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Ūkininkų Skyrius. 
“Jaunimo Darželis”. 
Sirvydo Planai.
Šarkis ir Dainininkai.
Vėl Vitaitis Meluoja. 
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Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
11«i (t »»»•••••••»•  iMiiiiiinHiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiin 

• ••»••»•♦••••»•••••••• ••••»•»•»•«••• •«•••••••••• IIHIIIIIIII

ti’adienis, Balandžio (April) 2, 1929Brooklyn, N. Y., A Pavienio Numerio Kaina 4c

Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit

Atmenu, viename “Laisvės” 
bendrovės suvažiavime buvo pa
siūlyta įvesti ūkininkų skyrius 
dienrašty j. Tačiaus, kaip pa
aiškėjo, nesirandant medžia
gos (raštų) tam skyriui, tatai 
gyvenime neįvykinta. .

Bet, kaip pasirodo, Baltgudi
jos “Raudonasis Artojas” kiek
viename laikraščio numeryje 
ūkio skyriuj turi pakankamai 
medžiagos.

Lietuvių amerikiečių ūkinin- 
u kų yra geras skaičius, ir netu- 
£ r i ko rašyt, ir 

O. K., kuomet
^ tuviai gvildena 

smulkmeniškai.
“Raudonasis 

bendradarbiai

pas juos viskas
Baltgudijos lie-

savo reikalus

Artojas’ 
suranda 

trūkumus, ir ūkio 
agronomai suteikia 
kaip turi būt žemė 
kad būtų derlinga, 
liai auginami ir tt.
nios ir patarimai suteikia jiems 
naudą.

ir jo 
visus 

specialistai, 
patarimus, 

apdirbama, 
kaip gyvu
li’ tos ži-

Klerikalų “Darbininkas” tu
ri įvedęs skyrių “Jaunimo Dar
želis”. Tame skyriuje raštams 
ir poezijai be “Sveika Marija“ 
ir kitų šventų, jeigu taip gali
ma taip išsireikšti, vietos nėra 
ir negali būti. Tai jau papras
ta kunigų mali-malienė ir jau
nuolių proto pavergimas nebū
tais dangiškais ponais, kad jie 
nesirūpintų žemės gyvenimu 
gyvi būdami, bet rengtųsi prie 
užgrabinio gyvenimo, nekrauda
mi žemiškų turtų, kuriuos kan
dys suėda; bet kunigo delmone 
jie nerūdyja.

Senis Sirvydas, buvęs “Vie
nybės” redaktorius, sako neke- 
tinąs grįšt į Ameriką. “Vieny- 

3į Jbės” pranešimu, jisai norįs 
pirkti ūkį ar dvarą Lietuvoje, 
taigi likti dvarponiu ar buože. 
«• Kai h ten nebūtų, bet iš re
daktoriaus bus prastas gaspa- 
dorius ir netikiu, kad galėtų 
ar mokėtų pats žemę dirbti be 
pasamdytų vergų, kurie viską 
atliktų.

Reiškia, kada tai buvęs socia
listas Sirvydas, virtęs fašistu, 
pagaliaus, taikosi tapt dvarinin
ku ar buože, ir samdytis darbi
ninkus, kad jam duona uždirb- 

. w _____
“Vienybės” pranešimu, kele

tas lietuvių dainininkų pasiun
tė pasveikinimą kumštininkui 
Šarkiui. Tai dar pirmas atsiti
kimas, kiek galima atminti, 
kad lietuviai dainininkai ne tik 
užsiima daile, bet nori išmokti 
ir to sporto, gal kad jie galėtų 
persikųmščiuoti, kuris jų yra 
geresnis dainininkas.

Bet kaip keista, kuomet dai
nininkai nori Šarkiui supinti 
laurų vainiką, bet nežino jo ad
reso ir prašo pačios “Vienybės” 
persiųsti jų pasveikinimą.
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Daugiau Pasitiki Ugniage
siais, negu Daktarais

MILWAUKE, Wis.—Žmo
nes labiau pasitiki ugniage
siais, negu daktarais kas lie
čia atgaivinimo pritrošku- 
sių asmenų, skendusių, 
apalpusių nuo širdies ligos 
bei netekusių žado įvairiuo
se atsitikimuose. Pereitais 

• metais šiame mieste tokiam 
gaivinimo darbui buvo pa
šaukta gaisrininkai 507 sy
kius, o daktarai tiktai 245 
sykius. Panašiuose atsitiki
muose 
oxygeno (deguonies) iš tam 
tikro įtaiso. Gaisrininkų 
įtaisai pasirodė pasekmin- 
gesni ir jie vikriau darba
vosi prie pritroškusių 
nių atgaivinimo, negu 
daktarai.

duodama žmogui

Sumušė

zmo- 
kad

Kovo 7 d. Joniškio mieste 
pas pil. Buknius atvyko kai
mynas Vladas Kumparskis, 
kuris sunkiai sužalojo pil. 
Mykolą įBuknį, 80 mt. am
žiaus, jo sūnų Juozą 40 >m. 
amžiaus ir dukterį Feliciją. 
Dukterį Feliciją išbėgdamas 
Kumparskis iš Buknių buto 
revolveriu peršovė, kuri vė
liau rasta negyva. Sužaloti 
Bukniai Mykolas ir Juozas 
policijos buvo nugabenti li
goninėn. Kaltininkas Kum
parskis Vladas, policijos se
kamas, įbėgo į gyventojo 
Tamulio butą ir save revol
veriu persišovė, dar bėgės iš 
buto ir į šulinį įkrito. Buk
niai, pavojingai sužeisti, gu
li be žado.

Amerikonai Šerais Užvaldė Anglijos 
Elektros Irusią, Anglai Nepasiduoda

LONDONAS. — Tęsiasi sau elektros trusto kontro- 
rungtynės tarp amerikonų 
ir anglų šėrininkų Anglijos 
elektros trusto, vadinamo 
British 
Co. Tas trustas turėjo iš
leidęs išviso 2,250,000 šėrų. 
Amerikos kapitalistai ra
miai, patyliukais supirko 
1,300,000, tuo būdu sudary
dami savo šerinių balsų di
džiumą, sulig kurios jie da
bar jaučiasi turėtų kontro- 
liuot tą vieną iš svarbiausių 
Anglijos trustų.

Anglų kapitalistai gi nie
ku būdu nenori paleist tru
sto kontrolės iš savo rankų. 
Jie sumanė išleist milioną 
naujų šėrų, taip, kad nau
jus šėrus pirkdami ameri
konai negautų jokio ekstra 
už juos balso; Anglijos gi 
piliečiai, pirkdami naujuo
sius šėrus, gautu ir naujų 
su jais balsų. Tuo būdu, 
anglai stengiasi atgriebt

General Electric

Amerikonai Šerų savinin
kai kreipėsi į Jungtinių Val
stijų ambasadorių Houghto- 
ną, kad “apsaugotų jų tei
ses”; o Amjerikos užsienio 
ministerija įjau ir įsakė 
Hough tonui atydžiai tėmyt 
visą tą biznip įdvirčą.

Amerikos Šėrininkų atsto
vai T. L. Chadborne ir H. 
Bayard Swope pareiškė, kad 
jeigu anglai, gražiuoju ne
pripažins amerikonams “pil
nų teisių, kaip savinin
kams” angliškame elektros 
truste, tai reikėsią tas tek 
sės apgint per kovą.

Ta elektros pramonės Še
rų istorija yra tik vienas 
iš daugelio pavyzdžių, kur 
niaujasi Amerikos 1 kapita
listai su Anglijos kapitalo 
savininkais. Tokie dalykai 
yra ženklai būsiančio kariš
ko susikirtimo tarp tųdvie
jų šalių imperialistų.

Amerikos Orlaivininkai Eina Liekanos Indijonų, Gyvenusiu 
Talkon Meksikos Sukilėliams Pirm Trijų Tūkstančiu Metu

Ministeris Melionas, Kaipo 
Degtinės Fabrikantas

WASHINGTON.— Nors 
prezidentas Hooveris nu- 

■ duoda vykdąs blaivybės įs
tatymą, tačiaūs jis turi pa- 
siskyręs valstybės iždo mi- 
nisterium Andrių Melioną, 
stambų alkoholio fabrikan
tą iš Pennsylvanijos. Demo
kratas senatorius McKellar 
iš Tennessee dar sykį pa
kartojo savo kaltinimus 
prieš Melioną, kaipo bra- 
vorninką, traukiantį dide
lius pelnus iš alkoholio biz
nio po priedanga blaiv. įsta
tymo; ir pagamino rezoliuc., 
reikalaujančią, kad Melionas 
turi pasitraukt iš ministe- 
rio vietos. Bet senato tei
sinės komisijos pirmininkas 
Norris pasipriešino McKel- 
lario rezoliucijai. Sako, kad 
geriau būsią, jeigu Melionas 
bus tyrinėjamas sulig kalti
nimų, pagamintų kongresi
niame atstovu rūme, v

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

MIRĖ AMBASADORIUS HERRICK, 
PIKČIAUSIAS SOVIETŲ PRIEŠAS

Buvo Atkakliausias Imperialistas, Suokalbininkas Prieš 
Sovietus, Sacco ir Vanzetti Nužudymo Šalininkas i

Numirė 
ambasa- 
Herrięk, 
Jis buvo

PARYŽIUS.—
Jungtinių Valstijų 
dorius Francijai, 
74 metų amžiaus,
bene aršiausias reakcionie
rius iš visų Amerikos dip
lomatų. Tiesioginė mirties 
priežastis—tai buvę jo per
sišaldymas laike laidotuvių 
Focho, vyriausio talkininkų 
komandieriaus pasaulinia-

vusieji caristiniai generolai 
ir Rusijos ex-didieji kuni
gaikščiai kepdavo planus 
delei Sovietų nukariavimo.

Kuomet Paryžiaus darbi
ninkai išėjo į masines de
monstracijas prieš Sacco ir 
Vanzetti pasmerkimą mir- 
tin, tai ambasadorius Her- 
rickas per spaudą ir gyvu 
žodžiu užbliovė, kad nesikiš
tų į Amerikos reikalus. Sac
co ir Vanzetti nužudymo 
dienoj, Paryžiaus darbinin
kai taip įnirto prieš Ameri
kos kapitalistinius krauge
rius ir jų atstovą Herrįcką, 
kad tirštai apsupo Jungti
nių Valstijų ambasadą, o 
Herrickas persigandęs pa
spruko iš Paryžiaus, nešda
mas savo kailį nuo darbinin-
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me kare.
Herrick’as buvo karš

čiausias agitatorius už 
Amerikos stojimą į karą 
prieš Vokietiją ir atkakliau
sias priešas Sovietų Sąjun
gos. Beveik kiekvienoj sa
vo prakalboj šmeiždavo So
vietu darbininkų tvarką; 
nesidrovėdavo pasirodyt su 
tokiais žioplais tauškalais, kų keršto. Herrick buvo mi- 
kaip kad “Sovietai padarę lionierius bankininkas ir 
moteris bendrąją visu vyrų vienas iš sukčiausių repub- 
nuosavybe. Jis išsijuosęs likonų politikierių Ohio vai- 
darbavosi, kad Francija nu
trauktų diplomatinius ry
šius su Sovietų Respublika. 
Tuo ’būdu, Amerikos amba
sada Paryžiui pasidarė cen
tras suokalbininkų, kur 
amerikonai milionįeriai, bu

Centralinis Statistikos 
Biuras

Jau baigia 1928 m. Lietu
vos gyventojų surašinėji
mus. Šių metų sausio 1 d. 
visoj Lietuvoj su Klaipėdos 
kraštu buvę 2,316,615 žmo
nių. Iš jų vyrų buvę 1,108,- 
504, moterų^ 100,000 dau
giau. Pernykštis' gyvento
jų prieauglis—30,247, iš jų 
15,518 vyriškos ir 14,729 
moteriškos lyties.

sti i o j.
Nenuostabu, kad dabar 

Amerikos kapitalistų laik- 
i raščiai ir imperialistiniai 
politikieriai lieja savo 
švarias ašaras netekę 
savo šulo. (

s
BERKELEY, Cal.—Hum

boldt kalnujge Nevądos 
valstijoj rado seno vinių in
dijonų rūsį mokslininkai iš 
Californįjosi Universiteto. 
Užsilikę rūsyje įvairūs dir
biniai ir šiaip: daiktai liudi
ja, kad tai yra liekanos in
dijonų, gyvenusių už. tūks
tančio metų pirm krikščio
nybės gadynės, arba 3,000 
metų atgal. Kai kurie ra
diniai visai panašūs į seno
vės aigiptiečių dirbinius; o 
kaip žinoma, ir senovinių 
meksikiečių dirbiniai, pa
minklai ir kt. turėjo pana
šumo su tos rūšies aigiptiš- 
kais padarais. Iš to spren
džiama, kad šičia kalbami 
indijonai, kaip ir senovės 
meksikiečiai, buvo tautiniai 
gimininga aigiptiečiams 
žmonių veislė. Kaip tokia 
aigiptiečių šaka atkako iš 
Afrikos! į Amerikos sausže- 
mį, vis dar nėra mokslinin
kų galutinai išspręsta.

Meksikos sukilėliai bom
bomis iš orlaivio bombarda
vo valdiškas armijos linij'aš 
ties Naco, Sonoros provin
cijoj. Pora valdžios karei
vių liko užmušta.

Sukilėliai buvo susilaikę 
nuo mūšių didžiojoj savai
tėj, del religinių priežasčių.

Sukilėlių vadas generolas 
Escobar paskutiniame mū
šyje ties Jiminez pirmas pa
sitraukė iš kovos lauko. Jie 
greit būsią priversti apleist 
patį miestą Jiminez.

5,000 valdiškos kariuome
nės užėmė Mazatlan miestą. 
Sukilėliai ketiną pasitraukt 
kokias 120 mylių į šiaurę, 
į “drūtesnes pozicijas”, kaip 
jie sako.

Sukilėliai yra gavę tam 
tikrą skaičių amerikonų or- 
laivininkų prieš valdžią.

Šerifas Nušovė Nekaltą Naujas Audėją Streikas
Moterį už Alkoholį Organizuojasi Pietuose

paprasti

rankių keršto darbas, . mušta 27 mainieriai.

. North Arlington, N. J., 
kažin kas bomba išsprogdi
no namą ant Fairview Ave.

rasėjas 
“Balsą”.

Kanados fašistiniai korespon
dentai bara per “Sandarą” ir 
“Keleivį”, kam “Keleivis” tal
pina komunistų korespondenci
jas, niekinančias jų suloštą vei-

NAUJU BŪDU “RIEBI- 
NA” > GYVULIUS

Chattanioioga, Tenn.—-Uni- 
jistai ’teplioriai reikalauja 
$1.10 į valandą ir penkių ir 
pusės dienų! darbo sąvaites.

Belgijoj, per dujų eksplo
ziją Andre Duont angliaka- 

Spėjama, kad tai italų juod- sykloj, ties Geneck, liko už-

Paskutiniam “Tėvynės” num< 
Vitaitis vėl pamelavo. Jisai iš
pyškino redakcinį straipsnį apie 
SLA. 55 kuopą ir p. Norbutą.

Paniekinant tuos narius bei 
korespondentus, kurie aprašė, 
kokiu tikslu t^Į^i žmogynas 
persikėlė iš 139 Wopos į 55-tą, 
“Tėvynės” korespondencijoj gi 
pažymima, būk likosi priimtas 

jgvienbalsiai į 55 kuopą. O tik- 
^fenybėj tai dalis narių susilai

kė nuo balsavimo.
Tačiaus Vitaitis nebūtų Vi- 

taičiu, kad, kur jam patinka, ne
padailintų bei nepažemintų sau 
'nepatinkamus apskričius.

<Jau čia pasakoma teisybė, 
kad keturiolika narių balsavo 
už antrą apskritį ir šešiolika 

prieš. Reiškia,žiūrėkite, kuo
pos neprisideda prie antro ap
skričio ir duodama suprasti, 
kad tik šeštas apskritys esąs 
tinkamas 55-tai kuopai.

Sumanymas prieš Wall St. 
Gemblerystes

WASHINGTON.— Sena- 
torius King rengiasi paduot 
Jungtinių Valstijų kongre
sui sumanymą įstatymo, ku
riuo būtų uždrausta toks 
beprotiškas gembleriavimas 
kompanijų Šerais Wall 
Streete, koks ėjo paskuti
niais laikais. ^Apskaitoma, 
kad į Šerų meklerystes bu
vo įdėta virš dviejų bilionų 
doleriu pinigų; o tie pinigai, 
anot demokrato senatoriaus 
Kingo, turėjo būt dedami į 
pramonę, vietoj parazitiš
kos gemblerystes.

Mussob'nio Šnipijada Prieš 
Gimdymo Kontroliuotojus

Užpustė Traukinį
Pradžioj kovo tarp Joniš

kio ir Meškučių buvo už
pustytas traukinys 2 nr. 
Užpustytas prabuvo apie 7 
valandas.

Del didelių pusnių ir dau
gybės sniego veikia tik vie
nas siaurojo gelžkelio ruo
žas Utena—Panevėžys. Visi 
kiti laikinai uždaryti.

Darbo Federacijos Vadai su 
Policija Stengiasi Sulaužyt 
Pa. Šilko Audėju Streiką ■

kalą “Stebuklai”. Kanados lie
tuviai komunistai, girdi, rašinė
ja į'Keleiviui”, bendradarbiauja 
jam.

Sakau, ir protas to fašisto! 
Pataikė tiesiai į cielįų—sau į 
nosį. <

Esu tikras, kad kanadiečiai 
lietuviai komunistai nieko ben-i 
dro su “Keleiviu” neturi ir tu-j 
rėti negali, o kad jam bendra
darbiauja, tai kokie 
smalaviriai. f

Vienas amerikietis 
nusikraustė į Europos
Jisai rašo, būk ALDLD. neda
ro progreso. { Well, tasai rąšė- 
jas toli gyvena nuo centro ir ne
žino tikro dalyko, arba nei 
spaudoj ALDLD. reikalų netė- 
mija.

Jau du kartu buvo minėta, 
kad pereitais metais mūsų or
ganizacija pakilo narių skaičiu
mi.

Na, ir kam tokie dalykai ra
šyti, apie kuriuos neturi žinoji
mo ir tik rašyti, kad pasirodyt, 
kad ve aš moku rašyti?

