMS PIANU AKOMPANUOS PETROV 
J » ■ j • • ,

Kaip pasiėkt Arcadia Svetainę, (Atvažiavus į New Yorką 
per Pennsylvania stotį, eikite (vieną bloką) iki Gth Avė. ir 34th 
ar 32nd St. ir paimkite požeminį (B.M.T.) traukinį ir važiuokit 
iki Canal St. Ten persėskit į Jamaica traukinį, kuris važiuoja į 
Brooklyną; išlipkite ant Halsey St. stotiem ir ten po dešinei 
Broadwes pusei rasit svetainę. Atvažiavę per Grand Central sto
tį (iš Conn.) paimkite ten pat po stočia Lexington Ave. ekspre
są, kuris eina “Down Town”, ir* išlipkite; ant‘antro suštbjimo,— 
Brooklyn Bridge stoties.* Ten klauskite, kur'paimti , Jamaica, > 
traukinį (subway), kurija taipgi atveš, iki Halsey St. stoties. 
Atvažiavę iš New Jersės per fėrus: Nuo 23rd St. ar 42nd St. fe- 

To. paimkit gątvekarį (Crosstown) ir pavažiuokite iki Broadway, 
ten paimkite (B.M.T.) subway ir atvažiavę ant Canal ĮSt. imkit

Jamaica traukinį; jis davės iki Halsey St. Persikėlę per Barkley 
St. f^tą eikite iki City Hali ir ten paimkite subway—Jamaica 

« traukinį; išlipkite ant Halsey St.
> Automobiliai važiuojant: Iš New Yorko pervažiuokit per 

Williamsburg tiltą ir traukite Broadwe iki Hąlsey St., ten pasu
kit po dešinei. Automobilių negalima statyti priešais svetainę, 
—reikia pavažiuoti į šoninę gatvę—Saratoga Ave.—ten' yra už
tektinai vietos.. argą: Eidami svetainėn galit užžibint au- 
tomdbiliųl šviesas,* tai1 paskui, tėmstaht, nereikės laike'-programos 

. ėit laukan užžiebt Uempų. ' Brooklyhieciams: Vietiniai pastaty- 
kit savo karus toliau kokį bloką, kad ančiau prie svetainės būtų 
vietos iš toliau atvažiavusiems.

K
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Kova Prieš Trockizmą ir Dešinumo Pavojų LietuvaitiLIETUVIS GRABORIUS FOTOGRAFISTft

pas

na

60 Centą
So. Boston 0304 W

John Naujokas

Tel., Stagg 5043

UNDERTAKER

NOTARY PUBLIC
VISUT

MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)

M. ZUKAIT1S

ADOLFAS F. STANKUS
GRABORIUS

BALZAMUOTOJASSKAITYKITE IR
PLATINKITE

nes
uprast jėgia suprasti klasių kovos pobūdžio

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA
biuri

ORNIČIAIc mes

IŠMOKESČIlį—PO $1 arba po $2 Į SAVAITĘPARDUODAM ANT LABAI LENGVŲ

Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Kitchen SuiteMACYS BROS. FURNITURE CO
Tarpe Bedford Driggs Avenues

Krautuve atdara nuo 8 y. ryto iki 8 v. vakaro

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Patarimai Vyrams Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2

PHILADELPHIA, PA. 1023 MT. VERNON ST,

BOSTON, MASS,perėjimo prie

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

25 Gillet Road, Spencerport, N. T.

jungos Komunistę Partijoj ' ir' Ko 
rhunistų Internacionale.”

Dabar perkantiems pridedame 
dovani} kėlės įdomias knygutes. 
Reikalavimus adresuokit taip:

Bell Phone, Poplar 7545

Komunistų Internacionalas 
Trockizmas

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 
Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų

PASITARIMAI
IR egzaminavimas DYKAI

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

Patarnauju vlriems m? scrrtumo

Devintasis Plenumas, lygiai kaip ir 
Šeštas Pasaulinis Kongresas Komu
nistų Internacionalo, pasmerkė troc- 
kizmą, kaipo stačiai kontr-revoliuci- 
n? ide< ologiją, priešingą darbininkų

Pareiškimas Amerikos Darbininkų (Komunistų) Partijos 
Centro Pildomojo Komiteto

Margarieta Valinčius 
Room 12 Weitxeneorn Bid’s.

listų Internacionalo šeštas 
s pareiškė:

PUBLIC 8QUAR1 
Wilkes-Barre, Pa.

Fotografuoju, Didinu Ir N u mails 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslui

Darbininkų (Komunistų) Partijos Centro Pildomojo Ko 
miteto Mažumos Pareiškimas

Patarimai Moterims Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2

Norintieji ge 
riausio patar

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

Brook lyno apielinkėje.

į įsitikinimų ir /cv/mas nedaro del į 
»pianęs •♦jrzturfio. Ms.no ofisas at-1 
|daras dieną ir naktį. Darbą at-! 
| lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas* 
! mane, o patarnausiu kuogeriausia. |

navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės

Rezidencija:
313 W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

šičia Centro Pildomasis Komitetas 
(Amerikos Darbininkų-Komunistų 
Partijos) prisiima kaltinimą iš to re
negato puses. Cannonas visai pasa
ko tiesą, kuomet jis pareiškia, jog 
amerikinės Partijos dabartinė vado
vybė yra logiška Amerikoje nešėja 
vėliavos bendrojoj kovoj Komunistų 
Internacionalo prieš vadus rusiškos 
ir tarptautinės, kontr-revoliucinės, 
social demokratiškos opozicijos.

(Daugiau bus)

ypatybė ir šuoliai. Nėra"nei abejo
nės, kad kairiojo nukrypimo laimė
jimas mūsų Partijoj davestų prie 
persiskyrimo darbininkų klasės nuo 
savo valstietiško pagrindo, prie atsi
skyrimo darbininkų klasės avangar
do nuo kitos dalies darbininkų kla
ses ir prie prielankesnių prospektų 

! sugrąžinimui kapitalizmo.”
Mūsų Partijos didžiumos Centra- 

linio Komiteto linija dešiniojo pavo
jaus ir trockizmo klausime yra 
priešinga Kominterno linijai, kuri 
yra išreikšta tarimuose šešto Pasau
linio Kongreso ir pareiškime drau
gų Stalino ir Bucharino, kaip paci
tuota viršuj.

t Raktas delei Centralinio Komiteto 
didžiumos pozicijos surandamas se
kančiam pareiškime:

“Trockizmas, savo paskutinėj vys
tymosi stadijoj, sutraukianti, suvie
nijanti spėka visų tų oportunistinių 
dešinumo pavojų.”

šiuo pareiškimu Politinis Komite
tas sako, kad trockistiniai nukrypi
mai yra tokie pat, kaip ir dabarti
niai dešinumo nukrypimai, kad troc
kizmas yra aštriausia išraiška da
bartinio dešinumo pavojaus ir del to 
trockizmas yra vykiausias pavojus 
dabartiniam periode. Tai tokia yra 
reikšmė pozicijos Centralinio Komi
teto didžiumos.

Jus, nepmanus ir 
(buožes-), gali virst tikru kairiuoju 
keliu ti«k, kiek jis apleis zig-zagi- 
niųs (vingių-vingių) judėjimus, pri
ims visą opozicijos platformą, ir at

gal priims į tikrąsias jiems vietas 
Partijoje ištinus bolševikus kovoto
jus, kurie buvo išmesti.

Opozicija, vadovaujama Trockio, 
' teisingai pasipriešino’ pastangom, 

daromoms tikslu pakeisti pamatinę 
¥ marksistinę-leninistinę doktriną 
'(mokymą), pavaduojant ją falšyva
ja teorija apie ‘socializmą vienoje 

Šalyje.’ Iš tos falšyvos teorijos pa
ėjo ir visas skaičius revizionistinių 
ir oportunistinių klaidų įvairiose 
Komunistų Internacionalo veikimo 
dirvose ir jo ideologiniame gyveni
me abelnai. Iš to dalinai sekė ir 

f linija Chinijos revoliuci-
Jyausime, prasmegimas Anglų- 

Rusų Komiteto ir dar negirdėtas 
išaugimas biurokratizmo Komunistų 
Internacionale, neteisingas nusista
tymas ir politika Sovietų Sųjungo- 
je, ir t. t., ir t. t.”

267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Vyrams geriausiai tinkamas prezen- 
tas KALĖDOMS, tai skrynutė gerų 
Cigarų. Mes visur pasiųsime per 
paštą boxą 10-centinių Cigarų, kas 
tik prisius 3 dol. 50 centų. O 15- 
centinių boxas 4 /loh 50 centų. Paš
to lėšas mes apmokame.
Kalėdų Dovanomis Padaryti Special

Bręstant vidujinėms ir išlaukinėms 
kontradikcijoms Amerikos kapitaliz
mo, kas dedasi prie sąlygų besitę
siančio kilimo Jungtinių Valstijų im
perializmo, smarkiai paaštrina pa
saulio imperialistų lenktyniavimus ir 
karo pavojų, už&eda ant mūsų Par
tijos užduotį išnaujo vaduotis jos ge
nerale linija į perspektyvą aštrėjan
čių klasinių santikių ir klasių; ko
vos.

Pasiremiant besikeičiančiomis ob- 
jektyvėmis sąlygomis, partija turi 
nustatyti (suformuluoti) savo abelną 
liniją, kuri padėtų partijai kuosek- 
mingiausiai sumobilizuoti ir vest ma
ses ateinančiose kovose. Kad tai at
siekus, tai partija turi saugotis kaip 
dešiniojo, taip kairiojo nukrypimo.

« "Valstybę taipgi savotiš- 
| I i tūlas darbininkų kla 

dalis' W tatai pasireiškė trauki 
mesi atgal, pasiduodant spaudimui.

