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jREMKITE COLOMBIJOS PLANTACIJŲ Mergina Nušovė Vyrą Sandino Armija Susikir
to su J. V. 'Marinais

A-uomet nooveris važinėja po noLymsKą AmeriKą pranešti . . - --------_ ~
kelią naujiems Amerikos imperializmo užkariavimams, tai Ame-p1 į ream kūną.
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Darbi'Pirma*

Partijos Central inis Pildantysis 
j Amerikos darbininkus, rag'inda- 
plantacijų streikuojančius darbi-

Darbininkų (Komunistų) 
Komitetas Išleido atsišaukimą 
mas remti Colombia bananų 
ninkus. Taip kitko jis sako:

“Kuomet Hooveris važinėja po Lotynišką Ameriką pratinsti

Išeina Kasdien, Apart

Nedčldienių

STREIKUOJANČIUS DARBININKUS Prie J’ Nam«ir p*»

KRISLAI
Suniekšeję Sutvėrimai.
Panašiai Yra ir su Troc- 

kistais.
Mes Laiminu
Duosnusis Eastonas.
Kur tie Morčiniai Kati

nai?
Rašo R. Mizara

Darbininkai Visą Salioj, į

Vienykite*! Jūa Nieko
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Islaimėsit
Pasaulį!
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Kad tarpe, didelio kairu
mo ir dešinumo nėra jokio 
tarpo, tai liudija ir “mūsų” 
kairiųjų veikimas. štai 
Minersvillės Juozas Rama
nauskas su savo boba perei
tais rinkimais susirietęs agi
tavo balsuoti už imperialis
tų kandidatą p. Hooverį. O 
mahanojietis Žemaitis, ku
ris suvalgė dievą ir dabar 
jau yra “doru kataliku,” 
agitavo už demokratų Smi- 
thą. Aš manau, pergera 
sakyti, kad šitie žmonės yra 
sukvailėję — jie suniekšeję.

Akyva., už kurią iš tų dvie
jų partijų agitavo Pittsbur- 
gho Baltrušaitienės vyras?

Jeigu pas mus “kairieji” 
nudardėjo šituo keliu, tai 
panašų, tik platesne plotme, 
darbą atlieka toksai Troc
kis tarptautine skale. Štai 
kode! SSSR, draugai veda 
griežtą kovą prieš trockis- 
tus, o Amerikoje — prieš 
cannonistus. Iš savo dide
lio “kairumo,” jie dirba de
šinį kontr-revoliucijos dar
bą. 
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Man sake d. S. Reikus, 
kad šiemet kietosios anglies 
srity jis užrašė gerą dalį 
“L.” tiems-’asipenims, kurie 
ilgą laiką skaitė “Keleivį.” 
Su pastaruoju tie žmonės 
jaū atsisveikino del to, kad 
jis kiekvienoj mainierių ko
voj su išnaudotojais tarna
vo darbininkų neprietelių 
reikalams.

Shenandorio ir Miners- 
villės draugai labai trokšta 
būti “Laisvės” garsiajam 
koncerte. Deja, ne visi jie 
galės tai padarvti. nes dau
gelis jų veik ištisa vasara 
nedirbo. Mainieriai navvdi 
tiems lietuviams darbinin
kams.. kurie gyvena arti 
Brooklvno ir gali gėrėtis 
mus dienraščio visais paren
gimais.

Viena iš dunsnisusiu mūs 
koloniiu bene bus tik Ęasto- 
nas. I kiekviena klausima 
jie atsiliepia uoliu darbu ir 
gausia 'auka. Štai ir šiuo 
atveju: apie 30 draueru ir 
draugiu, susirinkę i maža 
vakarėli, kur buvo kalbama 
anie nrinsfoš^Hnp kovą, su
metė ivirš $20.00 aukų.

Dbauerai! Prie kiekvienos 
progelės prisiminkim, kad 

, ten toli. Argentinoj, gwena 
• ,. nemažai mūs broliu, kurie 

leidžia savo laikrašti “Rvtb- 
iii.” Numeskim mes jiems 
“našlės skatiką.” šhin tarnu 

. A reran tinai a prasideda va-, 
' serą. Parencrimai suretėjo 

ir laikraštis gyvena krizį.

*
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Atsimenat, knin, kiek lai
ko atgal, mnrčinhr katinu 
balsais prieš mus kaukė 
Kunreišis. šamo zvancas 
Šmitas, ir čekiu meistras 
Zabulionis? Kur iie šia»- 
dwn? . Vienas. beie. sėdi 
‘Welni.” bet kur anie du 7 
Iš to didelio iu triukšmo iš
ėjo mažiau negu “pis.”

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio

Darbininkų (Komunistų) Partijos Centralinio Komiteto At
sišaukimas i Visus Amerikos Darbininkus

rikos kapitalas rengiasi paskandinti darbininkų kraujuose 12,000 
darbininkų streiką United Fruit Kompanijos bananų plantaci
jose Magdalena provincijoj, Colombia.

“United Fruit Kompanija, didelė amerikinė korporacija, ir 
kiti galingi Amerikos aliejaus ir bankų interesai Colombijoj ne
patenkinti, kad Colombijos valdžia perlėtai veikia kriušinime 
streiko. Wall Streetas jau ' atsišaukė į valstybės departments J 
Washingtone ir į komandierių Collins, kuris yra galva J. V. lai
vyno Panamos Kanalo Zonoj, rengtis pasiųsti karinius laivus ir 
išsodinti marinus žudyti streikierius, sunaikinti jų namus ir.tvir
čiau įsteigti J. V. imperializmo viešpatavimą Colombijoj.

“Tai taip darbuojasi Amerikos imperializmas. Tai yra 
praktinė reikšmė Hooverio plėtimo politikos Lotyniškoj Ame
rikoj.

“12,000 ar daugiau United Fruit Kompanijos vergų ant jos 
bananų plantacijų Colombijoj kovoja už teisę gyventi. Jie reika
lauja, kad (United Fruit Kompanija pildytų Colombijos įstaty
mą, kuris reikalauja, kad darbdaviai apdraustų savo darbinin
kus nuo sužeidimo ar nelaimės. Tie colombiečiai, Wall Streeto 
plantacijų vergai, kurie dirba už badavimo algas pine režimo, 
blogesnio, negu vergija, reikalauja, kad jų moterys ir kūdikiai 
būtų šiek tiek aprūpinti, kuomet jų vyrai ir tėvai tampa užmuš
ti ar sužeisti bedarant pelnus Wall Stneetui.

“Tasaj apdraudos įstatymas dar nėra užtektinai apsaugo- 
jantis darbininkus, bet Jungtinių Valstijų išnaudotojai Colom
bijos darbininkų nenori pildyti nei to įstatymo.

“Colifmbijos darbininkai kovoja už. įvykinimą Colombijos 
apdraudos įstatymo—tos' šalies įstatymo. Colombijos valdžia, 
kontroliuojama Colombijos kapitalistų, eina išvien su Wall 
Streetu, kad sunaikinti tą įstatymą ir sukriuširfti streikierius 
militarine spėka. .

“Galingieji Wall St.reeto interesai jau yra tvirtai įsigalėję 
Colombijoj. United Fruit Kompanija ne tik kontroliuoj'a di-, 
džiausiąs bananų plantacijas, bet taipgi turi mylių mylias gelž-: 
kelio, telegrafo linijas, rynų ir vandens darbus ir elektros išdir- 
bystes. Gulf Oil Koi-poracija ir Carib Oil Sindikatas, J. V. kor
poracijos, kontroliuoja 1,300,000 akrų žemės." „Standard Aliejaus 
Kompanija, kuri' priklauso Rockefelleriui, turi didelius intere
sus Colombijoj... Visos tos galingos kapitalistų kompanijos 
sunkia kraują iš Colombijos darbininkų ir valstiečių. Kad ap- ,

CANTOR, Ohio.-- Polici
ja jieško merginos, kuri 
ketvirtadienio vakarą nužu
dė Bernard earn, 35 metų 
amžiaus, iššaukus jį iš jo 
stubos Waco miestelyj. Ji 
nušovė jį prie jo namų du
rų ir pabėgo.

Penki šūviai tapo suvary-

MANAGUA, Nicaragua. 
— jungtinių Valstijų mari
nai susikirto su Sandino 
spėkomis netoli Honduras’ 
rubežiaus, tarp Ocotal ir 
Telepaneca.

Vienas iš marinų, saržen- 
tas Charles Williams, tapo 
užmuštas. Jis paėjo iš As
toria, Long Island, N. Y.

Pirma negu jis numirė, 
jis savo paęiai aiškino, kad 
jis nežino kokia ten mergi
na buvus, kuri, kaip, vėliaus 
sužinota, įsisėdo į Canton 
busą ir nuvažiavo.

Sakoma, kad Fearn su sa
vo pačia valgė, kuomet kas 
tai pabeldė į duris. Ponia 
Fearn atsiliepė. Mergina 
paaiškino, kad ji nori pasi
matyti su ponu Fearn, ir ji 
pasitraukė nuo prieangio.

Kuomet Fėarn išėjo, ji pa-' milionus dolerių ir išnaudo- 
leido į jį šūkius.

Mergina n'ubėgo į kelią, ’ reikia turėti, tai “gerą” šei- 
ponia Fearn aiškina. Ten ji į myną. To bepročio šeimyna 
pasiėmė busą ir nuvažiavo i valdo Harvester kompani- 
i Oonlrin ’ in

Beprotis Yra Savininkas 
Dalies Harvester Trusto

CHICAGO.— Tik ką tapo 
užvesta byla del išfeikalavi- 
mo paskirti globotoją ka
pitalistui Stanley F. McCor
mick, kuriam priklauso 
$10,000,000 Harvester kom
panijos turto, bet kuris yra 
beprotis. Tas parodo, 
kad nereikia proto turėti

ti. darbininkus. Ką jums

į Canton.
Fearnienė, nors labai per- 

sigandus, įtempė savo vyrą 
į vidų. Ji nepašaukė šerifo 
iki vyras nenumirė.

Šerifas Gibson klausinėjo 
buso vėžėjąj kuris aiškino, 
kad merginar galėjo “būt 
apie i 25 įmetu: amžiaus/’ x 
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Cleveland. Ohio.— 31 as-< 
muo apkaltintas rinkimų 
suktybėse.

ją.

Estų Fabrikas Lietuvoje
Kaunas.— Estų tekstilės 

fabrikas nutarė nenaudoja
mų verpimo ir audimo ma
šinų dalį perkelti į Lietuvą 
ir Čia įsteigti savo fabriką.

Panašiai buvo įsteigta 
Latvijoje “Rygos manufak
tūros” fabrikas. Estai ti
kisi, kad darbas jiemsr sek
sis.

Suverčia Kaltę Ant Kapitono ir Oficieriy 
’ del Nuskendimo Vestris

ginti ir dar labiau praplėsti savo privilegijas, dabar planuoja- * ^^55?.YORK. Kapitonas 
ma užpulti ir pilnai užvaldyti Colombiją del Amerikos impe- -į?* * • y^SSOp, atstovaujantis 
rializmo> . į Jungtinių Valstijų valdžią

“Amerikos triūsiančios masės, darbininkai, dirbantieji far- tyrinėjime n U s k e n dimo 
meriai ir pavergtosios negrų masės turi pakelti savo protesto Lamport ir Holt kompanijos . , v . Y .. . . 1 laivn Vncjrvna ol/airn vnnnv-balsą pries tuos bjaurius darbus Amerikos imperializmo.

“Rinkite ir siųskite aukas Colombijos streikieriams.
bėkite laimėti streiką prieš United Fruit Kompaniją.

“Protestuokite prieš siuntimą Jungtinių Valstijų karinių
laivų į Colombią.

“Šalin rankas nuo Colombijos. «. - , . . .
mui padaryti tą Colombijai, ką padarė del Nicaraguos. , laiVQ., Kad pateisinti Ameri-

“Kovokite prieš sumanymus didelio laivyno, kurie dabar yra ^0S. vahiziOS
senate. Pasmerkite Coolidge’iaus reikalavimą 15 naujų kreise- į^nne neapziure.]O ^aiv0 tin- 
rių. Kovokite prieš kard rengimąsi, prieš HooVerio imperialist!-,karnai,, JistyiSU .Kaltę suvei- 
nę kelionę Lotynižkon Amerikon. , ■ |«a J an? Vestas, kapitono

“Reikalaukite besąlyginės nepriklausomybės Jungtinių Val-ĮG^1^ vYriausl}i OilCie- 
stijų visoms kolonijoms, v pusiau kolonijoms ir globojamoms ša
lims.” \ if f .7 ' ■ j : . ' , • ‘ ’ 2 / / ■;' ‘
Ir.... ................................................... :.. -------- ■.......... ....... ----------

i laivo Vestris, skaitė rapor- 
Gel-'tą Jungtinių Valstijų komi- 

isionieriui O’Neill apie savo 
suradimus.

I Kad pateisinti kompaniją. 
Neleiskite J. V. imperializ- leido į jūras supuvusį

Colombia Streikieriai ■
1 ' l ' . ' f ’ < •: U' > '

Susikirto su Ka
riuomene ;

1 rių. ' . ■ ■.
' : Jis sako,; kad netinkamas 
liukos uždangalas laivo šo- 
ne buvo vandens nuplautas.

I del ko pasidarė skylė, per 
kurią vanduo bėsro. Ir tas 
sudarė pirmą faktorių, del 
kurio paskui susidarė eile 

4 _ nelaimių, kurioš privedė lai-
plaūkė į Santa Martą prie- Vą prie nuskendimo.
plauką ir pasirengę issodin- Kapitonas Jessop sako, 
ti jūreivius, ir. kompanijos kad nepaisant vandens sun- 
polieija kariauti prieš strei- kimosi. lai va būtu buvę p*a-

taš neskelbia.' . • į •
Pranešama, kad vienas 

Jungtinių Valstijų 1 karinis 
laivas ir vienas United 
Fruit Kompanijos laivas'at- , * K * — i /"n i n/r i •

plauką ir pasirengę issodin-

Ir apart tų klaidų^ kapito
nas Carey dar įsake išpum-

“LAISVES” VAJAUS DOVANŲ 
LAIMĖTOJAI IR KITI DARBUOTOJA 

________
J. Barkus, Linden, N. J., 
Kubiliūnas, Roxbury, Mass.,, 
Norwick, Detroit, Mich., J/ 
kackis, Harrisburg, Ill., M, 
kienė, Brooklyn, N.<YM K. 
venas, Brooklyn, N. Y.,, C 
Jamison, Livingston, N, ‘J./ 
Šleiva, Gardner, Mass., M. 
tulevich, Detroit, Mich. į 

Mes tariame širdingai a 
visiems, kurie pasidarbavo 
ke vajaus.

Sykiu prašome ir pasibs 
vajui neperstoti darbuotis.

“Laisvės’’ Ad

DOVANAS LAIMĖJO ŠIE:
1. D. Zdaniutė, Wilkes Barre, 

Pa. gavus 127 skaitytojus.
2. S. R eiklius kas, Shenandoah, 

Pa.—122.
3. Geo, Shimaitis, Montello, 

Mass.—70.
4. Bendras Komitetas, Phila

delphia, Pa.-—44i/>.
5. P. N arnikas, Waterbury, 

Conn.—29.
6. M. Bacevičienė, Detroit, 

Mich.—.201/2.
Puikiai Pasidarbavo šie

Draugai:
M. Custer, Cleveland, Ohio, 

—19 skait.
J. Gabužis, Binghamton, N.

S.< Petchulis, Minersville, 
Pa.—14 skait.

A Buividas, Dorchester, 
Mass.—121/2 skait.

J. Simutis, Nashua, N. H.— 
121/2 skait.

J. J. Bakšys, Worcester, 
Mass.—12 skait.

U. Daržinskienė,
Mich.—III/2 skait.

A. Kaspariutė, Wilkes Barre, j 
Pa.—III/2 skait.

puoti balastą į jūras, nore- n. Y.—5 skait. 
damas atitaisyti laivo kry
pimą, bet laivas del to dar 
labiau pradėjo krypti.

Jis taipgi kaltino vyriau
sią Vestris inžinierių James 
A. Adams. Kapitonas Jes
sop sako, kad Adams prane
šė ' kapitonui Carey, jog 
pumpomis išpumpuojama 
įbėgantis vanduo, kuomet 
tuo pačiu sykiu jos teišpum- 
pavo tik 30 nuošimčių įtal
pos, skirtos joms išpumpuo
ti. ’

Atakuoja Meksikos H
Darbo Federaciją

....... —- / . V' -''’
MEXICO CITY.— Patapus 

Portes Gil prezidentu, tarp 
Meksikos Darbo Federacijos ir 
valdžios santikiai pablogėjo. 
Federacija ketvirtadienį nutarė

Detroit 'nutraukti ryšius su prėzirįepto s 
’ | Gil valdžia.

Paskelbus Federacijai, kad ji
> į atšaukia visus savo žmonesį

A. Misevičius, Detroit, Mich,, valdiškų Vietų ir nutraukia ty
—IOV2 skait. Išius su Gil valdžia, atstovu

K. Joneliuna^, Akron, Ohio, įas jr senatas balsavimd iŠn
—IOU2 skaitą ifcg pasitikėjimą valdžiai ir pri

S. Petkienė, Great Neck, N. ėmė rezoliuciją, kurioj 
Y.—10 skait.

A. Jakštys, Detroit, Mich.— 
10 skait.

M. Švegždiėnė, Ęaston, Pa.— 
9 skait.

V. Kralikauskas, Lawrence, 
Mass.—8 skait. ■

J. Grybas J Norwood, Mass.—
8 .skait.

K. Terzienė, Detroit, Mich.— 
7 skait.

A. ir J. K 
Forest City, Pa.

L. Lasky, Zeigler, 111.—61/, s
A. Rainys, Gardner,, Mass.

6 skaiL
A. tfemskienė, Detroit, Mich.