ROMA.— Italijos fašisti
nis diktatoriuš Mussolini iš
leido įsakymą, kad visi dak
tarai (privalo prisiųst vy
riausybei raportus apie bet 
kokius bandymus giindymo 
kontrolės. A Jeigu; ; pavyz
džiui, moteriškė, bandžiusi 
pasiliuosuot nuo nepagei
daujamo vaisiaus ir < dėlto 
apsirgusi, nueis pas dakta
rą, tai jis turės ją kvosti, 
ar ji pati bandė “išsikraty
ti” ar koks kitas daktaras 
bei akušerė jai patarnavo. 
Jeigu daktarui’atrodys, kad 
moteris turėtų turėt kūdi
kių, bet jų neturi, tai, sulig 
Mussolinio įsakymo, jo pa
reiga bus klausinėt moterį, 
ką jinai daro, kad apsisau
go! nuo kūdikįų gimdymo. 
Gavus gi panašų raportą 
nuo daktaro, vyriausybė 
tuomet ims į nagą kiekvie
ną, kas tik naudoja* gimdy
mo kontrolę arba tuo žvilg
sniu patarnauja kitam bei 
kitai. r

Rokiškio ? apylinkėse yra 
tokių vertelgų,, kurie, kiau
les* prieš > pjausiant smaigš-, 
čiomis lazdomis ^umuša ypąc 
nugaras, ir;po t<J tik; pjauną. 
Nuo to’,f mat,i kiaulės nuga
ra sutinsta iri gaunami s(;o- 
ri'lašiniai, kurie parduodant 
yra brangesni. < Tokie laši
niai virdami visiškai suplo- 
nėja. Yra tokių, kurie pa
našiu būdu ir paukščius da
ro “riebius.” Nesenai vie
nas pil. pardavė kurkęs. 
Paskiau žydai aptiko,\ kad 
kurkęs buvo subadytos ^ir 
sutinę. Tas pats pil. vėl at
vežė į rinką ančių, kurios 
buvo taip pat/subadytos ir 
šutinę. Bet dabar pakliuvo 
jis į teismą.

WILKES-BARRE, Pa.— 
Weaving, Kompanijos šilko 
audėjos ir audėjai streike 
gerai laikosi. Jų kovą me
džiaginiai ir moraliai remia 
naujoji , kairiasparnę Mai- 
nierių Unija. , \' ro

AURORA, ILL.—Šerifas- 
padėjėjas Ęoy Smith nušo
vė Liliją DėKingienę, atėjęs 
ją areštuot neva už degti
nės pardavinėjimą, kuomet 
ji nenorėjo pasiduot, jaus
damasi nekalta. . Jos dvyli
kos metų sūnus peršovė pas
kui šerifui koją.

Tą įvykį betyrinėjant, to- 
liaus, prisipažino Boyd 
Fairchildas, pagarsėjęs 
karštuolis “blaivininkas”, 
kad jis padarė falšyvą afi- 
davitą (prisiektą paliudiji
mą) prieš DeKingienę. Su
lig to kreivo liudijimo ir bu
vo išduota warrantas areš
tuot jąją. Kokį kerštą Fair
childas turėjo prieš Dekin- 
gienę, dar nepaaiškėjo.

į‘7 -“j- i. j:; i!(.v Gelžkeliečiai ReikalaujaBet atžagareiviai vadai is ' . -L.- ” ~ ’ ■ 6 Vai. Darbo DienosAmerikos, (Darbo Federaci
jos ųuogąstauja, kad šičia 
nesusikurtų centras kairio
sios .audėjų unijos. Jie ben
drai su policija. todėl daro 
planus, kad pakrikdyt da
bartinį šilko audėjų strei
ką. -

Federaciniai United Mine 
Workers lokalų viršininkai 
neprisimena apie jokią pa
ramą streikieriams ir nieko 
neatsakė į streiko komiteto 
atsišaukimą. Tame atsi
šaukime gi buvo reikalauja
ma, kad lokalų viršininkai 
bent atsišauktų, kad mai- 
nierių dukterys neitų streik- 
laužiaut.

BOSTON.—Keturios gelž- 
keliečių darbininkų ir tar-.t 
nautojų brolijos reikalauja 
įvest 6 valandų darbo dieną 
visiems organizuotiems 
gelžkelių bei traukinių dar
bininkams, kaip sako T. 
Shea, pagelbininkas-prezi- 
dentas Lokomotyvų. Ugnia- 
kurių Brolijos. Vyriausi vi
sų brolijų vadai yra kapita
listams pataikaujanti reak
cionieriai. Jie parduos ir 
šitą darbininkų reikalavi
mą, kaip parduodavo ir ki
tus jų reikalavimus ir kovas 
praeityje.

GASTONIA, N. C.—Vei
kiausia įvyks dar vienas di
delis audėjų streikas pieti
nėse šios šalies valstijose. 
Gastonijos miestelyj, North 
Caroli no j, 1,000 audėjų at
laikė mitingą po atviru dan
gum, protestuodami prieš 
Manville-Jenkes Kompaniją 
ir reikalaudami, kad sam
dytojai tuojaus priimtų at
gal audėjus, kuriuos išmetė 
iš darbo todėl, kad jie prisi
dėjo prie naujosios Nacio- 
nalės Audimo Darbininkų 
Unijos. Negana to; kom
panija išmėtė šeimynas pri
sidėjusių prie unijos iš 
grinteliųj priklausančių 
kompanijai. Darbininkai ta
me pačiame susirinkime nu
tarė, kad jeigu kompanijos 
nepriims darban visų pava- 
rytų unijistų ir jeigu neleis 
jų šeimynoms sugrįžt į se- 
nuosius butus, tai bus pa
skelbta streikas.

Čia tarp audėjų darbuoja
si F. E. Beal ir kiti komu
nistiniai vadai, pasižymėju
sieji New Bedfordo ir Fall 
River audėjų streikuose.;

Didžiausias Brooklyno 
Namas

(BROOKLYNE atsidarė 
naujas centras Williams- 
burgh Savings i Banko, ką 
tik užbaigtame name, turin
čiame 512 pėdų augščip. 
Namas stovi ties Hanson įr 
Ashland PI. Tai yra augš- 
čiausias Brooklyno namas. 
Jo bokšte laikrodis turi 27 
pėdas skersai-išilgai. Laiką 
rodo iš visų keturių, pusių. 
Tai esąs didžiausias tos rū
šies laikrodis pasaulyje.,
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Delei Baduoliy Šelpimo Šiaurės Lietuvoje
Amerikos Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos Lietu

vių Frakcijos Centro Biuro Pareiškimas 
Amerikds Lietuviai Darbininkai!

Lietuvos darbininkai ir vargingieji valstiečiai ran
dasi baisioj padėtyj. iBe to, kad kraštas buvo slegiamas 
fašistinio režimo per pastaruosius virš dviejis metus, kad 
sunki ir nebeįmanoma ekonominė būklė ir žiauri fašistų 
diktatūra dęsėtkus tūkstančių Lietuvos vargdienių iš
blaškė į visas pasaulio dalis jieškotis geresnio gyvenimo 
kampelio, pereitų metų nederlius šiaurės. Lietuvoj; dar 
labiau pasunkino biednuomenės gyvenimą. Šiaulių; Pa
nevėžio, Biržų ir Rokiškio apielinkėje pereitais metais 
aplankė žalingi lietus ir pagelai, kurie išpūdė javus. i

Buožės ir dvarponiai, kunigija ir valdininkija, ta- 
čiauš, del to kuomažiausia nukentės. Nederlius labiau
siai paliečia Lietuvos—ypatingai šiaurinės dalies—la
biausiai varguomenę, smulkiuosius valstiečius, grintel- 
ninkus ir miestų ir kaimų darbininkus. Jau šiandien 
ateinantieji laiškai rodo, kad daugelyj vietų varguomenė 
badauja, išsiplatino ligos ir baisus skurdas, smaugiąs ber
nus ir mergas, bežemius ir mažažemius.

Turtingieji sluogsniai turi daug būdų ir priemonių pa- 
sigelbėti. Juos gelbsti pagaliaus ir fašistų valdžia, ku
ri pastatyta jų\reikalus ginti. Net tie patys Lietuvos 
laikraščiai, kurie kuogražiausia sugyvena su fašistais, 
skelbia, kad Smetonos klika rūpinasi padėti tik turtin
giesiems, paneikdama mases biednuomenės. Ji remia ver
telgas ir buožes, teikdama pagelbą pavydale paskolų ir 
kitokių palengvinimų, bet tie, kurie labiausiai skurdo pa
liesti, nič nieko negauna.

Lietuvos darbininkai, ir valstiečiai neturi savo viešos 
spaudos ir organizacijų—fašistų diktatūra tatai užsmau
gė, ir todėl negali pareikšti savo balso, negali išrodinėti 
tragingos padėties, kurioje jie šiandien randasi. Tos ma
sės varge skęstančių žmonių negali susiorganizuoti jo
kios susišelpimo įstaigos, nes viskas užgniaužta, viskas 
fašistinės klikos išnaikinta.

Tarsi didesniam pasityčiojimui iš tų vąrge skęstan
čių masių, fašistiniai elementai įsteigė Kaune taip vadi
namą ‘‘šiaurūs Lietuvai Šelpti Centro Komitetą”, prie

kyje įjast&tydarni asmenis, kurie ne tik Niekuomet ne- 
avo biednuomenės draugais, 'bet visuomet buvo didžiau

siais jos priešais—asmenis, kaip Smetonos Kruvinojo 
žmoną, • kunigą Mironą, ir tam panašius fašistų klikos 
narius arba pataikautojus.

Šis Komitetas jei šelps ką, tai pirmiausiai buožes ir 
kitus turtingesnius sluogsnius. Jis darbininkų ir var- 

. gingųjų valstiečių reikalais nesirūpins.
Kalbamas komitetas prisiuntė ir Amerikos lietu- 

viems atsišaukimus, ragindamas “brolius lietuvius” jį fi
nansuoti. Fašistiniai ir pusiau fašistiniai lietuvių laik
raščiai išspausdino jį, šaukdami visuomenę aukoti pini
gus ir siųsti Smetonienės iždan. Taip vadinami “viduri
nės sriovės” laikraščiai, nors formaliai nęužgiria kalba
mo fašistų komiteto, bet ir nepasako, kaip Amerikos lie
tuviai galėtų pagelbėti bado nasruose pakliuvusiems gy
ventojams. Tjuomi jie faktinai užgiria šį komitetą ir 
sutinka, kad lietuviai darbininkai jin aukotų savo cen
tus.

J. V. Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijų Centro 
Biuras pareiškia, kad aukojimas į šį komitetą yra toly
gus aukojimui fašistų diktatūros palaikymui Lietuvoje; 
aukojimas savų skatikų Lietuvos varguomenūs priespau
dos ir pavergimo retežių stiprinimui. Juo daugiau Sme
tonienės komitetas gaus pinigų, juo daugiau jis stengsis 
sustiprinti fašistinį rėžimą, paremdamas storkaklius buo
žes ir kitus parazitų sluogsnius moraliai ir materialiai 
padedamas Smetonos-Voldemaro klikai.

Todėl nė vieno cento šitam komitetui! Nė vieno cen
to fašistų klikos palaikymui Lietuvoje!

Amerikos lietuviai darbininkai per visą fašistinio 
rėžimo viešpatavimą Lietuvoje dėjo didelių pastangų pa
gelbėti savo broliam Lietuvoj pasiliuosuoti. Jie dėjo sa
vo skatikus ir siuntė per Priešfašistinį Komitetą pa
remti Lietuvos kovotojams su fasizmtf. Išviso sudėta 
ir pasiųsta virš 12,000 dolerių ir tas darbas dar vis varo
mas pirmyn. • i

Šitam klausime—baduolių šelpimo klausime—mes tu
rime kol kas tik vieną ir tą patį kelią pagelbėjimui ba
do paliestos srities varguomenei—Priešfašistinį Komite
tą. Per jį privalome aukoti savo centus, pažyminį t, kad 
tai baduoliams aukos. Komitetas suras kuopraktiškiau- 
sius būdus perdavimui aukų bado ir vargo teriojamiems 
biedniokams,:;r * ' ,

Aukodami Lietuvos biednuomenei, mes sykių priva
lome labiau negu kada nors, pasmerkti Lietuvos fašizmą, 
kuris yra nugalabinęs daugybę geriausių Lietuvos prole
tariato /kovotojų ir šimtus jų laiko kalėjimuose, ir ku
riam dėka šiandien daugybė vargdienių randasi bado pa
dėtyj, ir neprileidžiami savystoviai susišelpti.

Mūsų obalsiais turi būti:
Pagelba badaujantiems Lietuvos vargdieniams! • 
Šalin fašistinis rėžimas iš Lietuvos!
Lai gyvuoja darbininkų ir-valstiečių valdžia Lietu

voje r .

Apie aštuonioliktą amend- 
mentą prie Jungtinių Vals
tijų konstitucijos prez. Hoo- 
veris atsiliepė, kaipo apie 
prakilnų ’’eksperimentą. Bet 
tas “prakilnusis” eksperi
mentas toli gražu neužhip
notizavo Amerikos žmonių. 
Su jo pagelba tik labiau, iš- 
sigudrinta prieiti prie žmo
nių kišeniaus.

Pastaromis savaitėmis 
blaivybes fronte susikuopė 
visa eilė įvykių: Amerikos 
pajūrio sargyba nuskandi
no Canados laivą, besivyda
ma jį mylių mylias už nusa
kytos linijos; ’toj batalijoj 
žuvo francūzų pilietissu
čiupta du sausieji' kongres- 
.manaįi, kurie atsigabeno \ iš 
Užsienio slapiojo tavoro -ir 
kaip sykis’ taip tropijosi, 

ikad abudu tuodu kongręs- 
manai — vienas iš sausojo 
Ohio, o kitas iš Illinoiso — 
balsavo už Jonės įstatymą; 
blaivybės agentai nužudė 
Aurora, III., moterį ir su
žeidė jos vyrą ir tik už tai, 
kad jų namuose buvo vyno; 
New Yorko valstijos legis- 
latūra pasisakė prieš sau
sųjų sumanymą apsausinti' 
New Yorko valstiją; Mi- 
chigano senatas atmetė įs
tatymą, sulyg kuriuo už 
ketvirtą prasikaltimą, nors 
tai būtų bonka vyno, siun
tė kalėjiman iki gyvos gal
vos; Rhode Islando valsti
joj rengiamasi užvesti teis
mas tikslu išbandyti legalu
mą aštuoniolikto amend
ment; Mary lando valstijos 
legislatūra atsisako užgirti 
valstijoj sausąjį įstatymą; 
Wisconsino valstijoj šią j sa
vaitę įvyks plebiscitas Sau
suoju klausimu ir jo p^ŠelU 
mes jau išanksto ■ galinių nų-J 
matyti.r > > Mi’h

Iš to New Yorko “Times” 
daro išvadą, kad jau prasi
dėjo “sukilimas prieš blai-. 
vybės įstatymą”. Gi New 
Yorko “Telegram” sako, 
kad sausųjų apaštalų agi
tacija pradeda juos pa
čius slopinti. Sakoma, kad 
kongresas taip pat tarsiąs 
savo žodį, o Hoovęrio įsta
tymų vykinimo patarėjai 
taip pat pradėsią darbuo
tis...

Tūli žmonės, kurie dar vis 
pasitiki viešpataujančių kla
sių ščyrumu, laukia gerų 
naujienų ir tai greitu laiku.: 
Jie mano, kad voratįnklįl 
grafto ir korupcijos gra
žiai išnarplios tasai pats 
kongresas su Hoovęrio pa
gelba ir kad Amerikoj ateis 
vyno ir alaus gadynė. To 
laukti negalima. Antra ver
tus, aštuonioliktas priedas 
prie Jungtinių Valstijų kon
stitucijos yra įvyniotas į to- 
kiį daugybę legalistinių 
punktų; ir paragrafų, kad 

.išvyniojus.jį^Jurėtų sudrib
ti visa konstitucijos mecha
nika. i Patriotams išrodo, 
kad tokio smūgio negalėtų 
pakelti šios šalies “šlovė”. 
Ir todėl lai klesti p.ati di
džiausia vėidmąinystė, bile 
tik gyvuėt įstatymų raidė..

Bet kas svarbiausia—tai. 
pinigų krūvos. Milžiniškai 
plačiai suorganizuota blai
vybės vykinimo' mašinerija 
yra įplaukų šalinis šimtams 
tūkstančių parazitų. Pinigų 
gauna visi, baigiant advo
katais. Šios parazitų mi
nios sudaro bendrą, frontą 
su įvairiomis bažnytinėmis 
ir blaivybės organizacijo
mis, su cypdavatkėmis me- 

įtodistų ir presbiterionų 
bažnyčių, su kongresma-

»

rio garbinamas “prakilnu
sis” eksperimentas. Prasi
dėjus kiekvienam naujam 
vajuj ir misionieriškam už
sidegimui išnaikinti ariel
ką, požeminis trafikas at
randa naujų kelių prie sa
vo kostumerių — parduoda 
bjauresnį tavorą už dides
nius pinigus su vis didėjan
čiu balansu tiems, kurių pa
gelta apeinama tasai įstaty
mas. Tepti prisieina vis 
daugiau ir daugiau.

;Jei buržuazijos teliukai 
būtų; nutraukti nuo to teš
mens, iš kurio plaukia, im
portuotas, jei šimtai 'tūks
tančių Amerikos turčių ne
turėtų progos vis labiau il
ginti savo vakacijas Cuboje, 
;Franęijoje, Italijoje ir ft., 
tuomet Amerikoje , nebūtų 
blaivybės. ‘ Kaip dabar da
lykai stovi, tai tas įstaty
mas . yra klasinis įstatymas 
prieš biednuomenę. Karo 
metu už blaivybę stojo di-

Antradienis, Balan^. 2, 1929

JUOKAI NE JUOKAIdziosios kapitalistinės, kom- I nwlrno io ICsiiinn įkilti 
panijps, nes joms rūpėjo di- Ldlohdo lo Rauliu ullll"

i St kirn Darby Kalėjimo
viųjų darbininkų. Prie to 
prisidėjo karinė isteriką, 
noras paspekuliuoti savo 
“idealizmu” ir pačiupinėti 
už kišeniaus germanus bra- 
vorininkus.