Pagrindais tokių prieštaravimų i) 
padėties keblumų, kai kurie Parti- 

nariad !prarado pasitikėjimą Par 
tijos gabumu vadovauti, išsidirbę 
klaidingą nusistatymą, užginčijantį 
vadovaujančią Partijos rolę masinėse 
organizacijose, išvystė klaidingą nu- 
sistatymą lirfRui Komunistų Interna
cionalo, statydami klausimus apū 
Komunistų Jntemacionalo pozicijos 
teisingumą, šmeiždami w Komunistu. 
Internacionalo vadovybę, "kaip dešin 
sparnę vadovybę, ir spekulįuodam. 
ant tariamų skirtumų vadovybėje So 
vietų Sąjungos Komunistų Partijos. 
' šiurkščių pavyzdžių to pamatiniai 
klaidingo nusistatymo linkui Ko
munistų Internacionalo galima rasti

yra 
sumaišyti ypatybes trockizmo kaipo 
kairiojo nukrypimo, aptemdinti ypa
tybes ir svarbiausius apsireiškimus 
dabartinio dešinumo pavojaus ir tuo 
būdu susilpninti kovą prieš abu nu
krypimus. Pasekmė tokios linijos 
gali būt vien tik sudrūtinimas visų 
oportunistinių elementų Partijoj.
Pagrindas Dešiniojo ir Kairio

jo Nukrypimų Amerikos 
Partijoje

Living Room Suite - 
Dining Room Suite

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos

Trockis ir jo grupė buvo galutinai 
išmesti iš Pasaulinio Kongreso, kai
po reiškėjai socialdemokratinės ide
ologijos:

“Pasaulinis Kongresas pilnai už
giriu nutarimą Sovietų Sąjungos 
Kęmunistų Partijos Penkiolikto 
Kongreso ir rezoliuciją Devintojo 
Plenumo Kom. Inter. Pildomojo Ko
miteto kas link to, jog netinka būt 
Bolševikų Partijos nariais trockinės 

jų propaganda 
savųjų nuomonių. Trockinė grupė 
išsigimė taip, kad perėjo prie men-

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

politinį turini trockinės platformos, 
po to kai visų Komunistų Partijų 
nariai jungtiniai ir pakartotinai ir 
kuo griežčiausiai atmetė opozicijos 
nusistatymą.”

J. BARKUS (A) 
Box 129, G. P. O 
New York, N. Y.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

“Ta nauja ‘teorija’ yra susirišus 
su perdideliu dėjimu svarbos į ga
lią ir ilgumą laikinosioĮs kapitalizmo 
stabilizacijos (nusistovėjimo). Ši
čia gludi tikrasai šaltinis pesimiz
mo (arba beviltės) kas link išsivys
tymo pasaulinės proletariato revo
liucijos. Viena iš vyriausių kiek
vieno komunisto pareigų kiekvieno
je Komunistų Internacionalo Parti
joje tai yra be paliovos kovot iš
vien (su opozicija už mokymus, pa
tiektus Markso, Engelso ir Lembo 
tuo pamatiniu klausimu.”
Cannonas pasiskelbia kaipo sudėti

nė, organiškoji dalis tręckinio inter
nacionalo, ir stato “kaltinimą,” kad 

Partijos vadovybe

kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net1 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

dabartinė mūsų
yra:

“logiškoji amerikinė nešėja vėlia
vos- demagogiškos ir besąžiningos 
tarptautinės kampanijos prieš ru
siškosios opozicijos vadus.”

Šitokia pažiūra yra priešinga pa 
... . ižiūrai Komunistų Internacionalo, ku-

“Dešiniųjų ir kairiųjų nukrypimo įrjs Kak0> kad dešinysis pavojus (at 
klausimą mūsų Partijoj negalima i viras oportunizmas), kaipo skirtin- 
skaityti menkniekiu. Kokios gi yraĮgas nuo trockizmo (oportunizmo pri- 
ypatybės atvirų oportunistinių nu-i dengto kairumo frazėmis) yra vy- 
krypjmų mūsų Partijoj? Jos yra ! riausias pavojus dabartiniam periode, 
tame, kad. neįvertina spėkos 
priešą, kapitalistų, atsisako matyti 
pavojų atsteigime kapitalizmo, nepa-

Devintojo Plenumo rezoliucija se 
karnai apibudina trockizmą:

“Trockio opozicija visais pagrin 
diniaia klausimais perėjo prie pa 
žvalgi {‘kairiųjų” oportunizmo leka

“įvykių kriptis ir neatsilaikomas j 
spaudimas, daromas klasinių spėkų, j 
jau dabar daro gilų plyšį Sovietų j 
sąjungos Komunistų Partijos vado- [ 
vybėje, ir verčia Stalino grupe ko- ■ 
vot prieš dešinįjį sparną (Bykovą i 
ir kt.), kuomet kiti elementai (Bu- i 
charinas) svyruoja tarp pirmų ir 
antrų. Rusiškosios opozicijos plat- į 
forma, pagaminta Penkioliktam Į 
Kongresui Sovietų Sąjungos Komu- , 
nistų Partijos, nurodo revoliucinę i 
politiką dabartinei padėčiai Sovietų | 
Sąjungoje. Pranašavimas i A per- i 
sergėjimas, .kuriuos ta platforma * 
išreiškia prieš neišvengiamą augi

mą ir agresyvumą” (užpuolančių ją 1 
taktiką) “dešiniojo sparno Partijoj j 

(Rykovas, Tomskis ir kt.) tikrai i 
pasitvirtino tuomi tarpu, ypač pas- | 
tarai šiai s mėnesiais. j

To dešiniojp sparno veiksmai, ku
rie jair padarė reikalingais organi- 
ząciniua žingsnius maskviškėje! ir ! 
Irtose • Fartijl^ torgdrtizaėijose, {yra ’ 

-Įrodymam, kad Partijos pro 
masės' atbusdamos pradeda 
tą patf(ljų._ “Kairysis kelias Sta- •; naujose proletariato diktatūros są- 
-,n® $rtipės kryptyje kovos į jygOse jr įuo būdu lengvai sutinka
dęšinurno pavojus, uz 1 artijos de- [ padaryti nusileidimus kapitalizmui,
mdkra^ją ir savęs-kritiką, pries (reikalaudami sumažinti industrinį

I vystymąsi, ir palengvina kapitalisti- 
....... niams elementams mieste ir sodžiu

je, nustumia į užpakali klausimą ko
lektyvių ir sovietinių užvedimų, rei
kalauja apribojimo užsienio preky
bos monopolio ir t. t. Laimėjimas 
dešiniojo nukrypimo mūsų Partijoj 
neabejingai suvienytų į daiktą ka
pitalizmo spėkas, sudaužytų revoliu- 

proletariato pozicijas ir padi
dintų progas atsteigimul kapitalizmo 
mūsij šaly.

į Darbininkų (Komunistų) Partijos
Prieškonvencines Diskusijos

randamės ant kryžkelės mūsų 
Partijos gyvenimą. Pereidama iš 
grynas propagandinės organizacijos 
i politinę veikimo partiją, mūsų par
tija pasidarė vadovė darbininkų kla
sės masinių veiksmų. Kai kurios 
Partijos dalys nesugebėjo prisitaikyt 
prie to staigaus jos 
skirtingos rolės.

Auganti užpuolimai, daromi prieš 
mūsų Partiją, suvienytas frontas 
valdžios, Ku Klu^c Klano, Amerikonų 
Legiono Ir reakcinių “darbo” vadų ir 
socialistų partijos prieš komunistus 
padarė tokį įspūdį, kad pripildė kai 
kuriuos Partijos narius pesimizmu 
bei privedė prie kapituliavimo (pa
sidavimo) augančioms reakcijos jė
goms. Klaidingas įkainavimas So
vietų Sąjungos tarptautinės rolės, 
imperialistinių valstybių didėjantis 
spaudimas- pfieš tą vienintelę darbi 
ninku kl* 
kai pav 
sės C

St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Rcikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

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

Reikalaujant, adresuokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai

į savo krautuvę 
kas mėnesis po

Tūkstančiai vyrį ir motery 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu 
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Diusu ' ivominuemas auKaiuoLinai cnaraK- 
■ terizavo trockizmą, kaipo oportuniz

mą, kuris prisidengia kairume fra
zėmis, taip tęsiant Lenino analyzą, 
kad trockizmas yra sistema “deši
niojo darbo su kairiomis frazėmis.” 
Kovoje prieš trockizmą bėgy pereitų 
kelių metų Kominternas paeiliui cha
rakterizavo trockizmą kaipo smulkia
buržuazinį nukrypimą, kaipo social
demokratinį nukrypimą ir, paskutinėj 
fazėj, kaip spėką, kuri objektyviai 
gelbsti kontr-revoliucijai. Visose sa
vo išraiškose kovoje prieš leninizmą 
ir prieš Komunistų Internacionalą, 
trockizmas pasirodė apsidengęs “kai
rumo rūbais,” ir tuo būdu užėmė 
skirtingą ypatybę nuo kairumo nu
krypimo, tai yra nuo nukrypimo nuo 
leninizmo nukrypimo, pradengto kai
rumo ftazeologija. Kad kovoti sėk
mingai prieš trockizmą, mes turime 
atakuoti ypatingai trockizmo kairu
mo kamoflažąi

Iš kitos pusės, dešinieji nukrypi
mai nuo teisingos leninistinės lini
jos buvo Kominterno apibudinti, 
kaipo opojtunizmas, kuris pasirodo 
mažiau ar daugiau atviroj formoj. 
Jo apsireiškimai yra mažiau ar dau
giau atvira tendencija padaryti nusi
leidimus socialdemokratijos ideologi
jai, sumažinti kovą prieš ją "ir tuo 
būdu prieš kapitalizmą. Dešinumo 
nukrypimai, taip kaip ir kairumo nu- 
kiypimai, yra vyriausiai oportunisti- 
niai nukrypimai, vedanti nuo leniniz
mo ir Kominterno prie revizionizmo 
ir socialdemokratijos.

Kad seKmingai atakuoti dešinumo 
pavojų, kaipo skirtingą nuo trockiz
mo pavojaus, mes turime suprasti, 
kad dešinysis pavojus reiškiasi ma
žiau ar daugįau kaipo oportunistinė 

Centralinio Komiteto

D». Z HMS
110 EAST 16lh ST, N.Y 

Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.