—5y> skait.
A. Gudzinskas, Schenectady,

Navalinskai 
•7 skait.

si
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_ ra 
rones ir jo sėbrus vagystėj# 

j suktybėse. ,
Sako, kad Morones 

5,000 pesų, kurie buvo akiri 
šelpimui nuo pjotyijnio ncfkeri 
jusiu Leon srityj; jis f 
tęs sau palocių Lalpam’e, vi< 
daugelio orgijų, kur Morones ; 
įtariamas užlaiky^ne haremo. Į 
Taipgi jis kaltinamas pasisavi
nime pinigų, priklausančių ma
šinyčių darbininkų uriijal it ple- ' 
no išvežioto jų unijai.

Į Tolinus kaltinama, kad. Mo
rones nusipirko viešbutį Mali* 
cera, kuris yra vienAs . iš pa
klausių viešbučių Meksikoj, to
kiu pat būdu įgytais pinigais. 
Morones dabar esąs milioilfe- 
rius.

Prakalbose, pasakytose 
racijos konvencijoj, kalti 
Gil valdžia bandyme sunaikir 
Meksikos Darbo Federaciją, 
prezidentui Gil primetama, ot 
jisai “subsiduojąs” komunistus/

Federacijos geltonąjį vadą Mp

J. C. Mitchell, Los Angeles, 
Cal.—5 skait. >

J. D. Sliekas, Pittsburgh, Pa.
—5 skait.

V. Račkauskas, Detroit, Mich.
—5 skait.

Užbaigiant vajų, prisiuntė
naujų skaitytojų šie draugai: j idant sudaužyti Meksikos Darbo 
P. Gardauskas, New Britain, 
Conn., A. Šlaminis, Glen Lyon, 
Pa., M. Paukštienė, Brooklyn, 
N. Y*, K. Miliauskienė, McKees 
Rocks, Pa., P. šolomskas, 
Brooklyn, N. Y., P. Šlajus, 
Chester, Pa., A. Šimonis, Rock-

Federacijos (CROM) galią 
Coahuila valstijoj. Toliaus kai- . 
tinama, kad valdžią ęrganizuoja 
nepriklausomas valstijų darbo 
federacijas.1 "j .

Federacijos viršininkai taip
gi atakuoja paskyrimu Diego 

ford, Ill., S. Paulianka, Lowell, Rivera galva valdžioj dailės de- 
partmento. Rivera yra Sekre
torius Visbs AmėrikoS Anti- 
Imperialistinės Lygos Meksikoj. 
Tas paskyrimas yra tik tuščias 
valdžios bandymas papirkti jo 
veikimą.

.Darbininkai tuo pačiu sykiu 
kovoja ne tik prieš Gil valdžios 

P. ;bandymą panaudoti ataką prieš 
V.’Morones visuotinam puolimui 
J.'ant darbininkų, bet ir įrieš te- 
P. akcinius žingsnius tokią Fede- 
L. racijos viršininkų, kaip Luis N. 
A. Morones.
J., Penktadienį Morones Federa- 

tinti kapitoną Carey, o lai- J. Urban, Grand Rapids, Mich., cijos konvencijoj pareiškė, kad 
yo nelaimės priežastį S kai- J. Daujotas, E. St. Louis, Ill., jeigu valdžia bandys panaudoti 
tyti “misterija.” Il Goba, Burnside, .Conn., S. spėką prieš jį arba jo pasekė-

Kapitonas Jessop patiekė Veshys, Chicago, III., G. Kvet- jus, tai darbininkai visoj šalyj 
septynias rekomendacijas I^ss^ A. Sj-paskelbs streiką.

„v.™,. v,._ manaitis, Pittsburgh, Pa., J. Plačiai diskusuojama buvu»x>

Kapitonas Henry McCon- Mas;; H’ wtaitieng, Brooklyn, 
key, kuri Anglijos valdžia N, Y„ V. Cekanavičius, Brook- 
buvo nuskyrus dalyvauti lyn, N. Y„ D. Proleika, Scran- 
tyrinėjime, sutiko su neku-.ton, Pa., J. Miller, Chicago, Ill., 
riais kapitono Jessop kalti/ VAlallld, Cleyeląnc}, ()hio, A 
nimais. . jDęįtuva, Minęrsyille. Pa., A

Jis taipgi sutiko,, kad S O Gudzinpkas,; Sęhęnectady, N. Y., 
- • ’ a. Jatužienė, / Riverside, N. J.,

J. Podjuų,’ 'Lpther, • Mich., 
Butkevich, Worcester, Mass., 
Sadauskas, Pittsburgh, Pa..

HS signalai buvo pasiųsti 
pervėlai, kad balastas turė
jo būt paliktas ir kad deši- A
niajam, o ne kairiajam lai- cheponis, Montreal, Canada, 
vo šone valtys, turėjo 'būt 'žemaitis, Detroit, Mich., 
riuleidžiamos į vandenį. Bet Yanushites, Scranton, Pa., 
jis parodė palinkimą nekal- Labanauskas, Elizabeth, N.

Nužudyta 23 Darbininkai
Bogota, Colombia. — Ke- kierius, jeigu Colombijos 

tvirtadienio Vakarą 2000 kareiviams nepavyks jų nu- 
streikierių šusikirto su 200 galėti, 
kareivių Sevill bananų plan
tacijose, kurios priklauso 
United Fruit Kompanijai iš 
New Yorko. Valdžia pa
siuntė kareivius prieš strei
kierius. ;

Kareiviai pradėjo šaudy-

Veshys, Chicago, Ill., G. Kvet- jus, tai darbininkai visoj šalyj
šešta-

L

Gavenavičius, So. Boston, Mass
L. Tilvikas, Easton, 1 
Pįontka, Wilmerding, Pa., “V

Plačiai diskusuojama buvusio į 
prezidento Calles apsilankymas ą

HM

BLAlVYBfiS AGENTAI PER 
METUS SUAREŠTAVO 75.307 

WASHINGTON.
dienį blaivybes vykinimo k,o- 
misionierius Doran savo ranor-
te pažymėjo, kad blaivybės 
agentai per 1928 iždinius me
tus suareštavo 75.307 žmones 
už blaivybės istatvmo laužy
mą. Užgriebė 6,702,268 ga
lionus degtinės, vyno ir alaus.

Vengrijos Korikas Numirė 
Nuo Apopleksijos

Įima išgelbėti, ieigu kapito
nas su oficieriais būtu tin
kamai pasidarbavęs. Jis sa
ko, kad del kapitono nekom- 
pėtėhtiškumo laivas nu
skendo ir žuvo 111 gyvas
čių. Jis sako, kad S OS. 
sipmalas/ buvo pasiustas per- 
vėlai ir kad pasažieriams irBudapest, Vengrija.—Karl

Gold, Vengrijos darbščiau-jgulos nariams nebuvo duo
ti į darbininkus ir nužudė šias korikas, ketvirtadienį tas isakvmas lipti į valtis. 
15 streikierių. .Nemažai.su- numirė nuo apopleksijos; Neužtektinai pumnų buvo 
žeidė. Bet kiek kareivių. Nuo 1888 metų jis pakorė i paleista darban išpumpuoti 
nukentėjo,'karo de^artmen-1130 žmonių. r IVandenį, - pribėgusį; blaivą.

ei paleista a^rnan ispumpuou 
I vandenį, pribėgusį į laivą.

Kapitonas Jessop patiekė 
L—«. v..
pakeitimui patvarkymų, kų-. 
rių privalo prisilaikyti pasa- 
žieriniai laivai. Jis siūlo ge
riau apžiūrėti, laivus pirma _____  ___ _ ____ __  __________
išplaukimo; patvarkyti, kad tūlis’,"New York” N? Y.?A. J. mą. Ketvirtadienį’ atetovų bį i 
visi laibai turęįų radio aį>a-.Itenieiką, Haverhill, Mass., B.ite atstovas Manrique pasmeHdl -į 
ratus.

Pa. J. M. D. Federacijos konvencijoj J 
, ( __ _ V. kelios dienos atgal. Jis konven-
(ludinas, Ūtica, N. Y., M. Ma- cijai užtikrino savo draugingu- ’1

!>a-. Remeiką, Haverhill, Mass., B. i te atstovas Man rique pj 
•į, jVik^rienė, Nėw Haven, Conn., ICklles tokį nusistatymą.
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Puslapis Antras

MOŠŲ PARENGIMAI JUOKAI NE JUOKAI

18.00

Nėra Ko Pavydėti

publika

skun

DETROITO ŽINIOS
•«Nr

rsinama

t jūs,nesužinotume

Kapsiškai-Zanavykiška Treiąnka

10 Miliony Lity Spirito 
Šmugefc Uetuvoj

tai tik
ma-

laiku ateiti, pėš jos niekas ne 
lauks. " i

Ėūlęme patys tvarkūs, < 
publika susitvarkys.

kiniai žmones nesutrukdo. *
Praleidęs tiek laiko tarpe 

laukinių žmonių, profesorius 
Markovičius manė, kad jau jo- 
kių kliūčių, jdkių nesmagumų

“Lietuvos žiniose/’ lapkričio 
ip d., telpa įdomi koresponden
cija iš Biržų apie Lietuvos kai
mo biednuomenės baisią padėtį. 
Tarp kitko, korespondentas sa-

nieku susisiekti.
12 vai

vienas is pa
kai p

dės.”' If taip publika įprato 
eiti į parengimus pora valan
dų , vėliau, 
Ateik paįar

Jau normaliais metais, besi
artinant žiemai kaimo ir mies
tų biednuomenė pristinga dar
bo. Šie metai—tai ypatingi me
tai. Aišku, besiartinant žiemai 
nukentėjusioje Lietuvos dalyj 
bedarbių skaičius bus didelis ir 
jų reikalais turi susimąstyti 
kiekvienas valstybingas žmogus. 
Jeigu jau dabar naktimis ark
liams, skūras lupa (Biržai-Au-

Civilizuoti Pavojingesni, 
Negu Laukiniai

rasys. ;
Su velniška pagarba, 

' Belzebubas

« Klaidos Ąįitaisymas
“Laisvėj” įųpo -korespon

dencija, kurioj pasakyta, kad 
laike A. Bimbos prakalbos su
rinkta 50 dol. Bet vėliaus pa
sirodė, kad aukų surinkta 52 
,dol. su centais, ; , u

A. IjJisevičius.

SUBSCRIPTION RATES: 
-------- 16.00 į Foreign Countries

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 187»

palūkėti pora pąetų, kol ma
no Arturukas paleis iš'savo 
rankų mamės sijoną. Tada, 
žinoma,, vėl būsiu su .jumis 
po proletariato revoliucijos 
vėliava.”

Šia ranką, drauge Petri- 
kiene! Mes pasitikime jūs 
duotu žodžiu ir laukiame 
jūs ant mūsų “steičiaus.’P

Senas Vincas;

Tikras ženklas
Senmergė liūdnai 

džiasi savo;draugei: 
bar aš jau tikrai žinau, jog 

Būdavo, kai rei- 
skersai gatvę

3 pats Susirūpinęs, kaip išbristi
tas Coolidge‘ savo praneši- L
me patiekiant kongresui 
biudžetą (valdžios įplaukų 
ir išlaidų planą) iždiniams 
1930 metams pareiškė, kad 
dabar nesimato galimybes 
toliaus sumažinti taksas.

Coolidge; savo patiektam 
biudžete išlaidas nustato iki 
$3,780,719,647; įplaukas iki 
$3,841,298,829.

Militąriniams tikslams 
(laivynui ir armijai) iždi
niams 1930 metams, 'skiria
ma $648,511,300. ’

ijkiėUtiia dirbtuves! 
b k’dd ’jie -daro ge
ni^ Juki konstituei- 
frinti savo teises ir 
s būvio’ pagerinimą, 
atkirto: Ką jūs no- 
įikyti, ‘konstitucinė 
'tokio daikto Visai

dagiai prieidavo, paimdavo 
mane po rankos ir perves
davo. Dabar jau ne tik po 
rankos nebeima, bet nei ar
tyn nebeprieįna...”

Surinko J. Barkus.

rimtai galvoti apie sustiprintu 
miško eksploataciją pramonė! 
bei užsieniui.

Iš šio seka—kad nuo lapkri
čio mėn. iki kokio gegužės mėn. 
kaimo biednuomenė jei ir gaus 
vieną kitą dieną darbo, bet dau
gumoj bus priversta sėdėti savo 
bakūžėj ir galvoti, ką pačiam, 
žmonai ir vaikams valgyti.

Apie kalėdas baigiasi sutar
tys vaikinų, merginų ir pieme
nų; kurie tarnauja, pas ūkinin
kus. Medžiaginiai suvargęs ūki
ninkas vargu; bAū tuoj' sutartis 
atnaujins ir stengsis žiemą vie
nas su šeima ruošos darbus at
likti, o kur daugiau darbininkų 
samdoma — vieną kitą nusam
dys ir iki pavasario pramaitins. 
Šie darbininkai žymiai padidins 
bedarbių kadrus, Ar1 jįe galės 
pragyventi iki pavasario—dau
giau negu abejotina...

Suėmus krūvon darosi aišku, 
jog darbų pėrspektyvos dau
giau negu pesimistinės, kaimo 
biednuomenės piniginis ir mais
to išteklius artinasi prie nulio 
ir todėl/;suprantama, jog besiar
tinant žiemai šiuo reikalu reikia 
rimtai susirūpinti...

iki naujo kitų metų derliaus.
Kaimo amatininkai — mūri

ninkai, dailidės, staliai, kalviai 
ir tt.—taipogi šiais metais ma
ža turėjo darbo ir vargu baū 
žiemai yra tinkamai pasiruošę.

, Tiesimas plento Biržai-Paro- 
vėja ir melioracijos darbai kad 
ir davė porai šimtų vyrų uždai-! 
bio, bet darbai jau kaip ir su-į 
stoję. /

Kame dar galimi darbai ? Jei
gu bus gera žiema 
miške, bet ir čid . ūkininkai 
žj# samdo padienių, o mišl 
taip maža, ykad galima būtų

LIETUVOS KAIMO BIĖDffli
DESPERATIŠKOJ PADĖTYJ

Budeliški Sargai Norėjo 
Nužudyti ‘

“Spalių 15 d.,” rašo; d. 
Porteris, “grūmojo man su
daužyti galvą be jokios prie
žasties. Vėliau sužinojau, 
'kad kalėjimo viršininkas y- 
ra kukluksas ir todėl baisiai 
neapkenčia komunistų. Aš 
patyriau, kad jis įsakė sa 
gui mane terorizuoti.

“Lapkričio 5 d. sargas

Sovietų Rusijos mosklinin- 
kas Markovičius, Leningrado 
botaniško instituto skyriaus 
profesorius,' moksliniais tiks
lais praleido dvejus metus tro- 
piškose ir pusiau tropiškose 
šalyse. Per tą laiką jis labai 
daug šioj srityj suteikė naujo. 
Būdamas Indijoj,.. Palestinoj, 
Javoj, Ceilone ir įvairiose Ja
ponijos salose susidūrė su lau
kiniais žmonėmis;' Bet jo dar
bas visur buvo varomas pir-

gelninkai 
skandalas su vienu- šmuge
lių/kaip štai iškylą. kitas 
šmugelis.

, ISfę^ęnąi atsibuvo miško 
šmųgeininkų byla. K ai tiri in
kus fašistinis teismas arba 
ištekino arba visą! /mažai 
(tik is vardo) nunąudė. Mat,

Na,, .tai. keno čia kaltė— 
publikos ar rengėjų ? Publiką 
nieku būdu negalima kaltinti, 
reikia kaltinti pačius rengė
jus/ kad jie nesilaiko to, 1 
sako. Jeigu pas mus būtų 
pradėta tuo pačiu laiku, kaip 
garsinama, 1 nepaisant ar yra 
publikos ar nėra, tai kurie at
eitu pabaigoj, kitą sykį jau 
žinotų, kad reikia eiti paskir
tu laiku. Bet mūsų rengėjai 
to nepadaro.

Paimkime kad ir 2 d. gruo
džio perstatymą “Gyvieji -Na- 
bašninkai.” Buvo garsinta, 
kad pradėsime pusė po ketu
rių. Aktoriai buvo prisirengę 
pradėti paskirtu laiku, bet 
svetainė pustuštė. Nenoroms 
reikėjo pratęšti apie 25 minu- 
tas ir paskui pradėti. Teisy
bė, daugelis atėjo jau pirmą 
aktą ' atlošus ir skundėsi, kad 
nesitikėjo, jog taip greitai 
pradėsime. Bet aš esu tikras, 
kad kitą sykį jau tie ateis lai
ku ir rengėjams nereikės pra
tęsti neį 25 minutas, užteks 
15 minutų.

Rėngėjai turi naikinti tą 
madą, kuri jau pas mus* įsi- 
gyyępb, turi stengtis pradėti

Vienas aktorius pasigyrė 
savo draugui aktoriui: “Ži
nai ką, aš padariau sutartį' 
važinėti lošiant po visą pie
tų Afriką. Ar tu man jS® 
pavydi?”

Jo draugas aktorius liūdi
nai pakratė galvą ir prątar 
re: “Atsimenant, jog strau
so kiaušiniai sveria '*. nuo > 
dviejų iki keturių svaru 
vienas ir jog jie ; ten labai 
pigūs, aš tau visiškai 
vydžiu.” ;

ki taure 
dingsta 
dūktai, 
vagiliavimas, jeigu pas vieną ki
tą valstieti atsilanko neprašyti 
svečiai, kurie grasindami reika
lauja valgyti — tai kas bus žie
mą — sunku ir numatyti.

Neliesdamas nedarbo visoj 
Lietuvoj noriu tik nušviesti fak- 
tiną būklę nukentėjušiame nuo 
liūčių Biržų rajone ir tai, kiek 
liečia kaimą.