Taip ir prieita prie padė-'netikėtai gavau.

Mūsų vienas skaitytojas at
siuntė nuo savo sesers gautą 

• iš Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo laišką, kuris sekamai 

. skamba.
Ačiū už laišką, kurį visai 

___ tjr___________ x„____netikėtai gavau. Labai man 
ties, kada “buvo buvo, bet linksma, kad tave suįdomavo 
jau ir dugnas išpuvo.” 
lykai bus bjauresnį, pirm 
negu jie pagerės. Dar ga
lima laukti nacijų isteriškų 
šuolių vykinti blaivybę. 
Smulkioji buržuazija, kol 
ji dar šiokiais ar tokiais bū
dais gali išsigerti, į kovą 
nestos.
darbininkams nėta pravar- Tu klausi, ar duoda pasimaty
tu statyti pirmon vieton da-' mus. Taip, duoda du kartu į 
bartinės blaivybės prašalini- 
mą, nors jie ir pasisakė

Da- mano dabartinė būklė. Aš jau 
treti metai, kaip kaliu, o ma
nim labai mažai kas įdomau
ja. Tik sesuo Petrusė buvo 
du kartu pasimatyti ir laiškus 
rašo, o nuo brolių tik du laiš
ku per visą laiką gavau. Bet 
aš jų nekaltinu, nes labai ge
rai žinau jų padėtį, kad ir no- 

Gi sąmoningiems retų, tai negali mane lankyti.

savaitę.
Dabar aš noriu nors trum-

prieš aštuonioliktą, amend- ,p.ai. supažindinti, kodėl aš ka-
Amerikos Darbo n "~nmentą.

Federacijos vadai rašo re
zoliucijas, kurios tiek reikš
mes teturi, kaip ir visos ki
tos jų rezoliucijos.

ŠEINLKATARINKA IR...
(Feljetonas) • 1

Iš šalies žiūrint į “Tėvynes 
redaktoriaus pono Vitaičiė pa
dėtį, atrodo, kad to pono 
marškiniai niekam nėra pąvy- 
d etini. Net ir aš, vargų ir 
bėdų apniktas farmerys, jo
kiame atsitikime nesimainy- 
čiau su ponu Vitaičiu marški
niais, jei ir gerus priedus dar 
gaučiau.

Tik pamislykite, gerbiamie
ji: Pildomoji Taryba daro tą, 
daro šitą; nesiskaito su Susi
vienijimo konstitucija, eina 
vėik per pusės Susivienijimo 
narių galvas, nesiskaito su na
rių teisėmis, o ponas Vitaitis, 
prieš visus pamatuotus P. Ta
rybai užmetimus, vienas turi 
atsišiepti, todėl ir nėra jokių 
dyvų, jei žmogus ir ne taip 
kartais atrokuoja.

Kuomet devynios bėdos 
puola ant vienos galvos, o 
šimtą—nervus gadina, tai

Ar Vagystė Apsimoka, Ar Ne?
Angliška patarlė sako: Pik

tadarystė neapsimoka.
Geriau būtų pasakius, kad 

piktadarystė neapsimoka 
smulkiam ir vidutiniam pikta
dariui. Pasižiūrėkime, kaip 
darbuojas; vagis bei plėšikas. 
Jis paprastai turi šiokius ar 
tokius sėbrus ar talkininkus.

Bęt leiskime, kad plėšiką^, Į 
vienui vienas veikdamas, įsi
veržė į ofisą arba į turtingus 
namus ir išsinešė brangių 
daiktų už tiek vertės, kiek, 
sakysim, uždirba v i d u t i n is 
darbpinkas per.? vienus metus. 
Nprsį toks žygis padaryt vie- 
nainį'iyra labai sunku. , įleį .ne 
Jcoį kito, tai bent žinių turi plė- 
šįkasį gaut nuo ko hbrš, kas, 
kur;ir kaip >yra .sąryjšyję1 sįit tą 
vieta. . ; . ;

jeigu vogtas daiktus jis nu
neš parduot pas “teisingą” 
krąutūvilinką ar šiaip pilietį, 
tai greit galės būt; areštuotas.

Vogtų Daiktų Priėmėjai.
Plėšikas, vagis paprastai 

turi neša savo grobį pas vog
tų daiktų priėmėją. Priėmė
jas daugiau niekada neduos, 
kaip kokią penktą dalį to,’kiek 
ištikro verti yra tie daiktai. 
Vogtų daiktų priėmėjas juos 
parduoda vidutiniai už pusę 
tiek, kiek reikėtų mokėt per
kant paprastai krautuvėje. 
Vadinasi, už tūkstančio dole
rių vertę plėšikas tegaus porą 
šimtų, o vogtų daiktų priėmė
jas—penketą šimtų.

Plėšikas turi bijotis ir to sa
vo “prietelio.” Vagis, sykį 
pradėjęs, turi ir toliau nešt 
savo grobį tam priėmėjui. Jei
gu to nepadaro, tai priėmėjas 
pradeda manyt, gal vagis tai
sosi, ir gal priėmėją išduot vy
riausybei. Tai viena; o kita, 
pirmasis priėmėjas pyksta, su
prasdamas, kad jo “kostume- 
ris” biznį varo jau su kitais 
priėmėjais. Todėl, pirmasis 
■priėmėjas, kad apsaugot sa
vo kąilį išduoda vyriausybei 
tą plėšiką, patelefonuodamas 
policijai arba laiškų bęį .gyvu 
žodžiu pranešdamas, kad toks 
ir toks piktadaris gyvena ten 
ir ten, lankosi tokiose ir tokio
se vietose, draugauja su to
kiais ir tokiais' asmenimis.

Vogtų daiktų priėmėjai be
veik visada išanksto žino apie 
planuojamas didesnes vagys
tes bei plėšimus. Jeigu vieni 
plėšikai nežada perduot vogi
mus tam priėmėjui, tai jis su- 
sižino su kita plėšikų šaika ir 
duoda jai reikiapių žinių, kaip 
tas darbas atliky. •, ? :

Pačiam Plėšikui Mažai 
Telieka)-' ‘“L •

Leiskime, kad piktadariui 
pavyko išplėšt brangių daiktų 
už $10,000. Už juos jis gavo 
iš priėmėjo $2,000. Jeigu (jis 
tų pinigų greit neišleis, tąi jis 
tingės eit plėšt, kol turės iš ko 
gerai gyvent. TudeJ čia vėl 
patarpininkauja* vogtų daiktų 
priėmėjas. Jis pasako to plė- . J I. . A t C. * - d

Po perversmo, sausio 
___  24 d., 1927 m., mane 
areštavo, bet bylos sudaryti 
neturėjo iš ko, tai karo ko;|ra žertų/ kad“žmogus ’ ir iš 
mendantas nubaudė ištremti į - - - ..... -
Varnių stovyklą visam karo 
stoviui, 
dienai gegužės, 
dienos gegužės šventę sudarė 
man ir kitiems bylą; išviso bu
vome 15 žmonių. žinoma, 
mus visus nubaudė—mane ir 
dar vieną po 5 metus kalėji- 
rųan prie sunkių darbų. Bet 
pernai buvo sukaktuvės 10 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės, tai visiems politiniams 
kaliniams bausmę sumažino 
pusiau, todėl man pasiliko ka
lėti pustrečių metų. Aš šie
met jau išeisiu iš kalėjimo 24 
d. lapkričio. Tai būsiu atka- 
lėjus dvejus metus ir dešimtį 
mėnesių.

Norėčiau daug ką parašyti, 
bet nesirašo del nekuriu prie
žasčių ... i

Dar parašysiu, ką mes vei
kiame kalėjime. Mes visos 
mokinamės. Aš mokinuosi 
lietuvių ir rusų gramatiką, is
toriją, geografiją, politinę eko
nomiją ir kitus dalykus. Dva
siniai gana gerai sustiprėjau, 
bęt fiziniai labai nusilpau. 
Pernai padarė operaciją, iš
pjovė akląją žarną ir šiaip vis 
ne kaip jaučiuos. Bet manau, 
kad kuomet išeisiu į laisvę, tai 
viskas bus gerai.

Parašyk, kas pas jus girdė
ti. Mes girdime, kad pas jus 
labai daug bedarbių randasi. 

Emilija Stankaitė.

Ten aš išbuvau iki 1 
o už pirmos

sū
dė 
nė

krieso gali, išsikraustyti, čia 
turi tempti ant P. Tarybos 
kurpalio Susivienijimo konsti
tuciją, kur kurpalis daug di
desnis už peretką, koc ir su 
dantims įsikandęs tempsi, ne- 
pritenka ir tiek.

Tai vėl aiškink kelionių ir 
sugaiščių problemas, o tos ke
lionės ir sugaištys, tūkstančiais 
mylių ilgesnės, negu mapos ir 
laikrodžiai parodo.

Čia, diena iš dienos vis juo
dyk, juodesniais suodžiais vie
ną ir tą patį Maskvos baubą, 
kad nugąsdinti, kaip žvirblius 
nuo kanapių, Susivienijimo 
narius nuo bolševikų, nes jei
gu neužtepsi kitoniškus suo
džius, nariai pripras prie bau
bo ir nebijos jo.

Tai vėlei pūskis nei vištelė 
ant kiaušinių, kvark ir snapu 
kapsnok ir gink Susivienijimo 
milioną dolerių nuo bolševikų, 
nes jie išskėtę nagus tik ir 
laukia, kaip tik Vitaitis iš 
gūštos, jie cąp už jo kiauši
nių ir bėga į Maskvą.

Aure, vėl aiškinkis per “Tė
vynę,” kodėl netalpino tos, ar 
kitos kuopos protesto prieš P. 
Tarybos sauvalę iždininko 
klausime. Tai vėl sukinėkis, 
kraipykis, vyniokis, raitykis, 
kaip vijūnas druskoj, kad aiš
kaus vienpusiškumo neparo
džius, nes tą syk patsai save 
nusimaskuosi ir savo brolius 
viršylas pastatysi prieš visą 
svietą Adomo marškiniuose. O 
čia tau kunvulsiškai besivynio- 
jant, beprakaituojant, atsiran
da koks bolševikas ir tą visą, 
pono prakaitu aplaistytą pa-5 
siteisinimą ištaškė į skivytus, 
surietė poną į ožio ragą, paga
vo bemeluojant ir tu vėl žiop- 
sok, kaip oisterį prarijęs.

Sakau sau: Triubelis pagal 
triubelį lipa ant pono redak
toriaus galvos, kaip tos nera
liuotos ožkos į tą kumpą lie
pą. Gi P. Taryba, mūsų 
“augštai gerbiamą” poną, pa
sistačius priekyje savęs ant 
virvutės, kaip anas farmerys

«(Tąsa 5-tam pusi.)

šiko pažįstamiems, kriminalis
tams, kad jūsų sėbras gavo 
tiek ir tiek. Tuomet sėbrai 
apspinta tą savo “frentą.” Jis 
turi jiems “fundyti,” girdyti 
arba stačiai pinigais juos su
šelpti. Jei jis to nepadarys, 
tai gaus nuo jų sumušt, pri- 
mušt arba užmušt; o kad ne, 

Į tai jie suras būdus, kaip pra
nešt policijai apie tokį atkak
lų ir nedraugišką savo sėbrą.

Taip tai ir išmelžiama iš 
pasekmingo plėšiko jo grobis, 
o jei ne, tai jį skaudžiai,pra
dedą čiupinėt pačių plėšikų 
nagai arba policijos ranka.

Bet ir vidutinis vogtų daik
tų priėmėjas nėra apsaugotas. 
Nusibankrūtijusieji jo kostu- 
meriai-plėspkai reikalauja iš 
jo pinigų; jei kuris' pakliūva 
po areštu į teismą, tai voginių 
priėmėjas turi statyt už jį 
kauciją, apmokėt jo advoka
tus; jis taipgi turi mokėt ky
šius jau kalėjimai! pasodin
tiems plėšikams, kad laikytų 
liežuvį už dantų, kad neišduo
tų vogtų daiktų priėmėjo.

Nepersenai 1 a i k r a ščiuose 
buvo rašyta apie vieną didelę 
vagystę, kur plėšikai pasičiu-i 
po $200,000. Tai didelė krū
va pinigų, 
jo ir nemažai išlaidų, kad pri
sirengt tam žygiui. Jie turėjo 
nusipirkt bei pasivogt tris ge
rus automobilius; jie turėjo 
susirast mechanikus, kurie pa
dirbtų “ląisnių” blekes, kurio
mis galima būtų užmaskuot 
tuos automobilius; jie turėjo 
įsigyt tinkamus ginklus, kurių 
pirkimas ir laikymas toj vals^ 
tijoj be vyriausybės leidimo 
skaitosi kriminaliu nusikalti
mu, baudžiamu keliais metais 
kalėjimo.

Po to, kai plėšikai atliko tą 
darbą, apie juos žinojo jau 
didokas skaičius žmonių, su 
kuriais jiems teko turėti rei
kalo pirm padarant apiplėši
mą. Kiekvienam žinančiam 
jie turėjo, riebiai apmokėt už 
tylėjimą. žinantieji žiūri; 
kįiek laikraščiuose buvo pa
duota, <kad išplėšta. Sulig to 
jie ir fęikalavo propoiįcioha- 
liai tinkamos sau dalies; o 
kad ne, tai išduos plėšikus po
licijai.

Apdalinus visiems . arba tu
rint reikalą su vogtų daiktų 
priėmėjais bei jų informuotais 
sėbrais, patiems plėšikams, 
galų gale, ne kažin kiek be
lieka.

Po panašaus žygio, plėšiko 
nervai būna ligotai įtempti ir 
jis jaučiasi pdvterstas jTėškot 
atsįliuosavimp. ’ Nueina jis 
į naktinį kliubą; nusiperka 
bonjtą šampano už $25, ' o 
“draugų” tokiam niekad ne
trūksta; vieniems turi fuhdy- 
ti, kitiems paskolinti, tretiems 
tiesiog pinigų duoti. Tud bū
du, ir įo geram plėšiiųo lai
mikiui, i plėšikas po vieno ar- 

fbą dviejų mėnesių jau vėl bū
na pysi bankrutavęs, ir turi vėl 
grįžti plėšti.

Bet plėšikai ture- Juda Chevrolet Automobilių
Vergai Californijoj

Didesnis Pavojus, Nekaip iš !

Centro Biuras.
tuvos darbo žmonių! x 

JVKP.LF.

Lai gyvuoja Lietuvos Komunistų Partija, vadas Lie- na^s> kurie važiuoja išsilakt 
į Cubą ar dar toliaus. Iš 
tų gijų ir susipina ‘Hoove

OAKLAND, CaL— Metė 
darbą keli desėtkai darbi
ninkų Chevrolet automobi
lių fabrike. Negalėjo pakęst 
skubinamo sistemos ir abel- 
no pasunkėjimo visų darbo 
sąlygų. Spėjama, kad trum
pu laiku čia įsikurs skyrius 
Automobilių Darbininkų 
Unijos, kairiųjų vadovybėj.

Nors tai galėtų atrodyt kei
sta, bet krimibalistai bijo ki
tų kriminalistų labiau, ne
gu kad jie bijo policijos. Re
tai kada policija bei 1 de
tektyvai patys suima ko
kį kriminalistą. Jį beveik vi
suomet išduoda patys jo sėb
rai bei kriminalistai pažįsta
mi, kuriuos jis nepatenkino 
arba užpykdė vienu ar kitu 
būdu. Neretai vienas išduo
da kitą todėl, kad jeigu tu iš
duosi kitą, tuo patim tu pa
tapsi valdžios liūdininku ir už 
tai beveik visuomet būsi pa- 
liuosuotas nuo bausmės arba 
mažą tegausi bausmę.

. Bet yra augštos rūšies kri
minalistų, kuriems apsimoka 
piktadarystės bizniai. Prie 
šios klasės priklauso milionie- 
riai opiumo, alkoholio šmugel- 
ninjcai, vagysčių trustų kara
liai, kuriuos pinigai apsaugo
ja ir apgina teismuose; kurie 
broliaujasi su didžiausiais po
litikieriais ir sukasi tarpe tur
tingosios, augštosios buržuazi
nes visuomenės. '

NAUJA BROŠIŪRA!

KAS TAI YRA
TROCKEMAS?

Parašė A. Bimba ’
Knygelė iš 64 puslapių

Kaina 20 centų (
Draugai Literatūros t
Platintojai! t

Tuojau siųskite užsaky
mus del platinimo šios bro
šiūros. Ji bus gatava apie 
vidurį balandžio mėnesio.

Platintojų Kainos:
įmautiems nemažiau 10 

egzempliorių, kaina 15c, 
imantiems nemažiau 50 eg
zempliorių—12 centų.

Kurie prisiusite užmokes
tį išanksto, kartu su užsi
sakymais, tiems “Laisvė” 
apmokės persiuntimą.

“LAISVE”
46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y.•:



*' 1 "i ’••- j,- ■ \ *' 1 ■' /y.'V'■ s * "s " -''Xz«’:
f ■ V* ■ » * ■ ■: ■ ■ .

'Te ‘ . • >’*'• '■
■'"s-'/ < ' *4 ’ , r . y- 1

Antradienis, Baland. 2, 1929 Puslapis Trečias !

Algai Prie Darbo! Pritraukime Minias! Neatlaidieji Uždaviniai,
Kuriais Susiduriame

Sujungiame Savo Eiles! Subudavoknne
Masinę Komunistu Partiją!

NARIAMS AMERIKOS .---------
NIŲ VALSTIJŲ KOMUNISTŲ 

PARTIJOS

JUNGTI-i patiektų' tezių Didžiumos ir Mąžu- 
J |mos Centro Pildomojo Komiteto, ku-

jriais (skirtumais) galėtų būt patei- 
isinta kova Partijos viduje. Skirtu-Draugai!