“Amerikinės Partijos uždaviniai 
yra organiškai susirišę su pamati
niais klausimais, su kuriais susidu
ria Sovietu Sąjungos Komunistų 
Partija ir Komunistų Internaciona
las, ir negali būt išspręsti atskirai 
nuo jųjų. Amerikinės Partijos kai
rysis sparnas, susiformavęs, princi
pinėj kovoj prieš dešinsparnę Par
tijos vadovybę (Lovestono-Pepperio 
grupę), eis pirmyn tik tiek, kiek jis 

matys reikalo kovai prieš dešinu
mo pavojų tarptautine plotme, ir 

jungs savo kovą amerikinėje Parti- 
pareiškime Cannono ir jo bendrų, kur ' joje su bolševištine kova už pamati- 
jie sako: : mus- dėsnius leninizmo Sovietų Są-

“O kame gi pasireiškia kairysis, 
troekistinis nukrypimas mūsų šaly? 
Jis yra tame, kad šio nukrypimo at
stovai perdeda mūsų priešo spėkas ir 
kapitalizmo galią, kad jie daugiau 
nieko nemato, kaipo tik galimybę at- 
steigimo kapitalizmo, ypatingai jie 
nemato galimybės socialistinės kūry
bos galios ir pasitenkina plepalais 
apie Thermidorą mūsų Partijoj. Iš 
Lenino pareiškimo, kad ‘taip ilgai, 
kol mes gyvename smulkių valstiečių 
šaly, Rusijoj yra tvirtesnis ekonomi
nis pamatas kapitalizmui, negu ko
munizmui,’ kairieji nukrypėliai pada
rė išvadą, kad Sovietų Sąjungoj 
abelnai negalima subudavoti socializ
mo, kad nieko negalima atsiekti iš 
kooperacijos su valstiečiais, kad min
tis vicfnybės darbininkų su valstie
čiais atgyveno savo dienas, kad jeigu 
mes negausime paramos iš pergalin
gos revoliucijos vakaruose, tai dikta- 

I tūra turės būtinai prieiti prie galo, 
j ir kad jeigu fantastiškas perdidelės tendencija
. industrializacijos planas nebus pri- . pareiškimas atmeta tą teisingą lėni 
imtas, nors tam reikėtų sugriaut vie- nistinį supratimą apie pobūdį ir ap 
nyhę su valstiečiais, tai socializmo sireiškimus dešiniojo pavojaus ii 
reikalas Sovietų Sąjungoj reikia skai- trockizmo.

gijo atviro kontr-revoliucinio tyli prarastu. Taigi šioj linjjoj ma- l Objektyve reikšmė nusistatymo di 
■tb. Trockistai, kufte, prisi-j tosi pavojinga kairiojo nukrypimo 1 džiumos Centralinio Komiteto 
frazėmis apie ištikimybę re-

iungai, šmei- 
cionalą, So- 

Sąjungos Komunistų Partiją 
Betariate diktatūrą, kurių vi- 
[ ir išlaukinę politiką jie per- 
taip melagingai ir taip i£- 

fdami, kaip kad ir socialdemo- 
1, tie trockistai drauge su 
Utine socialdemokratija stoja 

kelią, vedantį linkui nuvertimo So- 
letij galįos.
Visi blogiausi elementai darbinin- 

1} klasės judėjimo, atvirai-oportu- 
latiniai elementai komunistinio ju- 
Sjimo, visos tos mažutės grupės 
inegatų,'išmestų iš Komunistų In- 
imacionalo eilių, dabar spiečiasi 
[>link trockinę platformą delei ko- 

prieš Sovietų Sąjungą, prieš 
rietu Sąjungos Komunistų Parti- 
/ ir prieš Komunistų Intemacio- 
llą, ir tarnauja kaipo niekingiau- 

Jrankiai tarptautinės socialdemo- 
tttijos- prieš komunistus, pastarų- 
^ikovoje pasiekti iš vidaus plačią- 

darbininkų klasės minias.”

sevizmo pozicijos savo pažiūrose į 
programą, politiniais ir organizaci
nius klausimus ir objektyviai pavir
to i organą kovos prieš Sovietų ga
lią. Tos grupės išmetimas iš So
vietų Sąjungos Komunistų Partijos, 
tuo būdu, buvo teisingas ir nei.š- 
vehgiamas.”
Cannon ir jo grupė organiškai su

sirišo su trockiniu internacionalu. Jų 
oareiškimas sako:

.ongrei

“Kongresas laiko bereikalingu da- 
4wusuot su Komunistų Inter

nacionalo priešais kontr-revoliucinį

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass.,

Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 
stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas . 4 
kokios nors ligos bei viduriu suge- ■ 
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap« ,
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk’ 
sinį kalną parodytum, tai jam malp* U - JaS 
nesne butų sveikata, negu tas aukso .■« 
kalnas. ' Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai Z 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo r 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir, 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančių ligų: -
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo no krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugražins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono. 
Knygos yra didelės, su paveiks
lais ir gražiai apdarytos.

Studija atdara kiekvieną dieną Lr 
nedaliomis nuo ryti iki 

i >o pietn

opozicijos nariai 
nuomonių

‘GERAI PATAIKOT’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laijko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes -už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumicriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”)

Cannono ir jo grupės pareiškimas, 
kaip papūga, pakartoja nieku nepa
matuotus kaltinimus, daromus Troc
kio prieš “viešpatavimą stalinistinės 
biurokratijos” Sovietų' Sąjungoje, 
šmeižtus kas del nusistatymo linkui 
buožių ir nepmanų, revizionistines ir 
oportunistines klaidas įvairiose dir
vose Komunistų Internacionalo vei
kimo, apie “klaidingą liniją Chinijos 
revoliucijoj, apie žlugimą Anglų-Ru- 
sų Komiteto, pasibaisėtiną ir negir
dėtą augimą biurokratizmo Komunis
tų Internacionale, ir neteisingą nu
sistatymą Sovietų Sąjungos politiko-

Cannonas pamėgdžioja savo po- 
atakuodamas “falšyvą teoriją so

cializmo vienoje šalyje:”
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SOUTH BOSTQN, MASS

Metinis Dienraščio Laisvės

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

FITCHBURG, MASS.
ĮSI

Pradžia 7 Vai. Vakare

ĮŽANGA Y P AT AI 75c. ir $1.00

Kviečiame visus atsilankyti

MENDELO

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Philadelphia,11th St

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

HHMH

Sulig 
tąipgi420 BOLIVAR RD 

Cleveland, Ohio

Babies
Love J

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Jūs Pageidavo!

JOHN Si
Valandos: 8-9 

2-4

Mrs. Winslow’s 
Syrup

Darbininku (Komunistu) Partijos > 
Prieš konvencinės Diskusijos

.//Ar tamsta negalėtumei palūkėti čio- 
ląis kokią valandą laiko?”

“Jeigu reikalas yra, kodėl ne?”
“Matai, tamsta, dabar, tuč-tuojaus at

sibus viena pro va. Kaip greitai aš ją už
baigsiu, tkjp greitai sveikas važiuosite su 
nanim į mano rezidenciją, pasičiastavosi- 
ne, atsilyginsiu tamstai už patarnavimą ir 
skaitysimus užbaigę reikalus. Juk sutiiV 
kate, .a?”

“Tegul bus ir taip.”
“Labai ačiū.”
Tik spėjo mudviejų kalba nutrūkti, 

kaip vakarykščiasai konštėbelis Džimis 
įgrūdo prasikaltėlį už svetimoterystę. Pas
kui juodu įėjo ir skundėjas, suviliotos, ar 
tebeviliojamos moters vyras ir du liūdinin-

Juos išdirba
STANLEY PAUL

Varšava.— Lenkijos avia
toriai nutarė rengtis*-prie 
dviejų lėkimų per Atlantiką 
sekantį pavasarį.

GRUPĖ MONTELLIEČIŲ:
Mary Banevičiūte, smuikininke 
Albert Potsius, smuikininkas. 
Auna Banevičiūtė, dainininkė. 
Zabarowąkiūtė/'pianistė. 1

Paryžius.— Ponia Marthe j areštuoti ir kaltinami apSU- 
ir jos bu-1 kime investorių ant 500,000,’ 

vyras Lazare Block su-i 000 frankų ($20,000,000)? '

ras rytas, ponas Andersonai! čia kalba 
Dųdle... Labai gerai, o kaip tamstai?... 
Ah, ah, ah»..” nusikvatojęs, kaip iš bleki- 
nio viedro, vėl tęsė pasikalbėjimą:

. “Klausyk, ponas Andersonai. Kaip 
ateis mano čekis, išduotas vienam kvailam 
asilui iš Niudžerzės valstijos sumoj ant 
dviejų šimtų keturiasdešimts devynių do
lerių ir devyniasdešimts astuonių centų — 
neišmokėk .nė prakeikto cento tam purvi-

Štai tO' latro pavardė, O.
Ką sakai? Suslebizavot? Gęrai, 

klausyk: Di, ei, en, vy, ai, ei—Danvil. 
rai? Korekt. Padarysi taip? La- 

sakai?- Žinoma, kam dar 
Gudbai.”

ir nelaimingasis užlipo ant 
mašinos atvalyti ir kokiu tai 
būdu pagavo kojas, įtraukė į 
mašiną, ir liko sutrintas. Dir
žas buvo liuosas, tai ir nupuo
lė. Kiti darbininkai nuėjo at
sivežti sumaltos popieros 2 v. 
po dvyliktos naktį ir pamatė 
žmogaus ranką kyšant iš ma
šinos gerklės. Subėgus dau
giau darbininkų, ėmė 2 valan
das pakol išėmė.

Nelaimingas buvo katalikas, 
priklausė prie airių parapijos 
ir prie R. K. S. kuopos. Pali
ko moterį ir 5 kūdikius.

Areštai Lietuvoj
Mažeikių apskr., ties Ba

jorų dvaru, naktį iš spalių 
21 į 22 d. fašistų policija su
areštavo G. Motelį iš Židikų 
miestelio už komunistinės 
literatūros skleidimą.