Šiais metais nedarbas prasi
dėjo arba geriau — jis buvo vi
są laiką, bet padidėjo, kai liū
tys prasidėjo. Apie Biržus — 
gana daug vaikinų ir merginų 
išeina uždarbiauti pas Latvijos 
ūkininkus. Del blogų metų Lat
vijos ūkininkai sutartis nutrau
kė ir dar apie sekmines daug 
darbininkų buvo iš Latvijos išn 
varyti....
jBe šitų vaikinų, merginų, pie

menų, kurie eina pas ūkininkus 
tarnauti, kaimuose yra visa ei
lė vedusių, jaunų ir stiprių grį- 
telninkų, smulkių mažažemių, 
kurie paprastai pasisodina bul
vių ar tai savo daržely ar pas 
ūkininkus, laiko karvę, kokį 
meitėlį ir uždarbiauja pas vie
tos ūkininkus; eidami padieniai.

Šiais metais padėtis visai ki
tokią.; Bulvės 
grindinių ‘ maišto: dalykų 
ūkininkams,, taip ir kaimo bied- 
nuomenei dau’gelyj. vietų supu
vo. Darbų šiais metais, galima 
sakyti 60 nuoš., o gal ir dau-/ 
giau, buvo mažiau, negu pernai 
ir aišku, jog- sutaupų del žie
mos ^padieniai vargu bad galėjo 
sudaryti, juoba, kad rugių kai
na nebuvo mažesnė 30 lt. cent
neris. Jeigu dkr per šienapjū
tę ir rugiapjūtę buvo jiems, dar
bų, tai prie vasarojaus beveik 
padieniai nebuvo reikalingi, nes 
žalią vasarojų daug kas nuga
nė, o kas dar turėjo ko pjauti 
— del suprantamų priežasčių 
yengė samdyti ir savo šeimos 
jėgomis nudirbo. Linų, nors 
prisėta apsčiai buvo, bet jų šu
kuoti nereikėjo, žali linai, esant 
šaltam vandeniui, neišmirko, 
kieti ir jeigu tokie bus -suimti 
(dar daugumos linai laukė), tai 
jų apdirbimas neįmanomas ir 
reikės arba atiduoti linų fabri
kui Biržuose pakuloms arba lai
kyti iki pavasario iį* vėl merkti. 
Taigi rudens svarbiausias vyrų 
padienių uždarbis — linų pluki- 
mas — kur tūkstančiai vyrų ko
kius 3-4 mėnesius gerai pelny
davo — beveik atkrinta.

i Moterų-padienių būklė rudens 
lĮaiku taipgi prasta: nei daržo- 
ivių' valymo, nei bulvių kasimo 
šiais; metais kąiP ir nebuypj Vir 
sKjs:^ų uždarbis -— pora Navaičių 
prię linų rovimo. Suprantamą 
-L yjbg tiek vyrai, tiek moters 
jau dabar dejuoja, kad niekas 
hęipia ant darbo, nes baigiA 
užsidirbtus centus pravalgyti. 
Nusiskundimas vietoje, bet ir

kaime ar vienkiemy 
drabužiai, maisto pro- 
— prasideda 1 smulkus

Sunkiausias ir Purviniau- 
sias Darbas

Toliau d: Porter sako, kad 
kalėjime jam paskyrė sun- 
kfausį ir purviniausį darbą. 
“Nors kitiems kaliniams pa- 

Žmoniškesnius dar- 
bet man davė sunkiausi 

OlUirvipiausį, koks tik gali- 
<0 rautį- kalėjime. Kitiems 

{.privilegiją laiškus 
man ne. Mat, l^ą- 

vlsš’ninkai neapken-

Dabar “Lietuvos. Žinios” 
praneša:

“Penktadienį (lapkr. 16 d.) 
Kauno Apygardos , Teisme 
buvo pradėta didelė sensa
cinga byla prieš ' Alytaus 
spirito varyklos “Sietynas” 
savininkus ir tarnautojus, 
kurie kaltinami esą jie pa
darę valstybei nuostolių 
ūpib; 1Q,000,000 litų. iJel sto
kos liutoinkų ir ekspertų 
bylą atįdėta?’ ; 1
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i... Tarptautinis Darbininkų 
lApfeJgynim^, kovoja- ‘už 
įPo rterib ir visu kitų Kalnių 
■ paUuosavimą. NeiM ‘Będfoį’- 
'd§ ; stmHM > kį publika bus suklaidinta, bet 

kitą sykį < žinos, kad reikia lai
ku ateiti, Kodėl ’anglų teat
ruose ri&rk, tošį madpš, kad’ 
publikos laukti.r ? i Atėjo pa
skirtas laikas ir pradedama, 
kad. įįr, .tuščia svetaine būtų; 
jr publika žino, ikad reikia ! neprašykit tokių ilgų tuščių

1 polemikų, nes jos visuomenei 
nenaudingos. Vieton to, ge- 
riau parašykit, kodėl dabar 
bedarbė yra? Juk.Fordo au- 
tomobilįai dabar nebebaršką,' 
neūžia ir nekrato, kai važiuo- 
ji. Šiuomi baigiu polemiką su - 
Darbinihku. Nebesakysiu niė-

Kuomet mane atvedė 
tai žmogus tą laišką ir ma-i pas viršininką (formaną) , 
nai sau, prie J 
mo buržuazija priėjo prieš 
ręvoliucinius darbininkus.
. “Draugai,” rašo d. John 
Tbrteris, “atleiskite man, 
kad aš jums neparašiau. 
Priežastis tame, kad aš čio
nai esu beveik visai atskir
tas nuo svieto, ir man nelei
džia s

“Rugpjūčio 5 d 
man pranešė, kad būsiu iš
gabentas kitur. iUž kokių 
20 mirįųčįių- mane išgabeno į 
Bostoną. ’ Kelionė be galo 
ilga. Vežė .specialiam, poli
cijos kate - po "55 mylias^ į va
landą. -Tai buvo daroma su 
tuo tikblu,' idant mano drau
gai, i&m 
te, jog 'thane* gabena 
suHęltumėte protesto 
sykius bandžiau kelyje laiš
ką rašyti, bet sargai nėlei- 
_do. Netgi neleido te^fera- 
ma pranešti mano mitinai, 
kad marle gabena kitur. Ke
lyje man leido valgyti tiktai

Kartais po 10 valąndų išbu
vau nevalgęs.

“Trečiadienį pasiekėme 
Clevelandą. Ten mane įme
tė į kalėjimą, o sargai išva
žiavo miesto / pasižiūrėti. 
Ten išlaikė 7 valandas. Ne- 
gąvau nieko valgyti nuo 4 
vai. ryto iki 3:30 po pietų. 
Penktadienį atvedė mane 
pas armijos viršininką Mor
row. Jis'bandė įkalbėti man 
patriotįįjną. Bet • veltui... 
Ant rytojaus.vėl nugabeno 
pas jį. Morrow buvo labai 
supykę^., Ypatingai jam ne
patiko llaiškai Tarptautinio 
Darbinįrįkų Apsigynimo, 

mano pa-

“Laisyės” skaitytojams,čia manęs, kad aš esu ko 
jau žihoma, kad draugas Į munistas.” 
John Porter, < buvęs vienas 
iš vadų New Bedfordo au
dėjų streiko, tapo nuteistas 
dviem ir pusėj metų į mili- 
tarišką kalėjimą įprie sun
kių darbų., Jį nubaudė už 
tai, kad jis dalyvavo audė- 

i. .Bet kadangi jis 
bėgęs iš armijos, tai 
kariškas .teismas ir

jų streike 
buvo 
jį tei 
dabar jįs sėdi 'kariškam ka
lėjimą. n L ’i”’

Pasirodo,kad kalėjimo, 
viršininkai tą mūsų draugą buože sumušė mane. Spr. 
nori nužudyti vienokiu ar dą skaudėjo ištisą savaitę, 
kitokiu būdu. Tai matome iš'Ir jeigu manęs visai neuž- 
laiško, kurį jis prisiuntė mušė, tai veikiausia'tik to- 
Tarptautiniam Darbininkų del, kad kiti septyni kaliniai 
Apsigynimui, kuris d. Por- ter 1 ”*
terio gynimu rūpinasi. Skai- dę 

..................ir ma- pas viršininką (tormaną), 
kokio pasiūti- j tai pastarasis nustebo, kad 

* v aš dar gyvas likau. Jis pa- 
i klausė sargo, kodėl jis ne- 
! vartojo buožės prieš mane, 
i Sargas atsakė, kad jis ne 
kuo ’kitu, kaip buože mane 
ir sumušė. Jeigu tik mudu 

,su sargu būtume tebuvę., tai 
jis būtų tikrai mane užma

išęs. O paskui, žinoma, būtų 
pasakęs, kad aš norėjau pa
bėgti arba buvau jį užpuo
lęs. Gi augštes'ni viršinin
kai: būtų išteisinę,, budelį.

“Aš noriu paskelbti visuo
menei per komunistinę dar
bininkų spaudą, kad jeigu 
išgirstumėte,; jog į mane rnth 
žudė, tai ne tcjdel, kad aš 
būčiau įbandęs pabėgti, arba 
užpuolęs sargus, bet už tai, 
kad’ jie nenori paleisti ma
nęs gyvo iš kalėjimo, nes 
žino, kad aš esu kovotojas, 
komunistas ir atsisakau at
sižadėti savo idėjų.' / .

“Nors aš žinau, kad šito 
dalyko paskelbimas 'visuo
menei man skaudžiai atsi
lieps, nes kalėjimo viršinin
kai dar daugiau mane su
varžys, tačiau aš manau, 
kad darbininkai turi žinot 
teisybę apie kalėjimo sąly
gas ir kaip budeliai elgiasi 

| Su politiniais kaliniais.” •
Tai šitaip rašo. d. Porte

ris iš Amerikos /karinės bas- 
tilijos. Vienatinis jo prasi
žengimas buvo tame, kad 
jis vadovavo New Bedfordo 
audėjų streikui. Jie nori 
nugalabinti jį kalėjime -to
dėl, kad jis atsisako išsiža
dėti savo komunistinių'ide-

'netųres, nės pilnas įvairių‘ipa- 
tyrihių grįžo namo. rT!
,\ kelionę irgi buvo gęra tol, 
'kol jis nępasielte civilįzącijos 
teritoriją—Port-Sąid, Garsei 
ir Plymouth. IP čia moksli
ninkas ’ Mįąrkovičius pašijuto 
tarpe laukimų, kurie ,buvo ne 
tyrlaukiuose,1 ne giriose, į ku
rias d Ar žmogaus koja nebuvo 
įkelta iki Markovičiaus, bet sė
dinčių Anglijos konsulatų raš
tinėse.

Kaip tik mokslininkas Mar
kovičius ten pasirodė, kad 
gauti vizą, tuojaus Anglijos 
valdžia pristatė prie jo gink
luotą sargybą ir neleido Va
žiuoti tais kęliais, kuriuos jis 
buvo įpasįrinkęs.

Neužtenka to, kad prie pro
fesoriaus Markovičiaus . buvo 
pristatyta sargyba, bet dar 
pareikalauta, kad jis padeng
tų visus iškaščius tos sargy
bos, kuri jį, kaipo bolševiką, 
saugojo, kad nesusisiektų su. 
Anglijos vąĮdomomįs vieneto- 
mis.

Markovičius 'j išbuvo toje 
Anglijos civilizuotų laukinių 
ižmonių nelaisvėje penkius ir 
pusę mėnesio, nes jį siuntinėjo 
ten, kur jis nenorėjo, ir kur 
jam buvo iš kelio.

Ir tik praleidus penkius ar 
pusę mėnesio, profesorius 
Markovičius dasigavo Sovieti
nes Rusijos.

Kada Markovičius sugįržo į 
Sovietinę Rusiją ir išdavė ra
portą iš' savo nuveiktų darbų, 
sykiu pažymėjo ir tas visas 
kliūtis, kurias jam padarė 
Anglijos valdžia, faktinai iš
laikė jį penkius ir pusę mėne
sio po areštu, tai mokslininkų 
draugija labai tuomi pasipikti
no ir priėmė tam tikrą rezoliu
ciją, kurioje atsišaukia į visų 
šalių mokslininkus, kviesdama 
protestuoti prieš tokius Angli
jos valdžios darbūs.

Jeigu Anglijos valdžia taip 
elgiasi su mokslininkais, kurie 
darbuojasi dėl visos žmonijos 
labo, tai ką‘ jau kąl^ėti apie 
tai, kaip ji elgiasi su tais, ktri 
rie užsiima politika ir dar jai 
nepatinkama. . . (
. Dabar profesorius Max'kovi- 
čius sako, kad daug /sąjuąiąųi g^tainę ’tųšČįą, 
esą gyventi tarpe laukiniui' 
žmonių, negu tarpe Anglijos 
.civilizuotų valdininkų.f 

Švenčioniškis.

Kas Kaltas—f-Publika ar • 
Rengėjai? •

Dabar prasidėjo koncertų ir 
perstatymų sezonas. Kaip ku
riuose miestuose rengiami di
deli koncertai ir perstatymai. 
Iš korespondencijų matosi nu
siskundimų, kad niekad laiku, 
nepradedama ir magaryčioms! 
pridedaria, kad publika vėlai 
susirenka. Vadinasi, visa kal
tė -suverčiama !ant publikos ir 
atliktas kriukis.

Bet ar ištikrųjų 
kalta ?

Aš čia paliesiu vien, tik 
Brooklyną, bet manau, kad ir 
višuk tas.- pats. Gerai prisime
nu, kuomet dar buvo prieina
ma McQaddin Svetainė' ir ga
lima buvo perstatyti didesnius 
veikalus! Tais laikais, jeigu- 
jau rengėjai suvėduodavo pusę' 
valandos, kaip garsinta, tai 
skaitydavusi dideliu prasikal
timu. Paprastai, buvo priipata 
suvėluoti ne daugiau 15 miliu
tų. Bet ar manote, kad tuo- 

jmet publika taįp rinkdavosi, 
i kaip dabar? Paskirtu laiku 
! publika susirinkdavo į svetai
nę, nes žinodavo, kad laiku 
bus pradėta lošti. Tuomet ne
reikėdavo versti bėdą ant pub- pasenau 
likos, kad ji nesusįrenka laiku, kėdavo man

Bet štai, netenkame tos sve- pereiti, tai policistas man 
tainės, veikalų perstatymai 
pradeda išeiti iš mados, jų vie
tą užima koncertai. Prie pra
dėjimo programų pradedama 
rengtis, kaip prie mirties. Pa
skirtas laikas, praeina ir maga
ryčioms pridedama pusantros, 
dvi, o kaip kur ir daugiau, va
landos. Publika, susirinkus į 
laiką, pradeda nervuotis, pyk
ti. Kenkiant antrą koncertą, 
garsina vėl tam tikru laiku, 
bet ir vėl kokias dvi valandas 
užvelka. Publika vėl apgau
ta. Trečiu ęykiu’ žmogus pa
žiūri į garsinimą ir sako: “Ką 
ten nuėjęs darysi,,nes vis vie-

Laikraštis, Kurio Redakto
rius Bijosi Į Sovietui

• Pasirodyti
“Sandaros” redaktoriui, 

ponui Pronckui, pradėjus 
eiti į kunigus ir atsisa
kius redaguoti tą laik- 
raštpalaikį, buvo manyta, 
kad jį redaguoja Dr. Mar- 

i gėris. Bet dabar tas žmo- 
Igus, per dienraštį “Vilnį,” 
bažijasi, kad jis nieko bend
ro neturi su “Sandarelkos” 
redagavimu. Tai kas dabar, 
po neprietelių; tą laikrūšt- 
paląiki redaguoja? ’ , ‘

Nejaugį “laisvamanių” 
laikraštį redaguotų semina
rijos klerikaš ponas Pronc
kus? Jeigu taip yra, tai 
“Sandara” virsta lietuvišku 
cirku, nes' ponas Pronckus 
yra pirmos gilzės klaunas. 
Pacirkayojo Bostone.,, pa- 
cirkavos' Chicagoj ir Vėl, 
skaurądoms, blekinęms bar- 
škydamas, "kuilį pasibalno
jęs, moųkei pavadį padavęs 
— jos į kitą lietuvių koloni
ją cirkavoti* z ,

Na, o jeigu pamatytų pa
kelėj lįėtuvišką vėjinį ma
lūną jr manydamas, kad jis 
nė bile kas, fieiškę’štų su jo 
sparnais neišėjęs į dvikovį.
Draugė Petrikienč Vėl Ąt- 

eina ant Pagrindų
Philadelphijoj, 2 d. gruo

džio, po Priešfašistinio Su
sivienijimovėliava, ( kalbėjo 
drg. Pefrikiehe: pasi
teiravus,' ar jinai apsiimtų 
išvažiuoti ant nėkurio laiko 
ir su prakalbų maršrutu, ir 
ar jos gyvenimo aplinkybės 
tatai 'pavelytų/ ji 'ateąke:

“Ne, drauge

Niekaip negaliu susikalbėt 
su Detroitą Dzūko “advoka
tu”—Darbininku. < Bet aš ir 
nenoriu su juomi polemizuot, 
taip lygiai ir ’su” Dzūku; taį 
tuščias darbas, be reikalo lai
ko eikvojimas. ’ Gaila tik, kad 
pirmiau rašydamas to nepa
sakiau, tai dabar nereikėtų ra
šyt nei šių žodžių, '

Ą§ reikalavau, kad Darbi
ninkas viešai pasakytų, k£ Jis 
žino apie BelzČbiibų “gęi- 
mius,” o jisp vieton to, prirašė 
pustrečios špaltos “Laisvėje” 
įvairių nesąmonių.' Perskaičius 

ha| Prisieina Lik nusispjaut ant 
' tos jo “polemikos.” Aš ste

biuosi, kodėl Darbininkas tąįp 
užsistoję už Dzūką, o pats » 
Dzūkas tyli, ir kodėl jis tiek' 
daug prirašė, 'o nieko aiškaus 
nepasakė? Galima buvo trum
pai paaiškint apie Belzebubų 
“geimius,” ir bųtų užtekę.

