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1 Tūkstančiai Belgijos 
Vergų Miršta1 

Badu Congoj

Pirma* Lietuvių Darbi'

ninku Dienrašti*

Išeina Kasdien, Apart

CAPE TOWN, Pietų Af
rika.— Čia gauta praneši
mas, kad Belgijos Congo 
(Afrikos krašte) tūkstan
čiai negrų vergti miršta nuo 

a bado iš priežasties neder- 
* liaus.

Belgijos valdžia, kuri val
do tą kraštą ir išnaudoja 
vergus gurno laukuose, nesi
rūpina sušelpti badaujan-1 
v • |
C1L1S.

1 N edėl dienių

No. 79

Jiminez Tuojau Bus i 
Užimtas, Sako Calles

/•'.MEXICO CITY.— Prane
šama, kad dviejuose • svar
biuose frontuose laimėjo 
valdžios spėkos prieš sukilė
lius. Dabar generolas Cal
les mobilizuoja valdžios spė
kas atakuoti sukilėlius Ji-

- minez mieste Chihuahua

Pacifiko pakraščio srity.
Generolas Calles praneša, 

kad valdžios spėkos turi už- 
< V ėmusios pusę Jiminez mies- 
x to ir kad jis mano, jog po 

atnaujintos atakos neliks 
nei vieno sukilėlio mieste.

Taipgi pranešama, kad 
valdžios spėkos užėmė Li
mon ir Quelite Pacifiko pa

kraščio fronte ir kad suki
lėliai apleidę La Cruz mies-

Generolas Jaime Carrillo, 
komanduojantis valdžios 
spėkas Sinaloa valstijoj^, 
informavo valdžią, kad jis 
tuoj aus ten atnaujins ataką 
prieš sukilėlius.

Suvirs 100 sukilėlių tapo 
užmušta pirmadienį susikir- 

4 time Sinaloa valstijoj ir 50 ; 
tapo suimta. Tik dvidešimts 
valdžios kareiviu žuvo. Tarp 
suimtųjų yra keletas “chris- 

‘ teru” (religinių agitato
rių).

83 Metų Moteris Bandė 
Nusižudyti Del Skurdo

NORTH BERGEN, N. J.
— Išleidus paskutinius sa- 

pinigus ir atsidūrus ba- 
(fo pavojuj, moteris Helen 
Metz, 83 metų amžiaus, ban
dė nusižudyti iššokdama 
per langą.

>
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Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jū* Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re-

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Balandžio (April)) 3, 1929Telephone, Stagg 3878

Nacionalė Mainierių Unija, tai žibintuvąs, nušviečiantis mainieriams kelią linkui geresnių darbo sąlygų, linkui 
geresnio gyvenimo. Visi mainieriai turi ją remti, tun'taptr jos Tiariaik Nacionalė Mainierių Unija yra klasi

nės kovos unija. Lewiso mašinos unija yra bosų įrankis.

2,500 TEKSTILĖS DARBININKU SU
STREIKAVO NORTH KAROLINOJ

Streiką Vadovauja Nacionalė Tekstilės Darbininkų Unija;
Kovoja Prieš Pašalinimą 60 Darbininkų

| GASTONIA, N. C.— Die- 
jniniai ir naktiniai tekstilie- 
!čiai darbininkai, dirbanti 
'Manvile-Jencks kompanijos 
;Loray dirbtuvėj, pirmadie- 
jnį paskelbė streiką. Viso 
sustneiklavo apie 2,500 dar
bininkų.1 J streiką darbinin
kus išvedė Nacionalė Teks
tilės Darbininkų Unija.

Darbininkai nutarė strei
kuoti lokalo 
kuris įvyko 
dieni.

Paskelbus
2,000 darbininkų susirinko į 

I masinį mitingą netoli dirb
tuvės vartų. Į streikierius 
kalbėjo Fred E. Beal ir 
George Pershing, Naciona- 
lės Tekstilės Darbininkų 
Unijos brganizatoriai.

Lokalus planuoja atsi
šaukti į visos šalies darbi
ninkus paramos pietinių 
valstijų streikuojantiems 
darbininkams. Planuojama

susirinkime, 
pereitą šešta-

streiką; apie

Vietos bosai ir kapitalistų 
laikraščiai jau rėkia, kad 
unijos vadai esą “foreine- 
riai” (svetimšaliai). ' Beal

ir Pershing, amerikonai 
žmones, pastarasis generolo 
Pershingo giminaitis, pa
smerkė tas bosų atakas, kai
po pastangas padalinti dar
bininkus.

Iš penkių streikų, kurie 
nesenai įvyko pietinėse val
stijose, nei vienas nebuvo 
unijos vadovaujamas; mat, 
darbininkai čia veik visai 
neorganizuoti, šis yra pir
mutinis sąmoningai suorga
nizuotas streikas. Jį vado
vauja kairiųjų darbininkų 
unija.

Streiko situacija susidarė, 
kuomet dirbtuvės viršnini- 
kai prašalino 60 darbininkų 
už prisirašymą prie Natio
nals Tekstilės Darbininkų 
Unijos, ir rengėsi juos iš
mesti iš kompanijai priklau
somų stubų.

Darbininkai sustreikavo 
ir reikalauja ne tik sugrą
žinti tuos darbininkus, bet 
taipgi reikalauja pakelti al
gas, sutrumpinti valandas 
ir pripažinti uniją. Darbi
ninkai dabar verčiami dirt^ 
ti 12 valandų į parą.

Pakvaišęs Negras Nu
šovė 2 Žmones

Newarke
NEWARK, N. J.— Apie 

10 vai. antradienio rytą ne
toli Sherman Ave. ir Astor

HelenĮSt PakYaiš?s negras bėgda-

Eksportas Pakilo ant
20 Nuošimčiu

WASHINGTON.—Robert 
C. Lamont, prekybos sekre
torius, praneša, kad Jungti
nių Valstijų eksportas per
sausio ir vasario mėnesius 
buvo 20 nuošimčių didesnis, 

♦ negu per tuos du mėnesius 
1928 metais.

Jis taipgi pranešė, kad 
automobilių kasmet viduti
niai eksportuojama už su
virs $650,000.

Per sausio ir vasario mė
nesį eksportai siekė suvirs 
$916,000,000.

mas nušovė du žmones ir 
tris sužeidė. Vienas iš su
žeistųjų yra policistas.

Kurie matė tą įvykį, pa
sakoja, kad išbėgęs negras 
pradėjo šaudyti į policistą 
Thomas Hackett. Negras 
bėgo šaudydamas. Policis
tas jį vijosi. Bėgdamas ne
gras du žmones nušovė. Po
licistas peršovė negrą.

Negras esąs tūlas James 
___ Jis ligoninėj randasi 
mirtinoj padėtyj.

Vlldžia Pradėjo Samdyti 
370 Blaivybės Agentų

Tauragės Pučo Byla 
Paskirta?

Teko sužinoti, kad balan
džio 23 d. kariuomenės teis
mo išvažiuojamoj sesijoj 
Šiauliuose paskirta Taura
gės “pučistų” didžioji byla. 
Iš 100 kaltinamų, kaltinamų
jų suole būsią 58 asmenys, 
kiti del stokos ganėtinų įro
dymų paleisti. Liudininkų 
būsią virš 100. v

Kurčiai Protestuos 
Prieš Kalbančius

Tarėsi Del Nuskandinimo 
Kanados Laivo

Kongresmanas /Pasidavė Su- Nacionalistai Nužudė 2,000 
areštuoti už Būtlegerystę Ninghaichow MiesteNinghaichow Mieste

Žinios iš Lietuvos
Cukraus Įvežimas

Pernai Lietuvon įvežta ir 
suvartota 24,998 tonai > cu
kraus už 19,671,000 litų. 

$ 1927 m. 23,170 tonų už 20,- 
534,000 litų. Apskaičiuoja
ma, kad į vieną vagoną tel
pa 15 tonų cukraus. Tokiu 
būdu 1928 metais Lietuvon

WASHINGTON.— Val
džios viršininkai antradienį 
užbaigė planus padidinimui 
blaivybės agentų skaičiaus. 
Pradėjo samdyti 270 blaivy
bės agentų ir 100 specialių 
tyrinėtojų.

■ ,__ _______  _____
įvežta 1,660 vagonų cuk- •“---- Tr* i • v •raus. Kiekvienam Lietuvos 
gyventojui tOpką ‘po 10 ki
logramų per metus.

Iš Lietuvos cukriniai 
runkeliai vežami j Latviją; 
Lietuvoj gi nėra nei vieno 
xukraus fabZ^o.

SPRINGFIELD, Mass.— 
Visoj šaly prasideda bruz
dėjimas tarp sunkiai galin
čių ir visai negalinčių gir
dėti žmonių, susiorganiza
vusių į kliubus. Jie organi
zuojasi sukelti visoj šaly 
protestą prieš įvedimą kal
bančių judžių ir panaikini
mą tykiųjų filmų. Jie ruo
šia peticiją krutamu paveik
slų išdirbę jams ir rodyto
jams.

. , Kurčiai sako, kad dabar
Tokatlian viešbučio į stubą jie negali pasinaudoti kru-

Trockis Apsigyvens 
' Turkijoj

KONSTANTINQPOLIS.- 
L. Trockis, išvytas iš Sovie
tų Sąjungos už kontr-revo- 
liucinj veikimą, persikėlė iš

Konstantinopolio- priemies
ty Perą.

Iš to daroma išvedimas, 
kad Vokietijos valdžia at
metė jo prašymą leisti jam 
laikinai apsigyventi Vokie
tijoj ir kad jis pasiliks Tur
kijoj ant ilgoko laiko.

tarnais paveikslais, nes juo
se parašų nėra, o jie negir
di 'kalbų. Jie reikalaus, 
kad nors parašai būtų 
paveiksluose, jeigu pasiliks 
kalbantieji judžiai.

ČIAGIMIUI GRĘSIA 
DEPORTAVIMAS

Plovė Auksą per 15 Mėty, 
Tapo Įkalintas už Vagystę

WASHINGTON.— Vals
tybes sekretorius Stimson 
ir generalis prokuroras 
Mitchell pirmadienį tarėsi 
del nuskandinimo Kanados 
laivo “I’m Alone”. Viešai

PITTSBURGH.—Stephen 
Rojak, gimusiam Braddock, 
Pa., 1900 m., gręsia išdepor- 
tavimas, kaipo svetimšaliui, 

JOHANNESBURG, Pietų nelegališkai atvažiavusiam į 
Afrika.— Čia ir kituose Pie
tų Afrikos miestuose už
drausta chinams važinėti 
busais kartu su baltaisiais. 
Taipgi jiems uždrausta įeiti 
i viešus parkus ir teatrus, 
kur yra baltieji kapitalistai.

Afrikoj Chinai Neleidžiami 
Su Baltaisiais

Roma.— Italijos fašistų 
spauda praneša, kad tarp 
fašistinės valdžios ir Vati
kano padaryta sutartis bus 
ratifikuota pradžioj birželio 
mėnesio.

šia šalį.
Esant penkių metų am

žiaus, jis buvo tėvu išvežtas 
į Čekoslovakiją. 1926 me
tais jis įvažiavo į Jungtines 
Valstijas slaptai. 'Čekoslo
vakijoj būdamas jis tarnavo 
tos šalies armijoj.

Pirmadieni čia teisėjas 
Nelson McVicar nusprendė, 
kad Rojak prarado savo pi
lietybę, kuomet jis prisiekė 
ištikimai tarnauti svetimai 
šaliai.

PHILADELPHIA.— Eli
jah Pierce, 64 metų am
žiaus, iš Westmount, N. J., 
per 15 metų dirbo Jungtin. 
Valst. pinigų išdirbystėj tarp 
milionų dolerių pinigų. Jis 
dirbo tame skyriuj, kur iš
dirbama auksinės dvide- 
šimtdolerinės. Jis dirbo 
prie plovimo aukso ir gavo 
labai mažą algą.

Pierce mažai uždirbda
mas prasiskolino. ■ Pradžioj 
kovo mėnesio jis tapo įtar
tas pavogime kelių šmotelių 
aukso. Jis tapo suareštuo
tas ir, sakoma, prisipažino 
prie kaltės. Dabar jis įka
lintas iki teismo.

CHICAGO.— Kongresma- 
nas M. Alfred Michaelson 
pirmadienį čia federaliame 
name pasidavė suareštuoti 
už laužymą blaivybės -įsta
tymo. prieš jį buvo išim- 

, Jis bus tar
domas gėgužės 6 d. Jungti
nių Valstijų distrikto 
me Key West, Fla.

neskelbiama, prie kokio iš- tas warrantas.
_ 1 ___  _ •• • — • i t • V •__ * z-J <3 r\»z\ /vi i f\rvedimo jie priėjo, kokį žing
snį daryti susikirtime su 
Anglijos imperializmu, ku
ris gina degtinės gabento
jas.