• Viekšnių miestely padary
takrata. Eta Chinisaitė 
suareštuota ir; kaltinama 
komunistiniam veikime.

Lapkričio pradžioj Gelvo- 
i niuose suareštuota Kolas 
ISikas už komunistinės lite-
■ ratūros platinimą.
Į Iš lapkričio 5 į 6 ir iš 6 į
■ 7 d. Vilkaviškyje išmėtyta 
lkomunistu proklamacijų.

Gruodžio 2 d. S. L. A. vieti- 
kuopa laikė susirinkimą.

> apkalbėjimo savų reikalų, 
skaitytas atsišaukimas J. Ger- 
dausko į narius.’ Nors narių 
ir nėra bolševikų, bet visgi 
baisiai pasipiktino tokiu Pildo
mosios Tarybos sauvalių pasi
elgimu. Nutarė parašyti vie
šą papeikimą ir pasiųsti sek
retorei, kad būtų patalpinta į 
organą “Tėvynę.”

Fitchburgietis.

Seserys ' Pauliukoniūtės
Tai sraujosios Anglijos lakštingalos, kurias kuo dažniau 
girdime, tuo labiau trokštame dar dažniau girdėti. Ant 
laimės, jos dainuos duetus mūsų koncerte ir tuomi suteiks 

didžiausio pasitenkinimo mūsų sielai.

ALVA HOTEL
' 60—Kambarių—60

Padirbai iš suderintų Hąyanos taba 
Vidurys vien tik iš importuotų Ubą'

LIETUVIŲ SVETAINĖJE j
Kampas E ir Silver Gatvių, So. Boston, Mass;

pareikalavimo šiuos eiga 
ir per paštą išsiuntinėja^ 

kaipo užsakymus (orderius)

DAKTARAS
STANESLOW
rytą
po pietų 
vakare 

Nedaliomis pagal sutartį.
799 Bank Street

(Virš Banko)
x Tel. 7806-2 

WATERBURY, CONN.

Koncertas rengiamas naudai mūsų, darbininkų, dienraš
čio. Visi savo klasės reikalus suprantanti darbininkai 
būkime jame. “Laisvė” gina darbininkų reikalus visose 
jų kopoje. Todėl mes rūpinkimės, kad “Laisvė,” kaipo 
svarbi įmonė mūsų kovose, būtų kuo stipriausia.

Lietuvon ir iš Lietuvos'
PER BREMENĄ 

ant didžiausio ir greičiau
sio Vokiško laivo

QOLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijos 
Laivų tik AŠtuonias Dienas

Ant Jyrų
Puiki Trečia Klesa—vien 

tik atskiri kambariai
Pas ..bilie vietini agentą 

arba I
57' Broadway New York
NORTH GERMAN z

J. Sabaliauskas, Tenoras
Wore este rietis tenoras J. Sabaliauskas šiame 
koncerte smagins visus savo scenos talentingu
mu ir puikiu išsilavinimu kaipo dainininkaš. 
Gi šiam koncertui Sabaliauskas yra prisirengęs 
'dainuot naujų dainų, kurias dar pirmu kartu’ 
girdėsime. - . *3

Prasidėjo ir teismas. Teismo eigoj', 
kaip skundėjas, taip ir; jo liudininkai) at
karto tinai pripąTodė,kad šis, sų'arėštūotąs 
vyras lenda prie jo-moters., Ne tik išsive
da ją vakarais į teątrus,: ne tik perka jai 
šalikus irfbranzalie-tųs, bet dar atslinpinąs 
pas-ją, kuomet šisį nabagas dirba.

Del visokių vidurių ir žarni
nių nesmagumų, paeinančių 
iš dantų dygimo, nėra ge
resnio ir saugesnio kūdi
kiams ir augantiems vai
kams vaisto viduriams.

“Kokio asilo?”
“Nu gi to durniaus skvajero.”
“O. Danvil.”
“Parašyk, kad loska.”
Parašiau ant korčiukės ir padaviau 

am, o jis vėl tęsė pasikalbėjimą:
“Alau 

Danvil 
;ai ir 
Pagai
lai ačiū 
dausi? Ah, ah, ah

Jis padėjo telefoną, patrynė rankas iš 
Džiaugsmo ir įkirto:

“Tas asilas tiek matys iš to čekio pini
gus, kiek jisai mato savo ilgesnes nei asi- 
o ausis. O jeigu jis užves provą su ma
lini Philadelphijoj, tai aš padarysiu iš jo 
ypišką monkę. O kas liečia tą prakeiktą 
Tordo savininką, tai bus padaryta taip, 
tad jis važiavo girtas, nors jis ir nebūtų 
•agavęs degtinės savo sukoneveiktame gy- 
zenime. Kaip sveikas parvažiuosi namo 
r susitiksi tą nusususį, purviną kvailį 
įkvajerą, pasakyk jam, tegul jis dabar 
nan pabučiuoja du šimtu keturiasdešimts 
ievynis, kartus.... tas * * * .”

Tai pasakęs, dirstelėjo į .laikrodį ir 
mšvelnijęs pavo kalbą iki mandagumo, ta-

PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUS: 
K. MENKEL1UNIUTĖ, soprAno, iš Brooklyn, N. Y'. 
F. Stankūnas, basso, iš Brooklyn, N. Y.
Seserys Pauaukoniūtės iš Haverhill, Mass., . ; į
V. Tumanis, tenoras, iš Worcester, Mass.
J. Sabaliauskas, tenoras, iš Worcester, Mass.
Anna Balčiūniūtė, pianistė, iš Lawrence, akompanuos 

viršminėtiem solistam ir duos piano solo.
Laisvės Choras iš So. Bostono dainuos naujas d Ainas.

Nelaimė Patiko Lietuvį 
Dirbtuvėj

L lapkričio, 2 vai. ryte, 
rado mašinon 'trauktą lietuvį 
Lipkneskį; kitas darbininkas 
pamatė ranką kyšant iš maši
nos, nematė nei kada jis pa
puolė į tą mašiną. Lipkneskis

kuomet šisį nabagas dirba
I y } (Tąsa bus)

Washington.— čia gauta
pranešimas, kad Argentina Hanau, 42 metu 
neprisidės prie -----
“taikos” pakto.

dirbo popieros dirbtuvėj Cro- 
cer Burbank Paper Co. ant 
naktinių pakaitų ir pradėjo 
dirbti 11 vai. vakare prie po- 
pierą malamos mašinos (ma
šina panaši į mėsą malamą 
mašiną). Lipkneskis dėdavo 
popierą ant diržo, kuris neš
davo į mašinos gerklę. Speja- 

dovybe, kas ‘ privedė” prie stokos ge-jma, kad mašina buvo užsirijus

L W‘ j;/.-

Senas Vincas .

KlRVl^ KOTA ATITIKO
(Iš Tikro Atsitikimo)

'.A (Tąsa)

Tikslas Atsiektas
Visai mažai vartotą “radiatorių’’ mar 

TJasisekė gauti čia pat, senų automobilių ga 
radžiu j. Įdėjome “radiatorių,” ištaisėme su
lankstytus karo sparnus, ištaisėme “bum 
perį,” uždėjome naujus akuliorius—šutai 
sėme taip, kad niekas nebūtų galėjęs šaky 
ti, kad šis karas bent į šieno kupetą būti 
savo kaktą įrėmęs.

O kas svarbiausia, tai kad už visą tą 
darbą garadžiaus savininkas paskaitė til 
$15. Bet man jam pamerkus ir pakušdė 
jus į ausį, išdavė paliudijimą, kad už viską 
sumokėta $22. Mat, griešnas griešną susi
tikęs, jeigu tu jį neapsuksi, tai jis tave ap
suks. Arba, apsuksi tu jį šiandie, apsukt 
jis tave rytoj, jei tik prigriebs.

Laikrodis išmušė lygiai devynias, ka
da aš įėjau į pono Dudlės teismabutį ii 

^pranešiau jam, kad jo karas jau stovi prieš 
jo duris. Jis išbėgo lauk, apžiūrėjo karą 
Ir paklausė:

“Kaip motoras dirba?”
‘ ’ “Puikiai.”

“Vyras už tai!... Tikslas atsiektas! 
■Duokš dešinę ir eikš į vidų,”

Kaip- tik spėjova įeiti į jo teismabutį 
jis žvilgterėjo į ant sienos kabantį laikrodį 
paprašė, kad prisesčiau, prišoko prie tele
fono ir gavęs sujungimą) prabilo:

“Ar čia Komercijos bankas? Sujung-

Audėjų Unijos veikimą, kaino akty
vaus faktoriaus šilko audėjų streike 
Patersone; stokavo pasitikėjimo ga
limybei suorganizavimo naujos uni- 

, jos audimų pramonėj po karinga va-
<’
ro prisirengimo prie Nacionalės Au
dėjų Konvencijos; nesuteikė paramos 
Darbo Unijų švietimo Lygai išeiti j 
viršų kaipo .vadovaujančiam fakto
riui darbininkų 1<ovose ir organizavi
me naujų unijų; nedarė energingo 
spaudimo ant partijos frakcijos, kad 
kovotų už vieną uniją adatos amatų 
pramonėje (rūbsiūvystčj); beveik vi
siškai išsižadėjo unijinio darbo lai- 

i ke rinkimų kampanijos; vedė nuolati
nę oportunistine liniją kooperatyvuo
se ir nepajėgė surišti parlamentarinę 
kovą su ekonominėmis darbininkų 
kovomis; paskyrė Scott Nearingą į 
svarbią vietą mūsų priešimperialis- 
tiniame darbe, nors Nearingas turi 
stiprų pacifistinį ir neleninistinį su
pratimą apie imperializmą; nepajėgė 
surišti karo pavojaus su sėkmėmis 
ekonominio krizio ir kapitalistinės 

! racijonalizacijos (bedarbė, algų kapo- 
| jimas, skubinimas darbe ir t. t.), ir 
nepadarė tų klausimų vyriausiais 
klausimais rinkimų kampanijoje; vi
sai oportun ištini ai ir fatalistiniai ! ne 
(bevilčiai) išanalizavo prezidentinių 1 Po 
rinkimų pasekmes, toli gražu neda- 
vertindami darbininkų klasės nepasi
tenkinimo, kas išvysto tokią pažiūrą, 
jog jeigu Jungtinėse Valstijose ne
bus revoliucinio krizio, tai nėra ga
limybės darbininkų klasės masinėms 
politinėms kovoms, kaip kad parodo 
“Daily Workerio” editorialas lapkri
čio 8 d. ir draugo Pepperio straips
nis “Daily Workeryj” lapkričio 10 d. 
ir t. t.