Taip, drauge Darbininke! 
Tu nieko nepasakai apie Bel
zebubų “geimius,” nes pasta
ruoju laiku tu apie jokius 
“geimius” nesiinteresuoji, ir 
gal nenoroms, bet tu išsibrau- 
kei iš gyvųjų draugų tarpo, 
Nepyk ant manęs, nęs pats ži
nai, kad teisybė. Tu dabar, 
nieko nežinai nei apie Detroi
to žinias “Vilnyj,” nei apib 
organizacijų darbuotę, tat 
apie tai ir nekalbėk. Supran
tama, uždraust kalbėt aš nė-- 
galiu, bet vis tiek negražu, ■ 
kad žmonės, kurie nedirba’, o 
vadina save..darbininkais. Jęi 
aš atsidursiu tokion įpadėtin, ‘ 
kaip tu, drauge, dabar esi,, taį/ 
aš nesi vadinsiu save darbiniu- 
ku, nes'tuomi išjuokčiau dar-» 
bininkų klasę. ' , '

"Pažįstu tave, drauge Darbi-? 
bininke, ir tavo Dzūką; * jūs 
ešate abu kaip Vienas (pet at- 
skir), negalima!), ir esate gė- 
ri, labai geri, tik jau nebepy-' 1 ’

LIMA, Peru.— Ąprokuo ____ ____ _
jama, kad 64 mainieriai yra-ko, nors jis ir visą puslapį pri 
žuvę iš priežasties vandens 
pribegimo į Campana vario 
kasyklą, netoli Moroęocha 
mieste; Ta . kasykla pri
klauso ąmerikdnų kontro
liuojamai kompanijąi Cerro 
Basęo Copper Corporation.

Kasyklos dalys > vandens 
pradžioje buvo atidarytas apsemtos ir nėra galima 
dįdžiįąusiąs' Užkaukazės. Sa- tikrai . - nuspręsti žuyųsįų 
•dževankarso gelžkelio tiltąS, skaičiaus.
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PARDUODAM ANT LABAI LENGVŲ IŠMOKESČIŲ-PO $1 arba po $2 / SAVAITĘ

niusius
Nukrypimus
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Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

MACYS BROS, FURNITURE CO
Tarpe Bedford Driggs Avenues

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

Telephone, Greenpoint 2372

Patarimai Vyrams Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2

savo issi

Dabar perkantiems pridedame 
dovanų kėlės įdomias knygutes. 
Reikalavimus adresuokit taip:

25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

PHILADELPHIA, PA. 1023 MT. VERNON ST

Valandos: -9 iš ryto iki 8 vakaro 
Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

mimas prie

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

PUBLIC 8QUARS 
Wilkes-Barre, Pa.

nuolatos parsitraukia savo kos» Į AVinYMCi TaLvtŲ /'M/vnvil ’ l. j |

Galės Nugalėti Deši 
Trockistinius

Margarieta Valinčiu* 
Room 12 Weitzeneorn Bid's.

Iš antros pusės, partijoje ir 
partijos yra tūlų elementų, 
virto tokiais pesimistais linkui 
mybės išvystyti revoliucinę klasių 
kovą Jungtinėse Valstijose, jog jie 
praktiškai pasidavė prieš 
sunkenybes, po priedanga kairiųjų 
frazių, šita tendencija pagimdo kai
riuosius nukrypimus.

D3ginumo Pavojus Komunistų 
Internacionale ir Amerikinėje

navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės

Patarnauju v.Vlems ne <rrtumo

Darbininku (Komunistų) Partijos Cegtro Pildomojo Ko 
miteto Mažumos Pareiškimas

Norintieji ge
riausio patar-

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

Brooklyno apielinkėje.

Pareiškimas Amerikos Darbininkų (Komunistų) Partijos 
' - Centro Pildom ojo Komiteto

Bell Phone, Poplar 7545

ADOLFAS F. STANKUS

Kova prieš dešiniuosius nukrypi- 
, mus iš vienos pusės ir trockistinius 
• nukrypimus iš kitos pusės, yra kova 
i dviejuose frontuose prieš įtaką opor- 
1 tunizmo mūsų partijoje, šitą (kovą 
' galima vesti pasekmingai tiktai mū
sų partijai priimant teisingą bolše- 
vistinę liniją.

Trockizmas pėrai gyduolė nuo de
šiniojo pavojaus ir dešiniojo sparno 
linija nėra- gyduolė nuo trockizmo. <

Kad pasekmingai kovoti prieš troc
kizmą, tai partija turi sustiprinti sa
vo bolševistinę ideologiją. 'Ji turi at
mesti visas teorijas, kurios auklėja 
fatalistinį atsinešimą linkui Ameri
kos imperializmo galios. Ji turi pa
smerkti ir nugalėti visas tokias ideo
logija^ kaip nedavertinimas revdliu- 
cinės įtakos išlaukinių ir vidujinių 
Amerikos imperializmo kontradikcijų 
(prieštaravimų). Ji turi aišjciai ma
tytį kad tuo pačiu laiku, kai Ame
rikos imperializmas vis dar tebesi
vysto augštyn, bręsta vidujinės ir iš
laukinės kontradikcijos, kurios paaš
trina .klasių santikius ir klasių kovą 
Jungtinėse Valstijose.

Partija turi remtis vyriausia nela
vinta, neorganizuofa ir daugiausia' 
išnaudojama sekcija Amerikos darbi
ninkų klasės. Darbą tarpe jųodvei- 
džių, tarpe daugiausia išnaudojamų 
darbininkų, partija turi padaryti 
svarbiausia dalim savo veikimo. To
je prasmėje turi suproletarizuoti par
tiją abelnai ir partijos vadovybę 
nuo pat apačios iki pat viršui. Ji 
turi atmesti diletantišką ir biurokra
tišką atsinešimą linkui darbininkų 
klasės ir klasių kovos. Ji turi taip 
pat atmesti biurokratišką vedimą

pakantoje, kurią 
“susitaikytojai” 

naujame išsiver- 
prieš dabartinę 

Komunistų) Par-

Nukrypimai j kairę amerikinėj 
partijoj išauga iš tų pačių objekty
vių sąlygų, kaip ir dešinieji nukrypi
mai. Mūsų partijos lėtas augimas, 
vidujinio ir išlaukinio pobūdžio keb
lumai, su kuriais mūsų partijai ten
ka susidurti procese vystymosi į ma
sinę komunistų partiją, pagimdo tū
luose mūsų partijos elementuose, ku
rie yra neužtenkamai tvirti komunis
tinėj ideologijoj, pesimizmą (stoką 
pasitikėjimo) galimybe subudavoti 
Jungtinėse Valstijose Komunistų 
Partiją. Šitie skaičiumi silpni ele
mentai linksta prie netekimo pasiti
kėjimo Komunistų Partija ir gali
mybe jos augimo, ir jie taip pat ne
tenka pasitikėjimo Komunistų In
ternacionalu. šitie elementai praei
tyje ir šiandien spiečias aplinkui 
trockizmą. Netekdami pasitikėjimo 
mūsų partija delei vidujiniu ir išlau
kinių keblumų, su kuriais partijai 
tenka susidūrti augimo procese, ši
tie elementai priima trockizmą ir 
daugiau ar mažiau aktyviai prisideda 
prie trockizmo kovos prieš Komunis
tų Internacionalą ir prieš mūsų par-

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
▼oju Visokiom Spalvom 

Paveikslas

“Anksčiau ar vėliau šioje šalyje su 
sikurs Darbo Partija, kuri stengsi, 
palengvint suorganizavimą 35 mill 
onų neorganizuotų darbininkų pra

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

3. Negana energijos (veiklumo' 
organizavime neorganizuoti;. Centre 
Pildomojo Komiteto plenumai

io ir gegužės mėnesiuose jau buv< 
kritikavę Partijos lėtumą ėjime j

valstijoj
priešinimosi prieš suorganizavimą 
darbaviečių branduolių, išsikalbinė- 
jant tuom, kad “darbininkai tam esą 
dar nepribrendę;” Buffalo mieste,

darbininkų klasės,” kurį tai straipsnį 
pasmerkė Centro Pildomasai Komite
tas; toks klaidingas nusistatymas 
pasireiškė tarp kai kurių vadovau
jančių draugų Minnesotoj, kurie at
sisakinėjo kovot prieš senatorių 
Shipsteadą, kaip prieš darbininkų 
klasės priešą; taipgi straipsnyje, pa
rašytame draugo Raymondo, kur sa
koma, kad mes kovosime už Darbi
ninkų (Komunistų) Partiją tol, kol 
bus suorganizuota Darbo Partija:

įsitikinimų ir ACzmas nedaro del 
manęs j>f>,tu.no. Ma.no ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas 

patarnausiu kuogeriausia.

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

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 dol. 50 centų. Paš
to lėšas mes apmokame.
Kalėdų Dovanoms Padaryti Special

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

‘GERAI! PATAIKOT’

Kitchen Suite . t
Karpetai ir 1.1

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

keliolityą šimtų 
parsitraukia. Net 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Ars'enal

kur yra pasipriešinimo įvedimui l 
dirbtuvių branduolių iš baimės perse
kiojimų). Permažos svarbos dėji
mas Į' Partijos frakcijas nepartijie- 
*ių darbininkų organizacijose (silp-' 
lumas darbo unijų frakcijinio apa
rato, frakcijos darbo silpnumas Ne
grų Darbininkų Kongrese, Tarptauti
niame Darbininkų Apsigynime, Tarp
tautinėje Darbininkų Pagelbos orga
nizacijoje, ir kt.). Nepakankamas 
pabrėžimas reikalo įtraukt į vado
vybę proletarinius elementus iš dar-

Partijos Akyliuose
Pasaulinis

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Btudija atdara kiekvieną dieną Ir 
nedėliomis nuo • :!• ryte iki 

I yo pietą t

Kampaniją tarp .nainienų.
šeštas Komunistų Internacionale 

Pasaulinis Kongresas taipgi pabrėžė, 
kad tuo žvilgsniu stokavo Partijai 
energijos... Tarp draugų adatos 
pramonėje dar tebėra likučių “amati- 

ideologijos” (tai yra, palinkimo 
būt organizaciniai pasiskirsčiusiems

negalįs apsieiti. Taip pat drg, 
Rcikduskas, 214 Schuylkill Avenue^ 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pdsekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S get- 
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 eigai 
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė- 

apmolrame.
Reikalaujant, adresuokit:

.sparno tendencija pasiduoda tiems 
[ sunkumams tuomi, kad atsisako pri- 
| taikyti partijos politiką prie paaštrė- 
i jusiu klasinių santikiu ir klasinių ko- 

šalia vi;, švelnindama, silpnindama darbi- 
kurie ninku klasės ir mūsų partijos kovin

gumo galią.
Ta pati tendencija pasiduoti tąip 

pat apsireiškia formoje htviro pesi
mizmo, tendencijoj pamesti viską, 
pasilikti pasyviu, pasitraukti iš par
tijos. šita tendencija, kuri puošias 
kairiomis frazėmis ir Šiuo tarpu inū/ 
sų partijoj priima trockizmą sau už 
platformą, yra žalinga ir pragaištin
ga mūsų partijos augimui. Nuduo
dama besiekianti pagerinimo parti
jos politikoje ir neva kovojanti už 
stipresnę Komunistų Partiją, tikre
nybėje šita tendencija sėja pesimiz
mą, stoką pasitikėjimo mūsų judėji
mu, demoralizaciją ir t. t.

Tuo būdu partija turi vesti begai- 
lestingą kovą dviejuose frontuose— 
prieš dešinįjį pavojų ir. prieš trocki
nę opoziciją, vadovaujamą Cannono. 
Tiktai kovoje prieš dešiniuosius ir 
kairiuosius nukrypimus Amerikos 
Komunistų Partija galės išvystyti 
teisingą liniją ir sukristalizuoti bol
ševistinę proletarinę vadovybę.

Tūkstančiai vyry ir moterų 
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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Dabartinėje tarptautinėje padėtyje, 
dešinysis pavojus yra vyriausias pa
vojus Komunistų Internacionale ir jo 
amerikinėje sekcijoje (Partijoje). 
Dešinumo pavojaus šaknys randasi 
stabilizacijoje (nusistovėjime) kapi
talizmo ir gyvavime reformizmo dar
bininkų judėjime, kuris savo intako- 
je dar tebelaiko dideles dalis darbi
ninkų klasės. Dešinumo pavojus Ko
munistų Internacionale pasireiškia 
įvairiomis skaitlingomis formomis.

Tai yrą ? tūlos formos legal izmo 
(taikymosi prie buržuazinių įstaty
mų), tolerantiškas (pakantus) atsi- 
nešimas j socialistų partiją; pasyvu
mas (pasidavimo bei neveikimo dva
sia) streikuose; I j>ėrtnažai svarbos 
dėjimas Jj ^ih^istinį atsinešimą lin
kui tautinio kldusimo ir linkui kloni- 
nių tautų ’Movų; stoka tarptautišku- 
mo; užsistoyėjusios-nusistelbusios pa
žiūros į darbo unijų klausimą; ne
ganėtinas įkainavimas karo pavojaus 
—tai yra svarbiausi pavidalai, 
kuriais pasireiškia dešinumo pavojus 
Komunistų Internacionale.

Francijoj dešinysis pavojus išsi- 
reiškia pasipriešinime prieš rinkimų 
obaTsį, skelbiantį “klasė prieš klasę.”

Anglijoj dešinumo pavojus reiškia
si pavidale 1 nekritiško žiūrėjimo į 
Darbo Partiją Jr atsisakyme išstatyt 
komunistų kandidatus, priešpastatant 
juos (rinkimuose) Darbo Partijos 
kandidatams.

Vokietijoj dešinysis pavojus pasi
reiškia iliuzijose (klaidinguose įsi
vaizdavimuose) apie vadinamus “kai
riuosius” socialdemokratus ir prie
šinimąsi nutarimams paskutinio Kon
greso Raudonojo Darbo Unijų Inter
nacionalo, taipgi ir 
rodo dešiniesiems 
(koncilia toriai), ir 
i/Ae brandlerizmo 
vadovybę (Vokiečių 
ti još.

Čechoslovakijoj j dešinysis pavojus 
reiškiasi provincializme (naminiame 
savo politikos siaurume), teisiškoje 
nuotaikoje linkui valstybės galios, 
rfenorėjime mobilizuot 
valstybę.

Sovietų Sąjungoje dešinumo pavo-
pasirodo formoje priešinimosi TX I • • 1 /IZ • ■ \ TIDarbmmky (Komunistų) Partijos

į savo krautuvę 
kas mėnesis po

moneje.
“Kol ta diena ateis, tai tėra tik

tai viena partija, kuri užsitarnauja, 
kad už ją balsuotų, protaujanti dar
bininkai. Ta partija tai yra Dar
bininkų Partija. 1

“...Balsas, paduotas už Foster; 
tai nėra šalin numestas balsas. Ta- 
yra protestas prieš naudojimą val
džios mašinerijos delei užkirtimo 
kelio organizavimui darbininkų. Tai 
yra pažymėjimas, kad protąiijantie 
ji darbininkai daugiau neberem 
savo priešų. Tatai priartina dieną 
kur bus suorganizuota Darbo Par

■ Progos delei išsivystymo darbinin
kų klasės kovų Jungtinėse Valstijose 
ir delei augimo mūsų partijos didė* 
jaučiai daros palankesnės iš priežas
ties besikeičiančių objektyvių sąlygų. 
Bet kad mūsų partija galėtų pilnai 
išnaudot tas progas, tai jinai turi nu- 

I galėti daugybę sunkenybių vidujinio 
j ir išlaukinio pobūdžio. Tos sunke- 
i nybės atsiranda delei stokos vieno
dos darbininkų klasės, iš ko pareina 
stoka vienodumo ir mūsų partijoj; 
delei vystančios, bet vis dar galin
gos įtakos pareidavusios darbo uni
jų aristokratijos ir biurokratijos dar
bininkų masėse ir jos atspindžio 

i mūsų partijoje, kuris apsireiškia pa-
9 paremti partijos politiką 

darbo aristokratija; delei stokos bol- 
ševistinlo partijos subrendimo ir de
lei skaudaus proceso vidujinės kovos 
už sukristalizavimą bolševistinės* pro
letarinės vadovybės; delei biurokrati
nių papratimų ir metodų darbe, ku
rie viešpatauja partijoje; delei ne
prietelingo suvienyto fronto prieš 
darbininkų klasės karinguosius na
rius ir prieš mūsų partiją, kurį 
(frontą) sudaro kapitalistai, valdžia, 
reakcinė darbo unijų biurokratija ir 
socialistų partija.

šitie sunkumai, kuriuos mūsų par
tija gali ir turi nugalėti, idant pil*' 
nai pasinaudojus besivystančiomis 
prielankiomis progomis delei sustip
rinimo ir vedimo išnaudojamų masių 
kovoje prieš kapitalizmą-—šitie sun
kumai pagimdo partijoje palinkimą 
pasiduoti jiems, ši atvira dešiniojo

sulig tos pačios pramonės Įvairių 
amatų-amatėlių.—Veil.). Reorgani
zuojant nąująją Audimo Darbininkų 
Uniją pasirodė šiek tiek dvejojimo.

4. Neužtenkamas įvertinimas darbo 
tarp negru. Daugelyje Partijos da- 

;iek bei tiek pasireiškia perma- 
svarbos dėjimas į reikšmę 

kimo tarp negrų darbininkų, 
likučių baltojo šovinizmo mūsų eilė 
se, kaip kad pasirodė Detroite ii 
Califomijoj ir kaip kad drūčiai reiš 
kiasi kai kuriuose Partijos vienetuo

60
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- \ 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 

I skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo' po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, Šlapiniiųosi lovoj ir kitų 

ausi vaist-

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

DR. ZIIMS
110 EAST 16th ST, N.Y

Tarpe 4th Ave. ir Irving Pl.