Ukrainos Mokslininko
Išradimas

Ukrainos Mokslo Akade
mijos narys Plotnikovas su
rado būdą chemiškai gry
nam aluminui gauti iš pa
prasto ir net smarkiai už
teršto alumino, vartodamas 
skystą paprastos tempera
tūros elektrolizą. Akademi
ko Plotnikovo būdas pa
grindiniai pakeičia alumino 
gavimo procesą technologi
joj. Vartojant šį būdą ne
reikia vargti žaliavą valant.

Žuvo 11 Nuo Audry
COLUMBUS, Ohio.—Pir

madienį nuo audrų žuvo 11 
asmenų pietvakariuose ir 
vidur-vakarinėse valstijose. 
Padaryta nemažai nuosto
lių.

“Konkė” Gyvuoja

Savivaldybių departrhen- 
tui nepatvirtinus miesto; ta
rybos nutarimo del “kon- 
kės” likvidavimo, ji pasilie
ka neribotam; laikui.
“Konkė” yra arkliais trau

kiamas gatvekaris.

CHEFOO, Chinija.— Na
cionalistų kareiviai, po ko
manda generolo Liu Cheiiu 
nien, pirmadienį smarkiai 
sumušė sukilėlių armiją, ko
manduojamą gener., Chang 
Tsung-chang. Nacionalis
tai nužudė 2000 sukilėlių,

teis- kuomet pastarieji puolė 
miestą Ninghaichow. Smar- 

, kuomet 
sukilėliai per sieną veržėsi 
į miestą.

Chang buvo pasiryžęs 
nakties metu užpulti mies
tą ir užimti.

Mūšis sustojo antradienį. 
Sakoma, sukilėlių vadai 

i pradėjo vesti susitaikymo 
derybas su nacionalistų va
dais. Maršalas Chang pa- 
siūlinęs $50,000 (auksu) ge
nerolui Liu už jo pasidavi- 
ma, bet, sakoma, pastarasis 
reikalaująs $250,000.

Chang, užėmęs miestą 
Chefoo, reikalavo nuo to 
miesto prekybos buto $500,- 
000 vedimui karo.

■ Pranešama, kad Nankin- 
go valdžios armijos artinasi 
prie miesto Hankow?

Hankowo vadai, kurie iš-, 
ėio pričš Nankingo valdžia, 
išleido pareiškimą prieš 
Chiang Kai-sheką, kuris 
dabar yra Chinijos prezi
dentu.

Michaelson, žinomas kai-;kus mūšis įvyko,
kupo “sausasis” atstovas, 

ris balsdvo už Jones bilių 
aštriai bausti butlegerius, 
kaltinamas importavime, 
transportavime ir turėjime 
degtinės.

Jis tapo paliuosuotas 
sidėjus $2,000 kaucijos.

li z-

Sovietai Perka Mašineriją

LONDONAS.—Sovietų Są- 
junga padarė kontraktą su 
Platt Brothers anglų firma, 
nupirkimui tekstilės dirbtu
vėms mašinerijos už $500,- 
000, pasak “Evening Stan
dard” pranešimo. Kontrak
tas padarytas bėgy dabarti
nio lankymosi Anglijos in
dustrinės misijos Maskvoj, 
laikraštis pažymi.

Sovietų Sąjungoj
Traktoriai Baltarusijos 

Kolektyvams
Kovo mėnesį Bielkoopso- 

juzas gauna 13 traktorių 
sistemos “Fordson” ir “In
ternational.^ Pastarieji jau 
išskirstyti didesniems žemės 
ūkio kolektyvams. Šiuo lai
ku Baltarusijos žemės ūkio 
kolektyvuose yra 39 trakto
riai.

Peršovė Pačią Del Katės

JACKSON, Tenn.— Her
bert Crane įsake savo pa
čiai, kad ji neišmestų lauk 
katės. Bet ji nepaklausė jo 
įsakymo ir išmetė. Jis su
pykęs pasiėmė revolverį ir 
peršovė pačią i krūtinę. Pa
ti nugabenta į ligoninę, o 
vyras padėtas į kalėjimą.
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AMERIKOS SPAUDOS IMPERIALISTI
NES KROKODILI AUS AŠAROS

perializmo atsinešimą linkui 
Sovietų. Ką Amerikos ka
pitalistai daro ir > trokšta 
slaptai, tą Herrickas išple
pėdavo viešai.

Herricko mirtis tik pri
mena mums vieną svarbiau
sių užduočių pasaulio darbi
ninkijos, būtent

APŽVALGA
Raudonosios Armijos Vadas 
ir Darbininkij Mases

Šiandien Sovietų Sąjun
gos Karinės Tarybos pirmi
ninku yra draugas Voroši
lovas. Tai senas bolševikas. 
Jam pavesta vadovaut Rau
donajai Armijai. Bet tas 
jo neatitraukia nuo domėji
mosi visais bėgamais politi
kos klausimais ir reikalais. 
Atbulai, būdamas vyriausiu 
vadu Raudonosios Armijos, 
d. Vorošilovas dar tampriau 
susiriša su kraštjp ekonomi
niu ir politiniu gyvenimu, 
dar atsargiau seka višą gy
venimo ! bėgį, dar aįcyviaū

Francijoj numirė Myron 
T. Herrick, Jungtinių Vals
tijų ambasadorius. Kiek 
daug gailių ašarų prie jo 
karsto lieja Amerikos bur
žuazinė spauda! Apverkia 
Herricką vienais ir kitaip. 
Negyvą jį ištiesia į baisiau
si milžiną, tartum jis būtų 
buvęs didžiausias didvyris 
išauštančios naujos gady
nės. <
\1 Netgi ir Francija tapo 
“pravirkdinta”. New Yorko 
“Times” praneša, kad delei 
vargšo Herricko/ mirties ap
siliejo ašaromis net visi ak
li buvę kareiviai. Giliau
sias nuliūdimas užviešpata
vęs visuose nelaimingos 
Francijos kampuose.

' Bet tai juk tik kapitalis
tinės spaudos blofas. Be 
buržuazinės, imperialistinės 
spaudos redaktorių krokodi
liaus ašarų, niekas daugiau

^ nerauda prie' Herricko kar
sto. iBent jau plačioji dar
bo liaudis, bent jau buvę 
pasaulinio karo kareiviai! niai sąmoningiems darbi-; svarbesnį eKonominį ir poli- 
neturi ko nusiminti delei 'ninkams. Kuomet imperia-klausimą. Skaitlinėmis, 
mirties vieno iš Amerikos Ostiniai Herrickai ruošia1 ūktais jis nurodo, kas jau 
imperializmo gončiu. jkara prieš Sovietu Respub- Intsiekta, žemės ūkyje ir pra,-

Mvron T. Herrickas buvol^ąf tai Komunistų Inter-įmonėje ir prie ko siekiama, 
atstovas Amerik imperializ- nacionalas mobilizuoja dar- Nurodo tuos trūkumus, ir

1 AI MnininiQ avnimui keblumus, su kuriais tenka

* v viiuiiu 4.^ Viivvvv

~ x vvi gynimą kiaUso darbo masių pulso. Sovietų Respublikos Kitas Mat> Spvietų Raudonoji Ar- 
Amerikos imperialistų at- mįja ypa ginkluota spėka 
stovas Francijai gal taip^at-| masių. Jos visa vadovybė 
virai nekalbės apie ruošia-, yra Rietaį susirišus su gy- 

veniniu darbo masių. Rau
tas darbas eis pirmyn vis donosįos Armijos vairas yra 
^ie^.7. J asauho .plRtokratija: rankose kovotoju 
pasilieka galąsti savo dantis (....................
pries proletarinę valstybę, prįešakyje jų šiandien sto- 
kunos gyvavimas neduoda vi Vorošilovas.

revoliu
cionierių, ščyrų bolševikų.

jiems ramybės. O Ameri
kos kapitalistai, kuriuos Leningrado gubernijos
Herrickas taip ščyrai atsto-; Komunistų Partijos orgam- 
vavo Francijoj, yra vado- |Zacijos konferencijoj d. Vo- 
vaujama jėga toj plutokra- rošilovas atstovavo partijos 
tijos konspiracijoj. įCentralmį Komitetą ir už jį

Buržuazinės spaudos im- ■ raportavo. Tai be galo įdo- 
perialistinės krokodiliaus mas J° .tas raportas. . Jis 
ašaros delei Herricko mir-j Plečia ir apima kiekvieną 
ties neužmuilins akių klasi- gyvenimo fazę, kiekvieną 

sąmoningiems darbi- svai’besnį ekonominį ir _poh-

mo Francijoj. Per jį Wash- bininkus gynimui jos. 
ingtoiias duodavo įsakymus ' ---- ~--------
Franc, valdžiai. Jo nebėra, i
jis pakratė kojas, bet vie-' IŠRADO STEBUKLĄ 
ton jq bus pasiųstas kitas, 
toks pat imperializmo gon-

-----------j, — -------- ...—... 
susidurti socialistinės ’kūry
bos darbe. Plačiai apiblidi- 
na pasaulinį darbininkų ju
dėjimą ir rolę Komunistų 
Internacionalo. Partijos rei-

čius. Ir tas pats gyvenimo organas “Vorwaerts” džiau- v 
ratas j suksis, nė truputį 
Amerjkos imperializmo ra
tai nesugirgždės delei to. 
Wall Stryto auksinė erškė
čių karūna taip pat skais
čiai tebešvies ' ant skolon 
prasmegusios Francijos gal
vos. Iki šiolei ją išsišiepęs 
spaudu Herrickas, rytoj tą 
darys kitas imperialistų 
agentas.

Herrickas buvo vienas iš 
tų, kuris kruvinai neapken
tė darbo žmonių. Komuniz
mas, bolševizmas jam vai
dendavosi dieną ir naktį. 
Ramybės jis neturėjo. Im- 
perializmo nuodai buvo už- turališkas dalykas. Ir kas 
kariavę jo kūno kiekvieną 
narvelį. Klasinės neapy
kantos sultyse jis buvo iš
mirkęs taip, kaip vandenyj 
imerkta jūrų kempinė. VL 
sas savo spėkas, kaipo at
stovas galingiausios impe
rialistinės valstybės, jisai 
atvirai ir begėdiškai naudo
jo prieš Francijos ir viso 
pasaulio. darbininkus.

Ypatinga neapykanta 
Herrickas dege prieš Są
jungą Sovietinių Socialisti
nių Respublikų. • Nėra ’ jo
kios abejonės, kad jis uo
liai pasidarbavo delei išauk
lėjimo tokio antagonistinio, 

^neprieteliško Francijos nu
sistatymo prieš Sovietus. 
Berods du metai tam atgal 
Herrickas pasakė prakalbą 

’ zprieš bolševizmą. Iškeikęs 
ir išniekinęs visaip pasau
lio darbininkų tėvynę, Her
rickas užtikrino Francijai 
ir visai kapitalistinei Euro-. tarimas apie priruošimą 
pai, kad Amerika esanti pa-: elektrifikacijai kaimų ir že- 
sirengus prisidėti bile ko- mės-ūkio pramonės. Pirmoj 
kiam, bile keno pradėtam i eilėj bus elektrifikuoti Ko- 
karui prieš Sovietų Respub- pilsko, Dubrovnos, Oršos ir 
liką, idant nušlavus nuo že- Kochonovo rajonai. Elek- 
mės paviršiaus bolševizmą, trifikacijos darbai bus už- 

žinoma, Herrickas baigti iki rugpjūčio mėn. 
rdoko'tiktai Aiherikos im- 1930 metų., . ,, .
Ir čia

Naujas Natūralizacijos Įstatymas Pradės
Veikti tik Liepos 1 d., 1929 m

Francijos Militaristai ir 
Lenkijos Pilsudskiniai

Vokietijos Komunistų Par
tijos organas “Rote Fahne” 
paskelbė generolo Lerono 
slaptą raportą Francijos ka
riniam štabui. Įdomus tas 
raportas. Jis parodo, kaip 
Francijos militaristai mobi
lizuoja Lenkiją prieš So
vietų Sąjungą.
r Visų pirma, generolas Le- 

ronas apibudina Lenkijos 
karines spėkas. Jis sako, 
kad‘Lenkijos armija yra he-.

Reguliacijos Legalizuojant 
rezidenciją ateivių, kurie at
vyko į Jungtines Valstijas 
prieš birželio 3 d., 1921, bet 
kurie negali darodyt, kad 
legaliai įleisti, dar neišleis
tos. Asmenys arba agentū
ros, kurie jau dabar bando 
tokiems ateiviams pagelbė
ti, neturi teises taip daryti.

Foreign Language Infor
mation Service jau gavo 
daug laiškų apie naują na
tūralizacijos įstatymą, kas 
parodo, kad šioje šalyje yra 
tūkstančiai svetimšalių, ku
rie galės , naudotis nauju

su

tikus_ karui,. neturi jokio pa- Vincent-Copeland-Schneider
siukėjimo liaudyje.... Jokiu 
būdu, girdi, neatsilaikytų 
prieš Sovietų Raudonąją 
Armiją. Sovietų parubeži- 
nė apsauga, esą, be didelio 
vargo pastotų kelią Lenki
jos armijos žygiavimui į 
Rusiją.