Mūsų šeštas Nacionalis Suvažiavi- 
rnaap Amerikos Jungtinių Valstijų 
Koj^miistų Partijos, Komunistų In- ■ na iiuiį, i\unv» panai y vų nc^an- 
ternacionalo Sekcijos, ką tik užsibai-I mą jų išsprendimą be frakcijinės ko- 
gė, padaręs visą eilę svarbiausių nujr vos.
tarimų ir išrinkęs naują Centro Ko- j “Didžiuma parodė tendenciją per- 
mitetą. mažai įvertinti procesą rąjlikalizaci-

$eštas Suvažiavimas buvo neabejo- jos (kairėjimo), taip jau ir procė- 
tinai svarbiausias mūsų Partijos is- są diferenciacijos (tai yra pasiskir- 
torijoj. Ta svarba pareina iš da-jstymo) darbininkų klasės eilėse, ku- 
bartinės pasaulinės padėties ir iš jos | ri pasireiškia bandymuose nurodyt į 
sekančio uždavinio, kuris yra tame, , konservatizmą (nepažangumą) Ame- 
kad klasinį karą prieš pastatyt im- ' rikos darbininkų klasės apsistovėji- 
perialistiniam karui. Mūsų suvažia- i mo (statiškoje) formoje, neduodant 
vimui daugiausia nusveriantis veiks- i klasinio išlukštenimo priežasčių, 
nys, kai del nutarimų padarymo iri kurios guli pamate josios nepažan- 
nusistatymo linkui tų uždavinių bei gurno ir neužtenkamai kreipiant do- 
klauainnų susidaro iš pagelbos ir va- • mę į tolesnes galimybes delei josios

I mai tarp Centro Pildomojo Komi- 
įteto Didžiumos ir Mažumos neperei- 
I na tų ribų, kurios padarytų negali-

dovyb^s, kurią Komunistų Interna
cionalas suteikė mūsų suvažiavimui. 
Nuodugniai apsvarstęs padėtį, su ku
ria susiduria Amerikos Jungtinių 
Vaistinį Komunistų Partija, Komu
nistų Internacionalas atsikreipė Į 
mūsų suvažiavimą Atviru Laišku, ku
ris pasidarė suvažiavimo veiksmų 
pagrindas. Komunistų Internaciona
lo Atviras Laiškas išegzaminuoja 
mūsų Partijos darbą, josios politinę 
liniją, vidujinį Partijos stovį, taipgi 
ir objektyves (tikrenybės) sąlygas, 
kuriose josios darbas turi būt dirba-

politinės sąmonės išplėtojimo.
“Mažuma, antra vertus, perdaug 

augštai iškelia laipsnį radikalėjimo 
(kairėjimo) Amerikos darbininkų 
klasės dabartiniu laiku, aiškindama 
darbininkų dalies paduotus už Smi- 
thą balsus prezidentiniuose rinki
muose, kaipo ženklą proletariato ra
dikalėjimo. Tai yra klaida, kaip kad 
yra klaida ir nurodymas į Lenino 
laišką 1912 m., kuriame 
Roosevelto gauti balsai, 

, Rooseveltas buvo trečios

minima 
kadangi 
partijos

gyvenimo,1 ypatingai vidujinę demo
kratiją, savęs-kritiką ir geležinę 
Partijos discipliną', rymančią ant 
besąlyginio pripažinimo Komunistų 
Internacionalo nutarimų.

“Visi Partijos nariai turi suglaus
ti spėkas delei kuoveikiausio tos 
pareigos išpildymo.”

(Daugiau bus)

užsidarymo savyje ir padarytų ame
rikiečius darbininkus savo plačiud- 
ju pagrindu, kreipdama reikiamos 
domės į darbą tarp negrų.”

Lai kiekvienas Partijos, narys įsi
deda į širdį tą rimtą ydą, kurią nu
rodė Komunistų Internacionalas, ši
čia dar tebeglūdi tūli iš pragaištin
giausių mūsų silpnumų, nežiūrint to 
fakto, kad) nuo Penkto Nacionalio 
Suvažiavimo (1927 m.) Partija ir pa
darė žymių žingsnių pirmyn savo 
darbe tarp negrų ir betraukime ame
rikonų darbininkų po mūsų vėlia
va. Tatai nurodo ii’ visuomeninė 
(socialė) sudėtis ką tik užsibaigusio 
šešto Nacionalio Suvažiavimo, kur i 
atstovais buvo dvylika juodukų de- ■ 
legatų ir stambokas skaičiuj ameri
kiečių darbininkų iš pamatinių, sun
kiųjų pramonių. Bet mūsų progre
sas tąja kryptim yra labai permažas. 
Mūsų pradžia yra silpna. Mes turi
me dar ilgą vagą nuvaryti pirm, ne
gu atliksime uždavinį, kurį mums, 
nustato Komunistų Internacionalas.

5. Visuose savo veiksmuose, vijo
se savo kampanijose, visame mūsų 
Partijos darbe, mes neturime išleist 
iš akių to fakto, jog dešinumo pa- ' 
vojus yra vyriausias pavojus, stovių-' 
tis' prieš Partiją. Neatiaidi kova tu
ri ;būt vedama prieš Visokius opor
tunizmo ‘ pąsir.eiškimus. Jokios pa
kantos neturiu būt rodoma dešinio- 
sioms klaidoms. Jokios santaikos 
su oportunizmu. Kaip vis,ame Ko
munistų Internacionale abclnai, taip 
ir amerikinėje jo sekcijoje turi būt 
vedama neatiaidi kova prieš dešinįjį 
oportunizmą, prieš visus taikytojus 
su dešinspamiu oportunizmu ir prieš 
kiekvieną ir visus diplomatinius ap
gynėjus arba vienus ir kitus, šeš
tas Nacionalis Suvažiavimas per sa
vo stiprią proletarizacijos taktiką, 
daug pagelbėjo kovoje prieš visokius 
pasireiškimus oportunizmo, 
sus reiškinius dešinumo 
mūsų eilėse.

Kiekvienas Partijos narys 
čiai laikytis linijos, kurią 
šeštas Nacionalis Suvažiavimas, pil
noj sutartinėj su Komunistų Inter
nacionalu, delei sustiprintos, pasmar
kintos kovos prieš dešinumo pavojų.

Tuo pačiu laiku tegul nieks neiš
leidžia iš akių būtinąjį reikalą Par
tijai tęsti begailestingą kovą prieš 
kontr-revoliucinį trockizmą. Partija 
yra uždavusi sunkių smūgių trockis- 
tams Jungtinėse Valstijose. Dabar 
mes turime paskubėt su užbaigia
maisiais kirčiais, taip kad visiškai 
nušluotume trockizmą, kuris tėra

$1,000 Tik až 60 Centų
Atsiusk 60 centų, tai gausi visokių 

stebūklin 
dolerių, 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtai 
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap. 
imtas. -Jeigu tokiam žmogui ir auk. 
sinį kalną parodytum, tai jam malo- 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nortj nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

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

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

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

LIETUVIS GRABORIUS
j 1. Pirmučiausia ir svarbiausia pa
reiga—tai pasmarkint Partijos dar- 

, bą delei organizavimo neorganizuo
tų. Partija turi patrigubint savo pa- 

! stangas ne tik, kad sudrūtint jau 
gyvuojančias naująsias unijas ang
liakasių, audimo ir adatos pramo
nėse, bet panaudoti savo geriausius 
vadovybės gabumus delei kūrimo 
dar naujų unijų pagrindinėse pra
monėse. Prisirengimai prie ateinan
čio nacionalio suvažiavimo Darbo 
Unijų švietimo Lygos, kad įsteigt( 
naują, revoliucinį darbo unijų centrą, 
suteikia mūsų nariams skaitlingas 
progas vertingesniam darbui tarp 
pamatinių šalies minių, didžiojoj 
masėj nelavintų ir pusiau-lavintų 

'darbininkų, kurie sudaro nulemiančią- 
iją dalį Amerikos darbininkų klasės.
Visi tokie darbai yra sudėtinė dalis 
Partijos pamatinės kampanijos de
lei organizavimo neorganizuotų.

2. Visa spėka mes turime pultis 
į vajų prieš imperialistinio karo pa
voju. Turi būt dedama visos pas
kučiausios pastangos, kad pagelbėt 
išbudavot Visa-Amerikinę Prieš-Im- 
perialistinę Lygą į tikrą masinę or
ganizaciją, paremtą darbininkų kla
sės organizacijomis.

Imperialistinio karo pavojus daro
si vis rimtesnis ir vis tikresnis. Tik
tai pats sistęmatingiausias darbas 
laike imperialistinių prisirengimų, 
darbas leninistines linijos pamatais, 

| suteiks galimybę mūsų Partijai su- 
mobilizuot darbo minias į klasės ka
rą prieš imperialistinį karą. Nuož
mi, užpuolančioji rolė Jungtinių Val
stijų imperializmo, vedančioji tiesiog 
į karą su Anglija ir tarnaujančioji 
kaip priešų centras prieš Sovietų 
Sąjungą, juo labiau ir specialiai pa
brėžia mums reikalą dėti visas pas
kutines pastangas, kad įkvėpi mi- 

[nias ir suorganizuot jąsias delei su- 
I mušimo kapitalistinės Amerikos val
džios.

3. Hooveris yra prezidentas ka- 
Hoove-
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mas, ir padaro išvadas, kuriomis tei- i kandidatas, ko nebuvo paskutiniuo- 
ringai pertaisoma Partijos linija irise rinkimuose. Kaip Didžiuma, taip 
Partija įvedama į bolševistinės kovos i >r Mažuma visai permenkai įvertinai 
VaKViIifct^ kapitalistinėse šalysej Abie-1 i^jj^čT^acioImliz^^
damas mūsų Partijos dome i josios jų grupiu teziuose nėra nei barnio- pitaiistmes lacionaiizacijos.

six? usų t • 4. • • • • LTa cvarhiiis faktus ns yra simbolas (ženklas) imperia-milžimškus uždavinius, teisingai pir-1 ma ikainuot tokius svarbius taKtus, T,inVb, Q<rr\cil-no ( „jnnnlimn
mo*' vieton pastato pareigą, ka< 
Par v, a i 
Jis fiurodo, kad: , ,

“Darbininkų (Komunistų) Partija, į 
aišku, dar nėra prirengta didiesiems, 
klasiniams susikirtimams, kurie ne
išvengiamai kils iš pagrindo aštrė
jančių klasinių santikių Jungtinėse 
Valstijose.

“Josios praeitis vis dar užgulus 
tebeslegia jos dabartį. Likučiai pir- 
mesniojo josios gyvavimo laikotar-

ringai pertaisoma Partijos linija ir

vagą prieš amerikini imperializmą. krypimą į kaire darbininkų klasės j

kad kaip lTad“"L9dzir°stre7kar"ir^Ruhr listinės Jankių agresijos ( užpuolimo
... i , •• • i nnlifiifnc) ii» nn (rml peri in o'n crmikilpati turi prie to prisiruošt.I srities lokautas; jie nėra visiškai nei P v • > 

.do. kad: suminėti.” ,auz,Xn??’.
) ir begailestingo streikų 

Hooveris yra išraiška ka
pitalistinio pasckmingumo (efficien
cy), skubinimo sistemos ir padidin
to darbininkų išnaudojimo, tai yra 
kapitalistinės racionalizacijos blo
giausioje to žodžio prasmėje prieš 

j darbininkus, kaipo sudėtinė dalis 
Amerikos karinių prisirengimų. Štai 
Izrwlol Portno 4nw vnafino’ni rimtfir

Atviras Laiškas toliaus pareiškia:
“Kai del pamatinio klausimo apie 

šįlaikinį bendrąjį kapitalizmo krizį, 
numatomas galimybes jo paaštrėji
mo, apie suirimą stabilizacijos visoj , 
pasaulinėj ekonominėj sistemoj, kas1 
link klausimo kovos prieš dešinumo i 
pavojų, kuris paskutiniu a P ’ .“ipriimti Komunistų Internacionalo At
daro vyriausias ir gneztas ausl7 ; viro Laiško pareiškimą kas link se- 
mas,. Komunistų Internacionale^ tai reikalo:

I “Partijos darbo centran pastatyt 
i kasdieninius reikalus Amerikos dar- 

r bininkų klasės, o ypatingai (a) rei
kalavimą 7 valandų, darbo dienos ir 
6 valandų darbininkams, dirbantiems 
požeminiuose ir sveikatai žalinguose 
darbuose, tuo pačiu laiku numaskuo- 

ir vedant sistemačią kovą prieš 
; kapitalistinius racionalizacijos bū-

prieš vi- 
pavojaus

turi drū- 
pravedė

CASTON ROPSEVICH

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

lių vertės tūkstančio 
ą tas tūkstantis dolerių

iKk.....

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė

, >»

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

‘GERAI PATAIKOT’

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

greitos.
Pasekmingai Gydomi Nauju Būdu 
nuo aštrių ir įsisenėjusių nervų ir 
odos ligų, ectema, odos išbėrimų, 
įsisenėjusio kataro ir žaizdų, išsi
pūtusių liaukų, reumatizmo, scia
tica, strėnų skaudėjimo, kvaitulio, 
krūtinės, plaučių ligų, vidurių, 
žarnų ir kt. ligų.
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr.

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULTAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. Z I MS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

110 East 16th Street, N. Y.
Tarpe 4th Avė. ir Irving PI. 

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

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

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
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 ‘

patarnavimo 
kreipkitės:« ~ — a ii u v u ui i lx vurkiAiuc^, ixuxin

kode! Partija turi ypatingai rimtar oportunizmas, pridengtas “kairio
mis” frazėmis.

6. Su didžiausiu pabrėžimu, kiek 
į tik įstengia, Centro Komitetas šau- 
i kia kiekvieną Partijos narį visomis 
išgalėmis ir energingiausiai vykdyt 
sekamą stiprų Atvirame Laiške rei
kalavimą Komunistų Internacionalo, 
kad prašalinus ' frakcioriztnas, liga, 
kuri graužė pačius gyvybinius mūsų 
Partijos- vidurius: - , . f

“Pagalinus, šeštas Kongresas nu
tarė: Svarbiausias' uždavinys, ■ su 
kuriuo susiduria Partija, yra pa
daryt galą frakcijinei kovai, kuri 
nėra paremta jokiais rimtais skir-, 
turhais, ir tuo pačiu žygiu padidint

■ darbininkų rekrūtavimą į Partiją I 
ir suteikti tam tikrą pąstūmčjimą I 
linkui darbininkų pakėlimo į vado
vaujamąsias Partijoj vietas.

“Dabar esančios frakcijos, turi 
būt griežtai ir tikrai linkvidyotos. 
Frakcijinė kova turi būt besąlygi
niai sustabdyta. Jeigu to nebus pa
daryta, negales būt suorganizuota 
jokia masinė Amerikos r proletariato 
Komunistų Partija.

“Tai yra greičiausias ir būtiniau
sias Partijos uždavinvs. šeštas 
Darbininkų. Partijos Suvažiavimas 
turi griežtai uždraust' bet kokią 
tolesnę frakcijinę kovą, su grąsini- 
mu išmest už tai iš Partijos, ir nu
ties pamatus <normalio partijinio

perspektyvų Europoj ir

Jungtiniu Va^Mu'K^unisiu f^itro Pildomojo Komiteto Didžiumos, jant
. . °  * * * . . * <. . . : f o i Tv i v« XT on W1AC t noniAon m n O- Irom V

me užimt viešpataujami 
priešwisus kitus uždavinius.

politiniais jo sie-

puses,-

k

uniju organizavi- 
turėjo vesti ap- 
terorizmo iš val-

Atviras Laiškas tęsia: 
“Nemažesnis trūkumas kaip Cen-

virame Laiške.
Suvažiavimas plipažįsta, jog 
ame Laiške nėra pateisinimo

kvepį.”

PAIN-EXPELLER
' rec.u.s. '•— DAr ofc.

pio sudaro didžiausią kliūtį kelionėje,1 mas Komunistų Internacionale, 
kurią jinai turi atlikti, pirm negu 1 ir Didžiuma ir Mažuma padarė di-I 
ji praeis pro kryžkelę ir išsivystys dėlių klaidų, kurios neišvengiamai ' 
trumpiausiu galimu laiku iš skai-įveda prie gilaus nedavertinimo rė
čiumi mažos propagandinės organi-: voliucinių 
zacijos į masinę politinę partiją ypač Amerikoj. 
Amerikos darbininkų klasės.”

Komunistų Internacionalo Atviras ■ 
Laiškas pareiškė,_ jog mūsiškės i

■<r>s išvystymas į masinę politinę I ?r Mažumos teziuose yra jų ne- „ ... .. ■ , . - ...
nininku klasės partiją “yra vy-' dakainavimas pasekmes technikines Į dus, kreipiamus linkui. pasmarkim- 

riausias, pamatinis ir nusveriamasai ltransformacijos (permainos) kapita-.mo darbininkų išnaudojimo; ir .(b) 
uždavinys, kuris griežtai visame ka- etinės racionalizacijos, kuri varziai reikalavimą visų pavjdalų visuome- 

’ - - • .................. ’ . .. -i - runes (sociales) apdraudos lesomis/i i / ■ v ' * —
Ne tik- samdytojų ir valstybės.”

nu.. ' Partija visiškai permažai nudir-
i įkainuoja reikšmę milžiniškos ^o to darbo. Mes tuo būdu prara- 

i technikinės plėtotės, bet taipgi jr, dome daug progų, kur butume gale- 
Mažumos teziai palieka šešėlyje ta1^ patrauki darbininkus į savo ei- 
racionalizacijos atžvilgį ir mažai į ■ .. Laikas mums pasitaisyti tuo

jį tekreipia domės.” atžvilgiu Komunistų Internaciona-
• Centro Komitetas sako, jog Ko-j as. Parode kelią. Visi Partijos na- 
munistų Internacionalo pareiškimas, įriai ^uri sekti ir energingai veikti 
kad mūsų Partija randasi didelės su /’K^aagsciau^ nuroclytos linijos, 
permainos punkte, kur jinai “dabar 
pradeda pereiti į masinę veikimo t, - - i. ,
politinę Partija, vadovaujančia poli- j Paitjj°s narys ypatingos atkreiptų 
tiniams ir ekonominiams veiksmams 

'pažangiausių ir kovingiausių eilių 
amerikinio proletariato,” šis pareiš- 

jkimas turi didžiausios svarbos san- 
tikvje su dabartiniu statymu naujų

me užįmt viešpataujamą vietą su jąją rišasi, kiek viso to pasekmė 
priešwisus kitus uždavinius.” paliečia darbininkų klasę. 2L t.I. .