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

Amerikos Darbininkų (Komunistų) 
Partijoje—-dabartinėje padėtyje, ku
rioj pasirodo trockizmas, jau atsi
kratęs ęavo kairiųjų frazių, kaipo 
atviras oportunizmas, — trockizmas 
yra organiškoji dalis- dešiniojo pavo
jaus. Mūsų Partijoje mes turime su- 
koncentruot (sutelkt) savo kovą 
prieš du pavojus: pirma, prieš de
šinumo pa vėjų, prieš tiesioginį opor
tunizmą, ir antra, prieš jo trockinę 
rūšį, kuri yra oportunizmas, prisi
dengęs kairiomis frazėmis. Abudu 
sueina vienan ttaškan ir susilieja į 
bendrą ataką prieš Partiją ir prieš 
Komunistų Internacionalą.

Dešiniojo sparno pavojus Amėrikbs 
Darbininkų (Komunistų) • Partijoje 
pasireiškia sekamomis savybėmis; 
L Ijh^Uidingas nusistatymas linkui 
SoApstų Partijos, kaip kad parodė 
atvIWs laiškas Nacionaliam Pildo
majam Socialistų Partijos Komite
tui ir Pankeno dalyke, nepakankamai 
aštri ataka prieš Socialistų Partiją. 
Gegužinis Plenumas mūsų Partijos 
Centro Pildomojo Komiteto jau pa
naudojo savęs-kritiką kai del šių j linkime 
klaidų, šeštas Pasaulinis Komunistų 
Internacionalo Kongresas kritikavo 
klaidingą mūsų Partijos nusistatymą 
linkui Socialistų Partijos. Mūsų 
Centro Pildomasis Komitetas dar ne
šertai buvo priverstas pasmerkt at
virą laišką, kurį, laike rinkimų kam
panijos, Califomijos valstijos Pildo
masis Komitetas mūsų Partijos už- 
l^temvo valstijinei vadovybei Cali- 
'jM$os Socialistų Partijos.
flKt Klaidingas nusistatymas linkui

Partijos. Pas ;kai kuriuos 
IraugSs yra palinkimas į Komunistų 
PUrtijdfc vietą statyti Darbo Partiją 
arba r^epalaikyt nepriklausomosios 
rolė-; Kd tiunistų Partijos ribose Dar
bo Partijos judėjimo. šis klaidingas 
nusistatymas rado sau tipiškų išraiš
ku "Daily Workeryj” straipsnyje: 
"Darbo Partija yra vlenintėlė viltis

prieš sparčią industrializaciją ir pa
linkime dary^ nusileidimų buožėms, 
nepmanams ir buržuaziniams inteli
gentams. Pastaruoju laiku pasireiš
kė ženklai pakantos linkui dešinumo 
Eavojaus maskviškiame partijiniame 

omitete. ; ' ”
Pietinėje Afrikoje dešinysis pavo

jus reiškiasi nenorėjime kovot už 
tautinę juųdukų lygybę su baltaisiais. 
JJąockizmas nulemiamai .sumuštas 

visose vadovaujančiose partijose Ko
munistų Internacionalo. Trockizmas 
nėra nieks daugiau, kaip tiktai opor
tunizmas, besidangstantis kairiomis 
frazėmis. Vadovaujamose Komunis
tų Internacionalo partijose Šiandie
ną, po ištaškymui trockizmo, atviras 
oportunizmas yra vyriausias pavo
jus. Tarptautihe plotme atvi rasai 
oportunizmas, atvira dešinsparnė po
litika, sudaro vyriausią pavojų.

I ,amerikinę Komunistų Interna
cionalo sekciją trockizmą 
kova atėjo paskutiniuose 
vystymo laipsniuose, savo atviroje; 
kontr-revoliucinėje formoje, atviroje i 
socialdemokratinėje formoje. Pasi-1 
kartojimas trockizmo mūsų Partijo
je atneša mums trockizmą, kaipo 
tarptautinę vėliavą visų Sovietų Są-1 
jungos priešų, kai^> socialdemokrati-1 
jos įrankį prieš Komunįstų Intema- Į 
cionalą, kaipo mobilizacijos centbą j 
visų priešingumų prieš leninizmą. ; 
Vadovaujamose Komunistų Interna-' 
cioaalo partijose, po trockizmo su-1 
ršunimui, griežtasis pavojus reiškiasi 
atvwame oportunizmo grąsinime. 
Sovietų Sąjungoje, kaip kad Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partijos pareiš
kimas spalių 19 d. sako, kova turi 
būt vedama dviem frontais: prieš 
trockizmą ir. prieš atvirąjį oportu-

•raviecių, visuose 
ir poskyriuose. šeštas 
Komunistų Internacionalo Kongresas 
jau kritikavo šitą Partijos ydą. Drg. 
Molotovas, raportuodamas , Leningra
do partijinei organizacijai apie šeš
tą Pasaulinį Kongresą, taip pat nu
rodė į būtiną reikalą padaryt per
mainą šiuo žvilgsniu. Jisai sake: 
“Net tokios šalies, kaip Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Komunistų Par
tija ir tai labai daug kenčia nuo ši
tokio trūkumo. Kongresas atkreipė 
ypatingos domės j reikalą padaryti 
griežtą permainą Amerikos Komu
nistų Partijoj šiuo punktu, patarda
mas, kad turi būt dedama visos pa
stangos, kad ‘iškelt darbininkus Į va
dovaujamas vietas Partijoje’ ”. Mū
sų Partijos delegacijos pareiškimas 
Pasaulinifyn Kongresui ir Politinio 
Komiteto pareiškimas apie Komuni
stų Internacionalo nutarimus ameri
kiniu klausimu pripažino Partijos 
trūkumus tuo atžvilgiu.

(Daugiau bus)

ligų. Atsiųsk 50c, tai _ 
žolių, kurios jums sugrąžina 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.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

se piėtinėise valstijose. ■ ; :
' 5.’Štoką pasitikėjimo Partijai. Tū
li Partijos nariai klaidingai įkainuo
ta Partijos rolę, tam tikru laipsniu 
žemina Partijos darbus, dalinai žiūri 
Į ją su skepticizmu (nepasitikėjimu) 
ir cinizmu (kaip ir panieka), yra ir 
tokio manymo, būk Partija esanti 
lyg koks tramdytojas revoliucinio mi
nių veikimo. Esama stiproko jaus
mo prieš Partijos ėmimąsi vadovaut 
masinėse organizacijose (nusistaty
mas Sulkaneno ir Askelio Finų Dar
bininkų Kliubuose New Yorke) ir 
priešinimasis rodymui Partijos veido 
masinėse organizacijose (kaip kad 
tūli draugai pasirodė Negrų Darbi
ninkų Kongrese).

6. Neužtenkama proletariz.acija. — 
Negana pabrėžiama svarba dirbtuvių 
branduolių (shop nuclei), nepakanka
mas- susikoncentravimas ant darba
viečių (ypatingai Colifornijos distrik- 
te, kur visai nėra jokių dirbtuvių 
branduolių ir kur nesiranda nei vieno 
dirbtuvinio laikraštuko; Connecticut 

pasireiškė tam tikro

Living Room Suite - 
Dining Room Suite 

Pečiai



LAISVĖJE

(Taaa nuo 3-čio puslapio.)

Jūs Pageidavot
RAUDONAS ARTOJAS

MENDELO

CKKPB Organus Padirbti iš suderintų Havanos
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10c IR DAUGIAtr

Išbandykite šiandien
džiumos

Juos išdirba
STANLEY PAUL

Philadelphia, BAntra šasi

Sovetakaja, CKKPB. (b)

kaipo užsakymus (orderius)

Senas Vincas

KIRVIS KOTĄ ATITIKO SOUTH BOSTON, MASSSOUTH BOSTON, MASS
(Iš Tikro Atsitikimo)

Metinis Dienraščio Laisvės
savo

ĮVYKS. NEDĖLIOJĘ

1G Gruodžio-Dec., 1928
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

Kampas E ir Silver Gatvių,

PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUS

akompanu

Seserys Pauliukoniūtės

Pradžia 7 Vai. Vakare

ĮŽANGA YPATAI 75c
nkamai

Kviečiame visus atsilankyti
RENGĖJAI

KR

Komunistų 
i darbinin

kai, pon; 
dęgtihės

U.S.S.R., MINSK

Pancdėlis, Gruod

Chicago.— ęh 
kykloms : stdkup,

Worcesterietis tenoras J. Sabaliauskas

pareikalavimo šiuos cigarui 
ir per paštą išsiuntinėjamė,

Sulig 
taipgi

jo $5; Žįinai, ranka * ranką mazgoja—pa
kol be si man šiandien, aš pagelbėsiu tau 
rytoj.” t ' ■ , 1 .

Tai iraujosios Anglijos lakštingalos, kurias kuo dažniau 
girdime, tuo labiau trokštame dar dažniau girdėti. Ant 
laimės, jos dainuos duetus mūsų koncerte ir tudmi suteiks 

didžiausio pasitenkinimo mūsų sielai.

“Pafink vakarykščią ‘Buletiną’ ir per- 
sitįkrinsi.j’ ,

' “Nejaugi tas benkartas bus mane taip 
bjauriai apskutęs, kad aš ne cento iš jo ne
atgausiu?”

“Taip man atrodo... Jeigu nori ką nors 
gauti, tai mauk kuogreičiausia į Philadel- 
phiją ir uždėk areštą ant jo privatiškos 
nuosavybės, jei jisai kokią turi.”’; <

riems vadovauja Evertas, kurie ne
kovoja prieš dešiniuosius nukrypi
mus, parodo teisingumą, tos linijos, 
kurią nustatė šeštasis Pasaulinis 
Kongresas, jog reikalinga sukoncen
truoti vyriausią ugnį prieš (lešinįjį 

artijos patyri-

mūsų partijos lėto augimo 
nepajėgimo pilnai išnaudoti prielan 
kius faktorius T ‘

i saulinės pozicijos ir rolės Amerikos 
I imperializmo.” Kitais žodžiais, Can- 

yra priverstas, pasakyti, kad

Kaip tik visi tapo išklausinėta’, teisė
jas, ponas Dudlė, pasiėmė halsą ir kad jau 
davė peklos svetimoterninkui, tai davė... 
Tikėkit man. Jeigu ašJ nebūčiau matęs, 
kokius zbitkus šitas teisėjas pereitą naktį 
‘išdarinėjo su svetima moteria, būčiau pa
laikęs jį morališkiausiu žmogum visoj Phi- 
ladelphijoj ir būčiau manęs, kad tik viena 
moteris yra tokia laiminga, kuri turi tokį 
ištikimą vyrą, tai ponia Dudlienė. • Ot, ro
dosi, kad tai nekaltas balandėlis, o ne

įklausyk, tamsta. Aš vakar Phi- 
5 T ule tinę’ skaičiau, kad tas pats 
Dudlė, yra areštuotas už kyšius, 

mugelį ir kitas nedorybes.”

Amerikoj “R.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida* “R 
Artojas eina ka« dvi savaitif.

“Aš jį turiu traukti į Philadelphijos 
teismą, o kad ką pelnyti, turiu ir išlaidas 
daugyti, kiek galėdamas. Tu gavai apmo
kėti pustrečio dolerio už liudijimą. Būk 
;oks geras ir išduok man bilą, kad tau, ta- 
70 žmonai, dukterei [ir seserei—atmokėta

svarbiausiu klausimu Mažumos pa
žiūrose, būtent, klausime pasaulinės 
pozicijos ir,rolės Amerikos imperia
lizmo, jisai ne tik nenesutinka, bet 
dar yra priešingas Mažumos pažiū
roms. ■'

» Mes raginame' partiją vesti nuo- 
.latinę kovą prieš dešinįjį pavojų 
kaip mūsų partijoje, taip Kominter- 
ne abetnai. šeštasis Pasaulinis Kon-

Darbininku (Komunistu) Partijos 1 " 1 i;
Prieškonvencinės Diskusijos

damas mano kalbą. -
“Netrūko, ’bet dar trys doleriai atliko. 

Štai jie.’’ ‘F
“Nesiturbacyk. .jais. Kas liko, tai 

čion!tavo ir važiuok sau sveikas... Beje. Ar esi 
patenkintas su atlyginimu 
gaištį?”
• “Pilniausiai. Labai ačiū

os mo 
12,000, 

000. Mokytojams algos ne 
atmokamos.

ir tavęs niekas neturbacys. Bet jeigu at
sitiktų taip, kad ir policistas negalėtų tau 
pagelbėti, šaukis prie manęs per telefoną.”

v “Beje,” susigriebiau aš. “Būčiau ir 
užmiršęs. .Sveikas davei man $25 ant ka
ro pataisymo, bet../ •

“Ar trūko kiek?”, paklausė, pertrauk-

gresas nurodė buvįmą svarbių dėsi- | (mažumos dokumente) klausime pa 
niųjų nukrypimų ir dešiniojo sparno ' 
opozicinių grupių įvairiose Komuni
stų XInternacionalo partijose. Vėles- nonas

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

koncerte smagins' visus savo scenos talentinf 
m u it puikiu išsilavinimu kaipo dainiąinfe 
Gi šiam koncertui Sabaliauskas yra prisirenįj 
dainuot naujų dainų, kurias dar pirmu m| 
girdėsime.

Komunistų Internacionalas įsakė 
partijai laikyti konvepciją ir išspręs
ti visus ginčijamus klausimus, kurie 
stovi prieš amerikinę partiją. Ko
munistų Internacionalas neužgyrė ne 
vienos grupės vadovybės amerikinėj 
partijoj, neigi Komunistų Internacio
nalas užgyrė mūsų Centro Komiteto 
didžiumos liniją. y

Mažumą laikosi Kominterno lini
jos. Mažuma energingai kovojo ame
rikinėj partijoj kaip tik už priėmimą 
Kominterno linijos, kurią suformu
lavo (nustatė) devintasis Komunistų 
Internacionalo plenumas ir paskui iš
vystė šeštasis Pasaulinis Kongresas. 
Tai būtent Mažuma reikalavo nusta
tyti mūsų partijos politiką pagal 
Komunistų Internacionalo ’ devinto 
plenumo linija ir intensyviai kovoti 
prieš dešinįjį pavojų. Bet didžiuma 
išjuokė ir persekiojo Mažumą už jos 
kovą, kad priimti Komunistų Inter
nacionalo liniją Jungtinėse Valsti
jose. Iki pat paskutinei minutei Di
džiuma griežtai užginčino buvimą de
šiniojo pavojaus kaip Kominterno, 
taip amerikinėj partijoj. Didžiuma 
varė politiką palaikymo ir saugoji
mo kraštutiniausio dešiniojo sparno 
mūsų partijoj ir vadovavo tam spar
nui, o tuo tarpu sukonccntfąyo vy
riausią ugnį prieš išvystymą kairių
jų ©lementų mūsų partijoje.

(dabartinės padėties, 
kad išvysčius revoliucinę sąmonę ir 
kovą tarpo dirbančiųjų ■ masių.

Ranka rankon su ta kova turi eiti 
nenuolaidi kova prieš trockizmą ir 
už greitą likvidavimą trockistinės 
opozicijos, kuriai vadovauja ' Canno- 
nas. Kairiosios frazės, .kurias Can
nonas vartojai apdengimui oportunisr 
tinių darbų yra tipišką trockistinė 
taktika. Tąs keliąs, kurį pasirinko 
Cannonas, A bernas ir Shachtmanas, 
jau nuvedė juos- į atvirą kovą prieš 
partiją ir prieš Kominterną.

Nors Cannonas nuoduoda tebesto
vį.*? ant mūsų parti ios Mažumos plat
formos, kuri yra žinoma^kaipo “De
šinysis Pavojus Amerikinėj Partijoj,” 
jis tikrenybėj atsižadėjo visų princi
pų, kurie yra įdėti j tą dokumentą.

Jau Cannonas yra priverstas at
virai parodyti savo išsižadėjimą Ma
žumos platformos, kuomet jis. sako, 
kad jis nesutinka su “tūlais klaidin
gais suformulavimais, kurie yra joje

“Tai ir keliauk sveikas, tik neužmiršk 
cam kvailam asilui pasakyti, kad jisai at
važiavęs į Philadelphią pabučiuotų man 
249 kartūs į.... J.; ”

“Pasisteng*sĮų.‘” j
Sėdau į biišį; Važiuoju namo ir mišlL 

nu: “Oj jūs, legališki žiulikai, sukčiai ir 
veidmainiai. Ir štai kodėl jiems ši tvarka, 
Šis surėdymas, o ypatingai blaivybė, taip 
pageidaujama.”

Praslinkus savaitei laiko, išėjus iš paš- 
:o, įsišaukė į savo teismabutį mane mūsų 
skvajeras ir tarė: -

“Ar tu negalėtumei padaryti man los- 
ka?”

.......... “Nors aš juodas, kaip šėtonas, 
įgt ■., ■ “Nors kišeniųj Avjįpia yėjąs,,,, =.? H .

'Bet ant sąžines baitfesniš, -
Kaip tu baltas piktadčjas.’^ \ į ! 

Teišihas pasibaigė! ‘ »Bet vietoj mdne 
h vęžtis į savo rezidenciją, kaip lįuvo^paža;- 

dėjęs, turbūt pabijojęs; kad aš neprasitar-
I Čiau jo žmonelei apie vakarykščią drolą 

g SU svetima moteria—nusivežė į kokią tai 
S augštaklasę, taip vadinamą—“spykyzę.” 
H Ten, vyre, visa miesto Smetona,, visi augs- 
□ tesrii valdininkai, net išprakaitavę darbuo- 
H jasi del “tėvynės.” Alus, degtinė, pusnuo

gės mergos, “naikinami” be jokios miela- 
širdystės. \

’ Aš, atsidūręs tarp šitokio purvo, to- 
B kiam žemiausio nupuolimo urve, jaučiau

si ne save vietoj. > O ponas Dudlė pastebė
ja jęs tai, netrukus atleido mane. Tinkamai 

atmokėjęs už patarnavimą, įteikė savo sp& 
P eiąlišką vizitinę kortelę ir įkirto:

“Jeigu- kada nors turėsi kokį pesma- 
Philadelphijoj, tau nieko nereikės 
tik parodysi šitą kortelę poliėistiit

“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies, tarptautinę 
padėtį ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

KttricM neparanka ažaJprenuMertotl 
linkiai ii Rusijoa. tie galite ažkiprenu- 
■keruoti per "Laikvę”, 48 Ten Kyck 
Btreet. Brooklyn, N. T. Kaine 11.25, 
per«iuntlma» veltui.