Paskui Lerona daro savo 
pasiūlymus. Jis reikalauja, 
kad Lenkijos armija tuo- 
jaus būtų perorganizuota ir 
kad visas jos aparatas, nuo 
apačios iki viršui, būtų už
pildytas Prancūzais karinin
kais. Tiktai taip sutvarky
ta armija galėsianti kariau
ti su Sovietų Sąjunga.

Vadinasi, Francija daro 
suokalbį prieš Sovietų Są
jungą. Jai, žinoma, padeda 
ir pritaria Anglija ir kitos 
kapitalistinės valstybės.

NEPASIEKIA TAIKOS
Tautų Lyga Genevoj, o 

aliejaus šinkoriai New Yor- 
ke, nepasiekia taikos v^i- 
siaus. i , ;
b1'Šiomis i dienomis New 
Yorke’ tęsiasi' specialėš se
sijos aliejaus , tūzų, kurie 
nieku būdu negali susitai
kyt.

Negana, kad dvidešimts 
didžiulių aliejaus kompani
jų, esančių aut šito žemės 
kontinento, riejasi tarp sa-

bilium, po kuriuo preziden
tas pasirašė kovo 2 d., 1929 
m., ■ ir kuris dabar žinoma, 
kaipo Viešus Įstatymas No. 
962, Septyniasdešimto Kon
greso. Tai yra įstatymas, 
autorizuojantis užrekorda- 
vimą ateivio atvažiavimo 
tuose atsitikimuose, kur ne
galima rasti rekordo to 
ateivio įleidimo nuolatiniam 
apsigyvenimui,—jeigu tokis 
ateivis gali darodyti, jog 
atvažiavo prieš birželio 3 d. 
1921 m., arba dieną, kuomet 
laikinas kvotos (imigraci
jos) įstatymas buvo priim
tas, ir jeigu tas ateivis gy
veno Jungtinėse Valstijose 
nuolatai nuo įvažiavimo ir 
yra žmogus gero būdo ir 
neužsipelnijo deportacijos.

Iš šitų gautų klausimų 
.matyt, kad sekantieji sve
timtaučiai galės naudotis 
nauju įstatymu—•

1. Ateiviai, kurie įvažia
vo į Jungtines Valstijas iš 
Kanados tais metais, 'kuo- 
.met prie rubežiaus nebuvo 
rekordai laikoma.

2. Ateiviai jūreiviai, <ku- 
išbuvo

60

misionierių pritarimu ir 
Darbo Sekr. užgyrimu, už
registruojant tokius Lo
vius, i— __ _ ____
mokėti $20.

Tos reguliacijos dar ofi
cialiai neišleistos, ir Foreign 
Language Information Ser
vice atyda jau buvo at
kreipta į faktą, kad kai ku
rie asmenys prisirengę pa
gelbėti ateiviams 
zuoti tuoj aus jų dlęidimą už 
$40 arba dau’giąūsA

Apart valdžios, nereikia 
niekam kitam, mokėti pini
gų. Niekas dabar negali 
sakyti,; kas bus reikalauta 
iš mįnėtos rūšie? apeivių, ir 
negalima išpildyti ir pasiųs
ti popieras arba dbkumen- 
tus į Washingtona pirm lie
pos 1 d., 1929 m.-4-kuomet 
įstatymas įeis galiorį.

Tik apie birželio 
Foreign Language 
galės duoti pilnesnejs infor
macijas apie naujus natūra
lizacijos reikalavimūs.

F. L. I. S.

rias valandas laiko, ir visi 
klausytojai , iki pabaigos ra
miai ir atydžiai klausėsi. Pir
mininkė nors iš karto pasirodė 
griežta, bet diskusijas Vedė 
gana bešališkai, ne tik kad ne
kliudė kalbėtojų, bet net lei
do ir ilgiau kalbėti, kurie no
rėjo iš Trockio pusės. Disku-

J atei- S0OS dar nepasibaigė, gal būt 
už tai ateivis turės todėl, kad trockiniai gavo kai- 

lin ant pat pabaigos, o to
liau tęsti buvo jau vėlu, todėl 
nutarta 14 d. balandžio vėl 
sueiti, kur bus sprendžiamas 
mūšis ir įžangos nebus, tat ti
kimės, kad svetainė bus pilna. 
Taipgi Trockio šalininkai ža
da geresnių faktų prisirinkti. 
Kad būsimos diskusijos bus 
gyvesnės, karštesnės, tai gali
ma spręst ir iš to, kad nerei
kės referavimų, ilgų kalbų, 
kadangi pradžia jau yra. Da
bar iš karto bus daužymasis 
vieni antrų faktais. Be .abe
jo, bus -ir juokų. Jeigu tik 
abi pusės gerai prisirengs. Pa
matysime.

“legali-
n

1 dieną 
Service

CLEVELAND, OHIO
Diskusijų Neužbaigė Trockio 

Klausimu
Kovo 24 d. turėjome disku

sijas trockizmo klausimu. Su-

WORCESTER, MASS.

kalais, iškelia ‘ aikštėn troc- 
x u • • • ikistinių elementu kontr-re-giasi atidengęs badausią iVoliuci*ius darblfs ir pavojų komunistų ‘paslaptį’ Gir-b- dešiniojo nukrypimi. pa- 

di, pasauliniam priesfasisti-, bajjrOj sako, kad Komunis-. . ,
mam kongresui, kuris jvy- tų Partija {uri eįtį ir einalv§s už milžiniškus pelnus,

marksizmo-leninizmo keliu. Jom v
Joki nukrypimai jos iš to aliejaus šaltiniai. Čia tai jau 
teisingo kelio neišmuš.

Raudonosios Armijos va
du yra ne koks militaristas 
bei “generolas”, bet drau
gas, kovotojas, bolševikas.

ko Berlyne kovo 9 ir 10 d. 
vadovavo komunistai.

Tai socialpatriotų išras
tas “stebuklas”, bet tik jie 
patys stebuklu jį ir teskai
to. Juk nėra jokia paslap
tis, kad tam kongresui va
dovavo komunistai. Taip 
pat nėra jokia paslaptis, 
kad visam priešfašistiniam 
juodėjimui visam ;
visose šalyse vadovauja tie 
patys komunistai. Tai na-

isisumam nr • c i 
pasaulyj, !la,P *ako

gi daugiau vadovaus kovai 
prieš tą naują buržuazijos 
reakciją?

Socialpatriotai uoliai pa- 
'deda fašistams terorizuoti 
darbininkus, tuo būdu jie 
negali vadovauti kovai prieš! 
fašizmą. Lieka tik vieni ko-į 
munistai, kuriems ta kova 
rūpi ir apeina. Fašistų kru
viniausi smūgiai atkreipti 
prieš komunistus. Tuo bū
du priešakyje kovos prieš 
fašistus stovi komunistai,, 
kaipo dąrbinįnkų 3 klasės 
avangardas. ? į j A L .

Tos tiesos gali neapkęsti 
ir neapkenčia socialpatrio
tai. iBet tai tik dar vienas 
įrodymas, kad jie talkinin
kauja fašistams.

Oršos Apygardos 
Elektrifikacija

Nesenhi Oršoj buvo pasi-
. tarimas apie

rūpi ir Europos

Pi jus Grigaitis
Smalavirių “Naujienų” 

No. 76 editoriale tas pats 
viso labo Pijus Grigaitis 
štai ką mums praneša: “Vi

ir prireikia federalės val
džios atstovų ir tvirtų šar
vuotlaivių.

Del aliejaus išvengimui 
karo, jie čiulba apie šimta
procentinį pasaulinį alie
jaus trustą kooperatyvo ke
liu, 
dint.

Ne jiems taika įvyk-

YONKERS, N. Y.
Kovo 24 d. įvyko A.

sas pasaulis žino, kad Troc- L- D- 172-ros kuopos susirinki- . z • i • r< O i c< e< i i ni m n Iz 1 iat n c niiir/K
kis yra komunistas, ir dagi 
ne bet koks komunistas, bet 

I vienas pačių stambiausiųjų 
i komunizmo šulų.”

Well, pasakysime, Trockis 
šiandien yra toks pat komu
nistas, kaip ir Grigaitis. Juk 
abudu sušilę lojo ja komu
nistus ir Sovietų, Sąjungą. 
Abudu lygiai ištikimai pa
deda buržuazijai^ "Skirtu
mas tik tame, kad Grigaitis 
visuomet buvo socialpatrio
tų abaze, o Trockis tik ne
senai tapo išmestas iš ko
munistų eilių ir 
prie savo senųjų draugų 
menševikų.

Grigaičio pasakymas dar 
nepadaro Trockio komunis
tu. Jis yra išmestas iš 
Komunistų Partijos ir Ko
munistų Internacionalo. Jis 
paskelbė griežtą karą ko
munistams. Tuo būdu tik 
Grigaitis tegali dar ir da
bar skaityti jį komunistu.

Grigaičio logika vadovau
jantis, Pilsudskis yra socia
listas, nes jis irgi priklausė 
prie! sociali stų< . 3., ......

sugrįžo

mas. šis susirinkimas buvo 
vienas iš pavyzdingiausių, nes 
narių atsilankė daug ir daly
kus svarstė rimtai. Pirmiau
siai buvo kalbėta apie neužsi- 
mokėjimą į apskritį už 1928 
metus. Apsvarsčids šį klausi
mą surasta, kad mūsų kuopa 
turi klaįdą. Todėl nutarta 
pusmetinėj konferencijoj už
simokėti Už 1928 ir 1929 me
tus. Nutarta surengti balių ir 
perstatyti veikalą “Boba sta
tinėj.” Perstatymas įvyks 6 
d-, balandžio. Nutarta sureng
ti draugišką visų narių šeimy
nišką parengimėlį ir tuo pačiu 
ląiku visi kuopos nariai nusi
trauks paveikslus. Kitų narių 
sumanymai palikti sekančiam 
kuopos susirinkimui, nes jų 
apsvarstymui jau laiko nebu
vo. Mat, daugiausiai svarsty
ta baliaus ir perstatymo klau
simas, kad būtų pasekmingas. 
Išrinkta ir komisija, į kurią 
įėjo J. Siurbis, J. Sabaliaus
kas, Ig. Kartonas, Radzevi
čius, A. Motiejūnienė, Radzevi
čienė ir kitos draugės pagelbi- 
ninkęs. Baigiant surinkimą, 
aktoriai nutarė pamokas lai
kyti panedėliais* ir subatorhiš, 
vakarais; ’ " 1

K p. Kd^ėspOhdėhtaS.

iki
ša-

tuvių Sekcija. Įžanga buvo 
10 centų ir publikos buvo 
daug—vyrų, moterų ir net čia 
augusių jaunuolių keletas.

Pirmininkavo Ž. Mažeikie
nė; ji pareiškė sekcijos pa
tvarkymą šiom diskusijom: re
ferentas kalbės 30 miniitų, po 
td visiems,po 10 minutų ir an- 
tru< kartu po penkias ir refe
rentui 15 miniitų užbaigti. 
Trockio šalininkai tuom pa
tvarkymu nepasitenkino!, pra
dėjo duot įnešimus, bet įneši
mai nepriimta; pradėjo 
betvarkė, bet, pagaliau,

kilti 
apri-

mo. Mažeika referavo. Po 
jo Armonas prašė, kad jam

rie prieš 1921 m. 
daugiau kaip pavelytą 
dienų išbuvimą sulig 
Follette Akto, ir kurie 
šiai dienai pasiliko šioje 
lyje.

3. Ateiviai, kurie; negali 
atsiminti atvažiavimo die
nos arba vardo laivo, kuriuo 
atvažiavo į Jungt. Valstijas, 
jeigu atvažiavo prieš birže
lio 3 d., 1921 m.

4. Ateiviai, kurie negali 
gauti atvažiavimo certifi- 
kato, nes vardai klaidingai 
užrašyti arba kitos klaidos 
padarytos rekorduose.

5. Ateiviai, kurie atvažia
vo į' Jungt. Valstijas nele- 
gališkai, arba, kurie nelega- 
liškai pasiliko čionais, kuo
met buvo įleisti tik laikinam 
apsistojimui.

6. Ateiviai, kurie del ku
rios nors priežasties atva
žiavo vartodami ne savo pa
vardes ir jau senai užmiršo 
pavardę, kurią vartojo kuo
met atvažiavo.

7. Ateiviai atvažiavę į 
Jungt. Valstijas kaipo vai
kai ir; kurie dabar negali 
duoti informacijų apie savo 
atvažiavimo vietą ir dieną.

Trumpai pasakius, tas įs
tatymas pagelbės visiems, 
kurių legališko įleidimo nė
ra rekordo, jeigu ateiviai 
prisilaikys prie visų-naujo 
įstatymo reikalavimų, ku
rių svarbiausias bus tai da- 
rodymas atvažiavimo prieš 
birželio 3 d., 1921 m.
Procedūros Speciales Regu
liacijos bus Vėliau Išleistos

Naujas įstatymas įeis ga
llon liepos 1 d., 1929 m.,'ir 
nei šita organizacija (tai 
yra Foreign Language Im 
formation Service) nei kita, 
nei jokios agentūros jie turi 
teisės daryti žingsnius lega
lizuoti ateivio buvimą šioje 
šalyje pirm tos dienos.