Šitie palinkimai, kurie sudaro mū
sų partijos Centro Komiteto liniją, 
suparalyžiuoja partijos kovingumo 

tyme masinių kovų ir, tuo būdu, silp
nina darbininkrj klasę ir sustiprina 
jos (darbininkų klasės) priešus. Ši
tie dešinieji palinkimai, atviri opor- 
tunistiniai palinkimai ir sudaro de
šinįjį pavojų amerikinėj partijoj, 
prieš kurį reikia kovoti ir kurį rei
kia nugalėti, jeigu norirhe, kad par
tija vaduotųsi teisinga bolševistine li
nija.

(Daugiau bus)

(Tąsa nuo 3 pusi.)
Tūlos dalys mūsų partijos pasiro

do perdaug lėtos ir net gi nenorin
čios suderinti partijos abelną liniją 
su besikeičiančiomis objektyvėmis są
lygomis. šita tendencija pagimdo 
dešinįjį nukrypimą ir sudaro pama
tą dešiniojo pavojaus amerikinėj par
tijoj.

Amerikos kapitalistų klasės galy
bė, darbo aristokratijos ir biurokra
tijos sukaneveikimas, Amerikos dar
bininkų klasės didelis politinis atsi
likimas ir tolygus mūsų partijos 
silpnumas pagimdė mūsų partijos 
tūlose dalyse fatalistinį (beviltį) at- 
sinešimą linkui Amerikos kapitaliz
mo, linkui galimybių kovos priefe tą 
kapitalizmą ir linkui progų subuda- 
vojimui masinės Komunistų Partijos 
Jungtinėse Valstijose.

Tatai randa išraišką perdėjime 
stiprybės ir rezervinės galios Ameri
kos • imperializmo, nedavertinime 
bręstančių vidujinių ir išlaukinių 
kontradįkcijų (prieštaravimų), kurie i 
naikina Amerikos imperializmo galią, I

’ nėdaVertihime gllūfno ir platumo ra- 
dikalizacijos (kairėjimo) proceso, ku
ris palengva, bet aiškiai auga Ame
rikos darbininkų klasės plačiose ma
sėse. Sėkmėje tokio atsinešimo, mes 
randame stiprų palinkimą mažinti 
(nedaskaityti) progas organizavimui 
masių kovai ekonominiam ir politi
niam lauke, abejojimą pastatyti mū
sų partiją tokioj vietoj, kur jinai 
galėtų įgauti vadovybę masinėse ko
vose’ ir aktualiai' jose dalyvauti, 
svarbų neciavertinimą agresyvės ir 
vadovaujančios Amerikos imperializ
mo rolės ir reikalingumą kovoti prieš 
ją, pasipriešinimą Raudonojo Darbo

.Unijų Internacionalo tarimams ame- 
<rikiniu kląusimu, kurie reikalauja or- _______ ________ _ ____ ____
ganizavimo neorganizuotų darbininkų galimybę, sutrukdo jos veikimą vys 
j naujas unijas po karinga vadovybe, 
stoką pasitikėjimo mūsų partijos su- 
gabumui išsivystyti į vadovaujamą 
Amerikos darbininki; klasės politinę 
partiją, teoriją, kad be darbo parti
jos yra negalima masinė politinė ko
va Amerikos darbininkų, dilentantiš- 
ką (abejutingą) atsir.ešimą linkui 
masinių kovų abelnai, biurokratinį 
vedimą partijos reikalų ir partijos 
darbo, nedavertinimą reformistinės ir 
pacifistinės ideologijos pavojaus ma
sėse ir t. t.

Augantį dešinįjį pavojų mūsų par
tijoj konkrečiai parodė naujos deši
niosios- klaidos, kurias Centro I’ild. 
Komiteto didžiuma padare pastaro
siomis savaitėmis. Sekamos yra ryš
kiausios klaidos: Politinis Komitetas 
nejsakė partijos frakcijai raginti Na- 
cionalę Mainierių Uniją paimti va
dovybę staiga iškilusiuose mainierių 
streikuose (Illinojuj, Wyominge,Kan- 
sase), idant subudavojus naują uni
ją ir nekovojo už apgynimą ir pa
gerinimą darbininkų sąlygų. Politi
nis Komitetas spyrėsi prieš įsakymą 
partijos frakcijai kovoti už naujos
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JUOZAS KAVALIAUSKAS

ynu

Seimo Tarimus

Mokykla bu Reputacija'

MARCY BATHS

VYRAMS

IT’S TOASTED

© 1928, The American Tobacco Co., Manufacturer!

VALGYK

Telephone Btagg 8538

Miestas
Mieštas

f LUCKĄ 
STRĮKėf

MOTERŲ
HIENOS:

PnnėdHiaia Ir 
Utarnh&ais

Taxi-cab Ai Ir trokai 
DAUGIAUSIA SUVAŽINfJA

Serga drg.
RAČKAUSKIENĖ

PIRTIS 
ATDARA 

DIENA II

atėmę balsų. ,daų 
delegatams sbi

S. L A. Progresyviu r 
Komiteto Lapelis ir 
, Tėvynės’ Redakcija

Organizacijai
Susivienijimas 
jų kontrolės, 

ir juos re-
82-86 MARCY AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

Nei Jokio Gerkles Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telephone, Stagg 8326
9745

194 -kp. (Cicero, III.) 7 
kuriuos kuo- 
. V. Šimkus, 

visi 
imo

kodėl Lucky Strike turi 
sveikatos. Štai kodėl 
“Rūkyti Luckies yra

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

Panedūliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį 
Utaruinkais nuo 12-tos 
vai. dieną, iki 12 vai. 

nakties

k DOLERĮ, ui kurį 
DERS ir URBOLA,

4. Ruoštis segančiais rinkimais 
pastatyti kuopos valdybon ge
rus, sąžiningus žmones, nepalai
kančius tos žalingos politikos, 
kurią varinėja mūsų Centro 
viršininkai.

Progresyvių, Komitetas.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

TELEFONAI i

---------------- Oregon 51M
----------------Main S&S

Seredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedaliomis

t dieną ir naktį

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Mie mat bijojo, kad seimas ne
pastatytų kitų viršininkų, arba 
kad bent kelių naujų neįmaišy
tų, nes tuomet jie nebūtų galė
ję mokėti sau po kelis, šimtus 
dolerių už vienos savaitės sei
mą, padaryti “smulkių išlaidu” 
$7,495.41, kaip pereitais metais 
jie padarė.

4. Laužo

Sunkiai serga ir vakar buvo 
daroma - operacija drg. Rač
kauskienei (Viltrakiūtei). Ji 
randasi ligoninėj New Yorke.

Linkime greito pasveikimo.

Constance Talmadge, 
Žavinti Krutamujų 
Paveikslu Žvaigžde

Trys gariniai kambariai delei iŠsipėrirho: Rusiškas, Turk ik - ’r 
garo vanojimosi" kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambary*: 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
2SL31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevolse Sts.,

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

Vietoj užkandžiavimo tarp reguliarių 
valgymų • • • vietoj riebinančių saldu
mynų . • • dailios moteriškės 'šiandienų 
palaiko savo jauną laibumą, rūkydųmos 
Luckies. Šauniausios ir gražiausios 
moteriškės, lošiančios naujoviniuose te
atruose, naudoja šią priemonę, kad 
pasilaikyt laibomis • . • kuomet kitos 
smaguriauja riebinančiais saldumynais, 
tai jos užsirūko Lucky!

New Yorke ^augiausia žmo 
nių suvažinėja j taxi-cabai ii 
trok aį^ o ne p^ixfatiski autom o 
biliai,* kaip kad atranda Man 
hattan • Homicide teismas.

A M E RI CAN
AUTO SCHOOL ' •

PHONE, REGENT 21774474 “Mokykla bu Reputacija? U
Būkite Savystovūs— Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbinių karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases. • ■ ru,.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets
21 Metai, kaip įsteigta New York City

7. Ar Galimą Tai Toleruoti?
Padėtis mūsų Susivienijime 

darosi nepakenčiama. Viršinin
kų nesiskaitymas su nariais il
su konstitucija netoleruojamas. 
Jų pasiveli j imas įmti S.L.A. pir 
nigus sau už visokias “sugaiš
tis,” visokias “keliones” nepa
kenčiama. Kiekvieno S.L.A. na
rio pareiga dėlto budėti, būti 
organizacijos sargyboj, / kelti 
balsą prieš viršininkų organiza
cijai žalingus darbus. x
. šiuo tanm &L.A. nariai tu
rėtų reikalaut:

1. Kad Pjld. Taryba laikytų
si konstitucijos ir pakviestų 
Gerdaušką iždininkauti.

6. Iždininko Klausimas
Seime išrinktas iždininkas, 

■r. Paukštis, mirė. Vienatinis 
^Kandidatas po velioniui Paukš

čiui yra p. J. J. Gerdauskas. 
/ Pagal mūsų Susivienijimo kon

stitucijos, jis turi būti pakvies
tas eiti iždininko pareigas. Bet 
vietoj -pildyti konstituciją, P. T. 
prezidentą ^Gegužį pastatė iždi-

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

Lucky Strike yra malonus suderinimas 
puikiausių pasaulyje tabakų. Tie taba
kai yra apkepinti—^kas yra brangus 
specialis procesas, kuris išdirba ir pa
gerina kvapsnį. Štai kode! Luckies yra 
lipšnūs pavaduotojai riebinančių saldu
mynų 
savyje tikros 
žmonės sako: 
geras daiktas.1

Tam tikra, aprubežiuota cukraus pro
porcija maiste yra patartina, bet 
žinovai griežčiausiai pabrėžia, jog per- 
didelis daugis riebinančių saldumynų 
yra kenksminga ir kad Amerikos žmo
nės perdaug valgo tokių saldumynų. 
Tddel, vardan apsirųbežiavimo, 
sakoįrie:—

Per ilgus metus tatai nebuvo jokia 
slaptybė tiems vyrams, kurie išsilaiko 
vikrūs ir žvalūs. Jie žino, jog Luckies 
neužkerta jiems kvėpavimo neigi ken- 
kia abelnajam jų sveikatos stoviui. Jie 
žino, kad Lucky Strike yra mylimasis 
cigaretas daugelio žymiųjų atletų, 
kurie turi pasilaikyt drūti ir vikrūs. 
Jie pagerbia nuomones 20.679 ^laktarų, 
kurie tvirtina, jog Luckies mažiau 
teerzina gerklę, negu kiti cigaretai.