Dabartiniai Centro Pild. Komiteto 
Didžiumos pareiškimai, kad jis su
tinką. kovoti prieš dešinįjį pavojų, 
yra tik nudavimas. Tą parodo tik
roji Didžiumos politikės* linija, kuri 
tęsia dešiniojo sparno, orientaciją ir 
veda kovą prieš Mažumą, kaipo vy
riausi pavojų partijoje. Ta linija,- 
kurią priėmė Centro Pild. Komiteto 
didžiuma savo pareiškime klausime 
dešiniojo pavojaus ir trockizmo, pa
deda pamatą padidinimui kampani
jos, kad išnaikinti Mažumą mūsų 
partijoje.

Mes raginame partijos narius at
mesti dešiniąją liniją ir orieflfciciją 
Centro Komiteto didžiumos ir vesti 
negailestingą kovą prieš dešinįjį pa
vojų visuose jo apsireiškimuose.

“Kame dalykas?”
“Tu, be abejonės, atmeni tą Pennsyl- 

vanijos purviną girtuoklį, tą susisukusį iš 
kreivumo benkartą, kurį aš nubaudžiau 
m t pustrečio šimto dolerių?”

“T a i p,” vos susilaikydamas nuo juo
ko, atsakiau aš.

“Ar tu žinai, kokį purviną šposą tas 
gorila iškirto man?!”

“Nagi, na?’°
“Sulaikė tą sukoneyeiktą čekį ir aš ne

gaunu nė prakeikto cento—monkę jis iš 
manęs daro ir viskas, kad jį kur---------- .”

“Argi? Bet, ką aš tame galiu 
pagelbėti?”

elementus, kad jie supr 
mo oportunistinį pobūdį 
laimėjus, nuo trockistįni 
partijai ir Kominterp^ii.

Poljtirtio Komiteto Di 
imta .linija t turi svarbių pavojų mū
sų partija), šita linija aptemdo prie
žastį ir svarbiausius dešiniojo pavo
jaus apsireiškimus amerikinėj parti
joje. Taip’i elgdamosi, didžiuma ne 
tik susilpnina kovą prieš trockizmą, 
bet suparalyžuoja kovą prieš deši
nįjį pavojų. Politinio Komiteto di
džiumos pareiškimas turi pavojingų 
ypatybių. Jisai bando visą‘mažumą 
nužymėti trockistine ir nusistačiusią 
prieš Kominterną, todėl, kad mes, 
kaipo nariai Komunistų Internaciona
lo, išreiškėme nesutikimą su įvairio
mis fazėmis Komunistų Internaciona
lo nutarimų amerikiniu klausimu.

minga moters 
maniau sau:

Teismui einant, aš žiūrėjau į tą nelai 
vyrelį, lingavau galvą ii 

Veltui tli, nabaguti 
verkšlendamas skundiesi tokiam žmogui, 
kuris tik kelios valandos atgal tokį pat 
drolą kėlė su svetima moteria, ir« supran
tama, kito vyro pačia daržinėj ant šieno, 
ijuk patarlė sako: ‘Toks tokį pažino ir į 
svodbą pavadino.’ Taip bus, nabaguti ir 
tau. Ne ant tokio teisėjo’, bernužėli, patai
kei.” Bet mano Apsirikta, taip, mąnant 
■apie šį teisėją. Pasirodė visai kas kita. 
Tik klausyk ir stebėkis.

Minske nue pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

GRUPĖ MONTELLIEČIŲ:.
Mary Banevičiūtė, smuikininkė 
Albert Potsius, smuikininkas. 
Anna Banevičiūtė, dainininkė. 
Zabarowskiute, pianistė.

Mes raginame partiją atniėsd 
trockizmą ir nugalėti ir likviduoti 
trockistinę Cannono opoziciją.

’ Mes raginame partijos narius’ pri
imti teisingą bolŠevistinę orientaci
ją ir liniją Amerikos klasių kovoje.

Mes raginame partijos narius sek
ti Komunistų Internacionalą ir ko
voti už jo liniją.

nis priešpartinis veikimas Vokietijoj 
kuriam vadovauja Brandleris ii 
Thalheimers ir tie elementai, ku-

Trockizmas yra nesuderinamas su 
leninizmu. Trockizmas nesuderina
mas su naryste mūsų partijoje. Ko
voje prieš trockizmą mūsų partija 
turi padaryti skirtumą tarpe vado
vaujamų ir atsakomingų partijos na
rių ir neproletarinių elementų, kurie 
sąmoningai priima trockizmo poziciją 
prieš Kominterną ir tarpe tų pro
letarinių elementų, kurie užima svy- 

pavojų. Mūsų pačių partijos patyri- ruojančią poziciją tuo klausimu delei 
mai parodo, kad dešinioji linija ir stokos aiškumo u- delei silpnos ko- 
nusistatymas mūsų ^Centro Pild. Ko-, mun>istmes ideologijos. Prieš vado- 
miteto yra vyriausia priežastis delei gujamus ir atsakommgus narius ir 

- ■ - • - delei neproletarinius elementus partija turi
i pavartbtt visas organizacines prie
mones, ir išmetimą iš partijos, nes 
tas reikalinga delei apgynimo parti
jos nuo demoralizuojančių trockizmo 
vaisių. Reikale svyruojančių prole
tarinių elementų partiją turi pavar
toti priemonę neatlaidaus ir kant
raus ideologinio aiškirįimo, įtemptų 
pastangų išmokinti tuos proletarinius 
elementus, kad jie suprastų trockiz- 

kad juos 
opozicijos

griešnas ponios Dudlienės vyras. Anot jo: 
“Tokius vyrus, kurie lenda prie sveti

nių moterų ir griauna šeimynišką gyveni
mą, reikia priskaityti prie žmogžudžių ii 
jeigu aš tokią galią turėčiau—kiekvieną 
tokį kaL.ės vaiką pasodyčiau į elektros kė
dę! Jūs ne tik griaunate šeimynas, bet 
darote gėdą visai Amerikai, laužote šalies 
įstatymus ir tremiate savo purvinomis ko
jomis dorą.

“Už šitokius darbus nėra pasigailėji
mo. Kaltininkas, už svetimoterystę tam
pia nubaustas trims mėnesiais kalėjimo ir 
100 dolerių pinigais!”

Aš palingavau galvą ir pamislinau: 
tu, morališkas supuvėli... Iš viršaus, 

•tu baltas, kaip sniegas^ bet iš vidaus—^juo
das, kaip derva ir man prisiminė iš opere-

partijos ir tą. praktiką, kuri pada
ro karikatūrą iš taip reikalingos sa
vitarpinės kritikos mūsų partijoje. 
Trumpai pasakius, ji turi priimti bol
Ševistinę liniją, idant nugalėjus troc
kizmą ir išbudavojus mūsų partiją j 
masinę Komunistų Partiją.

Kad pasekmingai kovojus prieš de
šinįjį pavojų, tai partija turi atmesti 
ir nugalėti • trockizmą ir trockistinę 
opoziciją, kurią veda Cannonas. Par
tija turi laikytis kietai leninistinės 
ideologijos ir Komunistų Internacio
nalo linijos. Partijos nariai neturi 
pasiduoti pesimizmui, adventurizmui 
ir nusistatymui prieš Kominterną de
lei tų sunkumų, su kuriais tenka su
sidurti procese sukristalizavimo tei
singos linijos ir budavojimo bolševis- 
tinės proletarinės vadovybėj. Parti
jos nariai turi matyti, kad trockizmo 
kelias vedas ne tik laukan iš revoliu
cinės kovos,' laukan ' įš 
Internacionalo, bet tiesiai 
kų klasės priešų liogerf, į liogerį at
viroj kontr-ręvoliucijos.

Ne. priimdama ' trotkizmą, bet, 
priešingai,' griežtai atmesdama troc
kizmą, taip pat fatalistinį atsineši- 
mą linkui Amerikos imperializmo, 
mūsų partija nugalės dešinįjį pavojų 
ir trookistinį pavojų.
Kova Prieš Tuos Nukrypimus

K. MENKELIUNIUTĖ, sopfano, iš Brooklyn, N. Y 
F. Stankūnas, basso, iš Brooklyn, N. Y. 
Seserys Paudukoniūtės iš Haverhill, Mass.
V. Tumanis, tenoras, iš Worcester, Mass.
J. Sabaliauskas, tenoras, iš Worcester, Mass.
Anna Balciūniūtė, pianistė, iš Lawrence, 

viršminėtiem solistam ir duos piano solo
Laisvės Choras iš So. Bostono dainuos naujas dainas
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McGARRY PARSIDAVĖ biu chorvedžiu priešakyj

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS

TELEFONAI!
Bell.
Keystone.

vie Jaučiasi gerai ant nugaros

MARCY BATHS
CASTON ROPSEVICH

VYRAMS

For pyorrhea

ir naktį

VIETOS ŽINIOS

DIRBTI

NORWOOD, MASS

zmą

vyzdys 
kad su

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTl

Moteriške, pasivadinusi . po 
licijoj Mildred Stron, areštuo 
ta nesako, kur ji pirmiau ^gy-

AREŠTUOTA, NESISAKO 
KAS JI TOKIA

Baigęs Philadelphijos muzikos kon 
servatoriją, duoda lekcijas ant'smili

Jaučiasi gerai

MOTERŲ
DIENOS:

PanedSlials ir 
U<arn|nkaiM

MIRĖ KAPITONAS HIBBEN 
SOVIETŲ DIDELIS 
DRAUGAS

ant nugaros

BŪTI SVEIKU IR STIPRIU— 
W DARBA DIRBTIVALGYK

Telephone, Stagg 8326
! • 9745

Virš 1,000 Mainierių Jšmetė 
Iš Darbo

Panedefiais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą

VAIKAI 
įleidžiami utarninkaiš

aa-amžinis Hibbeno draugas. i .. ilt.
Už tokį pasirodymu įlask- /u m. ąĄLęHUNAS, t^viiUriRas

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

Lapkričio 19 d. masiniame 
susirinkime McGarry atvirai 
pareiškė, kad streikas nebus 

paimėtas, jei nesugrįš visi mai
nieriai į Boylano uniją (Lę.w- 

o uniją), 
džiausiąs 
įdėjo šaukti 

McC
nervičius ant pagrindų kalbė
ti. McGarry priešinasi, nenori 
h i ii kalbėti. Mairiicriuose

dar didesnis pasipriešinimas ir 
reikalavimas, kad N. M. U. or
ganizatorius kalbėtų. Kalba 
Minervičius. Nurodinėja, 
kaip Lewisas pakrikdė minkš
tųjų anglių uniją, kaip po ke
lias sykius mainierius buvo 
pardavęs kompanijoms, kol 
galutinai išąrdė uniją. Pakal
bėjus kelimiką minučių, Mc
Garry ir policija neleido dau
giau kalbėti.

apsaugo- 
šalčiv, ko- 
ir labiau 

pavojingų ndsies 
ir gerkles ligų.

24 d. lapkričio L. L. R. Qho- 
ras, po* ^vadovyste drg. Edw. 
J. Sugar, sulošė operą “Bai
lus Daktaras” So. Bostono 
Lietuvių Svetainėj. Sulošti o- 
perą pavyko' gerai ir publika 
likosi pilnai patenkinta. Pub
likos buvo susirinkę vidutiniai, 
nes padengus išlaidas liko1 ke
li doleriąi pelno mūsų cho
rams. / ' \

• Už tokį gyvai, ąulošimą ope
ros priklauso didėlė garbė ne 
tik choro mokytojui djrg. Ędw. 
J. Sugar, bet ir visam chorui. 
L. L. R. Choras Norwoodui gė
dos nedaro, bet- >yra> did/- 
giirbė turėtLtokį chorą su Ga

vėno 'ir, matomai, šiepia savo’ 
tikrą .vardą ir pavardę. Jinai 
kaltinama, kad.išvogė iš Mal- 
venos Turnerienės narnų, 1223 

Brooklyne, bran-i 
gių daiktų už $3,200. Pir- 
miaus ji pas tą ponią ištąrna-| 
vo vieiįią diena, kad apžiūrėt 

Poli
cija sako, kad jinai jau du 
kartu buvo pirmiaus nuteista 
už panašius nusikaltimus.

Ne kartą buvo rašyta, kad 
McGarry 'parsiduos kompani
joms ir netrukus pasirodė jo 
parsidavimas.

Kaip jau žinoma, McGarry 
Iššaukė mainierius Penn. Coal 
kompanijos kelių kasyklų į 
streiką, kur sudarė daugiau 
kaip penkis tūkstančius mai- 
nierių. Minėtas streikas buvo 
iššauktas be jokio prisirengi
mo, į vieną naktį. Daugelis 
mainierių išėjo į streiką ir per 
kelias dienas nežinojo, delko 
jie streikuoja. Patys vadai 
nesiruošė laimėti streiką. Vie-I 
nok nariuose buvo didelis pa- * 
siryžimas laimėti streiką ir iš-! 
vyti kontraktorius. Bet vadai 
to nenorėjo ir šaukdami strei
ką apie tai nemanė, nors tąi 
statė tokį reikalavimą. 'Mc
Garry statė minėtu reikalavi
mą ne del to, kad jis norėjo 
išvyti kontraktorius, . bet kad 
kitos išeities nebuvo. Turėjęs 

Reikalauti prašalinti kontrak-

kugąnD, Šveicarija.-- čia 
prasideda Tautų Lygos Ta
rybos sesija. Atvyko Vokie
tijos užsienio /reikalų minis
teris Stresemann, Francijos 
užsienio reikalu ministeris 
Briand ir Anglijos užsienio 
reikalų ministeris . Austen 
Chamberlain.

Sakoma, jie svarbiausia 
svarstys Vokietijos kontri
bucijos klausimą.

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Siibatomis' ‘
Nedėliomis,

' < • dieną

streiką.
Kad išvyti kontraktorius iš 

kasyklų, reikta tvirtai suorga
nizuoti mainierius. Kita prier 
Žastis, tai nesiruošė sutikti po
licijos ir Pittstono majoro ak
to, kuris išsiuntinėjo laiškus 
keliems lok’alams, kad jis ne
duos daugiau laikyti susirinki
mų lokalams kaip tik vieną 
sykį į menesį. Ką tas reiškia? 

yReiškia, kad‘jis iš anksto ži
nojo, kas jam reikia daryti, 
kad suardžius mainierių strei
ką. Nes tai vienintelis būdas 
streiką suardyti neleidžiant 
mainieriams susirinkt. Laimė-

Red Cross 
Kidney Plaster

Lietuvių Am. Piliečių Bendro 
vės “Fėrai” Puikiai Pavyko
Lapkričio 28, 29 ;ir 30 ii 

gruodžio 1 d., tai yra, per ke- 
I turius vakarus, įvyko “fėrai’ 
| ir šokiai, žmonių lankėsi ga
na skaitlingai, nes per ketu- 
rius, vakarus atsilankė 
500, kurie linksminosi, šoko, 
kad net malonu iš šalies žiūrė
ti. Ypatingai šiemet jauni
mas skaitlingai lankėsi. Šo
kiams griežė S. Jasinskiūtės 
orkestrą iš So. Bostono, šoki
kai visi buvo pilnai užganėdin
ti Jasinskiūtės muzika.

Pelno liks L. A. P. B. apie 
pora šimtų dolerių. Tas pa
rodo, kad vietos lietuviai dar
bininkai bei darbininkės Lietu
vių Svetainę, kaipo darbinin
kišką įstaigą, parėmė gana 
-gražiai.

Norwoodo komunistai jturi 
didesnę įtekmę už “socialis
tus,” nes prezidentiniuose rin
kimuose ] 
tas Foster gavo 19 balsų, o 
socialistų kandidatas 16 balsų. 
Norwoode balsavo virš 5,000 
piliečių.

MOTERIM?
■ t♦ v- , l . .♦ i

Panedėliais
Dieną ir naktį 

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties

Varpas Bakery, 54 Mąujer St., Brooklyn, N. Y.
' ‘ į T.ttlephona Btagg

mane, o gausite tml profesionali 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

BOSTONO IR AP1EL1NKES 
"nn SKYRIUS

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusilkas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, .oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 
“ 'įlĘS BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

“A 1 Telefohas) Pulaski 1090 * J

ypač | 
;a; “Henry I 

. . , pėrstat’yda-1
mas tą amerikonų, patriotų šio-! 
viliamą 'pamokslininką tikrojoj 
ir nelabai malonioj šviesoj. Jis 
nublat bendradarbiavo įvai
riems komunistiniams bei so
vietiniams spaudos organams. į 

Su kapitono Hibbeno mirčia 
netekome vieno is- geriausių 
Sovietų Sąjungos in darbinin
kų: judėjimo draugų.

susinn- 
kaip 
ypa- 
jau 

liepė

Kuomet jam uždraudė poli
ciją laikyti susirj|ikiriiuš,| b, tas* 
Vntvo padaryta su McGarry ži
nia, nes jis nei nebandė, griež 
Čian kįpvot, kad gąyuš leidi-, 
-mą laikyti susirinkimas,! ’bet 
atbulai', maldavo policijos vir-i 
šininkų, kad ir kitiems neduo
tų susirinkimų laikyti, tai 20 
d. lapkričio veiklesnių strei- 
kierių buvo sušauktas 
kimas, kad apkalbėjus 
vesti ant toliau streiką, 
tingai kuomet McGarry 
parsidavė Boylanui ir 
mainieriams grįžti dirbti. Nors 
mitingas buvo šauktas sekret- 
nai, bet McGarry pareiškė 
vitnam iš mainierių, kad jis 
nedalyvaus susirinkime ir ki
tiems neleis laikyti. Taip ir 
Įvyko. Nespėjus atidaryti su- 
fcrinkimą, atėjo du policijan- 
tai ir šerifas pareikšdami, kad 
negalima laikyti susirinkimą 
be leidimo nuo Gillespies. 
Streikieriai paskyrė komitetą 
Minerich, Campaniją/ (?— 
Red.) ir dar vieną. Nors ko
mitetas žinojo, kad majoras 
jokių susirinkimų neleis ir dės 
pastangas sulaužyti streiką, 
nes jis yra agentas -anglių 
viešpačių, j^et visgi ėjo. Taip 
ir buvo. Gillespie pareiškė: 
“Aš deęlu visas pastangas, kad 
sulaužius streiką ir dėsiu. Ir' 
tai turiu už garbę atlikęs tokį, 
darbą.” Tai vienas iš atviriaų-fl 
siu pasakymu kaipo kompani
joj agento.