' Sulig įstatymo, Kongreso 
priimto, su imigracijos ’kb-

duotų daugiau laiko, pirmi
ninkė nusileido ir suteikė jam 
20 minutų. Armonas gyrė 
Trockį, kėlė jį augštyn kiek 
tik galėjo, pavartojo visas di
džiausias ir menkos vertes iš
vadas. Pasakė, kad Trockis 
su Leninu visą laiką labąi su
tiko ir buvo geriausi draugai 
iki Lenino mirties, ir Trpckis 
niekur nėra prieš Leniną prie
šinęsis. Armono kalba aiški 
ir gražiu tonu kalba, tas da
ro įspūdį į klausytojus, tai vis-

Vėl Valkšna Sceniškų 
Parengimų.

šis pavasarinis balandžio 
mėnesis ar nebus tik turtin
giausias sceniškais parengi
mais. Praeitą rudenį buvo ge
ra valkšna sceniškų perstaty
mų. čia kalbu apie parengi- Jk 
mus tų draugijų, kurios spie- 
čiasi bei laiko savo parengi
mus Lietuvių svetainėje.

Bal. 7 d. Aido Choras vai
dins scenoje operetę “Kova \
už Idėjas.” Šiuo kartu cho
ras skaitlingiausias nariais, 
negu bile kada buvo. Visiems 
verta pažiūrėti tą veikalą.

Bal. 13 d. Birutės pašelpinė 
draugija vaidins istorišką vei
kalą “Birutė ir Kuprelis.” Tai 
tragedija iš lietuvių kovų su 
krikščionimis laiku Utenos ku
nigaikščio <šventaragio, karia
vusio su , r>gėnais kardinin
kais,. tai yra iš pradžios1 13 £
šimtmečio nuotikių.

Bal. i 14 jd. Lietuvių svetai- 
*nės komitetas rengia sulošti y 
komediją “Ponas Daugnorys.” 
Tai juokingą komedija.

Bal. 21 d. A. L. D. L. D. 11 
kuopos didysis koncertas, ku
riame 
ninku, 
pietų.

Bal.
žiburėlio

Gavėniai praėjus, S. L. A. 
57-ta kuopa, šeštadienių va
karais, vėl atidaro šokius su 
ta pačia orkestrą.

dalyvaus artistų daini- 
Pradžia 2:30 vai. po

28 d. vaikų draugijėlės 
taipgi koncertas.

JUOKAI NE JUOKAI
kas.

Antras 
trumpai, 
kuraitis,

kalba Simanau 
Paskui išeina 

rankoj

skas 
Už

laikydamas 
pundą didelių .lakštų popieros, 
kurie dreba, kaip drebulės la
pai. Pradeda kalbėti, mikčio
ti, įieško kokių tai sakinių, 
kuriuos pasirašęs ir vis npsu- 
randa; iškėlęs rodo “Laisvę” 
ir kažin ką nori pasakyti, bet 
nemanau, kad bent viejnas 
klausytojų galėjo suprast, ką 
jis ten norėjo pasakyti, ka
dangi visi tik žiūrėjo į jo dir
bančias rankas ir popieras 
rankose. Pirmininkė duoda 
ženklą po kelis kartus, l^ad 
laikas jau pasibaigė, bet jis 
vis mikčioja, mūčijasi ir p 
mininkė jam lęido ganą il?ai 

i “aktint,” neš jis nieko gęro 
ie-

ir-

“aktint, 
nepasakytų, nors ir per c 
ną kalbėtų.

Po to dar visa eilė Troc 
šalininkų kalbėjo, kaip t 
Zykus, Maskeliūnas, Daugdla, 
Kubilius. Darbiečiai, maty
dami, kad iš jų kalbos nęra 
pavojaus, tai nesiskubino, 
paskiau pradėjo žebrauskks, 
Petrauskas, Rugienius ir kii;L

Geriausios diskusijos bu^o, 
tai kuomet pradėjo kalbėti an
tru kartu po penkias miliutas. 
Tuomet'' atsakinėjo vieni ki
tiems ir pylėsi, kailius. Labai 
gyvais faktais ir smarkiai 
Trockio šalininkus mušė dr|g. 
Petrauskhs, o Mažeika visiš
kai sudaužė jų ’išvadas už
baigdamas.: i 4 . • ■

Diskusijos tęsėsi apie ketu-

do 
ai:

ik

___

Geri Patarimai
Gyvanašlė: Kaip aš galiu 

padaryt savo gyvenimą lai
mingu?

Jaunavedė: Brangioji, su- 
lyg patyrimo, tau’ galiu pa
tart tik štai ką: eik į klioš- ■ 
torių ir ten lauk laimingos 
mirties.

Gyvanašlė: Aš noriu vy
ro, kuris moterį padarytų 
laiminga, o ne mirties.

Jaunavedė: Nė.vieno to
kio vyro ant svieto jau n^< 
beliko. ■

žingcidus Vaikas
Septynių metų vaikutis 

parėjo namo čiužinėjęs ant 
ledo ir rado į svečius atėju
sį dėdę, kuris svėrė tristjl 4: 
šimtus svaini.

Vaikutis atsinešė nūerą 
ir pareiškė: dėde, šiandien 
ledas yra šešių colių storu
mo ir mane be braškėjimo , 
atlaiko: te šitą mierą, pa- 
mieruok save ir pasakyk 
man, kiek storumo ledas tu- 
retu būt, kad tave atlaiky- 
tu?,-

K. S. Liėhi vaite.
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- jftgal Prie Darbo! Pritraukime Minias! 

Sujungkime Savo Eiles! Subudavokime 
Masinę Komunistu Partiją!

LAISVE Puslapis Trečias v

NARIAMS AMERIKOS JUNGTI
NIŲ VALSTIJŲ KOMUNISTŲ 

PARTIJOS

(Pabaiga) ,
mielu noru priimame šį drū

tą *Komunistų Internacionalo pabrė
žimą reikalo “likviduot frakcionizmą 
ir įtraukt darbininkus į vadovybę.” 
Visiškas frakcionizmo pašalinimas- 
virto gyvybės fr mirties klausimu 
mūsų Partijai. Partija negali toliau 
palaikyt dvi-partijinę sistemą. Ne
bėra jokio pamato gyvavimui senų
jų grupių Partijoje. Ir visai nėra 
leistina steigti naujus susigrupavi- 
mus Partijoj. - Tokie susigrupavimai!

DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS
I KHIUIJ! m Į u I — M I ĮH «  11 I - ■ - - r - -I 1 I I -■ -1 IJ n.-» .-I r ~ I .J -1 I , ■ I ■ 1 - - Į , I

L. PUOŠEIKA, Pirmininkai 3. ALEKSI3, Sekretorius
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NAUJI ĮVYKIAI MŪSŲ OR- tuos prasidėjusius savįtarpi-

nųjų narių užsimokėjo dau-l 
giau, negu sausio mėnesį, bet 
naujų prisirašė mažiau. Iš to 
galima padaryti tiktai vieną 

Į išvedimą,kad senieji nariai rū
pinasi savo duokles užsimokė- 

(Tąsa ant. 5-to pusi.)

..... ...................................................................................... I w

LIETUVIS GRABORIUS

;GANIZACIJOJE, KURIE irius kivirčus poroje kuopti, 
ĮVYKO VASARIO MĖNESĮ vasario mėnuo, šių 'metų, yra 

--------- geresnis už vasario mėnesį 
Rašydamas apie A. L. D. L. praėjusių metų. Šių metų va- 

D. reikalų eigą sausio mėnesį,'sario mėnesio įplaukos, paly- 
pažymėjau, kad greitu laiku'ginus 
parašysiu ir apie įvykius vasa-|mėnesio praėjusių 
rio mėnesį. Kad tą prižadą didesnės. Naujų '■

D. gauta daugiau.
štai kurios kuopos prisiuntė 

ėjo mokesčių ir naujų narių: 1 
°1’- kuopa, Brooklyn, N. Y., už

tokių skirtumų, tatai dabartiniu 
laiku tarnautų vien tiktai ir išimti
nai, kaipo priemonė tolesniam va
rymui neprincipinės frakcijinės ko
vos.

“Giliai Įsišaknėję beprincipiniai 
frakcijinėš kovos būdai darosi dide
le kliūtim kovoje prieš visus nukry
pimus nuo teisingos politinės lini- • . A T Tl Tjos ir kenkia išvystymui savęs-kri- IspilCIZlUS 11 A. 1j. U. L 
tikos arba veda prie frakcijinio josi kuopas ir atskirus narius pa-j 
iškraipymo.” informavus, kaip dalykai
Partijos suvažiavimo išrinktas :.. nnil-jn ivvkn mfisnCentro Komitetas todėl yra privers-:11 Kas ,nauJ° D.VkO musų . .,

tas ne tik vienbalsėmis suvažiavimo *ganizacijoje vasario mėnesi, 23 narius; 9 kuopa, Norwood,! 
instrukcijomis, bet taipgi Komunistų j tat surinkęs visa medžiaga, i Mass už 14 nariu; 10 kuo- 
vvkdvti politine ir viduiine Parti ios i hūkią tin e jau ant lankų, da- pa> j hiladelpliia, I a., už 7 na- 

irius ir 2 naujus; 11 kuopa, 
Iš visų pranešimų ir laiškų, Worcester, Mass 

kurie suplaukė į centrą vasa- rių; 13 kuopa, 
rio mėnesį, pasirodo, kad vie
nas iš svarbiausių įvykių 
ris įvyko 
tas, kad 

I Apskričio 
tas, savo

CASTON ROPSEVO

Įplaukomis vasario 
metų, yra1 

!narių taipgi!

J liti A 1 OI VIJ V J. A ^t4OI£X U pci VIIJKU . • .. .. y/ ...

būtų visiškai beprincipiniai ir todėl ''/K^yti politinę ir vidujinę I arti jos 
sudarytų pavojų Partijai ir Partija; 
žiūrėtų į juos, kąip j tokius.

Centro Komitetas griežtai vatib- j 
vausi<- sekamais vienbalsiais nutari
mais , šešto Nacioųalio Suvažiavimo, 
vienbalsiai paremdami Komunistų 
Internacionalo Atvirą laišką. šeš
tas jfecionalis Partijos Suvažiavimas 
šitai™ pareiškė:

“Suvažiavimas pripažjsta, jog 
centralinis (vyriausias) reikalavi
mas, išreikštas, Atvirame Laiške, 
tai yra visiškai likviduot* frakcio- 
nizmą. šiame pripažinime vyriau'* 
sioj’o reikalavimo veriasi tas, kad 
politiniai skirtumai, tarp Partijos1 
grupių, ypač tų, kurios pasirodė po 
šeštam Pasauliniam Kongresui, ne
turi tiek principinės svarbos, kad 
jie negalėtų būt nuveikti bėgyje i 
normalio partijinio gyvenimo.

“Suvažiavimas pripažįsta, iog 
Atviro Laiško priėmimas pašalina 
visas rezervacijas prieš Komunistų I 
Jj^ernacionalo nutarimus, 
v zJ nutarimus, padarytus 
Pasaulinio Kongreso. ----,------ --------- .v. ,. . .“Suvažiavimas pripažįsta, jog At-: vimo nutarimai yra griežtai privalo-j LO aai'DO ISJuainuS 1E KRCl už
viro Laiško priėmimas uždeda par- mi kiekvienam Partijos nariui. Šian- sibl’ėžtasis planas būtų atsiek- 
eigą visiems draugams tuojau lik- dieną tik viena tėra linija mūsų 
viduot visus frakcijinius veiksmus. Partijai. Ta linija yra Ker . .

“Suvažiavimas nutaria padaryt Internacionalo Atviro Laiško Linija. CIO valdyba 
tuos žingsnius, kad nugalėt frak- Atviras T ...........
cionizmą Partijoj, pagrindais At- Daily^ Workeryi 
viro Laiško ir pagrindais Partijos lis / 
suvienijimo.”

Neleistinas kad ir Mažiausias 
Frakcionizmo Pasikartojimas

Centro Pildomojo Komiteto domė 
buvo atkreipta i tai šian ten menku
tę saujelę draugi), visiškai neišreiš- 
kiančių dvasios nei linijos šešto Na
cionalio .Suvažiavimo, kuris atstova
vo pasiryžusią narių valią—iš šak
nų išnaikint visus frakcionizmo ped- 

fįTtaUs ir pilnai suvienyt Partiją; to- 
kie nariai elgiasi priešingai Komuni
stų Internacionalo Atviram Laiškui 
ir priešingai nutarimams’ šešto Na-| 
cior4V/o Suvažiavimo, besistengdami naĮy 
išnaujo ųžž>ebt frakcijinę |<ovą mū
sų eilėse.