Varpas Bakery, 54. Maujer St, Brooklyn,. N. Y, 
A-^-BALCHUNAS,Savininke • < '

State—
State__

o niekados nepasigesite salduih 

kurie jus daro riebiais’ ''

Klastingai 
> gelio kuopų 

me, iki užtikrino savo ištikimų 
xdicfi&iUrmu, ponai pabūgo, kad 
kuopds'gšli pareikalauti parody- 

. tiį j‘ski|ndus.” O, jų nėra! Dėl
to seime pervaryta tarimas ne
išduoti “pasiskundiniLį” ir pasi- 

’ rašiusiųjų ant jų vardų. Toms 
' kuopoms, kurių delegatai klaš- 
4 tingai sulaikyti nuo baisa vdmo 

laike mandatų priėmimo ir ne
išduoda skundų—mat jų nėra. 
Bet visai kitaip su savo šalin i n-, 
kais. Nespėjo delegatai sugrįž
ti įš seimo, kaip 1, 6, 23, 211 
kuopose prasidėjo persekioji
mas tų, kurie' pa’sirašė ant tei
singų, seimui pasiųstų, skundų 
prieš neteisingai išrinktus dele
gatus. . ,

Mat, Centro viršininkai išda
vė skuųdus .savo šalininkams. 
Reiškia, jie sulaužė seimo tari- 

‘ mą—tų ta rimų, kurį, jių>, , patys 
k spėkų seime pravarė, kad pa-; 
^slėpti mandatų komisijos ir pa-- 

Čių Centro viršininkų klastą.
Tas pasielgimas ne tik niek

šiškas, bet ir labai-žalingas or
ganizacijai. Jeigu nebus sulai
dyta. tokis viršininkų sauvalia
vimas, jie toliau nieko nepaisys 
—nė seimo tarimų, nė konsti
tucijos, nė narių valios. Jau ir 
dabar perdaug^ vyrauja.z 
5. Kenksminga 

•Bijodami, kad 
į • nepasprūstų iš 
dunūsų viršininkai

-Amiapfr įvairūs prasipĮakeliaUae- 
nori priiįųti naujų narių į orga 

f nizaoiją ir sau nenuolankius se
nus narius persekioja. Chica 

, goj norėta išmesti 9 veiklūs na 
r. riąi
| nauji aplikahtai, 

pos gydytojas, D r 
pripažino sveikais ir kurie 
žinomi, karpo gero pasryed 
žmonės, nepriimta į S.L.A. Kuo
met Seime tos kuopos delegatai 
pareikalavo atsakymo, delko tie 
aplikantai nepriimti, p. Raste
nis, raportuodamas už seimo 
skundų ir apeliacijų komisiją, 
atsakė: “Reikia ne tik sveikų 
ir dorų žmonių, bet ir tinka
mų.” Kitaip sakant, reikia kad 

/ 2būtų nuolankūs viršininkams, 
*kurie naudojasi Susivienijimu.

Kiek pirmiau Chicago j keli 
aplikantąi taip atmesta. Cleve- 
lande 3 aplikantai irgi taip at
mesta. Jei tik kas geras Cent
ro ponams parašu, kad tas ir
tas aplikantas neištikimas—jie 
ir nepriima.

Tokis elgęsis blogai atsiliepia 
•organizacijai. Kalbinant /nau
ju?; narius, gauni užmetimą: 

ten < ‘ 
blaivų , žmonių nepriima/’ ,

Šitam reikia padaryti galas. 
Viršininkai, jeigu nenori gerai 
prganizacijai tarnauti, turi pa-»

Nauja spėka pasenusiems 
ir pabėgusiems

Besiartinanti senatvė via didesne našta su
la ant nervų ir muskulų sistemų, svarbieji 
ordinai 'rfumertkėia, nervai susiipn#ja iiVm/Š- 
ko*'-išriyktta. Nuallpnėiusiema nlfkaa 
dyg-tA Naga-Tone. Ištiktųjų, pasekmės kar- 
Wįia | kelias dienas būna pastebėtinos! Sary- 
flki au tuo yra įdomus laiškas j». James Mil- 

lė Wiggings. Miss. Jis seko: “Aš vi- 
■aiYtnalaj spėkų ir energijos beturėjau ir bu- 
edta) vialtkai nusikamavus. Paėmęs Nuga- 
Tona aš pasijutau kaip naujas žmogus."

N pk vienas, kuris yra ouailpnėjęs arba 
Manko* » veliu* tos turi išbandyti Nuga-Tone 
ir įsitikinti anie šj didelj sveikatos ir spėkos 
budavotoitj. Jūs galite gauti, kur tik vaistai 
yra pard/rvinėjami. Jeigu jūsų vertelga n<- 
tvrėtų štoke, jis gali užsakyti del jūs ik ur- 
tuo vaistinės.

ninku. Iš viso nedaleistina, kad 2. Protestuoti prie$ viršinin- 
eisiu, kad sveikų, [vienas žmogus dvi vietas turėtų tokias dideles išlaidąs delei 
" . !pild Tarybo^ jU0 labiau §įa; seimo.

'l- į 3. Protestuoti pnieš laužymą 
seimo nutarir

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra Žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

jokių žalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok auo aavo 
amžino prieiol < • \. /

URBO LAX TABS (
(25 centai už skrynutę)

yra tai kanuoli prie! kitą amžiną žmogaus priežą,—vidurių užkietSjL 
mą,—kuris žnjogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. . Y.
Telephone i Greenpoint 1411

ANTRA APTIEK A j \ K

6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y
Tel.: Juniper 8796

•iųsdami pinigus *su savo adresu, užrašykite i f
FRANK A. URBAN’S PHARMACY

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
-------------------------------------ORDER BLANKI____

K Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu Jums VIEN, 
malončsit man prisiųsti URBAN’S COLD PO V 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ____ __i_____________________ -______-

j Korini būti sveiku ir stipriu— 
v. GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI — VALGYK

O U O IM , NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CVTDAI Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki Eft uAIIlAi Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—7*C'WV vvalę į

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta RusiŠkai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausiom

. rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu; | 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRJMUI VANTOS VELTUI

Bell____
Keystone.

Naujoviškiausia Tos Rūšies Jstaiga Brooklyn©
MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties

dvi. 'Juk prezidentas paširaši 
nėja bilas, iždininkas išmokinę-(konstitucijos 
ja. žmogus, nenorintis blogo mų. 
sentimento sutverti ir mesti ant 
savęs kokias nuožiūras, visai ne
sutiktų eiti tuos du urėdu. Ge
gužis betgi nepaiso. Jis gauna 
algą iš' Angliakasių Unijos il
gaus dvi algas iš S.L.A.—prezi
dento ir iždininko.

S#



VIETOS ŽINIOS
PAJIEŠKOJIMAI

IŠRANDA VOJIMAI
Z U

nors

288-293

PARDAVIMAI

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

1928

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

PRANEŠIMAI Iš KITUR
107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO
■Sekretorius 292-93

toks

TĖVŲ ATYDAI

Maspeth
Greenpoint 5765

LIETUVIŠKA AKUŠERĖ
Baigusi ir praktikavusi prie Dorpato Universiteto

10 METŲ PATYRIMO EUROPOJE

296

DETROIT

Debesila 
Garstyčių

j ir ope 
osies ii

Tėvai, atsivedę vaikus, pa^ 
leidžia svetainėj, ir jie laksto

Billy Gaffney 
witz

NEPAPRASTAS MOTERIES 
PASIŠVENTIMAS 
VARGONINKUI, 
NETEISĖTAI APSIVEDU
SIAM SU KITA

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

PRAŠOME NEPAVĖLUOTI
I LAISVES” KONCERTĄ 
T ' • . v v t . /

; žemiau pądūot,Us. Ga 
... ' • * } I • \ D T
! Apynių ; • • , ; 
Aviečių uogų 
Anižių sėklujdų 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čeprončlių 
Čobrių 
Cyičių ■ 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių

416 Metropolitan A vende 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Williamsburghe 
maudynes, 
Randa ‘tik 
Zinis, 499

JOS. CAMPAU A VE., ir 8846 CHhNR 8T.

Yetta
Irving Pickėlny

sikelS naujon vieton 
num. 163 W. 8th St.

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažystame jus, bei 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą; važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant. Fordo 
Pilnas kursas šoferio-Mdchaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 rJ iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228-^2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

jums 
nes esu tikras 

išpildysite mūsų

Tai vaikas buvo vargingos 
darbininkiškos šeimynos, gy
venusios po num.1 165 First 
Avė

aciu 
kad 

prašy-

Tel’, Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODI1 SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama 
s J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

ir numaliavoja 
visokius paveik
slus įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
krajavus ir su
daro su ameri
koniškais.

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve

—užklausė reporteris 
ir tikrąją pačią var- 
Leigh-Manuellio, tar- 
reformuotai krikščio- 
episkOpalų bažnyčiai

Perskaitę šį mano 
daugelis tėvų pasakys 
ką, ar jau einantį mūsiškius 
parengimus reikės vaikus, ant 
virvutės vestis?”