‘ Ant gatvės būrys mainierių 
gaukė, kokį nuosprendį gaus 
komitetas nūo Gillespie, nors 
tai nemanė, kad pavelys lai-'

Oregon 5136
Main »669

------------------------------------ ORDER BLANK j_______________
Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI 

malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir 
su visais nurodymais, kaip v&rtpti.

1’1 * * * t

Vardas-------------------------------- 2_______________________________________

Nuo plaučių įdegimo mirė 
pereitą trečiadienį Amerikos 
kapitonas Paxton Hibben, nuo
širdus Sovietų draugas ir žy
mus veikėjas kairiojo darbi
ninkų judėjimo šioje šalyje. 
Mirties susilaukė 48 metų am
žiaus sukaktuvėe, St. Vincent 
ligoninėje, New Yorke.

Jis buvo kilęs iš buržuaziš- 
kos šeimynos ir iš .jaunų die
nų išmokintas ’tarnaut savo 
klasei. Tapo Jungtinių Vals
tijų armijos kapitonu, o pas
kui ir diplomatinės tarnybos 
nariu. Bet po apsilankymui 
Sovietų Rusijoj jo gyvenimas 
pakrypo kaip tik j priešingon 
pusėn. Pamatęs didžiuosius 
Sovietų Respublikos darbus 
naudai darbininkų ir valstie
čių ir augščiausios rūšies prak
tiškąjį idealizmą,—tomis idė
jomis persiėmė ir pats kapito
nas Hibbenas.

Ir kaip nustebo amerikoniš
ka buržuazija, kuomet 1922 
metais Nęiw Yorko “Timese” 
pasirodė šitoks Hibbeno pa
veikslas: kapitonas Hibben, 
pilnoj Amerikos armijos lofi- 
cieriaus uniformoj, deda dide
lį gyvų gėlių yaihiką1 ąnt ka
po John R'feę'dbf'iąmte.rikono re
voliucionieriaus, mirusio ■.Mas
kvoje ir palaidoto 'garbingiau
sioje i vietoj e ties pat Krem
liaus siena!—Reedas buvo vi-

Del apsaugos 
kad neužnuodijus 
dantų smegenis, 
vartokite Zonite, 
ta naują, stip
rų antis eptiką 
Taipgi 
ja nuo

Užtikrinu, kad mano patarnavima® 
bus atatinkamiausias ir už- prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašali 
kreiptis prie manęs.

State------
State------

lisija pranešė majoro pareis
imą, darbininkai clar tvirčiau 
žsigrūdino kovoti už laisvės 
odį ir susirinkimus.

McGarry Nenorėjo Leisti 
Minervich Kalbėti ;■

CVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki ZA fnnhi 
CoVllvĄ* Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 va!.—76t>vv vvRpĮ

; M. TĘiTĘtBAŲM^ Mąnaįžeria
Naajai perdirbta Rusfškai-TurkiŠka Pirtis dabar atidarė naujausio* 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais . - 
čia įtaisyta didelis plaukimui prūdus su šviežiu šuliniu vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 1
LAPUOTOS IšSIPfiRJMUl VANTOS VELTUI \

Miestas
Miestas

Red Cross Trik į 
stains Pleište- ■ 
r jai Gaunama B 
visose aptieko-" 
se. Gaminta r 
Johnson ir 
Johnson. New 
Brunswick,N.J.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra žmogaus amžina* priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuč šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 76 eentus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo! 1 71 : >

vbjė Hibbėnas, kūdmėt" šugrįĮ 
žo Amerikon, buvo patrauk
tas kariškojo tardymo teis*- 
man, kuriame jis gabiai apgy-^ 
nė savo teisę taip elgtis, kaip E. 28th St 
kad pasielgė, ir tapo išteisiu

AMERICAN e. .
'' AUTO' SCHOOL ' ■ ■ ;
PHONE, REGENT 2177r®474 ' “Mokykla su Repitaeija” '
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrihta 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 ,sayininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases. ‘ 1 ""
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets
21 Metai, kaip įsteigta New York City

URBO LAX TABS 
(24 centai už skrynutę) 

yra tai kanuoli prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėja 
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų. 

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

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

ANTRA APTIEK A: :
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. I., N.Y.

Tel.) Juniper 9796 * ! +
Biąsdami pinigus su savo adresu, užrašykite) 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
IKI Metropolitan Avenue, , Brooklyn, N. T.

Mainreriuose kilo 
pasipiktinimas, 

‘šalin, parda- 
arry!" Pasirodo M i*

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PĄ.

8?-8§ MARCY AVENUE 
' BROOKLYN,.,'

Kuomet mainieriai likosi su- 
vilti McGarry !ir jo1 agentų, 
streikas tapo , pralaimėtas, tai 
kontraktoriai į ir kbmparHjps 
gana augštai kelia savo nofeį.ir 
visus tuos m.ainierius, kurie 
šiek tiek buvo aktyvesni, iš
meta iš darbo. No. IĮ mainoj 
apie 200 mainierių išmetė iš 
darbo ir įtraukė į “juodą su
rašą.” No. 6 apie 700 mainie- 

. rių neteko darbo; daugiau
torius, nes kitaip nebuvo gali-1 kaip 100 darbininkų No. 14 
ma Statyti reikalavimą pripa-1 kasykloj įtraukti į “juodą” su
žibti McGarry uniją, nes mai-;rašą. Daugiau kaip 1,000 
nieriai del to nebūtų išėję į mainierių randasi “juodame” 

surašė ir negaua darbo.
General Grievance Komite

tas v Pennsylvanijos anglių 
kompanijos,-kur dauguma Mc
Garry šalininkų, sako, jie ko
vos, vėl šauks visus į streikį, 
kad sugrąžinus visus mainie
rius atgal į darbą. Bet pasi
rodo, kad tas komitetas taip i 
dirba, kaip negyvas kūnas. 
Jau kelios dienos prabėgo ir 
jokio akto nedaro. O strei- 
kierių vis daugiau ir daugiau 
grįžta dirbti, keikdami išda
vikišką vadų aktą.

Nacionalės' Mainierių Unijos 
organizatoriai dhb.ą, kad iš

jos viršininkų neardyti susinn- 
kimiR nudaužyti mainieriams 
galvų, pasirodymai neišmanė
liu, Kaip vesti streiką.

Dar Toliau’ McGarry 
Nužygiavo

t Pittšto^e mainieriai į Mc
Garry žiuri kaipo į veidmainį, 

’apgaviką; 'kuris išdavė mainie
rius. Ir reikia sakyti, kad tai 
vienas mainierių kampas, kur 
per ilgą laiką kantriai tylėjo 
prieš visokius apgavikus. Da
bar jau mainieri^r'aiškiai ma
tys, kas jų yra priešas ir kas 
reikalų gynėjas.

Reikia pasakyti; kad Mc
Garry nebuvo mainierių vadu 
ir negali būti, nes paprastas 
karčiamninkas, mūnšaino nai
kintojas. Jis jokio supratimo 
neturi, kada šaukti ir kaip ve
sti streiką, šis streikas buvo 
iššauktas į vieną naktį, be jo
kio primosimo, ir toliau nebu
vo tvarkoma, organizuojama 
taip, kad laimėjus.

Visi buvę streike mainieriai 
ir vėl gavę darbus, turite ne
pamiršti vieną svarbiausių už
davinių : reikalauti, kad kom
panija visus mainierius,. ku
riuos įtraukė į “juodą”*surašą, 
priimtų atgal dirbti. Jei, kaip 
sakiau, nebus galima geruoju 
išreikalauti, tai vėl, ir greitu 
laiku, turės būti streikas, rei
kalaujant visiems streikie- 
riarhs duoti darba.
’ ■ M . ; ; * • M. Ž.

A i d BU 9 H B Praktikos pamokos išardyt, šutai-Automobilio Mokykla
....... a- _ ■ kių kainų mašinų ir ant Fordo; 

Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
' UiL......................................kur vedą lietuviu Ir anglų kalboj

&-7—gerai žinomas ir per 16 metų pri- 
/ i tyręs instruktorius L. T1KNEVI-
L ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte

iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

kad privertus kompanijas' pri
imti visus mainierius darban 
be jokio apkaltinimo. Jei ge
ruoju nebus priimti, tai mai
nieriai bus vėl iššaukti strei* 
kan, ir ne tik PeiYn. •• kompani
jos kelių kasyklų, bet visoj 
apielinkėj .ir visame dfstrikte.

’ * 4 y

McGarry Politiniai Užsimušė 
Streike

Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai.
*•* nakties 1

Subankrūtino Biznierius
Martinkus, seniau gyvenęs 

Montello, Mass., ir buvęs pro- 
gresyvis žmogus, nes ir savo 
Vaikučius leisdavo prie žibu
rėlio Draugijėlės, kur ivaiku-; 
čiai lavinalni laisvamaniškoj, j 
darbininkiškoj dvasioj. Mar- 
tinkai atsikraustė į Norwoodą 
ir atidarė “fruktštorį,” Savo 
pažvalgas irgi permain 
ton leisti ’vaikus prie Ateities 
žiedo Draugijėlės, tai nuvedė 
į bažnytinę svetainę poterių 
mokintis. Todėl progresyviai 
lietuviai darbininkai šaltai į 
tokius vertelgas žiūrėjo ir 
Martinkams dievas ir bažny
čia- mažai “biznio/’ darė, todėl 
ir btfvo priverstas savo “biznį” 
išleisti ant “akšino.” Tai pa- 

kitiems vertelgoms, 
dievu ilgai “nebižniau-

“Laisvės” Rep.

Brooklyn LABOR IYCEB 
DARBININKŲ IŠTAIGĄ.

kęs. Noriptieji, kad jūsų vaikai bū-j dėk Balių, Koncertų,
tų gerais šmuikininkaįs, kreipkitės, į jyctU) Vestuvių, Susirinkimų (r 

Puiku* steičius su naujaisiais 
auais. Keturios bolių ąlleys.

KAINOS PRIEINAMOS

M9--959 Will 
«842

Hibbenas, laike badmečio 
tarnavo kaipo pirmininkas j vietą, o paskui apiplėšt 

virš i Amerikinės Komisijos šelpi
mui Rusijos Vaikų; buvo vie
nas iš veikliausių narių Sovie
tų Rusijos Draugų organizaci
jos; toliau, tapo Vienu iš 100 
asmenų, susidėjilsių būrelin
delei finansinio šelpimo ir teis- 
miško apgynimo kairiųjų ada
tos darbininkų kovotojų, prieš 
dešinįjį sparną, bendradar
biaujantį su bosais.

Kapitonas Hibben priklausę 
komisijai delei Sacco ir Van
zetti paliuosavimo; jis taipgi 
buvo narys ir uolus darbuoto
jas Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo įr Prįęšimperialis- 
tinės Lygos.

Kaipo rašytojas, 
komunistu kajidida- i pagarsėjo -savo knyg



.......................   - - .................... " i1,1?—

VIETOS ŽINIOS
DISKUSIJOS, DISKUSIJOS!

gerai

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

417 Lorimer Street

LYRIEČIAMS

PAJIEŠKOJIMAI
Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
NEW YORK ŽINIOS

PARDAVIMAI

NUŠOVĖ JAUNĄ NUOTAKĄ

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUStinka

107 UNION

medinis

MALONAUS PASIMATYMO

Maspeth
Gx-eenpointi 5765

LIETUVIŠKA AKUŠERE

PARENGIMAI II 
SUSIRINKIMAI

PRIE KO PRIĖJO KUNIGO 
BENEDIKTINO MISIJOS

ONA SERAFINAS
JAU PALAIDOTA

IŠ PAVYKUSIO 
PRIEŠFAŠISTINIO MITINGO

ITALAI GRĄSINA 
NUSMEIGT KUDZINOVSKJ

PAGERBIMUI DRAUGO 
V. STUKO

daugiau 
a bu i,

GRABORIUS
(Undertaker)

DIDVYRIŠKAS 
POLICMANAS KAIPO 
ŽAGINTOJAS

PAVYZDYS MOKĖJIMO 
kUMščIUOTIS

PARSIDUODA . .
namas su Storu, yra visi įtaisymai 

Kainh $10,500 
500. *“ ‘
tinkamas bile bizniui 
nunp

metų, 
gerai.
Kam 

praneškit 
Jackson 

294-96-

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
RemunSlių 
Beneso plokičiuklų 
Salmččių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafranų 
Trijų devynerių 
TraukžoHų 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

Buvo pranešta, kad- Ona 
rafinąs1 1' bus laidojama 
gruodžio, I 
laukti svei 
liko palaidota subatoj 
gruodžio.

marma-
kedems;

beauty
Randa

Greit kreip-
Brooklyn, N.

294-99

palyginant su įvežimais 
.* Valstybe propor- 
prasiskolinus dau-

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

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

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

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Richmond Hill skyriaus po- 
licmanas James A. Broderick, 
užpuolęs išžagti dukterį vieno 
;savo draugo policmano/ 1,6 
metų mergaitę, liko areštuotas 
ir įkaitintas. Jis yra • vedęs

Drg. Bimbos Prakalba
Drg. Bimba savo prakalbpje 

smulkmeningiau apžvelgė Lie
tuvos ekonominę ir politipę ei
gą, padarydamas vaizdingus, 
skaitlinėmis paremtus palygi
nimus,tarp (to, ką atsiekė bur
žujų valdoma Lietuva per visą 
foiką nuo nepriklausomybės įr 
sistęigimo ir kokių rezultatų’, 
iš. aitros pusės, davė Sovietų

IR MALIORIUS 
i

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

Darbų atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusdus 
ant visokių kapinių! parsamdo ata- 
tomobilius ir karietas veselijonts,. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y. "J

PAJIEŠKAŲ darbo pas kostumieriš 
kus- kriaučius. Esu patyręs dar

be, pats laikęs biznį per 11 
Dirbu visokį darbą greit ir 
Svaiginančių gėrimų nevartoju 
reikaling-as darbininkas, 
laišku.—B. P. Tusky, 1817 
St., Scranton, Pa.

“Ar Reikalinga Panaikint 
Mūnšaino Įstatymas?”

Antradienį, 11 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, įvyks svarbios dis
kusijos. Šių diskusijų tema: 
“Ar panaikins girtuoklybę 
'sausasis įstatymas?”

Kaip matote, diskusijos ga
na svarbios; čia bus galima 
gerai pasiginčyti. Pas mus 
yra žmonių, kurie sako, kad 

dar daugiau 
i, negu pirma 

sako, kad dabar visgi vyksta 
blaivybė. Tat ar verta darbi
ninkam stoti už panaikinimų 
sausojo, įstatymo? Ateikite, 
pasakykite savo nuomonę, pa
siklausykite. Komisija.

Svarbios Paskaitos,/
'Sekmadienį, 16a. gruodžio, 

svetainėje 2075 Clinton Ave., 
įvyks svarbioj paskaitos svei
katos klausime.' Kalbės Dr. 
Kaškiaučius, visų mylimasį ra
šytojas ir patarėjas kiekvieno

PARSIDUODA barbemė su 
liniais grikiais ir- trims

Yra ekstra kambarys del 
parlor. Lietuvių apielinkėj. 
tik $25.00 į mėnesį, ilgas lysas. Par 
davimo priežastis—liga, 
kites: 123 Union Avė

ŠIRDINGAI AČIUOJAME
Visiem, kurie išreiškėte 

mum simpatiją, prisiųsdami 
gyvų gėlių, ir visiem, kurie da
lyvavote laidotuvėse, atiduo
dami paskutinį patarnavimą 
mūsų gyvenimo draugui ir tė
vui, kuris tąpp palaidotas. Aly
vų Kalno kapuose,- 4 įd. gruo
džio, tariarįie^šijrding^ a|Čiu. į

Ona Stukiene ir
Duktė Albina,

Tęl., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn,

EMBASSY JEWELRY SHOP 
' Lietuviška Krautuve

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles. Naujausi Diagnoze ii 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

savo .gyvavimo. Per tą laiką 
Lietuvos ūkis, pramonė visiš
kai susmuko; paskutiniai ko
operatyvai susmunka; bendro
vių bizniai velniop nuėjo; kas 
pakilo ,tai gamyba alkoholinių 
svaigalų, prostitucija, ištvirki
mas ir dar, paskutiniais me
tais, tabako pramonė—daly
kai, Rūdijanti apie dvasinį sur 
tižimą ir demoralizaciją, ką 
skleidė visos pirmesnės val
džios ir ką vainikuoja dabarti
nė fašistų diktatūra. Išbujo
jo taipgi vienuolynai, bažny
čios ir davatkos, šalies eks
portas (išvežimai prekių į už; 
sienius:) tragiškai puola že
myn 
iš užsienių 
cionaliaj

Tom Owens, 17 metų am
žiaus, sūnus turtingo newybr- 
kiečio bovelnos biznieriaus, 
pabėgęs į Texas valstiją su 
savo nuotaka Rutha Landisiū- 
te, 19 metų amžiaus, nušovė 
ją ir pats paleido sau revol
verio kulką į smilkinį, ties Ft. 
Worthu. Matomai, buvo smar
kiai Susipykę. Jiedu buvo ap
sivedę. tiktai keturi mėnesiai 
atgal, prieš jaunikio tėvų va
lią. Ruthos tėvas yra oro val
diško biuro viršininkas Fort 
Worthe.