Tie bandymui atgaivint frakcionįz- 
mą pasireiškia pastangose neigti nu-pV 
tarimus ir veiksmus šešto Naciona- !1S14 
lio Suvažiavimo, kuris buvo geriau
sias proletarinis ir atstovingiausias 
komunistų suvažiavimas visoj mūsų 
Partijos istorijoj. F 
siaubūnas taip pat kelia savo bjau
rią galvą bandymuose statyt po. 
klausimo ženklu ir riausti Centro Į 
Komiteto autoritetą, beskleisdamas' 
nepamatuotus paskalus, taikydamas į 
sunaikint pasitikėjimą Partijos narių. 
Naujai išrinktasai Centro Komitetas,] Į/a^’.: 
kurio nirių pusė dabar dirba kasyk- ’
lose, fabrikuose ir dirbtuvėse, kurio spėkas.

Jiniją, pravestą Atvirame Laiške. ; rau; ŠI pranešimą. 
Frakcionizmo klausimu Atviras Laiš
kas labai aiškiai sako:

“Esančios (frakcijos turi būt griež-( 
tai. ir galutinai likviduotos. Frak- j 
cijinė kova turi būt besąlyginiai . 
sustabdyta. Jeigu to nebus pada- I 
ryta, tai negalima bus suorganizuot 
jokia masinė Amerikos proletaria
to Komunistu Partija.

“Tai yra skubiausias, būtiniau
sias Partijos uždavinys. Darbinin-

ku- 
vasario mėnesi, bus 
A. L. D. L. D. VII 
veikiantysis komite- 
susirinkime, laikyta- 

kų Partijos šeštas Suvažiavimas tu- me pradžioje vasario menesio, 
ri griežtai uždraust bet kokią to
lesnę frakcijinę kovą, su gręsme iš
metimo iš/ Partijos, ir nutiest pa
matus normaliam Partijos gyveni
mui, ypatingai ’ ' .’ . 
tiią, savęs-kritiką ir geležinę Par
tijos discipliną, paremtą besąlygi
niu Mažumos pasidavimu Didžiu-į narių, 
mai ir besąlyginiu pripažinimu Ko
munistų Internacionalo nutarimų.”
Draugai, suvažiavimo nutarimai ir | 

ypač padaryti žingsniai nėra jokiais dar 
šešto spręstinais klausimais Partijos na- 

i riams. Kaip tik atbulai. Suvažia- ,

nutarė minėtą apskritį išau
ginti iki 1,000 nariu. Kad ta 

i- skaitlinę pasiekus, tat minė- 
vidujinę demokra- į0 apskričio kuopos šiais me

tais turi gauti apie 300 naujų 
nes

apskritys turėjo apie 750 na
rių.

Kad darbas būtų pasekmin- 
gesnis, kad visas kuopas prie

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., 8o. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

U z 
23 
už 
25

už 25

, už 13 
22 kuo-

11 na- 
kuopa, 
24 na- 
kuopa, 
narius

KomuSų,tas, A. L. D. L. D. Vii Apskri- 
y ’ 1 1 L išleido special} 

Atviras Laiškas buvo išspausdintas | pašvęsta tam reika-
...i Agitacijos-Propagandos Depart- į Biuletmas susideda iš ke- 
mentas ruošia medžiagą ir bendruo- .turiu puslapių, gerai sūrėda
vus turinio bruožus, paliečiančius gUOįas jr pilnas agitacijos UŽ 
Įvairias Atviro Laiško <lalis; to tiks- . ■ v>. ... , x.. , ..
las yra padėt Partiios nariams pil- pasistatytąjį tikslą. Biuletine 
nai suprasti turini Komunistų Inter-į apskričiui priklausančios kuo- 
nacipnalo Atviro Laiško, taip kad 
palengvint j j suprast ir praktikoj 
vykdyti visiems Partijos nariams. 
Ta medžiaga greitu laiku bus < 
cialiai išsiuntinėta kiekvienam Par
tijos vienetui, ir iš kiekvieno viene
to bus reikalaujama, kad tą me-

pos raginamos tuoj imties už 
J. darbo ir daryti viską, kas tik- 

ofi-;tai yra galima, J 
tikslą- atsiekus. < 
taipgi ir įvairių informacijų ir 

džiagą studijuotų drauge su Atviru statistikų iš veikimo apskričiui 
priklausančių kuopų. Biuleti- 
nas užpildytas raštais apskri
čio 'valdybos narių ir nenuil
stančių darbuotojų—P. Taraš- 
kos ir J. M. Karsono.

Išleidimas tokio biuletino, 
pašvęsto vien-tik vieno apskri- 

bandys’išnaujo kurstyti frakcionizmą. čio reikalams, yra tikrai nau- 
ir frakcijinę kovą mūsų tarpe. Pa- • pnvimūcn 

rakcioni7molkanka jau mums grupių ir frakcio-J ‘ *
- - 'nizmo. Mes turime nuo to pasiliuo- 

suot, kaip nuo kokio prakeiksmo.

Laišku. Centro Komitetas, pilnai, su
prasdamas savo atsakomybes ir au
toritetą akyse Komunistų ihtemacio-' 

‘r Partijos narnų Veiks tiktai 
sutartinėje su dvasia ir linija Komu
nistų Internacionalo Atviro Laišįco 
4r šešto Nacionalio Suvažiavimo, ir 
tuojaus darys greičiausių ir eneVgir- 

i ideologiniu ir organizacinių 
žingsnių prieš bile vieną, kas tik

Suvienykime Partijos Eiles—Ve! j 
Darbą!

! Sugb’uskime savo eiles!
Sujungkime visas komunistines 

1
Imperialistinio karo pavojus daro

si kasdien vis rimtesnis ir rirrftesnis.
Klasių kova aštrėja. Vystosi .mil

žiniški klasiniai mūšiai. Be galo di
deli uždaviniai stovi mūsų Partijai 
priešakyje. Mūsų ’ Partija randasi 
ant kryžkelės. Mes turime vis au
gančias progas delei išbudavojimo 
masinės Komunistu Partijos Jungti
nėse Amerikos Valstijose.

Mes turime pasmarkinti savo pa
stangas, kad įvykdyt politines per-, 
skyras tarp Amerikos darbininkų 
klasės ir kapitalistų klasės, suorga
nizuojant darbimnkus ir įtraukiant 
juos į militantiškas kovas pagrin
dais kasdieniniu jų skriaudų. Šitai

, už 18 na- 
Easton, Pa., 

už 25 narius ir 1 naują;' 14 
kuopa, Mihersville, Pa., už 6 
narius ir 3 naujus; 16 kuopa, 
Jersey City, N. J., už 4 narius; 
19 kuopa, Chicago, Ill. 
narių ir vieną naują 
pa, Cleveland, O., 
riu ir 8 naujus; 
New York, N. Y.: 
rius ir 3 naujus; 
Baltimore, Md
ir 2 naujus; 29 kuopa, Rock- 

praėjusiais metais ford, 111,, už 29 narius ir 1 
naują; 32 kuopa, New Haven, 
Conn., už 2 nariu; 43 kuopa, 
Wilkes-Barre, Pa., už 9 
rius; 46 kuopa, DeKalb, 
už 13 narių ir 1 naują; 
kuopa, Philadelphia, i'Pa., 
6 narius; 
Mich., už 
pa, Bridgeport, Conn., 
narių ir 1 naują; 66 
Grand Rapids, Mielių 
narių ir 2 naujus; 72 
Great Neck, N. Y., už 
rių ir 1 naują; 74 kuopa, New 
Kensington, Pa., už '5 narius 
ir 1 naują; 79 kuopa, Chica-

Baigęs Philadelphijos muzikos kon 
servatoriją, duoda lekcijas ant sniui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės jį 
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

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei viduriu auge- 
Žimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 

elinksmas 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 nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut saVo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemalL 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- 

‘ tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
j pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 

Į žolių, kurios jums sugražins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomaru 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
sį mūsų gausius vaistus, taip vadina- 

I 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 mūsa 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

na- 
111., 
47 
už

52 kuopa, Detroit, 
38 narius; 63 kuo- 

už 10 
kuopa, 
už 20 
kuopa, 
12 na-

VIOIYG) JIGO UHY c/ v z a z

kad paminėtąjį £°> BĮ., už 15 narių; 80 kuopa,
Jame telpa Minsk, Sovietų Rusijoj, už 12] 

narių ir visi nauji; 92 kuopa,' 
Cicero, III., už 20 narių ir 2 
naujus; 93 kuopa, Bethlehem, 
Pa., už 13 narių; 104 kuopa, 
Chicago, Ill., už 8 narius; 128q 
kuopa, Edwardsville, Pa., už 
7 narius ir 3 naujus; 140 kuo
pa, Waukegon, Ill., už 6 na
rius ir 1 naują; 145 
Los Angeles, Cal., už 

organizacijoje/ Dys ir 4 naujus ; 146 
T' 1., u z 23.

kuopa, 
22 na- 
kuopa, 
narius;

■ C1U L Vi
^jjenybė ___ _c __o______

Jis, mano supratimu, gali dik- Chicago, Ill
čiai prisidėti prie išjudinimo' 148 kuopa, W. Frankfort, Ill., 
kuopų prie smarkesnio veiki-, už 22^narius; 151 kuopa, Buf- 
mo ir pakėlimo apskričio na-i 
riais.

Kiek pasirodo iš pranešimo ,™us ir 
minėtame biuletine, tai yra ' 
aišku, 
valdyba yra pasiryžusi leisti.Dus; 
tokius biuletinus ir toliaus. Iš 
to yra aišku, kad minėto ap
skričio valdyba yra :ne juo
kais susirūpinusi padidinimu 
narių skaičiaus apskričio ribo
se. Darbai ir pastangos A. L.1 
D. L. D. VII Apskričio val
dybos gali būti 'pavyzdžiu ir 
kitiems apskričiams ir jų val
dyboms.

Antras svarbus ir pažymėti
nas įvykis, kuris įvyko vasario 
mėnesį, yra tai 'tas, kad pra-

narių fcįslėgiamoji didžiuma yra 
proletaMnio pobūdžio, su stambia 
negrų proletarų atstovybe, sudaro 
dar kitą įrodymą to greitumo ir 
smarkumo, su kuriuo Partija, per 
šeštą Nacionalj Suvažiavimą, išpil
dė valią ir nutarimą Komunistų In
ternacionalo—įtraukt darbininkus į 
augščiausius ir j visus Partijos vado
vybės organūs. Joks rimtas drau
gas, nieks mūsų eilėse, būdamas ver
tas komunistų vardo, negali daryti 
ir nedarys tokių kriminalių frakciji
nių veiksmų prieš Partiją. Kadangi 
mes esame Komunistų Internaciona
lo sekcija, tai kiekvienas nutarimas 
ir veiksmas, kiekvienas sumanymas s 
ir rezoliucija mūsų Partijos suvažia-1 turėdami mintyje, mes turime pradė- 
vimo turi eiti Komunistų Internacio-j ti masinį judėjimą už socialūs ap- 
nalui delei užtvirtinimo. Galutinas Į draudos reikalavimus prieš kapita- | 
Įkainavimas ir įvertinimas mūsų Par-Įlistinę valstybę.
zu— .. inizuot neorganizuotus, mes turime i

subudavoti galingas revoliucines dar
bo unijas; mes turime patraukt ne
grų minias į komunizmo pusę; mes 
turime įtraukti tūkstančius ameriko
nų darbininku į mūsų eiles; mes tu
rime (vesti tikrą kovą už trumpesnę 
darbo' dieną ir prieš pragaištingąją 
naštą kapitalistinės racionalizacijos, 

.gulančią ant darbininkų; mes turime
_ ______  _________ fsudrūtinti šavo Partijos organizaci- ....................... , ___

“Ar tiesa, kad nors Suvažiavimas, ja»> paaštrinti mūsų kovą prieš nuo-1 L- f kunrm cncitvA- 
remdamasis Komunistų Internacio- dingąjį social-reformizmą Amerikos i n?S1’ Jaiį antra Kuopa SUSitve- 
nalo Pildomojo Komiteto Atviru (Darbo Federacijos ir Socialistų Par- re boviety, RUSIJOJ.

Ujos suvažiavimo veiksmų, lygiai 
*ip ir kiekvienos kitos partijinės į- 
aigos, priklauso nuo Komunistų In- 

Lk jrtacionalo ir nuo nieko daugiau. 
T&sslyirinis ir be rezervacijų priėmi
mas visų Komintemo nutarimų yra 
pamatinė Partijos politika.

Sąryšyje su tuom, Komunistų In
ternacionalas ką tik (po suvažiavi
mui) atsiuntė sekamą kablegramą 
Partijos Centro Komitetui:

M?* 'džioje minėto mėnesio gavau
pranešimą iš Minsko, Sovietų 
Rusijos, kad ten susitvėrė nau
ja A. L. D. L. D. kuopa iš 12 
narių. Draugai, kurie prane
šė tą smagią žinią, rašo; kad 
minėtai kuopai dirva yra pla
ti ‘ir išaugimas jos į didelę 

arti jos organizaci- kuopą yra užtikrintas. Vadi-

falo, N. Y., už 3 narius; 156 
i kuopa, Carnegie, Pa., už 6 na- 
Lnno ;v i naują; 158 kuopa, 

tai yra Benton, 111., už 7 narius; 160 
kad minėto apskričio1 ^u°Pa> Benld, Ill., už 9 na- 

161-ma kuopa, Seattle, 
Wash., už 4 narius; 176 kuo
pa, Athol, Mass., už 2 nariu; 
182 kuopa, Maywood, Ill., už 
3 naujus narius; 188 kuopa, 
Hamtramck, Mich., už 12 na
rių ir 1 naują; 194 kuopa, Au
burn, Ill., už 11 narių ir 2 
naujus; 198 kuopa, Oakland, 
Cal 
Johnston City, Ill 
rių ir 1 naują; 212 
Bayonne, N. J., už 17 
220 kuopa, Waltham, 
už 9 narius. Taipgi 
pavienių narių užsimokėjo sa
vo metines duokles.'