šios pastabos rasėjas visai 
neturi to mintyje. Jis reiškia, 
savo nuomonę, kad mūsų pa
rengimuose vaikai turi per
daug laisvės; kad jeigu toliau 
tęsis tokia betvarkė iš jųjų pu
sės,—-mūsų parengimai nuken-

HARTFORD, CONN.
A.L.D.L.D. 68 kuopos metinis su

sirinkimas bus panedėli, 10 gruodžio, 
Vokiečių. Svetąinej, 29 X.awrence St., 
'7:30 vai. vakare. Viąi nariai būti
nai atsilankykit, turime svarbių rei
kalų. Bus rėilkama kuopos yaldyba 
ir centro valdybos balsavimas.. Taip
gi reikės jšripkti delegatus į apskri
čio metinę kopferenciją. Tat nei vie
nas narys nepraleiskit šios’’ susirinki
mo

/ OjŽO Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 
Jjįę Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti

ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų

į TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS
I AUKSINIUS DAIKTUS

Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuteisime dešimtą procentą.

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street

Į Jersey City iš Detroito, 
Mich., pargabena išgamą 
žmogžudį Petrą Kudzinovskį, 
kinis New Yorko East Sidėj 
prisiviliojo 7 metų vaiką Jo- 
sephą Storellį, nusivežęs jį į 
pelkes tarp Jersey City ir Se
caucus, papjovė, lapkričio 7

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiUkos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne haina. negu kur kitur dabartiniu laiku.

M 1 »

PARSIDUODA gerai įrengta groser- 
nė, ateivių apgyventoj vietoj, gali

ma daryti puikų pragyvenimą. Par
duodu todėl, kad turiu dvi krautuves 
ir negaliu apsidirbti.—906 Metropoli
tan Ave., Brooklyn, N. Y. 290-95

Pavalgius Čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrln- 
sit.—Pabandykit 1

paddds' darbą— 
show

PASIRANDAVOJA
3 kampiniai kambariai 

elektra, privatinė stuba. 
$.25.00 į mėnesį.—B. A. 
Grnd St., Brooklyn, N. 
Jamaica 7394.

PASIRANDAVOJA geras kambarys 
del inteligentiško vyro. Yra visi 

parankumai, garu apšildomas. Gali
ma mayti nuo 3 po pietų iki vėlai 
vakare. Kreipkitės po num. 160 So. 
3rd St., Apt. 26, Brooklyn, N, Y.

29.1-93

IŠGAMA KUDZINOVSKIS PRISIVILIOJO IR PAPJOVĖ 
VAIKUTI, NUSIGABENĘS J| J NEW JERSEY PELKES

daužos, kaip išmanydami, sa- 
kytunf, jog niekas nesirūp'iha 
jų sudraddimu.

Prasidėjo kokis nors vaidi
nimas, tai vaikai ir siuva apie 
estradą, kaip musės. Už
griežė' muzikantai šokį, jie ir
gi viduryj sukasi,' pinasi ,po 
kojomis, šokiams pasibaigus, 
vaikai, pasivolioję ant grindų, 
vėl laksto ir šluosto dulkėtas 
rankas į stovinčiųjų drapanas. 
Į ką tai panašu ?

Negana to. Buvusiame Ai
do Choro koncerte patėmijau 
ve ką: programai pasibaigus, 
kaip greit buvo nuimta kė
dės ir nušluotą grindys, kad 
būtų švarios šokti, taip greitai 
vaikai, iš plakatų ir kitų po- 
pierų bedarydami paukščius ir 
bemėtydami, vėl nuklojo jas. 
Ir tai atliko, lietuviškai sa
kant, jau geri piemenys. Tė
vai mato ir tyli.

Ar jūs manote, kad tokis 
vaikų e'lgesis nepakenks mūsų 
parengimams? Aš visai ne
dvejoju. ' Jaunuomenė šokant] 
juk nenorės kojoms spardyti i 
popieras ir maišytis su vai- j 
kais. Jaunuomenė šalinsis nuo' 
tokių betvarkių mūsų paren
gimų; ji eis ten, kur švaru.

Tėvai, pagalvokite!
z Tvarkos Jieškotojas.

VISA EILe muzikalių 
INSTRUMENTŲ

’ •• Pianai ir gramafo-
\ nal visi} kompani- 

f 4 \ i jų—Victor, Colum-
{bia, Okeh ir kitų.

Roles ir Rekordai 
Lietuviški ir kitų 

. - ■ > kalbų naujausios
mados 'ir visų dainininkų. Taipgi 
Smuikos, JVIandalinos, Gitaros (Armo
nikos, Triubos,. Būbnai ir dauk kito
kių daiktų. Prisiunčiam į namus. 
Taisom ir tūnijam Pianus ir Grama- 
fon u's. x •

Savininkas:
JONAS B. AMBROZAITIS

560 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Stagg, 9942

Gerbiamoji Publiką!/ ' . ,
Prašome nepavėluoti į .“Lai

svės” koncertą. Jis prasidės 
3 vai. po pietų, rytoj. J sve
tainę turėtumėte pribūti anks
čiau,.taip kad laiku apsirūpin- 
tumėt tikietus, kurie dar jų 
neturite, ir kad galėtumėte 
būti jau visi tvarkiai susėdę, 
pirm prasidedant koncerto 
programai.

Meldžiame to nepamiršt ne 
tik publikos žmones,.. bet ir 
choristus: visi privalo būt lai
ku, “kaip zet.” >

Kuoniet publikos dalis pa
vėluoja, tuomi daro nesmagu
mo didžiumai jau išanksto at
ėjusių ir belaukiančių progra
mos pradžios; ypač gi daug 
nepatogumo ir nemalonumo 
padaro, draugams, atkeliavu-* 

Įsiems į koncertą iš tolimesniu 
miestų, ką galima matyt ir iš 
sekamo laiško, atėjusio iš Phi
ladelphia*os ; _____ z'-

Gruodžio 6, 1928. , 
“Laisvės” Administracijai ir 

Redakcijai:—
Gerbiami draugai', aš, var

de 30 Philadelphijos draugų 
ir draugių, draugiškai pra
šom jūsų,1 kad jūs ant1 pa
skelbto laiko pradėtumėte 
savo programą ir tuomi duo
tumėte mums nors valandą 
ar kitą po programos susiei
ti savo draugus ir pažįsta
mus. O svarbiausias dalykas, 
tai tas, kad pirmiau būdavo

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

mes prieš jūsų koncerto pro- BAYONNE, n. J.—J. čepinskas per 
gramą turėdavome sėdėti va- sikėlė naujon vieton, būtnėnt, pc 
landą ar kiek (jeigu jūs ne- 
pradedate laiku), laike pro
gramos sėdėti dvi ar tris va
landa^ na, ir paskiau vėl į 
auto-busą, ir čia vėl reikia 
sėdėti apie penkias valandas 
iki pasiekiame namus. Įsi- 
vaizdinkit tą viską ir paskir
tu laiku pradekite programą, 
nes tuomi mums bus ir kitą 
sykį lengviau suorganizuot 
minias ir aplankyti jūsų pa
rengimus; o kitas dalykas, 
juk mes esam progresyviai ir 
turim eiti su laikrodžiu, o ne 
su kokiais jsusmukėliais, kurie 
negali sykį j metus kur 
ląjku atsilankyti.

širdingai tariu 
išanksto 
jūs 
m a

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ii 

Muzikos Teorija
L. Bernice Šahniūte

’ 'Vadovo
411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

PAJIEŠKAU A. Jekubonio, kuris
1918 metais gyveno Toronto, Ont., 

Canada. Dabar nežinau kur randa
si. Meldžiu atsišaukti arba kas ži
note praneškit.—J. Barzdaitis, 102 
Weyl St., Rochester, N. Y. 292-93Yra, mat, tokių išgamų, ku 

rie vaikus ^udo be jokio ma 
tomo tikslo, tik tam, kad 
rėt beprotiško smagumo 
domųjų kančių.

—Kodėl tamsta padėjai sa 
v o vyrui apsivesti su tąja jau 
na mergaite, Martha Van Wy 
eh’aitė ? 
pirmąją 
goninko 
na vu si o 

j irių bei
Sayvillėj, Long Islande.

—Aš jį tikrai mylėjau ir 
myliu; jis visuomet būdavo 

i man toks geras; ir aš noriu, 
[kak jisai būtų laimingas su 
Martha, — atsakė vargoninko 
moteris, motina trijų nedidelių 

i vaikų ir nėščia dar ketvirtu 
kūdikiu.

Kaip jau vakar buvo rašy
ta, vargoninko pati padėjo 
jam nejį apsivesti su jo muzi
kos mokine, 19-metine Mar
tha. O antru syk jis, New 
Yorko bažnyčioj, apsivedė be 
teismiško persiskyrimo su pir
mąja. Tuom . jis nusikalto 
prieš kriminalius įstatymus, li
ko areštuotas už dvipatystę ir 

Į pastatytas po $5,000 kaucija.
Tai pirmoji moteris sujieš- 

koio jam ir kauciją; o iš ka
lėjimo paleistąjį dabar jinai 
globoja ir Ilgina jį, kaip -kū
dikį. Kaipo jautrių nervų 
žmogus, vargoninkas net susir
go, kuomet karštą jo asmeriį 
pačiupo šalta įstatymų ranka 
ir kadėjo į “kalbūzę.”

Mergaitės Marthos tėvas, ži
noma, neleidžia jos į vargo
ninko barnus; ūžtat jinai pa
skelbė bado ^treiką. ir jau dvi1 
dienos nieko nevalgo, protes
tuodama, kad jai neduoda gy
venti sykiu su mylimuoju.

Martha visiems kaimynams 
buvo žinoma, kaipo labai “pa
vyzdinga” mergaitė; neidavo 
nei į teatrus nei į krutamuo- 
sius paveikslus, kaipo į “grieš- 
nas” pramogas; didžiausia jos 
pramoga tai buvo bažnytėlė.