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Utarninke, 11 d. gruodžio, 
8 vai. vakare, atsibūs choro 
metinis susirinkimas, National 
Hali, 91 Clinton Ave., Mas
peth, N. Y. Visi choristai tu
rite atejti į šį susirinkimą, nes 
yra daug svarbių klausimų, 
kuriuos turime aptarti. Taip
gi bus renkama choro valdyba 
sekantiems metams.

J. T. Bimbienė,
Sekretorė.

. (294-95)

LIETUVIŲ DARBININKIŲ SUŠIV.
A. I RAJONO KUOPŲ DOMEI
L. D. S. A. I Rajono konferencija 

įvyks sausio (January) 27, 1929, L. 
A. U. Kliubo svetainėj, 197 Avė. E, 
kampas E. ,19th St., Bayonne, N. J. 
Prasidės 10 vai. ryte. Visos kuopos 
pasistengkit išrinkti delegates. Ger
biamos draugės, atydžiaj rengkimės 
prie metinės konferencijos, kad se- 
'__ “Lis metais galėtume
nuveikti mūsų organizacijos 
negu praėjusiais. Kuopos svarstyki
te, kaip būtų geriau veikti pagerini
mui organizacijos, ir instruktuokite 
delegates.-—L. 1). S. A. I Rajono sek
retore M. Paukštienė. 294-95

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

ma daryti puikų pragyvenimą. Par
duodu todėl, kad turiu dvi krautuves 
ii’ negaliu apsidirbti.—906 Metropoli
tan Ave;, Brooklyn, N4. Y. 290-95

kites po num. 
Brooklyn, N. '

ria tik 135 svarus ir tėra tik 
5 pėdų 7 colių augš'Čio, dro
žė tam dičkiui laivakroviui iš 
pradžios kairiuoju, pąski^i de
šiniuoju kumščiu ir parkirto 
jį ant žemės; o pusiau apsvai
gusį nusitempė' į Gręeripoint 
policijos stotį. ’

Kai kurie italai grąsina nu- 
durt Petrą Kudzinovskį už pa- 
pjovimą italuko Joe Storellio, 
7 metų vaiko, kaip tik Kudzi- 
novskis bus atgabentas iš De
troito į Jersey City. Paskirta 
specialiai policijos detektyvai 
saugot tą žmogžudį, idant pa
skersto vaikučio tautiečiai ne-' 
padarytų jam savo teismo.

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
' LIETUVIS DENTISTAS .

X-Spindulių Diagnoza ' L 
(Priešais “Bridge Plaza” ' 

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

VALANDOS: M
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki <6 
valandai. Penktadieniais ir sek-, 
madieniais tik sulyg sutarties*

Mes,' draugai vieneto 6-F, 
. .šeštos Sekcijos Amerikos Dar- 

išsiplėtus bininkų (Komunistų) Partijos, 
į kurios drg. V. Stukas buvo 
.nariu, giliai apgailestaujame 
i netekę savo brangaus draugo 
IV. Stuko, kuris mirė subatoj, 
'gruodžio 1 d. Draugas V. 
Stukas buvo ištikimas ir veik
lus klasiniai susipratęs darbi
ninkas mūsų Partijos eilėse.

Mes, neturėdami progos la
biau įvertinti jojo darbų,' pri- 
siunčiame šią mažą auką, $4, 
lietuvių darbininkų; dienraš- 

' čiui “Laisvei,” kuri kovoja už 
| darbininkų’klasės reikalus ir 
kurios draugas V. Stukas1 bu-1 kančiai 
vo entuziastiškas Rėmėjas. 
Draugas Stukas mus netikėtai 
apleido, bet mes, draugai vie
neto 6-F, tęsime tą darbą to
liams, kurį drg. Stukas taip 
pasišventusiai dirbo.

Draugiškai, **
W. Sharman, 

ekr. Vieneto 6-F.
ti.—Adm. ’

Aviečių 'ubgų ,' 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių ' * : 
Čobrių 
Cyičių 
Dobilų - ;
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių ’ t
DebeSlų 
Garstyčių ,

Kiekvienas, žinodamas savo prigimto! kalboj apie kokią lietuviškų 
gydančių žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba patašo į mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas 

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI*
Pkoae. Greenpoint t017, Z16*-1I14 (t

 Laikrodžių^, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 
Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 

ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir^. VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

Kurie iš pirkėjų atsikreips su“ šiuo skelbimų, 
ant perkamų daiktų nuleisim© dešimtą procentą,
WALTER GARŠVA

3194 Fulton Street-1 * Brooklyn, N. Y.

New Yorko kardinolas Pat
rick Hayes uždraudė kunigui, 
Omerui Matt’ui, benediktinui 
klioštorninkui, toliau belaikyt 
savo misijas, ir įsakė visiems 
parapijų kunigams jo neįsi
leisti. Tai'gražus jaunas ku
nigas, kuris gavęs laikiną pa- 
liuosavimą iš vienuolyno, kad 
galėtų tęst mokslą Cjplumbijos 
Universite, greitai susipažino 
su milionierėmis, mili'onierai- 

,temis ir kitokiomis poniutėmis 
iš vadinamos augštesnės kla
sės; ir pradėjo viešai ir skan- 
dališkai su jomis ūžti, drauge 
automobiliais važinėtis ir po 
įvairias pagundų vietas tran
kytis. Kardinolas jį porą sy
kių perspėjęs, bet nieko negel- 
bėję. Ir jįs sau, kaip nieko 
nebuvę, uliavojo su Park Ave., 
Tuxedp Parko ir kitų madin
gesniu vietų peteliškėmis, ma
tyt, jas' patenkindamas savo 
raspūtiniškais gabumais.

Jau. dvi savaitės, kaip jis 
nežinia kur išvažiavo vienudu 
sū tūla ^milioniere labai bran
giame automobiliuje,1 kurį ji
nai jam padovanojusi.

Kun. Omar Matt buvo, ži
nomas, kaipo labai gabus; jis 
išėjęs ne tik amerikinį kple- 
gijos kursą ir aųgštuosius dva
sinius kursus, bet taipgi stu
dijavęs Anglijoj, pagarsėjusia
me Oxfordo Universitete; pa
staraisiais laikais gi New Yor
ke Columbijos Universitete 
toliau tobulinosi sanskrito kal
boje ir kitose senovinėse Rytų 
kalbose.

Gerai pasisekė priėšfašisti- 
nių prakalbų mitingas, atlai
kytas* pereitą penktadienį Mil
ler’s Grand Assembly svetai
nėje, pagerbimui keturių pir
mųjų sušaudytų prie Smetonos 
komunistų ir paminėjimui vie
nuolikos, metų Sovietų Sąjun
gos ir nepriklausomosios Lie
tuvos gyvavimo. Mitingą su
rengė. Sąryšis. Didžiojo New 
Y'prko Darbininkiškų Organi
zacijų.

z Pirmininkavo drg. . B. Kra
sauskas; prakalbas sakė, dd. 
L.'Prūseika ir Ą. Bimba.į Vie
no ir kito: prakalba buvo labai 
turiningą. Privesta tiek fak
tų ir teisingų išvadų* jog išei
tų dvi vidutinio, dydžio brošiū
ros. Taigi nėra ko nęi ban
dyt trumpoj žinutėj paduot 
tų prakalbų visas turinys ir iš 
jU’įlaiikiančios pamokos. Tik 
kurie prakalbas girdėjo, gavo 
daug pasimokinimo, na, ir 
šiaip, dvasinio pasitenkinimo iš 
tų puikiai apdirbtų ir smagiais 
palygįnįmais paįvairintų pra-

Drg*. Prūseikos Prakalba
Drg. Prūseika energingoje! 

savo prakalboje metė bendrąjį1 
žvilgsnį į visą ekonominę ir( 
politinę Lietuvos būklę nuo! 
įsikūrimo josios nepriklauso-1 
mybės, pabrėždamas josios 
ūkįo tolydinį krikimą ir netu
rėjimą jokių politinių draugų 
iŠ kitų valstybių, apari Sovie-j 
tų Sąjungos. Ilgiau drg. Prū- 
ęeika apsistojo ties fašistiniu 
perversmu ir po jo sekusiu te
roru prieš geriausius Lietuvos 
darbininkų atstovus; ryškiai 
nušvietė ir tą mizerną rolę, ku
rią vaidino ir tebevaidina so
cialdemokratai ir liaudininkai, 
kurie iš pradžių i ramiąi užlei
do valstybės. vairą fašistams, 
O paskui patapo fašistinio re
žimo faktipaisiąįs pakalikais, 
noęs karts nuo karto žodžiais 
jie ir verkšlena delęi dingiiho 
demokratijos. Kalbėtojas aikš
tėn iškėlė ir gėdingąjį vaidme
nį pleČkaitinių Kaunijos soci
aldemokratų, atvirai parsida
vusių Lenkijos pilsudskinin- 
kams. Kai del krikščionių de
mokratų, kurie dabar paniur- 
ha prieš smetoninius fašistus, 
tai jie ir patys yra tokie Jau 
fašistai; skirtumas tiktai ta
me, kad ne jie pirmąją vietą 
siąndien užima prie valstybės 
lovio.—Lietuvos liaudies viltis 
glūdi tiktai įvykdyme tų idea
lų, už kuriuos fašistiniai bu
deliai sušaudė komunistus Po
žėlą, Giedrį, čiornį ir Greifen- 
bergerį ir kitus revoliucionie
rius.

Drg. Prūseikai užbaigus, Ai
do ir Lyros chorai lipšniai pa
dainavo dvi dainas; ir parink
ta aukų jpriešfašistiniam dar-

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiu Rūšitj Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Baigusi ir praktikavusi prie Dorpato Universiteto
•' ;■ < <■' .R’ ! : • -

10 METŲ PATYRIMO EUROPOJE

Žmogus ir. turi du vaiku, šiaip 
gi Broderick buvo smarkus po
licijos narys, plėšikų gaudyto
jas; susikirtimuose su jais jis 
buvo gavęs tris revolverio 
žaizdas, ir buvo skaitomas vie
nu iš policinės tarnybos- did
vyrių.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
s • ' ■ i !■ ' . t

Kiekvienas iš TO ūsą gerąų žino, kokią dL 
visokios inūsųi v^ėntaiįčiU Valiajam o? 

ia i pigiais 
a'hiaB tą' ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo 
piirgab^nau iš Lietuvos įvairiausių tikraį lie

- kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių*b 
ima'gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau
Grabelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 

/Kadugio uogą 
Kaštavolų, 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų ' 
Metelių 
Medetkų 
MČlynių uogą 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijbs ir 

daugybę kitokių

7^ Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

yąista|.1, .Mjišų žnion 

geriausiai patąmaūti 
tifv|akų žo|it|,< Sakutį i 
žemiau paęhioftud. Gs

PARSIDUODA kriaučių dirbtuvė iš 
tos priežasties, kad einu Į didesnį biz

nį. Kreipkitės kaip 12 vai. dieną 
ir kaip 5 vai. vakare po num. 127 
Humboldt St., .dvejais trepais, Brook
lyn, N. Y. 294-96

PARSIDUODA, grosemė su visu ta- 
voru, lietuvių apgyventoj vietoj.

i. Kreip- 
Bedford Avė., 

r 294-99

bus
bet,' neleidus iki 
katos departmentui, | 

’ ' i, 8 d.

darbininko'žmogaus. Tai pir
mos taip svarbiu klausimu pa
skaitos, ir kiekvieno privalu
mas neprąleisti progos neiš
girdus pamokinančių dalykų 
Kiekvieno šeimynoj randasi į- 
namių, kurie vienokiu bei kito
kiu dalyku nesijaučia 
ir šiose paskaitose kaip tik 
bus proga patirti, kaip_ tuos 
keblumus prašalinti. Pradžia 
2 vai. po pietų.

Dz. Rep.

Ką reiškia mokėjimas bok
suotis, matysite iš šio atsitiki- 
ifao. . ; Laivakrovi^ John Jas- 
Ip-wskis, 200 ąvarų, kažin už 
ką pykdamas ' ant policnjano 
Williamo Realio, movė jkm 

Sąjunga darbininkams ir yals- kumščiu į nosįį Atsakydąmąs A* 2 m X* m 1 i Ir __ _ 1     ‘ Y— — A. — —
A. GORBALEVSKA

296 Bedford Avenue , Brooklyn, N. Y
, Kampas Grand Street

giau, negu kokia kita šalis, 
šiandieninė padėtis darbo mi
nioms tokia skaudi ir juoda, 
kad aršiau, rodos, nei būti ne
galėtų.

Antra vertus, pei- tuos vie- 
nuoliką metų Sovietų Sąjungos 
pramonės jau keturiasdešimt dabar 
kelia'is nuošimčiais pakilo, pa-'girtybė 
lyginant su prieškariniais lai
kais Rusijoje; darbininkų būk
lė abelnai pagerėjo apie 50 
nuošimčių; šalies ūkis, kultū
ra ir apšvieta sparčiai pirmyn 
žygiuoja'; apšvietai skirianįa 

i du syk su viršum tiek, kaip 
pnlitariniaiVis’ (tai yra, šalies 
gynimo) reikalams. Lietuvo
je gi ąntra tiek išleidžiama 
kariškiems reikalams, negu 
apšvietai ir religijai, jąsias 
krūvon sudėjus. Jeigu, ,ta- 
čiaus, iš tos sumos išskirsi pi
nigus, skiriamus bažnytiniams 
reikalams, tai pasirodys, kad 
Lietuvoje gal tris syk daugiau 
išeikvojama armijos dalykams, 
nekaip žmonių švietimui.

Vienas iš geriausių dalykų 
buvo tai kad drg. Bimba savo 
prakalbą iliustravo diagra
miniais piešiniais, iš kurių, akį 
užmetus, galima buvo matyt, 
kaip stovi ir kur link eina Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos pra
monė, valstybinės išlaidos, 
švietimo darbas ir tt. Skaitlinę 
žmogus lengviau pamirš, negu 
piešinį, vaizdžiai parodantį 
palyginamąjį vieno bei kito 
dalyko stovį, jo kilimą bei 
smukimą.

Publika, kurios buvo viduti
niai pilna ąugštutinė svetainę, 
susidomėjus klausėsi prakalbų 
iki vėlumai, iki 11:30 vai. Ne
teko pastebėt išeinančių lau
kan pirm užsibaigiant prakal
boms. ■

Aukų surinkta $53.26 iš vi
so, sudedant daiktan stambes
nes ir smulkesnes. Po $2 au
kojo dd. I. Degulis ir J. Vai
dinis; po $1—K. Meškėnas, J. 
Valkęvičius; J. Merkevičius, J. 
Marozaj Sofija Viliėhė, A. Ša
tas, J. VihikaiLis, J. Steponai
tis, A. Bimba, Q. Lelionienė, 
F. Vaitaitis, J. ‘Weiss, -M. Sa
piega, J. Butkus, M. Liepus, P. 
Zurba, Benis, J. Eidukevičius, 
J. Kisielius, Kavaliauskienė, 
A. Papas, J. Saulėnas, O. Sto- 
kovienė, F. Dovidaitis, K. Mi- 
linkevičius; po 50 centų—N. 
Kisielius, A. Matulevičius, V. 
Januška, A. Misevičius, V. 
Naskauskas.

Nuoširdžiai ačiū visiems au
kotojams. V. Kor.

Lietuvoje turi 
____ _____ „ —tolei© naminiai 
naminiais vaistais gydo beveik1

PARSIDUODA geras seifas 
mas stuboj, už $40.00.— 

kauskas, 45? Essex St., Brooklyn, 
N. Y. 293-94

Iš A. P. L. A/49 Kuopos 
Susirinkimo

Pereitą sekmadienį įvyko A. 
P. L. A. 49 kuopos susirinki
mas. šis ' susirinkimas svar
bus buvo tubmi, kad jisai bu-1 
vo metinis, pjat, rinkimas kuo
pos ir centro valdybos. Į kuo
pos valdybą išrinkta sekami 
nariai: pirm. K. Kreivėnas, j 
prot. rast. M. Iškauskas,, fin. 
rast. A. Matulevičius, vice-pir- 
mininku vildžius, iždininku P. Užpakalyj yra 3 kambariai. 
Beliauskas.

Nominuotu centro valdy- 
bon į pirmininkus F. Rogers, 
2 , kuopos; į sekr. Miliauskas, 
2 kp.; į iždininkus Gatavec- 
kas, 3 kfl.; į iždo globėjus 
žvirblis, 7 kp'., G. Urbonas/14 
kp., ir J. Urbonas, 8 kp.

Reikia priminti, kad randa
si keturi ligoniai ir visi sužeis
ti darbe. Sunkiausiai sužeis
tas K. Vabalas, kuriam dide
lė nelairpė atsitiko, bedirbant 
prieplauPose.

Vakarėlio komisija pranešė, 
kau vakarėlis nekaip pavyko 
ir pėlno ma^ai teliko.

Iš nutarimų, nutarta reika
lauti kaucijos iš turtų raštinin
ko ir atspausdinti kuopos var
du ligonių blankų. Visi kuo
pos valdybos raportai bus se
kamame susirinkime.

NUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telefone, Stagg 0783

Telephone, Greenpoint 2320

. J. GARŠVA

šeimynų

* įmokėti reikia $2,-
Taipgi pasirandavoja storas, 

Kreipkitės po 
57 Ten Ėyck St., Brooklyn, N. 

289-94

JUNIPER 7646

RALPH KRUGH 
FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue" 

MASPETH. N. Y, • ■