Kaip matote, vasario mc 
pasimokėjo dar daugiam 
rių, negu sausį, 
sario įplaukas,

už 9 narius; 199 kuopa, 
už 16 na- 

kuopa, 
nariu;c r 
Mass., 

keletas

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

- M. J. J. Urbszo, 
r 187 Oak Street, 

Lawrence, Mass,, 
j savo krautuvę 
kas mėnesiu po 

I kelioliką šimtų 
pasitęaukia. Taip 

John Naujokas, . Pa^ 4rg. S. Rei- 
kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas gęneral 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 Cigaru Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmes būna patenkintinos ir 

greitos.
į Pasekmingai Gydomi Nauju Būdu 

nuo aštrių ir įsisenėjusių nervų ir 
odos ligų, eczema, odos išbėrimų, 
įsisenėjusio kataro ir žaizdų, išsi
pūtusių liaukų, reumatizmo, scia
tica, strėnų skaudėjimo, kvaitulio, 
krūtinės, plaučių ligų, vidurių, 
žąrnu ir kt. ligų.
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr.

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZI NS
Spfccialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

UEfTUVIšKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiauaį laiką: 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus... PUnas 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. NedėldlenUis nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas J. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOO1 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y
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Naujausios Mados Žemiausia Kainaa

s

FORNIC1AI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ

nalo Pildomojo Komiteto Atviru į Darbo Federacijos ir Socialistų Par- rė Sovietų, Rusijoj. Kažin ka- 
Laišku, griežtai uždraudė tolesnes į tiios, vesti begailestingą kovą prieš galėsime pradėti tverti A. 
frakcijines kovas, i” ------ ---- ------- - -- s-
bei iš kitos, tariaus daroma pastan- trockizmą.

pradėt naujas frakcijines dis- | Draugai! Partiiinės diskusijos jau!
u, persiskiriant su suyažiavi- pragj0. Mes turime iš naujo stoti

. — „utarimais? Vietoj privatinių ' darban visais garais. Mes negalime
į kabi e gramų, mes reikalaujame at- atlikti tų svarbiųjų greitųjų parei-
' sakomingų, tikrų žinių iš Politinio! gų, jeigu mes absoliučiai neišvysi-

Biuro arba Sekretariato kas- link me iš savo tarpo frakcionizmo, jeigu 
. tokių frakcijinių bandymų, taip kad l mes nesusivienysime.

Prezidiumas galėtų padaryt reikia- 
B mų nutarimų. Svarstome ameriki- 
I nį klausimą po atvažiavimui 

muD*stų Internacionalo Centro
g mMLo delegacijos.

(Pasirašo)
Komunistų Internacionalo
Pildomojo Komiteto

S SEKRETĄ RIATA S.”,
Centro Komitetas pareiškia, jog 

Partijos suvažiavimas, vienbalsiai 
pripažindamas, kad “ginčijamieji 
klausimai jau nebegyvuoja po pri- 
šmijnui Atviro Laiško platformos,” 

pilną užgyrimą visos Parti- 
jf^Vbe jokių išimčių) ypač seka- 

punktams Komunistų Interna
cionalo Atviro Laiško:

“Kelti dirbtinus principinius skir
tumus klausimais, del kurių nėra

kua 
mo

Ko-
Ko-

S:X1,aVOių’ su “s išraut L. D. L. D. kuopas Lietuvoje?
Salia šių džiuginančių žinių, 

vasario menesį atėjo centran 
ir nepageidaujamų pranešimų. 
Tais nepageidaujamais prane
šimais. yra tai tas, kad poroje 
kuopų prasidėjo 'savitarpiniai 
kivirčai, kurie kenkia tų kuo
pų augimui. Tų kuopų nariai, 
kuriose tie kivirčai eina, turi 

’dėti didžiausių pastangų, kad

Pirmyn, prie galutino įvykdymo 
Partijos vienybės!

Už bolševikiška saves-kritiką ir už 
besąlyginį priėmimą Komunistų In
ternacionalo nutarimų! ,

Pirmyn, prie naujų ir urmingų
Partijos veiksmų pagrindais visašir- tuos negeistinus kivirčus UŽ- 
diško besąlyginio priėmimo Komu- baįgUS jr bendrai visiems sto- 
nistų Internacionalo Atviro Laiško . ... ,r. . .
—tos naujosios ir vienintelės mūsų'Jus Prie veikimo. Visokių ru- 
partijinės linijos. šių tarpnariniai trynimaisi, ku-

^ujęlausjcime eiles,, kad paskubint rie didžiumoje yra ypatiško 
pobūdžio, turi būti iššluoti lau
kan. Tą turi padaryti tie na
riai, kuriem rūpi 1 organizaci
jos gerovė, o ne ypatiškų am
bicijų varinėjimas, i, 

Abelnai paėmus,

mūsų Partijos išbudavojimą į ma
sine Komunistu Partiją!

Tegyvuoja Komunistų Internacio
nalas 1

CENTRO KOMITETAS
Amerikos Jungtinių Valstijų Komu

nistų Partijos. , išėmus

atote, vasario mėnesį 
\ na- 

Palyginus va
šių metų, su 

vasario įplaukomis, 1928 me
tų, pasirodo, kad šių metų va
saris buvo geresnis už praė
jusių metų vasarį. Naujų na
rių taipgi daugiau gauta, ne
gu tuo pačiu ląiku 1928 me
tais. Vadinasi, pradžia 
metų yra geresnė už pradžią 
praėjusių metų.

Daugiausiai naujų narių ga
vo vasario mėnesį 22 kuopa, 
Cleveland, O., jeigu neskaityti 
naujai susitvėrusios kuopos 
Minske, Sovietų’ Rusijoj. Mi
nėta kuopa gavo 8 naujus na
rius ir sumušė rekordą naujų 
narių gavime už vasario mėne
sį. Dabar kyla klausimas, ku
ri kuopa bus pirmutinė naujų 
narių gavime kovo mėnesį?

Negaliu praleisti nepažymė
jęs to fakto, kad vasario mė
nesį naujų narių gauta kiek 
mažiau,1 negu sausio mėnesį. 
Tokis apsireiškimas nėra ge
ras neigi pageidaujamas. Prie 
to daro blogą įspūdį, kad še-

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

PO $1.00 arba $2.00 I SAVAITĘ

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

Brooklyno apielinkėie.Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
?me daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

šių

5043

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

i

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.

Dabar 
Suite

gaunami
Bed Room

• v
1S fabrikų

Suite
Pečiai

šie
Dining

Ice Box

daiktai: Living R 
oom Suite, Kitchen Suite

ai ir tt

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
N

Telephone, Greenpoint 2372
Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare

K
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Kaip Mes, 18-ka Politinių Kalinių, 
Pabėgome iš Kalėjimo 

f 
n

—------------ ------------------------ Gamtos

mą, nes plečkaitininkai pradeda vo išmestas iš politinių ka&jta 
pas save visokį šlamštą verbuo- eilių. Dabar jau jis. Plečkshįio 
ti. Jau užverbavo Rosą iš Ky- ' 
bartų. Rosas už judoŠystę bu-

kompanijos žmogus. TokV*mk 
tenai ir vieta.

—Kas prieš?—klausia jis

Sūnus.

(Tąsa)
Vienuoliktą valandą dienos pasilsėję ir 

“pamiegoję” padavėme kompasą vienam 
draugui ir įgaliojome jį būti mūsų Maižiu- 
mi ir vesti per mišką be kelio į vakarų pu
sę. Apie 2 vai. po pietų vadovystę jiaemė 
draugas Izakovičius (kuris dabartiniu lai
ku daktarauja Chicago j) ir vėl leidomės į 
“vakarų pusę”. , .

Vakare priėjome didelį kelią ir pagal 
mūsų “vado” nurodymą, jis ėjo į vakarų 
pusę, tai yra, į tą, į kur mes turime eiti. 
Mes nusprendėme palaukti prietemos ir 
netoli kelio susėdę tankumyne tėmijome

ĮSPŪDŽIAI Iš S. L A. I AP- [tyta Tamaqua, Shenandoah) 
SKRIČIO KONFERENCIJOS d“k7S:ir Mt CarmeL Pir“ 

______ j Kas už tai, kad sekantis su
važiavimas būtų Tamaqua?

S. L. A. 1 Apskričio konfe- Pakelia 24 rankas.
rencija įvyko kovo 24 d.„
Knights of Columbus <svetai- vėl. 
nėję, Mahanoy City, Pa., apie 
11 vai. ryte. Apskričio pir
mininkas, p. A. Staniškis, ati- galima... kuomet yra dau- 
1 ••• -j 1 I giau nominuotų vietų, reikia'

leisti iš eiles. . . |
Staniškis sutinka ir leidžia' 

per balsus kitas kolonijas. Ta-< 
čiaus, už pastarąsias mažai 
kas balsuoja. |. 1 Tokiu būdu sekantis apskri
čio suvažiavimas įvyks Tama
qua, Pa., rugsėjo mėnesyje. į

Ant. galo turiu, pasakyti, 
kad konferencija buvo apsnū
dus, delegatai be jokioj: ūpo, 
pakeltus klausimus svarstė lyg 
ne -savo, lyg svetimus .'reika
lus. . . r . .i
. , , Delegatas.

Pašoko 
—Gerb

p. Gegužis ir sako: 
pirmininke, taip ne- 

kuomet yra dau-

EKSKURSIJA J SOVIETU SĄJUNGĄ

mui ir pakvietė pakalbėti p. j 
S. Gegužį, S. L. A. preziden
tą. P.’ Gegužis, kaip papras
tai, pasidžiaugęs skaitlingu 
apskr. suvažiavimu ir organi
zacijos “gera tvarka,” pridū
rė, kad S. L. A. yra ir patrio
tų,* kurie organizacijon pri
klauso ne todėl, kad pomirtine 
pasinaudojus bei pašelpą gau
ti, bet todėl, kad yra lietuvių 
organizacija. ..

Gegužiui užbaigus* kalbėti, 
vienas iš delegatų prabilo : 
vienas tokių patriotų yra p. 
Gegužis, kuris S. L. A. pri-

. . At-

(vieškelis). Išilgai jo gale sodžiaus išbu- 
davoti triobėsiai, į^urie buvo nepanašus į 
kitų ūkininkų triobas ir savo išvaizda at
rodė, kad čia gyvena koks sodžiaus krau- 
tuvninkas.

Praėję pro galą sodžiaus, vieškeliu, mes 
pradėjome juo eiti, nes tęsėsi į vakarų pu
sę. Truputį paėję, šalę vieškelio, radome 
kupetas dar nesuvežtų miežių, prie kurių 
susėdome, 'o du draugai žydai nuėjo atgal 
pas tą sodžiaus kupčių kai kokio, valgio nu
pirkti. (Visoje savo kelionėje mes elgda- 
vomės taip: jeigu reikdavo įeiti pas lenką, Įklauso ne del pašelpos..

*’ • . j . * _ _. _ _* — 1_ T _ _ atiode;tai eidavo tie, kurie gerai vartojo" lenku ,imk J0 kaulą (suprask,
-viskas ramu, tai mes, nieko nelaukdami,,, „ zvdus—eidavo žvdai ir j.'^gamzacijoj poziciją), kuriėjome per mišką >pakelyj. j Kalbą, pas žydus eidavo žydai, n tt.) !J1S laiko pasiglemžęs ir jis,

Ne tik man, bet ir kitiems draugamsPenk! araugal Pasdikome gulėti j kaip ir daugelis kitų jo plau- 
pradėjo akyse vaidintis kokios tai lig žino-: ml.eznJ kupetose n- tas po atviru dangumi -............ -----------------
Lc ir kada tai matvtos vietos ir medžiai iPrie geresmlJ apystovų pirmas pailsis labai mos n kada tai matytos vietos ir medžiai, giUai .gtrigo . mano g«elą Mažne pep tre_ 

t jus metus turėjome tokią gyvenimo vietą, 
kur apart keturių kambario sienų, daugiau 
nieko nesimatydavo ir tos sienos, kad dar

pradėjo akyse vaidintis kokios tai lig žino
mos ir
kas mum darė kokį tai neramumą, 
nok, pasitikėdami ant “vado”, ėjome 
liaus. Bet ant galo radome prie kelio Vė
jo išverstą eglę, kuri mums visiems metė-si į aKs ^ kalinio s‘elas> iešmus yra
liau “vado” atsilakėme klausyti. Pradėjus1 nuteptas is apačios juoda spalva. Reikdavo 
temti, per medžiu šakas, netoli vieškelio, ^letl ant kirtų ,nar£ ° uz?s labiausiai 

’ F - " — - . persitikrino !sle£iantl įspūdį darydavo ant manęs ir ki-
me, kad netoli mūsų prie kelio yra grinte- tll *augų, ant kojų geležiniai retežiai, nes 
lė. Nutarėme eiti į grintelę ir paklausti, ne tik dieną, bet 11 nakties laike tik spėjai 
:_.u cu {leidome j stubelę ge- n.l!bu?.tl ir pajudinti kojas kaip tuojau pa
rai apginkluotus du draugu .paklausti, es^® car° lr. aPĮtalistų valdžios ne-

pamatėme menką žiburėlį ir 
me, kad netoli mūsų prie kelio yra grinte- tų draugų, ant kojų geležiniai retežiai, nes

Drauge Darbininke! Ką geresnio gali norėti, kaip pa
matyti šeštą dalį pasaulio, kurį valdo tavo draugai 
darbininkai?

kur šis kelias eina. Įleidome į stubelę ge
rai 
kur šis kelias eina.
grįžę draugai lakoniškai pasakė:

—Grįžkime atgal, pavojus!
Einant atgal tuo keliu, papasakojo ką 

jie girdėjo. “Radome,” sako jie,

nubusti ir pajudinti kojas, kaip tuojau pa-

Ar negražu bus matyti teatru.., muziejus, knygy
nus ir mokyklas, kurie tarnauja darbininkų klasei 
kaipo apšvietos įmones?