Mūsų Partijos Ęentro Komitetas i tai teziai Didžiumos, kuri peraugs-! 
neatlaidžiai stoja už pilną Partijos Į tai 
energijos sumobilizavimą, kad atlikt ' *z'#> 
tą pareigą. Mes pasitikime, kad mū
sų Partija gali tatai padaryt ir pa
darys. Mūsų suvažiavimas atžymė
jo užbaigą labai ilgo diskusinio pe
riodo Partijoj. Delegatai, beveik iš
tisai proletariniai iš kasyklų, fabri
kų ir dirbtuvių, sugrįžo j savo dis- 
triktus./ Centro Komitetas atsideda 
ant tų vadovaujamų elementų, re
miančių vadovaujamus komitetus dis- 
triktuose, ir ant visų Partijos narių, 
kad jie grįš Partijos darban visu 
smarkumu ir su padvigubinta ener
gija. Jeigu rastųsi bent kiek palin- 
kimo pas tūlus draugus svyruot ta- į unijų, su organizavimu neorganizuo- 
me dar’o4t»bent kiek pajinkimo pa- tų, taip pat ir su organizavimu be-

4. Tai yra Centro Pildomojo Ko
miteto pageidavimas, kad kiekvienas 
" 7 . ___

1 domės į Komunistų Internacionalo 
padarytą pabrėžimą, jog Partija tu
rėtų kuogreičiausiai ir nuodugniau
siai atlikti tą uždavinį—“paliuosuot 
Partiją nuo ateiviško siaurumo ir

M. J. J. Urb’szo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas! mėnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip

A. Gorbaievska
184 GRAND STREET 

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

.11 H

me darbdL -bent kiek pajinkimo pa
laikyt gyvybę frakcijinio. antagoniz
mo (priešingumo), gyvavusio pirm 
šio suvažiavimo, tatai biftų kenks
minga Partijai. Skirtumai^ buvusie
ji Partijoj pirm suvažiavimo, tapo 
likviduoti (panaikinti), kuomet mūsų 
Partijos suvažiavimas vienbalsiai 
priėmė Komunistų Internacionalo 
Atvirą Laišką kaip kad seka:

“Suvažiavimas priima be jokių re
zervacijų (besąlyginiaį) Komunistų 
Internacionalo Atvirą laišką ir su
tinka su juom.

“Suvažiavimas pripažįsta, kad bu
vusieji ginčijami politiniai klausimai 
Partijos tarp Didžiumos ir Mažu
mos jau nebegyvuoja, po priėmimui 
politinės platformos, išreikštos At-

U At- 
__  P°- 

P”*’jams supratimams jokios gru- 
bet išreiškia kritiką ir pataisy- 

’ klaidingu supratifnu abiejų gru- 
Partijoje.

“Suvažiavimas pripažįsta tą kalfi- 
limą, jog viena ar kita grupė, at- 
ovaujanti dešinįjį sparną Partijoj, 
•. oportunistine platforma, tikreny
be išreiškia 1 atmetimą Atvirojo 
dško.
“Suvažiavimas pripažįsta, jog At- 

irasis Laiškas su pabrėžimu nuro- 
o j reikalą kovos prieš dešinumo 
avojų Partijoje, kad Jos kova prięš 
išinumo pavojų taipgi reiškia padi- 
inimą savęs-kritikos ir nuveikimą 
ešiniųJr , tendencijų (palinkimų), ku- 
'e pažų rodė abiejose grupėse.”
Su Komunistų Internacionalo pa- 

jlba, per Atvirą Laišką, Partija 
ali atitaisyti ir atitaisys klaidas, ku
li ji padarė, jeigu tik visi Partijos 
iriai pilnai ir be rezervacijų (ansi- 
•bežiavimų) priims Atvirą Laišką 
. pilnu jo reikšmės supratimu. Tas 
važiavimo žingsnis, Atviro Laiš- 

paMmimas be rezervacijų yra tei- 
ngarĄj&radžia priėmimo praktikoje, 
yyenime vykdymo Atviro Laiško 
nijos iš pusės Centro Komiteto ir 
sos Partijos, šiandieną negali būti 
kių skirtumų mūsų eilėse kas link 
eisingos perspektyvos gvildenant 
ndrąjį kapitalizmo krizį ir Ameri- 
>s imperializmą, kuris yra jo dalis.” 
-viras Laiškas nurodo, lygiai kaip 

id nurodė ir Komunistų Intemacio-
*2štas Kongresas, jog frakcijinė 
{Tarti joj buvo “neparemtai jo- 
’’rįmtais principo skirtumais.”

Laiškas sako:
Neigi Komunistų Internacionalo 

Udomasia Komitetas gali surasti pa
rtinių skirtumų tarp suvažiavimui

darbių.
Pilnai užgirdama mūsų uždavinių 

apsprendimą, kurį daro Atviras Laiš
kas, Partija dabartiniu laiku įžengia 
į vadovaujamąja role , vienoje iš di
džiausių ir svarbiausių kampanijų vi
soje istorijoje unijinio Amerikos ju
dėjimo—į kamnanija, kuri turi pa
siekt savo augštulini laipsni įkūrimu 
centro organizavimui ir vadovavimui 
naujosioms kovingoms darbo uni
joms. Nesenai įsteigtos trys naujos 
nacionalės militantiškos klasinės ko
vos unijos—tai darbas, kuris neišven
giamai plaukia į tą didžios reikšmės 
vagą. Kai del Partijos darbo per
eitame laikotarpyje tarp suvažiavi
mų, tai Atviras Laiškas sako:

“Būtent tuo laikotarpiu po 1927 
metų suvažiavimui Partija vis daž
niau ir dažniau veikė, kaipo narsus 
ir neatlaidus vadas Amerikos prole
tariato masinių kovų ir padidino sa
vo intaką čiagimiuose darbininkuose. 
Kailiasiuvių ir drabužių darbininkų 
streikai, angliakasiu streikas, audi
mo darbininkų streikas New Bedfor- 
de ir Fall River’e ir šilko darbinin
kų streikas Patersone—tokia tai yra 
eilė mūšių, kuriuose Amerikos Dar
bininkų Partija pirmą syk dar pasi
rodė rolėje politinio veikimo parti
jos, gabios sujungti ekonomines pro
letariato kovas su 
kimais:

“Kova už naujų 
mą, kurią Partija 
linkybėse žiauraus 
rtybinio aparato pusės, akyvaizdoje 
žmogžudiškų šaiku galingųjų trustų, 
geltonosios Amerikos Darbo Fede
racijos ir akyvaizdoje atkakliausio 
priešinimosi iš Socialistų Partijos 
;—-- tai yra vienas iš geriausių 
puslapių Partijos darbo istorijos bė? 
gyje pereitųjų metų.

“Partija, tačiaus. dar tedaro da
bar tiktai pirmuosius žingsnius nau
jame kelyje. Ji dabar randasi kaip, 
tik ant slenksčio tarp seno ir nau
jo; ji dar nepraėjo kryžkelės. Kol 
kas jinai dar mažai padarė, kad 
perkelt savo pagrindą nuo ateivių 
prie Amerikoj gimusių ir augusių 
amerikonų, dirbančių pamatinėse pra
monėse. Ji dar mažiau tenuveikė 
delei milionų negrų proletariato.

“Tuo pačiu laiku sąlygos, kurios 
uždės didžiąsias pareigas Amerikos 
Darbininkų Partijai ir privers ją 
paimt vadovybę milžiniškuose kla
siniuose susikirtimuose, vystosi spar
čiau ir sparčiau.”

Trinkite iki Oda 
Pradės Raudonuoti!

• I
Du ar trys išsitrynimai su PAIN- 

EXPELLERIU savaitėje — ypatingai 
blogam orui siaučiant — stačiai stebė
tinus dalykus jums atliks. Šitas pa
prastas, lengvas apsisaugojimo būdas 
pagelbės jums išsisaugoti pavojaus In- 
fluenzos, Kosulių ir Peršalimų.

INFLUENZA Nekibs Prie Jus
jei jus palaikysite savo kraują tinkamai cirkuliuojančiu. Tačiau saugo
kitės sušlapimo kojų. Nestovėkite oratraukyje. Kuomet jaučiatės 
pailsusiu, peršalusiu, geliančiais sąnariais, tai išsitrinkite su PAIN- 
EXPELLERIU. Trinkite iki oda pradės raudonuoti. Jokiu kitu budu 
negalite pilnai atgauti palengvinančio ir malonaus jausmo.

PAIN-EXPELLERIS yra tokiii vaistu, kuriuo 
galite pasitikėti kaipo apsauga prieš Influcnzą, 
Galvos ir Krutinės Peršalimus, Kosulius, Papras
tus. Gerklės Skaudėjimus ir Muskulų Skaudėjimus. 
Taipgi nėra jam lygaus vaisto nuo Strėndieglio, 
Reumątiškų Skausmų, Neuralgijos, Galvos Skau
dėjimų, Išsinarinimų ir Nusimušimų, Sustingusio 
Sprando ir t. t.
Dvejopo Populiarių Kainų Didumo Bonkuteše: 

35 ir 70 centų.
Parsiduoda visose Vaistinėse, 

arba jei norite rašykite stačiai i

BROOKLYN

r/? y a PAIN-EXPELLER RUB TODAY

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Oia randasi dvi lietuviškos aptiiJcos, kuriose galima pirkti vale* 
tua daug prieinamesne fcalnc., negu kur kitur dabartiniu laika

A. M. KISHON, Aptiekorivs Savininkas
I7fl JOS.’CAm1pAU AVĖ., ir W46 CHteNB ST., DETROIT

John Naujokas i Pa£; drg. S. Rei- 
kauskas, 214' Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir Įriti 
Brooklyne • ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen-. 
tų.

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

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

Adresas:

Naujoku Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiauaį laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilhas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis Ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldien’ais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas J. 
Tiknus 
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

M • //

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

FORNICIAI 
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

Dabar gaunami' iš fabrikų šie daiktai: Living Room 
Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite 

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt

MACYS BROS. FURNITURE CO 
198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y 

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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lietuvišką kalbą, o neišmoko an- naudoja “mulkintojų kalbą.
glų, kaip tai New York, Chica
go, Philadelphia ir kitų miestų 
lietuviai, kur kai k;irie turi įsi- 
dirbę savą kalbą iš slapyžodžių,

Nežiūrint kas jie būtų—sve
timžodžiai ar “slapyžodžiai,”— 
jie reikia išmokti. Kad lengviau

Antradienis, Baląnd. 2, 1929

Kaip Mes, 18-ka Politiniu Kaliniu,
Polemika ir Kritika

Pabėgome iš Kalėjimo
G ■■1 Gamtos Sūnus. ■ 1

(Tųsa)
Kada paskutinis draugas nusileido, tai 

visi pribėgome prie kalėjimo augštos sienos 
ir pirmiau padarėme žmonių kopėčias; tai 
yra, < vienas stipresnių draugų atsistojo 
prie sienos, ant to draugo pečių atsistojo 
kitas, tada sugriebę menkesnį draugų pa
kylėjome ir jis užsirepečkiojo ant pečių to 
draugo, kuris jau stovėjo ant kito draugo, 
pečių ir taip pasiekė viršų . tvoros ir ant 
jos užsikraustė. Tada greitai buvo jam 

• paduotas vienas galas virvinių kopėčių ir 
jis nusileidęs į kitų pusę, tvoros, kopėčias, 
laikė, o mes, vienas paskui kitų, pradejo- 

4 me kopėčiomis lipti. Mūsų draugas sargas, 
matydamas tų planingų darbų, vis dar mu
mis ragino: “Tovarišči, skorėi (draugai, 
greičiau). Gamtoje viešpatavo neapsako
ma tyla ir menkiausio skreptelėjimo aidas 
atsiliepė šimtais garsų tarpe kalėjimo mū
rų ir artimuose krūmuose. Mėnulio gi bu
vo pati pilnatis. Kalėjimo tvora, per ku
rių mes lipome, buvo apdengta blėta ir ga
lima sau persistatyti, koks buvo terškėji- 
mas ir bildėjimas, kada ant jos užsistoja 
ar užsigula žmogus. Tas išbudino anapus 
sienos esamus kareivinėse kareivius,- kurie 
subudę, pradėjo šaudyti. Apielinkės gy
ventojų šunys, užgirdę tų bildesį ir nepa
prastai didelį šaudymų, pradėjo loti ir 
kaifkti taip, kad kelios sekundos atgal 
gamtoje viešpatavusi švelniausia ramybė 
ir tyla, virto tikru pragaru. Bet mes visi 
tame laike buvome jau už kalėjimo sienos. 
Žodžiu, pirmas veiksmo aktas nusidavė ge
rai ir mes 18 politinių kalinių pradėjome 
dūsuoti tyra sveika laisvės atmosfera. Jei
gu kalėjimo sargyba, vietoje to, kad šau
dyti į orų, būtų puolusi į ta kalėjimo pusę, Į

tūlas Berlinas. Aš jo visai neminavočiau, 
jeigu jo pasilikimas kalėjime nebūtų su
rištas su likimu to mūsų draugo sargo, ku
ris per jį nukentėjo. BuržujUs Berlinas tu
rėjo mieste Režycoje didelę aptieką ir jis 
revoliucionieriams parduodavo sprogstan
čia medžiagų padarymui bombų. Vėliau 
jis buvo areštuotas ir nuteistas į katorgų 
10 metų, neva už. dirbimų* boulbų. f Kalėji
me būdamas, Berlinas daugiau1 riieko, be
kalbėdavo, kaip tik apie pabėgimų, (Jis. 
keikdavo revoliucionierius ir revoliucijų, 
kad jis per jųt kaltę turęjęs ; nukentėt). 
Bet kada prisiėjo bėgti, tai jis paskutinėj 
minutėj atsisakė ir pasiliko kalėjime, mo
tyvuodamas tuo, kad pagal šį planų bėgti, 
reiškia tų patį, kaip eiti į nasrus tikros 
mirties.

Mes, prieš pabėgimų kalbėjome savo 
geram sargui, kad jis sykiu su mumis ap
leistų kalėjimų ir išvažiuotų į užFūbežį. 
Bet jis atsakė taip: kad delei mūsų pabė
gimo nenukentėsiųs, nes pasakysiąs, kad 
miegojo ir nieko nematė. Didžiausia jam 
bausmė būsianti, tai paliuosavimas iš tar
nystės. Jis tos tarnystės visai nemėgiųs, 
jis turįs numylėtinę merginų, su ja apsive- 
siųs ir už gayitus nuo mūsų pinigus nusi
pirksiąs sklypelį žemės ir gyvensiųs. Bet 
jeigu jam prisieisiu ir nukentėti, tai tas 
nieko nereiškia, nes jis paliuosuosias apie 
20 revoliucionierių kovotojų ir jis tik vie
nas nukentėsiųs. žodžiu, tas mūsų drau
gas sargas bėgti su mumis sykiu atsisakė.1

Po mūsų pabėgimui buvo .. areštuoti 
trys kalėjimo sargai sykiu ir : mūsiškis. 
Teismas du sargu apteisino, o šį nuteisė 
trim metam į katorgų. Nes tas buržujus^ 
Berlinas, nors jis tikrai nieko nežinojo, bet

Amerikos Lietusių Spaudoj 
'Mulkintojų Kalba

Jau perdaug įsigyveno mul
kintojų kalba Amerikos lietuvių 
spaudoj. Tuomi neatsilieka nei 
“Laisvė.” Jog tai ne svetimžo
džiai yra vartojami ir “Lais
vėj,” bet tikri slapyžodžiai iš 
anglų kalbos, kurie neišsitaria, 
nei lietuviškai, nei angliškai, iš' 
kurių ir susidaro tikra mulkin
tojų kalba. Juk tas pats yra ir 
su knygomis, kur yra tiek daug 
tų slapyžodžių, kad nenoromis 
žmogų pykina skaitant, nežiū
rint, kaip svarbi knyga nebūtų!

Aš jau dešimtus metus skai
tau “Laisvę” ir priklausau prie 
A.L.D.L. Draugijos. Perskai
tęs >knygas visados pasiunčiu į 
•Lietuvą giminėms; o jie map 
atrašo iš Lietuvos, kad mes ta
vo parsiųstas knygas mylim 
skaityti, bet labai daug žodžių 
iš anglų kalbos esą nesupranta
mų. i

Taigi, draugai! aš ir noriu 
pakalbėti apie tuos slapyžodžius, 
—mulkintoju—kalbą. Ir man 
atrodo, kad jų prašalinimas iš 
spaudos, ne tik kad nekaštuotų 
nei vienas centas, bet ir vietos 
daugiau sutaupytume! laikraš
tyj. Mat tie slapyžodžiai pa
prastai yra ilgesni, negu lietu
viški žodžiai.

būtų tai atsiekti, “J^aisvė” ^ą?e. 
tu laiku išleis žodynėlį svirty 
ir sunkesnių žodžių, kuflwm 
bus išaiškinta jų prasmė.

kurie neišsitaria nei lietuviškai, 
nei angliškai, iš kurių ir pasi
daro tikra mulkių kalba. Na, 
kas tokius slapyžodžius galėtų 
suprasti Lietuvoj, jeigu fašistai 
įsileistų “Laisvę”, arba Argen
tinoj gyvenanti lietuviai?

Sykį pastebėjau “Laisvėj” 
No. 304 1928 metais A. B. 
“Krisluose” rašo “kritikai”. 
Susipykę ginčijasi delei žodžių. 
Vienas kito žodžius verčia į lie
tuvių kalbą. Na, kaipgi nevers 
į lietuvių kalbą, jeigu vartoja 
tokią kalbą, kaip man teko gir
dėti rytinius miestus, 1919 ir 20 
metais. Pavyzdžiui: “Jis yra 
big feiker. Jam negali trųs- 
toti, kridytuoti, nosery, neturi 
faktų”, ir tam panašiai, kur 
net šlykštu darosi iš šalies klau
santiems tokios '' “lietuviškos 
moksliškos” kalbos.

Arba, sykį man teko 'dirbti 
su lietuviu, kuris daug kalbų 
“mokėjo”. Vietoj šešis colius 
galima užleisti, sako: “siks in- 
čius možna užleisti” ir tam pa
našiai.

Gal nepadarysiu klaidos pa
sakęs, kad prie virš minėtų 
ginčų prisideda ir Amerikos 
lietuvių spauda; neišskiriant nei 
“Laisvės”. Kai kurie lietuviai 
tuos pačius slapyžodžius varto
ja ir su anglais kalbėdami, kur 
patys save persistato tikru mul
kiu, kaip lietuvių, taip ir anglų 
kalboj.