Kaip tik vargoninkas pa
sveiks, tai pirmoji jo moteris 
ketina išsikraustyt iš savo na
mų Į New Yorką, pasiimant 
ir vaikus ir užleidžiant sęnąjį 
namų lizdą naujajai save vy
ro meilei su Martha. Sako, 
turiu keletą, dolerių pinigų, o 
dar ir dirbti galiu; tai nepra
pulsiu, o savo vyrui linkiu ge
riausios laimės su Martha, mes 
jis visuomet man buvo 

‘geras ir jautrus. z

' DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų Iii 
racijų: Akių, Ausų, 
Gerklės. Naujausi Diagnoze h 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street 
T&rp Park ir Lexington Avennei 

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

Gal detektyvai ir niekada 
nebūtų sužinoję, kur ir kaip 
tas vaikas dingo; bet Kudzi- 
novskis pats, būdamas girtas, 
vienoje Detroito slaptoje smu
klėje pradėjo su pasididžiavi
mu plepėti apie Savo smarku
mą1 ir1 nieko nepaisymą ir ką 
jis padaręs. Nors kai kurie 
su juom buvusieji žmonės ir 
pamanė, kad tai bus papras
tas girtuoklio pliauškimas, o 
vis dėlto atsirado, kas 
nešė policijai.
* ■ t
Žmogžudžio Išpažintis

Suimtas ir detektyvų 
mantinėjamas, Kudzinovskis Į 
pasipasakojo:
“Tai buvo lapkričio 7 d., kad 
aš nužudžiau ta vaika. Aš 

susitikau jį New Yorke, ant
First Avė., ir su juo užėjau 
į krutamu paveikslų teatrą, 
ant 3rd Avė., tarp 13th ir 
14th Sts. Teatre mes išbu- 
vomę tiktai pusę valandos, ir 
Joe (pirmasis vaiko vardas) 
užsimanė eiti namo. Aš .nu
pirkau jam už penktuką sal
dainių; ir jis sutiko su manim 
važiuot į Jersey. Nuvažiavus 
ten, išsivedžiau aš jį už Sus
quehanna tilto, į pelkes tarp 
Jersey City ir Secaucus. Aš 
nuvilkau jam viršutinį švar

ką. Vaikas • pradėjo rėkti ir 
baisiai priešintis, kovoti. Jis 
suriko ‘mama’ tris sykius. Aš 
drožiau jam plaštaka per lū
pas ir užčiaupiau burną, bi
jodamas, kad kas nenugirstų 
jo tnksmo. Aš išsiėmiau ki
šeninį peiliuką, ir pertrau
kiau fjuom Juozukui per 
gerklę nuo vienos ausies, iki 
kitos.. Aš nežinojau, ką pats 
dariau. Aš nebuvau, mislijęs 
jį nužudyt.”

Pirmiau Užmušė Žmogų 
už Kvortą i Degtinės

Toliau, žmogžudis prisipaži
no, jog ketveri su viršum me
tai atgal jis akmeniu užmušė 
Harry Quinną, Minooka, mies
telyj, Pennsylvanijoj, už tai, 
kad Quinnas pavogęs nuo jo 
kvortą degtinės; ir jis Quinna 
akmeniu mušęs tol, kol pasta
rasis liko negyvas.

Pasibastęs kitur, paskui Ku- 
dzinovskis atsidūrė Detroite. 
Paaiškėjo, lęad jis vadinosi ke
liais 'vardais, kaip tai, 'Roy 
Lambert, Rogers ir kitais, ap
art sąvo tikrojo vardo, kurį 
nustojo vartot po pirmutinei 
žmogžudystei.

Kaip tik telegrafu gavo ži
nias iš Detroito, tuoj aus Jer
sey City policija suorganiza
vo vaiko lavono jieškotojų bū
rį, kurie ir surado jįjį augš- 
čiau minėtoje vietoje. ,
Šeimyna Tokia Varginga, kad 
Neturi už Ką Palaidot Vaikutį

Tel.,* Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENT1STAS

t X-Spindulių Diagnoza > i 
(Priešais “Bridge Plazft” • 

221 South 4th Street
/ Brooklyn, N. Y. j 

VALANDOS: , ■ t
10-12 prieš piet; 2-8 po pie*U 

>Ketvergais ir sūbatomis iki (J 
i valandai. Penktadieniais ir sek-į 
madieniais tik sulyg sutarties.'

PATERSON, N. J. /
L. D. S. Ą. 38 kuopos susirinki

mas bus utarninke, 11 gruodžio, po 
num. "62 Lafk^ette St., 7:30 vai. va
kare. Visos narės ateikit, nes bus 
renkama kuopos valdyba ir svarsto
ma kiti svarbūs klausimai. Atsives- 
kit ir nauju narių.—Komitetas.

s ' 292-93

PARSIDUODA, geras, seifas, tinka
mas • stuboj, už $40.00.—V. čep- 

kauska.s, 457 Essex St., Brooklyn, 
N. Y. - 293-94

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

LIETUVIU VALGYKLA
Vjsokiy Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 

ir Amerikonišku Stilium *

New Yorke.
/ *Tažiūrėt vaiko lavono atva
žiavusi iš New Yorko jo se
suo, kuomet policija nenorėjo 
jos prileisti, tai giliai perkan
do fanką vienam policiniam 
detektyvui, o išvydus broliuko 
lavoną, apalpo. Vaikučio gi 
brolis kareivis, už galvos susi
imdamas dejavo: “Ir už ką gi 
mes jį dabar palaidosime! Pi- 
nlgŲ mes visai neturime. O 
kaip skaudu būtų laidoti pa
vargėlių kapinėse!”

žmogžudis yra 26 metų am
žiaus. Jis dabar neatlaidžiai 
klausinėjamas, kad patirt, ar, 
jis nebuvo vienas iš tų, kurie 
pastaraisiais nietais pasigrobę 
nužudę ar šiaip kur nudėjo 
kitus dingusius newyorkiečius 
vaikus:
Abranąo
ir Han-y Wefdenfeldą

Auto-buso Komitetas, 
per S. Watkins.

Philadelphia, Pa.
Priminimas New Jersey ir 
Kitoms Kolonijoms

žerpiau išspausdintas drg. 
B. K. Stankevičiaus laiškas iš 
Bayonnės, N. J., primena, kaip 
daugelis žmonių yra susido
mėję. “Laisvės” koncertų/ ir 
kaip jie stengiasi jame daly
vauti, pritraukiant prie to kaip 
galint didesnį skaičių savo 
draugų ir pažįstamų. Tas 
laiškas turėtų patarnaut, kai
po paraginimas, brooklynie- 
čiams, newyorkieciams ir ar
timųjų New Jersey kolonijų 
gyventojoms, kad nei vienas 
nepasiliktų* namie, o važiuotų 
į metinę,' didžiąją “Laisvės” 
meno iškilmę. Laiškas skam
ba šitaip: *

December 6, 
“Laisvės” Adm., 

Brooklyn,.N! Y 
Brangus Drauge: 

čia prisiunčia čekį ant 21 
dol.'už, koncerto tikietus, o 
taipgi ir likusius tikietus.

Gailiu‘kad nepasiėmiau 
bent tuziną po du dolerių ir 
daugiau pp pusantro dolerio. 
Bet, • tikiūos, vis tiek iš Bay- 
dnifės buę mūsų iškilmėj pui
ki reprezentacija.

Beje, pavelykitė paačiuot 
už atliktą taip1 puikų; tiesiog 
artistiškai 
plakatus ir ypatingai 
cards.” AČiu!

Su geriausiais linkėjimais';
B. K. Stankevičius.

A. GORBALEYSKA 
Bedford Avenue »Brooklyn, N. Y

, Kampas Grand Street '

>,verte Lietuvoje turi;; 
čm vartojamos žolės, šakhye ir* kitokie naminiai 
$>tia|p pigiais naminiais‘vaistais gydo beveik i

pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie*; 
■kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
ima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau, j]
Grybelių 
GvaždikSlių 
Imbiero šaknų 
J uod šaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių » < 
Remunčlių 
Seneso plokštukių 
Ša 1 mėčių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devyfierių 
Traukžollų 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 1 
Trūkžolių x
Valerijono Šaknų

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

o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
K . Ph. G. Vaistininkas /

229 R*»riFnrd Avenue. ( « Brooklyn, N. Y'
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI 
Fhoae. Greenpoiht U17, U6»-»14 J į I į

PARSIDUODA gerai įrengtas sto
ras, grosernė, tirštai lietuviais ap

gyventoje vietoje. Parduosiu greit 
ir už pigiai, nes turiu užpirkęsz kitą 
biznį.—216 Bedford Ave., kampas N. 
5th St., Brooklyn, N. Y. 288-293
PARSIDUODA 4 šeimynų medinis 
• namas su storu, yra visi įtaisymai. 

Kaina $10,500, įmokėti reikia $2,- 
500. Taipgi pasirandavoja Storas, 
tinkamas bile bizniui. Kreipkitės po 
num. 57 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. •, 289-94

APSIVEDĖ E.
B1ELIAUSKIŪTĖ SU 
A. BANIULIU

Sužinojome, kad pastaruoju 
laiku apsivedė gerai vietos lie
tuviams žinoma Eugenija Bie- 
liauskiūtė su Antanu Baniuliu. 
Šliūbą ėmė civilį. Ę. Bieliaus- 
kiūtė pirmiau priklausė prie 
Aido Choro, priklauso prie L. 
D. S. A. ir, rodos, yra alterna
te į Pild. Komitetą. A. Ba
niulis smuikininkas, dar jau
nas būdamas dalyvavo “Lais
vės” koncerte. Dabar jis tu
ri užsiėmimą teatruose, grie
žia orkestrose. Jis yra “Lais
vės” simpatikas ir skaitytojas.

Linkėtina ja.unąvedžiams 
laimingo jšeimyniško gyveni
mo. . Žvalgas.

Graborius - Undertaker*
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusios 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
tęmobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue • 
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
! 9 •» P’.iT * ' v ■ ■ k . 1 ■ . <•

Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią .didęlę 
visokio? mūsų Yięntąučių vai 
vaistai/, t MŪpų į .. „
kiekvieną ligą, Žinodamas tą |r norėdamas mūsų vientaučiams kucb

ų žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir

________

JUNIPER 7646>

RALPH KRUCH>
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

MASPE T H. N. Y, j ’