Matysite fabrikus, laukus ir gelžkeliys, darbininkų valdo- 
riitis, darbininkų vedamus ir duodančius naudą darbininkų 
klasei.' ; , į , t (

PAMATYKITE RAUDONĄJĄ ARMIJĄ, KURI GINA 
PROLETARINĖS REVOLIUCIJOS LAIMĖJIMUS > 
$303 Iš NEW YORKO Į MASKVĄ IR ATGAL , 

“Laisve” nori suorganizuoti ekskursiją į Sovietų Sąjungą. 
Jei atsilieps nemažiau kai 25 ypatos, norinčios važiuoti 
su “Laisves” 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 grįsti pavieniai anksčiau arba galės pa
būti ilgiau ir vėliau sugrįžti pavieniais.
Ekskursija pervažiuotų svarbiąsias industrijas, dailės, 
kultūros, darbininkų poilsio vietas ir aplankyti lietuvį 
kolonijas Baltgudijoje ir kitui\ Kartu su savim tuiįp 
vadą, kuris viską išaiškins lietuvių kalboje.
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.

Plečkaitininku-Judoši^, Kompa
nija, Didėja

KAUNAS.— Paskutiniu laiku 
Rumanovičius (jis išmestas iš 
politinių kalinių eilių už judo-1 
šystę) labai nešvariai laikos. 
Pradeda viešai išstoti prieš ko
munistus, šliejas prie plečkaiti- 
ninkų. Matyti, nori užsitar- j 
naut plečkaitininkų pasitikėji-

ko žmonių, nebebus patriotu.
Mandatų sutvarkymo komi

sija pranešė, kad delegatų, vi
so su sprendžiamu balsu pri
buvo 59 su apskričio valdyba.

Konferencijos pirmsėdžiu 
išrinkta “vienbalsiai” p. A. 
Staniškis. Kitų prezidiumo 
narių nereikėjo rinkti, nes 
pirmsėdis “viską padavadijo.”

Perskaičius pereito suvažia
vimo protokolą, drg. Taunis 
ima balsą ir nurodo, kaip ap
skričio valdyba, rengdama ap
skričio išvažiavimą, “pasidar
bavo,” pasiimdama net 50% 
nuo skelbimų, surinktų pro
gramai, kas, jojo manymu, esą 
neleistina. . . Ėmėsi aiškinti 
apskričio kasierius p. J. Sta
niškis, bet jam nesiseka. Ant 
galo A. Staniškis sušunką: 
“Nedirbai, tai neturi tiesos ir 
atskaitų reikalauti!” Reiškia, 
apskričių valdyba dirbo, tai ji

Po trumpo laiko su- laisvgĮe: .Dabar gulint miežių. kūpėto- 
- se, priešai stovi neišmatuoti laukų ir miškų

plotai į visas puses nusidriekę ir gali lais- 
- - vai jais naudotis. • Žvangėjimo geležinių

N pančių nesigirdėti; jų vietoje švelnus ru-
- , . . . v. . - - .vl?n^idenio vėjelis, pripildytas drėgme, glosto

apysenę motelį, kuri, pamačiusi mumis,lyg,kųkžda į ausis, kokias tai slaptin- 
ko nusiminė, bet gi eit atsignebe ir pasau-jgas mįnįis Kupetose gulėti minkšta. Ir 
ke is karnaiaites savo dukterį, jauną n iš vidaus apdengti begalinėmis erd- 
drąsią mergaitę. Kada musų, draugai pa- vgmįs pripildytomis didesnių ir‘ mažesnių tik ir turi teisę apskr. turtu 

. klausė kur sis kelias eina, tai ji su sypsa dangiš$ £ūn' (žvaigždžių). ' * 1 m ‘ ------- ” '
ant veido j akis pasakiusi: Jeigu jum ne-( - -

: • ra pavojinga rytų vėjas, eikite į rytus, nes 
šis kelias eina į Polocko miestą ir ilgi Po-, 
lockui yra 6 verstai.
čia pasibaigia miškas. Pakraštyje miško 
yra pasislėpę apie 30 kareivių ir sargybi-, 
nių, kurie vaktuoja šį kelią ir abelnai pa-, 
miškę, nes mes su motina grybaudamos 
šiandieną po pietų juos užėjojne.’ Tai to-' 
kias informacijai suteikė tos moterys 

‘ mums.” .
Ir taip, jeigu mes dar būtume ėję pir

myn kokį 10 minučių, tai būtume įėję į 
spąstus policijos, ir, žinoma, to pasekmėj, 

: būtų buvęs ginkluotas susirėmimas, o vė- 
i ‘ liaus mirtis nuo kulkų, o gal ir laisvė.

Kame čia priežastis, kad mes nuo to 
Polocko, kaip nuo kokio pasakiškai užbur
to miesto negalime atsitolinti? Tas viskas 
va kaip įvyko: Pirmas draugas, kuris pa
gal kompasą vedė per mišką į vakarų pusę 
laike poilsio nusiskundė mums, kad jam 

Z ’ įkyrėjus “Maižiešiaus tarnystė,” tai mes jį 
paliuosavom ir kitas paėmęs kompasą vedė. 
Bet jis kompasą suprato kaip tik priešin
gai ir vietoje vesti į vakarus, jis nuvedė į 
rytus ir įvedė į tą patį kelią, kuriuo mes 
tik per upę Dauguvą persikėlę ėjome. Ši 
klaida, kuri bemažko nepasibaigė katastro- ^a(j vįsais keliais policija trankosi norėda-

• j •• • i i nes toli-į ma mus sugauti. Mums gi kaip tik reikia
niesnej kelionėj nebeatsidedavome ant va- eįį.į įuo ke|įu kuriuo nusivijo mus policija.

Nusprendeme tuo kėliu neiti, viėna dėlto, 
kad gali susitikti tą patį ar kitą būrį poli- 

jcijos, o, antra, gal policija, nujausdama, 
kad mes tuo keliu galim eiti, tai, užtaisė 
del mūs “zasadą” ir iš paslapčių tikis mus 
užpulti? viskovto išvengus, mes išsi
sukome: is Jcelio ir ėjome mėhulio apšvies
tais laukais į vakarų pusę per visą naktį.

Ryte priėjome didelį mišką, kuriame 
turėjome praleisti dieną. Iš sykio visi tu

pėjome , gerą ūpą, tai apie valgį mažai ir 
teužsimindavome, bet dabar, esant jau ket
virtą dieną nieko nevalgiųsiem, alkio kir-

• minas pradėjo kankinti be mielaširdystės.
Prisiėjo j ieškoti maisto miške ir misti 

.tuo maistu, kurį motina gamta turėjo pa- 
kuH‘ vingiaCo“mažkrielelirVKadrrrulliSaminus- rMes juokavome kad dabar turi- 
pradėjo leistis ir iš rytų pusės pradėjo !Pe g?Xentl V. maitintis taip, kaip gyveno 
denortis dantrans erdvos tamsa tai mos nu. Primifcyvlskas UI Vinis žmogus.

Miške radome spalgenų uogų, po lazdynais

. >

K-

Tos visos aplinkybės sukėlė nepapras
tai gerą ūpą ir entuziastingai mintys lak-

Už pusės versto nuo i ®tg P.° .'T Pasauli> kad netolimoje ateityje 
P«bmQtvin miQVn ^a™ninkų minios sukils ir atsiteis su

skriaudikais. Kada aš (o sykiu gal ir ma
no draugai) buvau paskendęs savo minty
se apie būsiančias darbininkų kovas, nei 
nepajutau, kaip atėjo tie draugai, kurie bu
vo nuėję pas sodžiaus pirklį nupirkti val
gyti ir pranešė prastą naujieną. Kuomet 
jie įėjo pas tą žydelį, tai jis juos rimtai 
perleidęs akimis nuo galvos ligi kojų ir 
pradėjęs sakyti, kad bus gal kokia pusė 
valandos atgal, kaip pristavas (antstolis) 
su 30 sargybinių buvę sustoję pas jį. Ir jis 
nuo sargybinių patyręs, kad jie vejasi iš 
kalėjimo pabėgusius didžiausius razbainin- 
kus ir kriminalistus. Ir pristavas vieške
liu nuvažiavęs į Dysnos pusę. Valgyti 
parduoti žydelis nieko neturįs.

Ši naujiena greit išblaškė visas mano 
svajones. Trumpai apsvarstėme tą prane
šimą ir priėjome prie išvedimo, kad gal būt 
žydelis ir melavo, manydamas, kad mes 
esame tie “razbaininkai” ir bijodamas, kad 
mes nuo jo nepavogtume ožkos su vienu ož
keliu, kurią jis turėjo, bet gal būt ir tikrą 
teisybę jis sakė. Visi labai gerai žinojome,

ftagal, įup davė gerą pamok,, ne. toli-, = =i”

do, bet visi patikrindavome kompasą ir va
dą, ar gerai supranta jį.

Ant rytojaus visą dieną ėjome be su
stojimo. Sykį buvome išėję į pelkes, kurios 
vietomis buvo apaugę nedideliais krūmais. 
Čia mes pamatėme pulką civilių žmonių, 
apsiginklavusių lazdomis ir kitokiais vėz- 

! dais. Ir kada mes pasukome vėl į tanku
myną,. kad išvengus juos susitikti, tai jie 
pradėjo artintis prie mūsų rėkdami: “Ne- 
ubežyte, mi vas zaderžim” (neišbėgsite, 
mes jus sulaikysime). x

Du sykiu iššovėme augštyn ir tie žmo
nės sustojo mus vijęsi ir pradėjo rėkti: 
“Ubjut, ubjut” (užmuš, užmuš). Trečią 
dieną po. mūsų pabėgimo priėjome pakraš
tį miško. Iš miško matėsi netoli sodžius, į

naudotis. Tai bent logika!
Iš nutarimų verta pažymėti 

sekamus,: Birželių 30 d. nutar
ta rengti apskričio išvažiavi
mas. Vietą nuskirs apskričio 
valdyba ir komisija, kurią 
pirmsėdię nuskyrė, dargi kon
ferencijos neatsiklausęs. Vie
nas delegatų pastebėjo: mūsų 
pirmsėdis elgiasi kaip tikras 
Mussolini. Net šalies prezi
dentas, p. Hooveris, sako jis, 
sudaręs ministerių kabinetą, 
pasiūlo kongresui / užtvirtinti, 
o mūsų pirmininkas daro vis
ką vienas.

Sušelpimui nelaimėn pate
kusio 331 kp. nario, Petro 
Bazukevičiaus, kuris jau ant
ri metai serga, nutarta iš ka
sos paaukoti $10.00 ir ant vie
tos tapo surinkta $12.37.

Balsuojant vietą sekančiai 
konferencijai, įvyko nedidelis 
kurjozas, p. Gegužis išėjo 
prieš savo kolegą, A. Staniš^ 
kį. Buvo taip. Skiriant vjte- 
tą sekančiai konferencijai, nu
tarta balsuoti viešai. Persta-

dengtis dangaus erdvės tamsa, tai mes nu
tarėme nueiti į sodžių ir nusipirkti kai kąvalgyti nes buvome nenanrastai išalkę tarpe. lapų nukritusių riešutų, laukinių (® tartjome 85 rubT8^X«ra obuol ų, gražiausių baravykų ir kitų gry- 
keleliu j sodžių susitikome naktigoninkus, gnhnnii !<e^era® " ,va'
beioiančius i sanvklas. Seme su bukimais obuoliais ir riešutais.be jojančius į ganyklas.