EKSKURSIJA Į SOVIETU SĄJUNGĄ
Drauge Darbininke! Ką geresnio gali norėti, kaip pa
matyti šeštą dalį pasaulio, kurį valdo tavo draugai 
darbininkai? <1 y

«
Ar negražu bus matyti teatru^, muziejus, knygy
nus ir mokyklas, kurie tarnauja darbininkų klasėj 
kaipo apšvietos įmonės?

Matysite fabrikus, laukus ir gelžkelius, darbininkų valdo
mus, darbininkų vedamus ir duodančius naudą darbininkų 
klasei. ' '

PAMATYKITE RAUDONĄJA ARMIJA, KURI GINA 
PROLETARINĖS REVOLIUCIJOS LAIMĖJIMUS u 
$303 Iš NEW YORKO J MASKVĄ IR ATGAL ”

“Laisvė” nori suorganizuoti ekskursiją į Sovietų Sąjf%gą. 
Jei atsilieps nemažiau kai 25 ypatos, norinčios važiuoti 
su “Laisvės” ekskursija, tai “Laisvė” duos ir vadą eks
kursijai, kuris nuveš į Maskvą, kartu su ekskursantais 
pervažiuos visas svarbiąsias vietas Sovietų Sąjungoje ir 
kartu sugrįš į Jungtines Valstijas. Kelionės kaštai į abi 
pusi $303. čia įrokuojama Jungtinių Valstijų pasportas 
ir Sovietų Sąjungos viza. Pragyvenimo lėšas Sovietų Są
jungoje pasidengs patys ekskursantai. Ekskursijos laiką 
mes skiriame 30 dienų Sovietų Sąjungoj. Bet norėdami 
ekskursantai gali grįžti pavieniai anksčiau arba galės pa
būti ilgiau ir vėliau sugrįžti pavieniais.
Ekskursija pervažiuotų svarbiąsias industrijas, dailės, 
kultūros, darbininkų poilsio vietas ir aplankyti ■ liet^ių 
kolonijas Baltgudijoje ir kitur. Kartu su savim t 4^5 
vadą, kuris viską išaiškins lietuvių kalboje.

“Suamerikonintos’’ — Sumul- 
kintos Knygos

Kada tik koks knygos rašyto
jas pasigiria įžąngoj, kad visur 
stengiausi “amerikonizuoti,” tai 
aš tuoj atsakau sau, kad jau 
sumulkinai knygą.

Na, gerai, draugai! Jeigu 
šiandien lietuvių spauda “ame- 
rikonina” knygas, leidžiamas 
Amerikoj, tai jeigu Kinijoj bū
tų leidžiamos lietuvių kalba 
knygoj, tai sukinčtumėt pavyz
džiui :' čongtu, kuiving, wucn- 
tus, fukungli, tuti-lelilio. Šie 
visi sulietuvinti kinų žodžiai yra 

žodžįaihs, ką (lietuvių spauda 
šiandie#! Amerikoj vartoja’. Jo- 
kie'^ląhYŽodžiąi negali skaityto
jų patraukli prie knygų skaity
mo, nežiūrint kokios kalbos jie 
nebūtų.

Amerikos lietuvių spauda 
šiandien liko be surėdymo, jė-1 
gos, veikmės ir apšvietos; siste
mos, energijos, aktai ir civiliza
cijos prarijo juos. (Labai d. 
G. D. klysta manydamas, kad 
žodžiai “veikmė” ir “apšvieta” 
padengia prasmę “akto” ir ci
vilizacijos.—Red.)

Nors keletą slapyžodžių su
minėsiu iš “Laisvės,” taip kaip 
jie yra vartojami: “Akta, ąk- 

, absoliutiškai, atakuoti, 
kurie buvo" Vitebsko' ^vo j savo^ta^umynus; kai" žiūrė'davome B8biolioZ“nia:

. . .. v-.- ;voti, centralinėj, civilizuotumas,
n mus svetingai priimančius i centras, deportuoja, demorali- 

Nors buvo mėnesiena, taciaus į ZUGįj> diskusuoja, demoralizaci
jos, ekspedicija, ekonomika, eg
zistencija, entuziastiškai, eks- 
ploduojautis, industrijoj, infor
macijų, irigacijos, išdeportuo- 
tas, inportavimą, kolektyvis, 
kontribucijos, konfliktas, kon
centracijos, likviduotas, gravi-

iš kurios girdėjosi blėtos dejavimas, vietoj'ant teismo paliudijo, kad tas mūsų gerasis ............... ..... ...... ....
bėgę į lauko pusę už tvoros, tai būtų daug i sargus buvęs papirktas ir išleidęs politi- lygūs, tiekis .anglų kalbos slapy- 
mūsų sugavę bei nušovę. Bet sargyba to -nius; kalinius iš kalėjimo.: Tai, tokiĮįį rolę -• •* • • .........
nedarė del to, kad ji, užgirdus ta bildesį,1 sulose tas lepšys, kuriš>ne tik. tubėjo >Rfe-

1 'puolė prie telefono ir norėjo pranešti į ari žycojė didelę nuosąvybę, bet sykių priklaų- 
tįmiausią policijos stotį, kad kaip galima sė, kaipo šėrininkas, prie savo dėdės dide- 
greičiau prisiųstų jiems pagelbą, nes kalė- Įes lentpjūvės Rygoje, užvadintos Bėrimo 
jimą apstoję 500 revoliucionierių (apie tai, ū’ Kompanijos medžio dirbtuvė.

• kad buvo atėję mumis paliuosuoti 500 re- Persikėlus per Dauguvos upę, mūsų 
voliucionierių aš pats skaičiau laikraštyje, visų pirmutiniai žodžiai buvo, kad dabar 
“Golos Moskvy”), nors tikrenybėje akty-1.iau tikrai išbėgome iš caro budelių rankų.

i viškai dalyvavo tame darbe tik keturi;Prieš mus visai netoli matėsi miškas, pa- 
draugai, dvi merginos ir du vaikinai. Bet skendęs menulio spinduliuose ir atrodė tar- 

;_ ___________ _ ‘„2_______ .■ koks tai kutenantis mūsų jausmus, vi-
sisakė veikti, nes dratai (vielos) buvo nu- lojantis į savo glėbį ir žadantis priglausti 
pjautos. Tada jie sau įsivaizdino, kad ka- ir paslėpti mus nuo tų, kurie jieškos ir 
Įėjimas priešų apsuptas ir į lauko pusę pa- stengsis, surasti mus, kad vėl kankinus sa- 
vojinga yra eiti, todėl jie šaudė viduj ir vo bastilijose. . .

mūsų sugavę bei nušovę. Bet sargyba to ; niusj kalinius iš kalėjimo.! Taį itokįįj rolę

koks buvo nusiminimas, kada telefonas at-

lėj imas priešų apsuptas ir į lauko pusę pa-

Persikėlus per Dauguvos upę, musų

si koks tai kutenantis mūsų jausmus, vi-

stengsis surasti mus, kad vėl kankinus sa

ltiems priešams”, kurie buvo “apstoję”,' Priėjom prie miško, prie to paties miš 
davė suprasti, kad jie turį ginklus. | 

gubernijos, kiekvienas turėjo keliauti į sa- lr mintimis persikeldavome į jo,
vo gimtinį kraštų, o mes dešimty j turėjo- losiančius 
me persikelti per Dauguvos upę ir traukti; ra.1vstus- .
į Lietuvų (taip mūsų- buvo nutarta). 'miškų nejome, nes pasirodė, kad miskas

* j • j-- I labai tankus ir neužtenka menulio sviesos,
. septyni draugai, piadejus sargy- galima mišku eiti, todėl ėjome

•• b ir- 1 ■ pamiške, pažiūrėdami į kompasų, kurį raki anto, ir krūmuose 1 adome mumprireng- ^ome Sykiu su ginklais valtyje, kuris ro
tų valtį. Joje 1 adome ketunus braunui- j- Ra(j mes. eįname į gerą pusę. Paėję 
gus penkius revolverius, amunicijos, civi- ’ gala pamiškėj užėjome didelį kelią 
hų drabužių persivilkti, truputį valgio ir * 1 - - - - -
du buteliu degtinės, nors ji mums buvo vi
sai nereikalinga. Ant upės kranto, dar ko
kių 15 minutų laukėme trijų draugų, bet 
nesulaukėme, nes jų per klaida nubėgta į vąktpojamas ir juo keliauti dabįr,

1 ų pusę. J augiau diaugų nesulaukę, .(jar .ngra pavojinga. . Paėjus tuo keliu ke- 
lėtų verstų, pradėjo rytuose ,per.medžių 
viršūnes rodytis raudonas dangus ir mes 
per trejus metus;nematę to gamtos apsi
reiškimo, grožėjomės, džiaugėmės ir laukė- 

. me pasirodymo saulės. Neilgai trukus 
I saulė savo auksiniais

(vieškelį), kurio vienas galas vede į gilu-|įacija’ nebenormali, neitrahzą-- — - . _ p. - £ - *vus, oficialiai, organizmas, ori-ma miško. Kadangi kelias ėjo į vakarų 
pusę, tąi mes ir nusprendėme tuo keliu eit, 
nes mes tikrai žinojome, kad dar kelias

. įstūmėme laivų į upę, susėdome ir pradė
jome plaukti. Upė, deimantiniais mėnulio

^spinduliais apipilta, išlengvo bangavo
judinama švelnaus vėjelio, kuris pradėjo 
kilti ir glostyti upės veidų, sukeldamas ma-'

. žas vilnis.
_. M kalėjimo pusės dar vis girdėjosi at-’medžių viršūnes ir pasi 

skin šūviai, bet jie mūrus nedarė nei jokio '
pavojaus,x nes valtelėje draugai juokavo,-^
kad mums keliantis per.upę,. kalėjimo sar-u. nu^iciue RBUSVU 1JL papiu^u uuuw. 
gyba saliutuoja mums. Įvažiavus į vidurį mis ir tik'ką pergyventu įvykiu. Pavojus 
Dauguvos, nuo Dvinsko pusės pradėjo ma- mums negręsė, nes miškas buvo labai dide- 
tytis garlaivis, kuris mus plaukiant pa- iįs, slepiųs mumis, savo svetingose gelmėse, 
matęs, pradėjo užkimusią gerkle švilpti, iš- Susėdome po didele egle ir apkalbėję pu

spinduliais apibėrė 
’darė visiškai švie-

su.
Išėję iš kelio, įlindome giliai į miškų 

ir nutarėme pasilsėti ir “* pasidalyti minti-

mesdamas į erdves kamuolius garo. >
—Skubinkimės,—tarė vienas draugas, limesnės kelionės.

-—-nes mūsų milžiniškas laivas, varomas ga- jeigu musų neuų pa&Lus ui nunuu-
lingos pajiegos, gali susitikti ir nuskandin-^menė, tai gyviems į jų rankas nepasiduoti
ti garlaivį... Persikėlę per upę, kad ne
palikti nei jokio pėdsako, valtelę pastūmė
me į vandenį, kuj’i atlikus mums savo pa
tarnavimų, nuplaukė į Rygų.

Dar prisieina paminėti vienas buržu
jus, kuris buvo toje pačioje kameroje, tai

sėkmingų pabėgimų, išdirbome planus to- 
, Nutarėme, kad dabar, 

jeigu mūsų kelių pastos policija ar kariuo- 
_ . „ ■ “ a

bet kovoti ant žūt būt. Pirmu sykiu po 
trejų metų laisvėje pavalgę pusryčius, pri
silaikydami sveikatos taisyklių, nuspren
dėme pagulėti po valgiui. Bet ne visi sy
kiu, bet pakaitomis.

(Tųsa bus) / ■ ' \ * 1 ■ 1 *■

entuoties, opozicija, programa, 
produkcija, projektuojama, po
zicija, proporcionalai, psichiniu, 
procesas, ” etc.

O mylimą “faktą” kai kurie 
rašytojai ir “Laisvė” vartoja 
viefoj trijų lietuviškų žodžių: 
“gali būti įrodymas”, “tikriny- 
bė” arba “tikrai” ir vis tas 
pats įsimylėtas “faktas” rašo
mas. , :

1925 metais, kada “Laisvės’ ’ 
redakcija buvo pakvietusi savo 
skaitytojus išsireikšt mintis link 
“Laisvės”, kas jiems patinka ir 
kas nepatinka ir ką “Laisvėj” 
reiktų taisyti, tuomet aš ir keli 
kiti skaitytojai išsireiškėm 
prieš tuos slapyžodžius. Bet 
vietoj juos prašalinus iš/ “Lais
vės”, tuomet “Laisvė” (subarė 
mane, kad aš nevykusiai “pro
testuojąs” ir kad “faktas, siste
ma, centrai, normai” ir kiti pa
našus slapyvardžiai iš anglų 
kalbos “esą lietuvių kalba pri
imti ir visiems lietuviams su
prantami.” Ne, draugai, tokie 
slapyžodžiai niekados nėra su
prantami visiems lietuviams,.iš
skyrus tik tuos, kurie užmiršo

Man atrodo, kad “Laisvei” 
reikėtų būti pavyzdžiu kitiems 
laikraščiams, kaip darbininkų 
reikalų gynime, taip ir kalbos 
aiškume. Reikėtų vartoti pa
prasčiausius žodžius, o ne sla
pyžodžius, išskyrus miestus, 
vietas, ir vardus. ..

Man atrodo, kad “Laisvėj” 
reikėtų apsieiti be tų slapyžo
džių ir bendradarbiams patarti 
nevartoti jų: jie mulkina skai
tytojus, kad jau kai kurie ne- 
beatskiria lietuviškų žodžių, o 
labiaus angliškų, nuo tų slapy
žodžių. ' t .

Gal “Laisvė”' atsakys man, 
kad išmok pirma pats lietuvių 
kalbą, o tada patarimus ar pa
mokinimus apie kalbą duok ki
tiems. Tai tiesa, kad aš nemo
ku gerai lietuviškos kalbos, nes 
užaugau po caro valdžia, be lie
tuvių spaudos ir be mokyklos. 
Užtaigi, draugai, aš ir noriu 
mokinties per spaudą vietoj 
mulkintojų kalbos lietuvišką.

Aš nesu koks tai tautininkas, 
ir nesakau, kad tiktai lietuviška 
kalba tėra gera, o kitos visos 
“negeros.” Man atrodo, kad 
kiekvienam žmogui ta kalba esti 
geriausia, per kurią jis geriau 
ir lengviau gali išreikšti savo 
mintis ar jausmus. Jeigu šian
dien Esperanto kalba būtų pri
imta už tarptautinę ir aš ją iš
mokčiau tiek pat, kaip ir savą 
lietuvišką kalbą, su kuria ga
lėčiau susikalbėti visame sviete, 
tai aš tuoj lietuvių kalbą palik
čiau kunigams mišias laikyti, 
nes jie labai myli mirusią—ne
suprantamą kalbą.

Girių Darbininkas.

Red. Pastaba.—Klysta d. Gi
rių Darbininkas ir visi, kurie 
mano, kad “Laisvė” bei kiti mū
sų laikraščiai vartoja kai ku
riuos, anot jo, “slapyžodžius” 
tiksliai, arba del nepaisymo 
skaitytojų. Tai daroma tik to
dėl, kad dažniausiai lietuvių kal
boj tai minčiai išreikšti žodžių 
nėra. Ir jų kol kas mūs kalbi
ninkai nenukalė. Drg. G. D. 
mano, kad galima apsieiti su 
“grynai lietuviškais” žodžiais. 
Ne, negalima. Tai patirtų ir 
pats G. D., jei jam tektų rašy
ti straipsniai įvairiais klausi
mais.

Pagalios šiandien tokio daly
ko, kai kad “gryna tautinė kal
ba” (nežiūrint kokios, tautos ji 
būtų) ir nėra. Kiekvienoj kal
boj randasi tarptautinių žodžių, 
prie kurių prikergiamos galūnės 
tos kalbos, kurioj naudojami. 
Paimkit šiandien darbininką 
spaudą vokiečių, rusų, anglų, is
panų,* lenkų kalbomis ir visur 
rasite panašią proporciją “sla
pyžodžių,” kai ir lietuvių darbi
ninkų spaudoj, arba net dides
nę. Taigi d. G. D. didžiai klys
ta sakydamas,* būk “Laisvė”

UŽSIREGISTRUOKITE IKI BALANDŽIO 15 DIENAI
Pirma užbaigimo sutarties su laivų kompanija, “Laisvės” 
administracija nori žinoti, ar daug rasis norinčių važiuoti 
su ekskursija į darbininkų valdomą šalį. Todėl prašome 
norinčių važiuoti tuojau užsiregistruoti. Nesiųskite pini
gų pirma, negu bus reikalaujama. Tik išpildykite že
miau paduotą aplikaciją; iškirpkite ją ir prisiųskite 
“Laisvei” iki 1 d. balandžio šių .metų.

Aš sutinku važiuoti su “Laisvės” organizuojama ekskursija į So
vietų Sąjungą, kuri rengiama pradžioj birželio mėnesio, 1929 metų.

Vardas ------------------------------------------------------------------

Antrašas ________________________ -________________

Miestas _______________ —_______________________— <
■ f ■ y

Pilietis Jungtinių Valstijų, ar ne------------------------ —u_

Išpildę iškirpkite ir tuojaus prisiųskite:
“LAISVĖ,” 46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senink Nau- Į 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvien’ biznį, i 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą. I

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

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

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

ę Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

-J

J z

J MENDELO,
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r

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!MENDELO

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipb. , 

užsakymus (orderius). y •
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pasilieku laiba

“Luckies pagelbėjo man laimėti mano
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JUOKAI NE JUOKAI
apsi-

100, taijie

2
Hope Hampton,

Gersi žvaigždė Operos, 
Scenos ir Judžių.

ke
paluos 

štai 
kitą 
am-

Svečių buvo 
manome, kad 

Bet šiaip drau- 
vakaras

suversti
Ir šia-

ro nariai sakė, tai ir tenais vi
si dalykai greitoje ateityje pa

gerėsią. Vikutis.

i

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

«<* verw”

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVISKAS 

ŽODYNĖLIS

1

Žinovai pripažįstą, kad 
v .nm— milžiniškas padidėjimas 

rūkimo Cigaretų paeina iš pagerinimo 
Cigaretų dirbimo proceso, pritaikant prie 
to kaitinimą. Tiesa, kad 1928 metais 
Lucky Strike Cigaretų naudojimas pakilo 
augščiau, negu visų kitų Cigaretų, krūvon 
sudėjus. Tas; neabejutiškais žodžiais pat
virtina visuomenės pasitikėjimą Lucky 
Strike viršenybė.

navimą operoje. Geras įspūdis scenoje 
reikalauja, kad turėtum laibą, jauną 
figūrą. Riebinantieji valgiai negali manęs 
sugundinti. Aš užsirūkau Lucky ir pasi
lieku laiba. Lucky apkepinimo kvapsnys 
numalšina pageidavimą saldumynų. O be 
to, Lucky niekuomet neerzina man ger
klės. Net daugelį jų surūkiusf mano ba1̂  
sas vis tiek esti tyras.”

HOPE HAMPTON

<>
<

“It’s toasted"
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.
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r BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

HUDSON, MASS.

Vakarienė Puikiai Pavyko

Aido Choras bendrai su Lie
tuvių Piliečių Kliubu surengė 
vakarienę 16 d. kovo. Vieti
nių žmonių buvo nemažai, bet 
ir iš apielinkės turėjom daug 
svečių. Pirma pradėsiant va- j 

*karienę valgyt, Aido Choras i 
padainavo tris dainas, po va
dovyste drg. Permino. Vyrų 
kvartetas padainavo ir J. Krei- 
vėniūte padeklamavo “Pypko- 
rių Antifonas.” Dainos ir de
klamacija publikai patiko. 
Daugiausia pasidarbavo val
gių gaminime A. Kreivėnienė, 
Hukauskienė, Perednienė ir 
M, Kazlauskienė. Vyrai dir- 
fco’ irgi nerriažai—A. Baronas,

Grigas, M. Kazlauskas ir 
D. Morkūnas. Aūsipnkusieji 
išskirstė užsiganėdinę, nes 
valgiai buvo skanūs ir visiems 
užteko. Pelno liko ^5.

6 d. balandžio Priėšfašisti- 
nis Komitetas rengia “kelinių 
balių,” L. P. Kliubo svetainėj, 
17 School St. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Paskirta trys do
vanos.

Lietuvos politiniai kaliniai 
labai blogoj padėtyj, daugelis 
miršta iš bado. Todėl parem

kime šiuos šokius, nes visas 
pelnas eis Lietuvos politiniams 
kaliniams.

Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mo 20 kuopos mėnesiniame su
sirinkime aukojo New Bed- 
fordo įkalintiems darbinin
kams, kurių teismas tęsiasi, iš 
kuopos iždo $5; drąugai ant 
vietos aukojo sekamai: Mor
kūnas, F. Grybas, A. Baronas, 
A. Sikorskis ir P. Vaitiekūnas 
po 50c; O. Sidarienė ir P. Gre- 
viškis- po 25c; S. Kukauskas 
20c. Viso $8.20. Pinigai pa
siųsti T. D. A. Naujosios Ang- 
lijos sekretoriui.

Prisirašė prie T. D. A. 20 
kuopos O. Sidarienė. Pirma 
^kadare pradžią. Pas mus yra 
daugelis progresyvių moterų,, 
turėtų visos stot prie darbinin
kiškų organizacijų; nežinia, 
kodėl jos atidėlioja vis ant to
liaus. Dirba dirbtuvėse, kaip 

' ir vyrai, bet į organizacijų 
svarbą žiūri atšalusiai. Netu
rėtumėt laukt ilgiau, bet pri- 
sirašyt ir dirbt, kiek išgalint. 
Iš to turėsime didelę svarbą 
ir parodysite, kad ir moterys 
taip pat neatsilieka nuo vyrų 
darbininkiškame susipratime.
f, A.L.D.L.D. Kp. Kor.

(Tąsa-nuo 2-ro pusi.) 
ištikimą savo pilietį—paty
liukais kušda: “uže, uže 
nelabuosius bolševikus, 
kauliukas, tą nugrauši, 
gausi.” O tas, vargšas ir
si ir draskosi, cypia ir kojoms 
žemę drasko, piestu stoja— 
gina milioną dolerių, kaip 
durnaropių užsivalgęs. z

Dabar vėl prasidėjo naujas 
».triubelis su tuo keliaujančio 
s "organizatoriaus pono Žuko 

raportu, kur vėl prisieis ne 
vienas lašas prakaito pralieti, 
kad pasiteisinus prieš užmeti- 
musi Mat, ponas Žukas, kai
po keliaujantis organizatorius, 
su paprastais žmonėmis nieko 
bendro neturi. < 
si su 
ja “veikėjų 

i A švįlpauj 
liavoja ir i

Puslapis Penktas

“Aš užsirūkau Lucky ir

Hope Hampton, 
Garsi žvaigždė Operos^ 

Scenos ir Judžių.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone Main
Bell Oregon

9669
5136

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Tai yra šiandieninė išmintinga priemonė 
—imk Lucky vietoj riebinančio saldu
myno. Tūkstančiai tatai daro—vyrai tuo 
būdu palaiko savo sveikatą ir drūtumą, o 
moterys išlaiko savo figūras dailiai lai
ba?. Lucky Strike, puikiausi tabakai, 
mitriai suderinti ir sumaišyti, paskui ap
kepinti, kad išdk-bt tokį kvapsnį, kuris 
smagiai pavaduoja tą pageidavimą riebi- 
nančių saldumynų.

Apkepinimas paliuosųoja Lucky Strike 
nuo nešvarumų; 20.679 daktarai tatai 
pripažįsta, sakydami, kad Luckies ma
žiau teerzina rūkytoją, negu kiti ciga- 
retai. Štai kodėl žmonės sako: “Tai yra 
gerasdaiktas rūkyti Luckies.”

K 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c
“LAISVE”

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

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

, ©1929,
The American Tobacco Col; Manufacturers

Kas sukatos vakara per radio griežia Lucky Strike Šokiu Orkestrą tokias "Melodijas kurios Broadway padare Broada
way.” Ta muzika po visa sali, nuo vieno’vandenyno iki kito, paskleidžiama National Broadcasting Company tinklu.

Kovo 24 d. įvyko nepapras
tas L. A. U. P. N. Kliubo su
sirinkimas. Bet išėjo nepa
prasta komedija, kurią sulo
šė sandariečiai kliubo nariai. 
Jau buvo minėta, kad šis kliu- 
bas laisvas ir jo konstitucija 
laisva. Todėl sandariečiams 
ir socialistams nepatinka. Jie 
vis norėjo konstituciją pertai
syti, bet nevyko. Dabar, se
nai konstitucijai išsibaigus ir 
rengiantis duoti į spaudą nau
ją, pradėjo reikalauti, kad ji 
būtų pataisyta. Buvo užsi
spirta, kad tam tikslui su^ 
šaukti nepaprastą kliubo susi
rinkimą. Jų noras, tapo iš
pildytas. Čia jie kaip tik ir 
norėjo ta proga pasinaudoti, 

i bet ir šiuom sykiu jiems ne
pavyko.

Prasidėjus susirinkimui, pra
neša, kad komisija turi paga
minus pataisytą konstituciją, 
kurią ir perskaitysianti. Mat, 

norėjo kai kuriuos punk-

j ja įvairius daiktus ir tt. To 
j dar neužtenka, tie patys san
dariečiai savo vaikus leidžia 
į parapijinę mokyklą, kur 
daugiausiai poterių mokina, 
bet neleidžia į miesto viešąsias 
mokyklas.

Ar tai reikia didesnių 
mainių ?

Pas pirmeivius matosi 
leidimas. Jie dar vis neišsiju
dina taip, kaip turėtų būti. Li
teratūra dar neplatinama taip, 
kaip turėtų būti. Tik keli 
draugai tuomi darbu užsiima, 
bet negalima viską 
ant tų kelių draugų.
me susirinkime nemačiau, kad 
kas būtų platinęs literatūrą. 
Literatūros yra geros, tik rei
kia visur platinti. Naudinga 
tarpe darbininkų platinti bro
šiūras “Darbininkai ir Krikš
čionybė,” “Ką Mes Matėme 
Sovietų Rusijoj,” “Moteris ir 
Išpažintis” ir kitas. Jos ne
brangios ir lengvai galima iš
platinti. . Kliubietis.

Jis tik kalba- tus įdėti į seną konstituciją, 
veikėjais”: paklausinė- bet nesugebėjo,, todėl visą se- 

veikėjų,” kaip kuopos sto- konstituciją turėjo perra- 
ia po kolonijas, ba- šytb Pradėjus skaityti, pasiro- 
už tą piknikavimąjdė seni dalykai, tik su įdeda- 

švilpavimą, gauna apmokėti-mais punktais, todėl nariai ne- 
keliones ir sugaištis. -leido toliaus skaityti, pasakė,

|kad pilnai gera senoji konsti
tucija ir todėl ją vėl atspaus
dinti. Taigi ir šį sykį mūsų 
Sandariečiams nepavyko kon-* 
stituciją pataisyti ir įdėti 
vo fašistinius punktus.

konstituciją turėjo perra- NEW BRITAIN, CONN

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio) 
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą

> apsiginkluok nuo savo amžino priešo!
URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių 
kietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Homcopatiškų ir 
kitokių vaistų tegalima gauti pas—

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

6102 Grand Ave., kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: Juniper 9796

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:
FRANK A. URBAN’S PHARMACY 

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
_________ __________ ORDER BLANK: ____________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už 
kurį malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir 
URBOLA, su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ------------- --------
No___  ____St. or Ave.
Miestas State—

Šitame atsitikime, tupinti 
ant iniliono dolerių vištelė ne- 
kvajfkia ir nesipučia, nei jo- 
<o trukšmo ^nekelia. Ji ’net 
pasislenka į šalį, kuomet ponas 
Žukas ima 

j liones” ir 
pavimą.

Atrodo,
nei 'kiek ne garbingesnėj vie- 

j yra ir nei kiek ne geresnes 
reigas eina, kaip anas Afri-

09s pilietis, prie italioųo ir'mas, tai ne tik patys ton bėga, 
šeini-katarinkos. . . . i bet ir jų moterys eina ir dir-

Senas Vincas. !ba tuose parengimuose, auko-

iš po jos savo “ke- 
“sugaištis” už švil-!

kad ponas Vitaitis

sa-

ku-Mūsų sandariečiai ir kai 
rie socialistai visgi dideli, veid
mainiai. Jie žodžiais neva 
priešingi kunigui, bet darbais 
visuomet jį remia. Jeigu tik
tai būna kokis kunigo parengi-

Iš Chorų Komisijų Posėdžio

24 d. kovo čia buvo darbi
ninkiškų chorų komisijų posė
dis, kūpame pasitarta apie 
vasaros bendrus parengimus 
bei išvažiavimus. Į minimą 
posėdį susiUntė komisijas se
kanti chorai: Vilijos Choras 
iš Wąterbury, Laisvės Choras 
jš Hartford ir dar nesenai su
sitveręs Dainos Choras iš New 
Haven. Nuo vaikučių chore
lių tvarkymo komisijos irgi 
atsiuntė po narį, tokiu būdu 
sprendžiamais balsais dalyva
vo viso 12. Bet neteko suži
noti, kodėl niekas nėpribuvo 
nuo vaikučių chorelio iš Wa
terbury.

I šiame posėdyje plačiai ap
kalbėta rengimas dainų die
nos sekančią vasarą ir prieita 
prie išvados, kad sekantis cho
rų parengimas turės būt vie
nas iš didžiausių ir gražiausių, 
nes nutarta sutraukti visas 
dailės spėkas ne vien tik iš 
artimos apielinkės, bet mano
ma parsikviesti ir iš tolimesnių 
vietų. Kai kuriem darbam 
ant vietos likosi nuskirtos 
misijos, o kitas paliko 
tiems chorams nusiskirt.

Raportuota ir apie chorų 
stovį. Iš tų raportų pasirodė, 
ka(J menininkų spėkos pradė
jo augti, ypatingai matoma 
daug svarbos, kuomet susitvė
rė choras New Havene. Tie
sa, kol kas jis pageidauja tin
kamą choro vedėją, bet jų 
esanti viltis, kad gausią jį ir 
tas būsią ant naudos vietos 
darbininkiškam judėjimui, nes 
kuomet bus geras choras, ja
me bus jaunimo, bus daugiau 
ir gyvumo. Jau ir dabar pa
sirodė kelios merginos iš jų 
choro šiame posėdyje, o tai 
tik pradžia jų darbo. Linkėti- 

I na jų naujam chorui gerų pa- 
i sėkmių.

Vilijos ir Laisvės chorams 
sekasi gerai. Finansiniai drū
ti . abudu, nors nariais galėtų 
bdti kur kas skaitlingesni, bet 
choruose visuomet būna taip, 
kai kokiu laiku narių būna 
daugiau, tai kitu kiek mažiau.

Vaikučių choreliai irgi ge
ram stovyj. Skaičius narių 
didelis, finansų turi gerokai. 
New Britaino mergaičių cho-! 
relis, rodos, geriausiai stovi iš 
visų pusių, nors, ir Hertford o 
choreliui sekasi gana gerai ir 
narių skaičiumi beveik ne ma
žesnis. Waterbury vaikučių 
chorelis nesenai . suorganizuo
tas, tai ir nariu, kol kas, dar 
nedaug, be kaip Vilijos--Cho-

Kovo 24 d. buvo L. D. S. A. 
2 kp. vakarėlis. Buvo skani 
vakarienė ir puiki programa, 
kurią išpildė draugė M. Pa- 
ruliūtė, draugės seserys Tra- 
sikiūtės, dr-gė M. Jablonskiū- 
tė-Meškienė (Aido Choro mo
kytoja), D. Vaiteliukas, bro
liai Kežiai ir J. Kalakausku- 
tis. L. D. S. A. 2 kp. taria 
širdingą ačiū visiems Aido 
Choro nariams, kurie dalyva
vo išpildyme programos, ir 
atsilankiusiems svečiams. Bu
vo labai malonu klausyti tų 
žavėjanČių dainelių ir muzikos 
gabalėlių. Be. to, drg. J. 
Karsonas iš Lowell, Mass., pa
sakė prakalbėlę, atatinkamą 
tam vakarui, 
virš
liks ir pelno, 
giškai ir linksmai 
praleistas ir gauta net 7 na
rės į L. D. S. A. 2 kp. Tik 
nesmagu priminti, kad Wor- 
cesteryje tų garsiųjų veikėjų 
vyrų, 
vavo, 
vavo.

šiame vakarėlyj nedaly- 
tik eiliniai nariai daly-

Raudonoji Rožė.

Žinelė

Juarez.— Meksikos suki
lėlių vadai praneša, kad jų 
armija nukovusi 400 val
džios kareivių, vadovauja
mų generolo Calleso ties Es- 
calono miestu. Sukilėliai, 
apart to, dar paėmė, ,1,500 
valdžios kareivių i nelaisve.

AUTOS SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visdkių 
išdirbinių karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs ir 
turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR\tIKRA1 TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

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

RUSIŠKA : PIRTIS TURKIŠKA
FYTRA! Laike bedarbčs pirties kaina nupiginta iki r A laikui. Nuo 8 v. ryt0 iki 6 v> vak. po 6 *aL_75c ienų

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSĮPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS:
Panėdėliais ir 

utarninkaia

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

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



vkkm

Puslapis šeštas Antradienis, Baland. 2, 1929 '

VIETOS ŽINIOS
Brauni.

Jinai
417 Lorimer Street (“Lai»včs” Name), Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

REIKALAVIMAI 107 UNION AVENUE

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

L. 
mas

Penktoji Jaunųjų Darbinin
kų (Komunistų) Lygos kon
vencija įvyks balandžio mėn. 
25 diena New Yorke, 
padarys visą eilę svarbių tari
mų pačios organizacijos ir vi
sos savo d ai1 b notes reikaluose.

Visos narės ateikit, yra svar- 
reikalų aptarti.

Sekretorę.

L. D. S. A. Ill Kp. 
Nepaprasta Paskaita
• Ketvirtadienį, 4 d. balan
džio, svetainėj 218 Can Siclen 
Avė., įvyks L. D. S. A. 111 
kuopos susirinkimas ir labai 
svarbi moterų klausimu pa
skaita, parašyta drg. Abeko. 
Pradžia 8-tą vai. vakare.

Ne tik. visos narės privalo 
šiame Suvirinkime dalyvauti, 
bet kiekviena turi pasistengti 
atsivesti ir pašalinių pasiklau
syti.
«. Taipgi kviečiame visas ir vi
sus vietos ir apielinkių “Lais
vės” skaitytojus ateiti į tą 
pnūsų paskaitą.

Rengėjos.

Jaunųjų Darbininkų 
(Komunistų) Lygos 
Konvencija

Padarykite Palys 
Sau Naudos
Būkite Dr. Kaškiaučiaus 
Paskaitoje apie Nervus

langploviai Laimėjo
jį Pasekmėje didelės ir inten- 

Jsyvės kovos, Langų Valytojų 
Unijos (Window Cleaners Pro
tective Union) Lokalas 8 už
kariavo kai kurias darbavie
tes. Roxy ir Capitol‘teatrų sa
vininkai, Marcus ir Co., ir 
Bowery Savings Bankas suti
ko samdyti langaplovius tik 
tuos, kurie priklauso prie uni
jos. Tai yra didelis laimėji
mas ir tikimasi, kad greitu lai
ku unija užkariaus dar 
giau darbaviečių.

dau-

ir

per-

lai-

kurie tatai daroA Jeigu taisy
tojai blaivybės/įstatymo norė
jo bausti ne tik svaigalų par
davėjus, bet ir pirkėjus, tai jie 
turėjo tatai aiškiai pasakyti.

■

Pirkimas Alkoholinių 
Gėrimų Yra Etiškas

Kas tik ateina į Daktaro J. 
J. Kaškiaučiaus paskaitas bei 
prakalbas, visuomet galvoje 
išsineša naudingiausių žinių. 
Jomis vaduojantis, gali pas
kui, jei tik nori, taip susitvar
kyt, kad pataisyt savo kūno 
ir dvasios sveikatą ir gyveni
mą.

Ateinantį nedėldienį Dakta
ras Kaškiaučius patieks ypač 
svarbią prelekciją “Laisvės” 
svetainėje, 2-rą vai. po pietų, 
balandžio (April) 7 d. Jis 
kalbės apie nervų pajėgos iš
sisėmimą, kaip apsaugoti ner
vus nuo pakrikimo, kaip juos 
pataisyti, kuomet jau būna su
irę ir t. t.

Nuo nervų priklauso žmo
gaus ūpas; labai daug nuo jų 
priguli abelnoji sveikata, ape
titas, pasekmingumas darbe ir 
įvairiuose kituose atvejuose.

Kiekvienas turi susipažint 
su nervais apskritai ir su savo 
nervų stoviu tam tyčia.

O kas tik atsilankys į Dr. 
Kaškiaučiaus prelekciją, kiek
vienas kupinai gaus reikalin
giausių žinių iš tos svarbios;

ges arba “leidės” taip gražiai 
primargino kiaušinių.

Beje, kiaušinių mušimo 
čampionatas reikia priskaityti 
Juozukui Visockiui, kuris, iš
simiklinęs drūčiausią, paskui 
kad jau kriušino, tai kriušino 
kitų kiaušinius; pilnus kiše- 
nius prisivarė taip išmuštų 
margučių.

i PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

RIDGEWOOD, N. Y.
L. D. S. A. 132-ros kuopos susirin

kimas bus seredoj, 3 balandžio, De-< 
gulio svetainėj, 147 Thames St., 8 
vai. vakare. Visos narės ateikit, yra 
svarbiu reikalu. Sekretorė.

(78-79)

McADOO, PA.
A. L. D. L. D.- 120 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 7r balandžio, J. 
Mickūno svetainėj, 47 W. Blaine St. 
Pradžia 3:30 vai.' po pietų. Visi na
riai įsitėmykit tai ir ateikite į susi
rinkimą, nes turime svarbių reikalų 
apkalbėti. Gausit naują knygą. At- 
siveskit ir naujų narių.

Sekr. J. Stulgaitis.
(78-79)

N EW YORK IETĖM S
D. S. A. 31 kp. susirinkimas

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių JRūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

1 ir Amerikonišku Stilium

Jonas Butkus Užmušė 
Ant. "Jankauską

BROOKLYN, N. Y.— Jonas 
Butkus, 11 Evans St., Brookly- 
ne, areštuotas, kad užmušė An
taną Jankauską. Pasak polici
jos, Butkus su Jankausko pačia 
atvažiavo iš Pennsylvanijos. 
Jankauskas atsekė į Brooklyną 
Butkų su Jankauskiene. Įvyko 
kumščių, muštynės tarp Jan
kausko ir Butkaus, kiemelyj na
mų po num. 11 Evans St. But
kus parkirto Jankauską, o šis 
griūdamas pataikė galvą į bru
ką. Butkus paskui įnešė Jan
kauską vidun, paguldė jį lovon, 
o pats pasišalino iš namų, ban
dydamas pabėgti. Bet detekty
vai greit jį sučiupo.

Kaip Butkus, taip ir Jankau- 
kas buvę Pennsylvanijos mai- 
nieriai.

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugijos Kvartalinis 

susirinkimas įvyks seredoj 3 d. ba
landžio, 1929 m., “Laisvės” svetainė
je, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai ateikite, nes yra svarbių rei
kalų. Pasistengkite ir mokesčius už
simokėti. Sekr. J. A Draugelis,

PHILADELPHIA, PA.
D. S. Ą. 80 kuopos susirinki- 

bus seredoj, 3 balandžio, po No. 
928 E. Moyamensing Avė., 8 vai. va
kare, 
bių

GRAND RAPIDS, MICH.
Teatras!—“žmogžudžiai”

Penkių veiksmų gyvenimo vaizdas, 
parašytas garsaus rašėjo, Togoboč- 
nyi. Veikalas plačiai atskleidžia 
daugybę nepermatomų mums priežas
čių, delei kurių ir įvyksta toji baisi 
tragedija. Rengia Lietuvių Dailės 
Choras subatoje, 6 d. balandžio (Ap
ril), 1929, Liet. Sūnų ir Dukterų 
Draugi jūs svetainėj, 1057 Hamilton 
Ave. Prasidės 7:30 vai. vakare.

Rengėjai.
(78-80)

L. 
įvyks ketvirtadienį, ketvirtą d. ba
landžio, pas draugus Paskačimus, 
1048 Bryant Ave., Bronx, N. Y.

Šį sykį nei viena narė neturi pai
syt kliūčių ir pribūt į susirinkimą. 
Draugės, mes turime avkalbėt visą 
eilię gan svarbių dalykų,* taipgi tu
rėsim išsirinkti naują organizatorę, 
nes esanti apleidžia N. Y.

Sekr. K. S—te.
(78-79)

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENfi

Savininkė

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika-
S., 114 

Tel. ?

REIKALINGA patyrę moterys prie 
išrinkimo svederių skarmalų. —

I. EISENBERG CO., 55-57 Montrose
Ave., Brooklyn, N. Y. (78-80)

DR. A.LCEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0788

SALES—PARDAVIMAI
t 1

Telephone, Stagg 4401

PARSIDUODA general krautuvė, lai
koma visokių daiktų. Biznis į- 

dirbtas per 5 metus. Yra 4 kam
bariai gyvenimui, taipgi lysas ant 2 
metų. Randa $30.00 į mėnesį. Gera 
proga pigiai pirkti, nes turiu greit 
parduoti. Kreipkitės po No. 167 
Hobart Ave., Bayonne, N. J.

(78-89)

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

V- ' 'JUNIPER 7 64Ą ~ * J ~

S RALPH KRUCH d

FOTOGRAFAS■’ • ; 1 > *»•. . * , 'ii . . I ’* A . V Z' f
65-23 Grand AvEisibėt

" 1 MAŠPETH. JN. Y

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT. CIRCULA
TION, ETC., REQUIRED BY THE 

ACT OF CONGRESS OF 
AUGUST 24, 1912.

Of Laisvė published daily excent 
Sunday at 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y„ for April 1st, 1929. 
State of New York 
County of Kings ss.

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Frank Buknys 
who, having been duly sworn ac
cording to law, deposes and says 
that he is the business manager nf 
the Laisvė and that the following 
is to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the ow
nership, management (and if a daily 
paper, the circulation), etc., of the 
aforesaid nublication for the date 
shown in the above caption, required 
by the Act of August 24, 1912. em-1 
bodied in section 443, Postal Laws 
and Regulations, printed on the re- 

Qnkn knnio-QQ t -- t - --1 verse of this form, to wit:
'Srities. Į 1. That the names and addresses

Kaip jau buvo karta minė- of. the publishers, editor, managing!
editor, and business manager are: I 
Publisher Lithuanian Co-operative į 
Publishing Society, Inc., 46 Ten Eyck 
S^;.. Brooklyn, N. 'Y.

Editor, William Rhodes, 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Managing Editor. William 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, 

Business Manage/, Frank 
46 Ten Eyck St., Brooklyn.

2. That the owner is: (If owned 
by a corporation, its name and ad
dress must be stated and also imme
diately thereunder the names and 
addressses of stockholders owning or 
holding one per cent or more of to
tal amount of stock. If not owned 
by a, corporation, the names and ad
dresses of the individual owners 
must be given. If owned by a firm, 
company or other unincorporated 
concern, its name and address, as 
well as those of each individual 
member, must be given.) Lithuanian 
Co-onerative Publishing Societv. Inc., 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.; 
President, Joseph Weiss, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.; Secretary, 
George Nailey. 139-33—86th Ave., 
Jamaica, N. Y. :Treasurer, Joseph 
Undjus, 46 Ten Eyck St., Brooklyn,

3. That the known bondholders 
mortgagees, and other security hol
ders owning or holding 1 per cent 
or more of total amount of boinds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there are none, so state.) Kazys 
Palsis, 46 Ten Eyck St., Brooklyn,

» Katalikų kunigas John A. 
Ryan, profesorius Katalikų U- 
niversiteto Amerikoj,rašo laiš
ką “The Commonwealth” žur
nale apie blaivybę. “Nei Aš
tuoniolikta Konstitucijos patai
sa, nei gi Volstead įstatymas 
nedraudžia pirktis svaiginan
čius gėrimus,” i 
Ryan. Tuo būdų, daro išvedi
mą jis, negali būti jokio le^a- ta, šios paskaitos yra ruošia
mo ir moralio primetimo tiems, mos rūpesčiu Amerikos Lietu-

Čeverykų, Siuvėjai 
Laimėjo Keletą Streikų

Independent Shoe Workers 
(Nepriklausomoji Kurpių Dir
bėjų) Unija vėl laimėjo strei
ką dviejose dirbtuvėse, kurios 
samdo 130 darbininkų. Greit 
bus laimėta ir trečioji dirbtu
vė, kurioj dirba apie 300 dar
bininkų. Pastaruoju laiku ši 
organizacija turėjo visą eilę 
kovų ir visur ji buvo laimė
toja. Viena iš paskiausiai 
pasirašiusių sutartį kompani
ja buvo Delman Shoe Co., po 
num. 334 E. 37th St., New 
Yorke. Joje dirba apie 85 
darbininkai.

vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos pirmos kuopęs.

Pats Dr. Kaškiaučius savo 
apsiėmimo laiške leidžia su
prast tos temos svarbą, rašy
damas :

“Sveika, mikli nervų siste
ma yra didžiausios svarbos 
daiktas kaip protui, taip ir 
kūnui aplamai. Būtinai rei
kia kiek platėliau susipažin
ti su šitos sistemos normalė
mis pareigomis, ypač kada ji 
pradeda šlubuoti ir pergreit 
pavargsta, prilįsta.”
Įsitėmykite ateinantį nedėl

dienį, kad jis uždyką, bergž
džiai jums nepraeitų. Jeigu 
nieko daugiau sau gero neat
liksite tą dieną, o tik ateisite 
pasiklausyt Dr. Kaškiaučiaus 
prelekcijos, tai tas vienas, da
lykas padarys jums tą dieną 
užtenkamai naudingą ateičiai.

46 Ten

Rhodes, 
N.’ Y.
Bukn ys, 
N. Y.

BROOKLYN PARAMOUNT
Flatbush & DeKalb Avenues

PAUL
ASH

pasigauna jas, sustato į eilę 
karštai jomis žaidžia

“SUMMER SPORTS”
Paul ir jo gengė $6 vertoje mu
zikalioje mergaičių parodoje pi
giomis kainomis! Jūs niekad ne
sate matę nieko panašaus! Su 
Alpx Morrisonu, golfo žvaigžde!

Ateikite! Pamatykite ir Išgirskite 
paslaptingų pasaulį, kur Rytai su
sitinka su Vakarais— virpėte vir
pėsite nuo šios keisčiausios meilės 
istorijos, kokia tik kada buvo 
statyta! ,
WALLACE BERRY &

FLORENCE VIDOR
savo pirtnose ištisai-šnekančiose 

judžio rolėse veikale

"CHINATOWN NIGHTS”
Paramodtho Perdėminiai-Kalban- 
tysis Judis, paremtas ant apy

sakos “Tong’ų Karas”
MURTAGH VARGONŲ
KONCERTAS

Atsiminkite! Paul Ash vėl 
ko savo garsias “WHOOPEE 
PARTIES” kas vakarą 9:30!

Velykinė Ateities Žiedo 
Pramoga Pavyko

Nesitikėta, kad Velykų 
noje bus tiek svietelio Atei
ties žiedo Draugijėlės paren
gime “Laisves” svetainėje, 
kiek ištikro buvo. Tai vienas 
iš sėkmingiausių parengimų. 
Vaikų kanklių orkestrą ir At
eities žiedo vaikučių chorelis 
(vadovaujamas Amelijos Jes- 
kevičiūtės) ; mergaitė solistė, 
paskui deklamatorė—visi pro
gramos punktai padarė pui
kaus įspūdžio. Buvo ir moterų 
rūkymo kontestas. Kadangi 
vienas draugas ketino rytoj 
specialiai parašyt apie šį pa
rengimą, todėl nei vardų, nei 
kitų smulkmenų dabar nemi
nėsiu.

Šokiai buvo tikrai smagūs; 
gražių jaunų mergaičių—kaip 
šieno. Senberniai, ne t tik 
jaunuoliai, turėjo užtektinai 
šokimo partnerkų. Visi jau
tėsi, kaip namie, be jokių ce
remonijų. “Laisvės” svetainė 
ne juokais darosi visuomeninė, 
ypač jaunimo pasilinksmini
mo, įstaiga.

Beje, aš dar ir iki šiol ne-
išrišu klausimo, kokios drau-

die-

4. That the two paragraphs next 
i above, giving the names of the ow- 
iners, stockholders, and security hol
ders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security hol
ders as they appear upon the books 
of thę company . but also in cases 
where the stockholder or security 
holder appear upon the books of 
the company as trustee dr jn any 
other fiduciary relation, the name 
of the persoh or corporation for 
whom suqh trustee is acting, is gi
ven; also that the said two para
graphs contain statements embracing 
affiant’s full knowledge and belief 
as to the circumstaces and condi
tions under which stockholders and 
security holders who do not appear 
upon the books of the company as 
trustees, hold stock and securities in 
a capacity other than that of a 
bona fide owner; and this affiant 
has no reasem to believe that any 
other person; association, or corpo
ration has any interest direct or 
indirect in the said'; stock, bonds, or 
other securities than as so stated 
by him.

5. That the 
copies of each 
catįon sold or 
the'mails or otherwise, to paid sub
scribers during the six months pre
ceding the date shown above is 11,- 
200. This information ir required 
from daily publications only.)

> FRANK BUKNYS,
BusinessManager.

Sworn to and subscribed before 
me this 26th day of March, 1929.

(Seal) 
JOSEPH LeVANDA.

My commission expires March 30, 
1930).

than as so stated

average number of 
issue of this publi- 
distributed, through

I lietuvaitė Fotografistė
| Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom
i Paveikslus ,

Studija atdara kiekvieną dieną ir
1 nedėliomis nuo 9;30 iki
| 5 vai. po pietų.
JMARGARETA VALINCIUS■
Į Room 32, Weitzencom Bldg.,
I PUBLIC SQUARE
j ‘ WILKES-BARRE, PA.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima. Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė o 
milijonai dar nežino apio tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY

OINTMENT. >

Doksnis Ointment Co.
518 MAIN 6T. ’ BOX 352
HARTFORD, CONN. U.S.A.

Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

- - - - - - $203- - - - - -
Iš N. York į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V. 

$5 įeigų taksus) < 
3-čia klesa

Pinigus persiunčiain grei
tai ir žemomis ratomis

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American line
60 BBOADWAY, NEW YOBK

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

mėnesio; gali randavoti vienas arba 
du* draugai, atskiri įėjimai, gražiai 
ištaisyti. Galima ir pietus pagamin
ti nedėliomis, jei kas norės, tik turi 
išanksto užsisakyti.

G. M. KANTON, 
348JL Third Ave.
Pirmas Floras,

Tel., Stagg 9108

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

arti 168th St.
BRONX, N. Y.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVAJ. KENTS
Barber Shop

209 East Westfield Avenue 
Roselle Park, N. J.

Del vyrų, moterų ir vaikų 
plaukai apkerpama gražiai, 
nes daug metų patyrimą turiu 
šiame amate. Taipgi galite 
gauti visokių reikalingų toni
kų del sulaikymo plaukų nuo 
slinkimo.

J. KENTRUS, Savininkas
(59-82)

1 .

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros ligų, vidurių, širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo, šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo, (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATISKA ATY- (T*-( fį fįfį 
DA IR PATARNAVIMAS J) I ĮMJU 
IKI PAGYDYMO K

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.

ANDREW EGAN, M. D.
1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

Newarke Naujiena
Kiekvienam vietiniui ir atvyks

tančiam į NeWarką žinotina vie
nas svarbus dalykas. MODER
NIŠKA VALGYKLA (RESTAU
RANT), mandagus patarnavimas. 
Kada pas mane atsilankysite, pa
valgę nesigailėsite, nes visuomet 
šviežias maistas. Pavalgę galėsi
te pernakvoti, nes. užlaikau puikų 
viešbutį su žentą kaina. Antrašas:

WILLIAM ALIS
(ALIŠAUSKAS)

Ferry St. Newark, N. J.189

J LIETUVĄ
Visiems savo draugams, koštu- Į 

..meriams, pažįstamiems, kaimy-s 
įnams ir plačiai visuomenei bend-; 
rai, turiu garbės pranešti, kad; 
šį metą rengiu Lietuvon Ekskur-j 
siją, kuriai pats asmeniškai vado-- 
vausiu. Išvažiuosiu Gegužės; 
18-tą Dieną, Baltic Amerikos Li-< 
nijos laivu “Lituania,” iš New i 
York, tiesiai, be jokio persėdimo, j 
į vienintelę Lietuvos Respublikos; 
prieplauką. Klaipėdą. ;

Ši Ekskursija tai. pirmutinė A- į 
merikoje, kur ištisas didelis lai-ž 

3vas bus pavedamas VIENIEMS i 
^LIETUVIAMS. Todėl prašau vi- 
< atkreipti į šį faktą didelę domę 
hr prisiminti mūsų tautos svarbų
jį obalsį LIETUVA LIETU- 
sVIAMS! Gana jau svetimiems 
^tarnauti! Remkime patys save J 
^keliaudami per vienintelę Lietu
-vos prieplauką, Klaipėdą.
| Kurie manote šį metą atlan- > 
-kyti, pamatyti savo gimtinį kai-s 
-mėlį, pasveikinti savo seną tėve-c 
-lį ir motinėlę, tai ši Ekskursijai 
-patogiausias laikas keliauti. Lai-i
- ko nedaug. Ruoškitės dabar. Del f 
į visų informacijų kreipkitės sekan-i
čiu adresu JUOZAS AMBRAZIE- 

-JUS, 168 Grand St., Brooklyn, N. E
- Y., Lietuvių Laivakorčių Agentų E 
-Draugijos Amerikoje pirmininkas J

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
NMaspeth

del pa- 
priimti.

Lelijų Šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunčlią
Seneso ploki čiukių

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

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

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

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

Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Džiugelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžoli^ 
Valerijono šaknų 
šal mėčių

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedord Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYflERIOS 75 CENTAI

Phone: Greenpoint 42017, M6t, 1S14.