Pro galą sodžiaus eina didelis kelias (Tąsa bus)

Dr. J. Seymour Landžius
Lietuvis Gydytojas

Buvęs J3ostono miesto sveikatos 
departmento štabo narys ir Bos
tono mokyklų gydytojas. Daro 
mikroskopo diagnozą savo labora
torijoj, ant kraujo, spjaudalų, šla
pumo ir tt. Roentgeno Spinduliai. 
Gydo visas ligas..

51 Providence Street 
Worcester, Mass.

Valandos: nuo 9 ryte iki 9 vak.
Tel., Park 5873

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Nųmalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9;30 iki 

6 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE

WILKES-BARRE, PA.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaroa skaudojima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudojimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iisigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dcksnio Galinga Mastis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

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

1 Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn' N. Y.
A. M. Balchiinas, Savininkas. Tek Stagg 6533

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

Vardas

Antrašas

Miestas

Pilietis Jungtinių Valstijų, ar ne--------- -----------
i . * iIšpildę iškirpkite ir tuojaus pnsiųskite: , 

“LAISVĖ,” 4G TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Greenpoint 9632

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. >Nau- 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną Biznį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

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

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

K. M. S.
644 Driggs Avenue, 

Ridgewoodo Skyrius: 253
Brooklyn, N. Y.

Grove St.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kuriy Jūs Pageidavo!MENDELO ■

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Viduos 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 V 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo MT 

užsakymus (orderius).

u y



Puslapis Penktas

TUOJAUS SIUSKIT UŽSAKYMUS:

KAS TAI YRA TROCKIZMAS
Paraše A. Bimba

Y
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kaltinkite patys save. Tam reikalui nereikia 
Pačios valdybos pasitarę su platintojais gali

XII.
XIII.

I.
II.

III.
IV.

A >

< >
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MOTERIMS
Pančdėliais i 

utarninkais

<b

O

< >
O
< >
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ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Pagedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 egzempliorių, kaina 15 cen
tų, kurie ims nemažiau 50 egzempliorių, kaina 12 centų. Kurie 
atsiųs užmokestį kartu su pareikalavimu kalbamos Brošiūros, 
tiems “Laisvė” apmokės persiuntimo kaštus.

VI.
VII. 

VIII.
IX.

“Laisve” Jau Rengia Spaudai Brošiūrą

Vjei pasivėlinsite su užsakymais ir Brošiūros nebegausite, tai ne
kaltinkite “Laisvę”, bet 
laukti kuopų mitingų, 
duoti užsakymus.

(>

’>

KIEK SPAUSDINTI ŠIOS BROŠIŪROS?
Šios brošiūros spausdinsime tiek, kiek gausime užsakymų iš pla

tintojų. Todėl klausiame Jūsų, draugai platintojai, kiek spausdinti. 
Į tą klausimą galite atsakyti tik šiaip: Pirisiųskite mums Brošiūros 
“Kas Tai Yra Trockizmas” tiek ir tiek (numeriu pažymėdami skai
čių). Ant kiek gausime užsakymų iki 13 d. balandžio tiek ir tespaus- 
dinsime.

Trečiadienis, Baland. 3,1929

VIETOS ŽINIOSA.L.D.LD. ŽINIOS

i Iš Ateities Žiedo Draugijėlės

na

kyla

WORCESTER, MASS.

Rep. B.

Korespondentas.
is-

A<1 E-7

i V

greit jis pasiduos suTEATRAS DAINOS-MUZIKA
WWi.

rolis iš
laidžiai, 

ia suokal- 
vadą Bo

ki tas 
jau-

____ St. or Ave.
State-te ir pianistas, kurio pavarote 

nesužinojau. Visi, maži, jau
ni ir senesnieji smagiai pralei
do vakarą.

širdingai ačiū aukojusiems už 
prijautimą cTrg.- J. Karsonui jo 
nelaimėje.

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
"Gold Medai" vardo 'kiekvienoje de-

labai 
aiškiai

Ypa-
su

X. Mockus, II. Stankus, J. 
Paulauskas, L. Valančiauskas, 
J. J. Bakšys. Viso su smul
kiomis surinkta $21.30.

Paveikslas padarytas 
j naturališkai ir labai 
perstato tų laikų kovas, 
tingai kurie susipažinę 
tori ja, įdomu pažiūrėti.

jis sužino, k,ąd čia jo 
aliuosuo- 
ėlius ir 
prie jų. 
reit pri-

dėjo Pavolgėje užimdinėti 
miestus. Totoriai išgirdo, kad

“TARPININKAS,”

332 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Leidėjas

A. J. KUPSTIS
■cm

- - - F ■

[spaudos, • Pugačiovas pradėjo j Jie tariasi, kad kaip
organizuoti sukylimą ir pra-jbus Pugačiovo sukilėliai, taip

(Tąsa nuo^3-čio pusi) 
ti laiku, bet nesistengia gauti L 
naujų narių. Ateityje taip! rarangimo 
būti negali. Tas nerūpestin-! 
gumas ar apsileidimas turės | 
būti prašalintas ir kiekvienas jz- 
senas narys turės dėti pastan-j”" 
gų gauti naujų narių, 
negalime stovėti ant vietos, 
bet turime žengti pirmyn. O 

L apie žengimą atgalios, tai jau 
F negali būti ir kalbos.
• Dar vienas nepaprastai svar

bus įvykis, kuris įvyko pačio
je pabaigoje vasario mėnesio. 
Nors tas įvykis nėra tiesiogi
niai liečiantis A. L. D. L. D., 
bet jis yra mums Jabai arti 
prie širdies, už tai aš negaliu 
praleisti nepaminėjęs jo. Tuo 
nepaprastai svarbiu, įvykiu 
yra 1 sudeginimas dienraščio 

J“Vilniės” spaustuvės. Kadan
gi. dienraštis “Vilnis” nema
žai yra pasitarnavęs del A. 

, jįv D. L. D. ir nėra abejonės, 
kad ateityje dar daugiau pasi
tarnaus, už tai aš ir noriu apie 
tą įvykį pakalbėti.

Manau, kad jau visiems A. 
L. D. L. D. nariams 
ma, kad anksti ryte, 
vasario, darbininkų 
priešų užsiundytieji 
riai įsiveržė į

Sekmadienį, kovo 31 d., A.
D. suruošė pavasarinį pa- 

: rengimą. Reikia sakyti, kad i 
parengimėlis pilnai pavyko. 
Oras buvo šiltas, gražus, prie 
to velykų šventės tradicija, 
kuri dar vis turi žymių ir mū
sų judėjime,—manyta, jog tos j 
priežastys daug pakenks pa- | 
rengimui. Vienok, jaunieji vei- ] 
kėjai suruošė sėkmingą paren
gimą—publikos buvo gana 
daug. Liko pelno.

Programėlis buvo trumpas, 
bet geras, rodos, atatiko ir su
sirinkusių skoniui. Pirmas 
punktas: jaunuolių balalaikų 
orkestrą atidarė programą su 
“Internacionalu.” . Paskui se
kė keletas puikiai skambančių 
gabalėlių. Daugiausia orkest
ro j dalyvauja mergaitės, ma
žesnis skaičips berniukų. Pui-

Daug gero i 
po-

Trockis Nudardėjo Į Kontr-revoliucionierių 
Abazą! Pasmerkė Jį Milionai Klasiniai Sąmonin
gų Darbininkų Sovietų Sąjungoje! Pasmerkė Jj 
Viso Pasaulio Proletariatas! Darbininkų Spau
doje Trockis Dabar Tik Skreplė, Gi Buržuazi
nėje Spaudoje Jis Yra Sapniška Sensacija.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
i !

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone Main
Bell Oregon

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVISKAI-ANGLIŠKAS

ANGLIŠKALLIETU VISKAS

ŽODYNĖLIS

9669
5136

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

yra žino- 
25 dieną 
judėjimo 
piktada- 

Vilnies” namą
ir padegė ofisą. Ugnis prida
rė didelių nuostolių. Panešti 
tokius didelius nuostolius ne
turtingam darbininkų dienraš
čiui yra tiesiog negalima, už 
tai aš raginu visas A. L. D. L. 
D. kuopas, kad jos, kiek išga- 
lėdamos, prisidėtų prie paden
gimo tu nuostolių, kuriuos pa
darė mūsų politiniai priešai. 
Kiekviena A. L. D. L. D. kuo
pa privalo paaukoti iš savo iž
do ar parinkti aukų tarpe sa
vo narių tam tikslui. Mūsų 
pareiga yra remti savo spau
dą. Aukas siųskite “Vilnies” 
administracijai.

J. Alekšis, 
A.L.D.L.D. Centro Sekr.

kiai skambino, 
skonio orkestrai priduoda 
ra berniukų smuikininkų ir 
pianistė.

Elena šopiūtė, A. ž. D.
re, skambino pianu ir dainavo 
porą dainelių. Rusiška: “Ak, 
Začiem Eta Noč” ir lietuvis-; 
ką liaudies dainelę : “Ėjo Pati • 
į Karei amą.” • I

Aldona šertviečiūtė padek-; 
lamavo porą eilių, būtent',, 
“Pagelbos Negausi” ir “Oi,. 
Nebark.” į

Seka jaunuolių choras po 
vadovybe Amelijos Jeskevi-i 
čiūtės. Gražus būrelis mažų Į 
mergaičių ir berniukų. Reikė-; 
tų tarti žodis kitas apie choro j 
mokytoją, A. Jeskevičiūtę. Ji- ; 
nai taip puikiai tuos mažių-Į 
kus sutvarko, sukontroliuoja,! 
pati savo balsu jiems gelbsti: 
dainuoti ir gabiai diriguoja, i 
Tuo būdu ir chorelis puikiai j 
pasirodė. Prie tokių mažų, į 
energingų jaunuolių kaip tik ir! 
tinka smarki ir sugabi moky
toja. Amelija smarkiai 
mūsų mene.

Taip pat tarta žodis, 
ir apie mokyklą, kurią
nuolių draugijėlė palaiko. Mo
kykla padalinta į 3 klases. 
Vaikučiai mokinama (lietuvių 
kalba) pažinti savo klasės rei-( 
kalus, žinoma, lietuvių rašy
ba ir kalba taip pat. Patarti
na tėvams raginti savo kūdi
kius lankyti šią mokyklėlę.

Paskutinė programos dalis 
buvo moterų rūkymo lenkty
nės. Bet atsirado tik trys 
“drąsuolės,” kurios sutiko at
eiti prieš publiką ir skubiai 

A. Šabaiiau^isurūkyti cigaretą. Tamošiū- 
•, M. Deksnienė, D. G. Ju-|nienS pirmiausiaęsurukę eiga-

Aukos Sušelpimui J. Karsono, 
Surinktos A. L. D. L. D. 11 

. Kp. 17 d. Kovo.

Aukojusių vardai. Po $1: 
M. Staliulionis, N. J. Kudarau- 
skas, S. V. Bakanauskas, A. 
Vilčiauskas, B. Bernotienė, K. 
Kibirkštis, Bevardis; po 50c: 
J. Pocius, J. Motiejaitis, S. 
Kyžis, Z. Dvareckas, J. Lie
tuvninkas, O. Mazurkienė, B. 
Lietuvninkienė, P. Bakšienė, 
LjjTumanienė, 

ssius, O. Jučionienė, B. Sūdei-,re^ laimėjo dėžę saldainių, 
kis, J> Kriukonis, kunigas M.l Šokiams griežė A. Radziū-

Atšviežinantis 
Miegas?

“Ai negalėdavau miegoti,” sako Mrs. 
John Richards. Jackson. . Ohio, “Ai .buvau 
silpna.', neturėjau apetito, turėjau Vidufių 
užkietėjimą visą laiką, turėjau svaigulį • ir 
nervingumą. Ai gavau cŲdclę pagelba. nuo 
C,t pirmo butelio Nuga-Tone. Ai išvarto^ 

u dar du puteliu ir dabar esu fcerdje svei
katoje. Nuga-Tone yra tikrai geros gyduo
lės nuo skilvio, kraujo ir nervingumo.”

Virė milionas Žmonių, kurie vartojo Nuga- 
Tone. gavo pastebėtinai geras pasekmes. 
Jos pLtaisė apetitą ir pagelbėjo virSkinlmui. 
tt^AŠalino gasus iŠ skilvio, prašalino svai- 

ir užkietėjimą, palengvino inkstų ir 
nOsiės trubelius į porą dienų ir tai dauge
lyje atsitikimų. Nuga-Tone sustiprina silp
nus nervus, sustiprina kraują ir suteikia 
naują jėgą ir stiprumą del Visų kūno orga
nų. Nuga-Tone parduodamos vaistinėse su 
garantija grąžinimo pinigų, 
tijos ant kiekvieno pakelio.

Užtat “Laisve” pasirūpino duoti platų aprašymų Trioįckio’ 
gyvenimo ir darbų nuo jaunystes iki šių dienų. Tai bus vaizdas 
mio pradžios iki tragingos mirties Trockio revoliucinės karjeros 
ir pradžia jo kontr-revoliucinės darbuotės.

BROŠIŪROS TURINYS:
Leon Trockis—Revoliucijos Prieplaka.
Lenino Kova su Trockiu.
Trockis ir Lapkričio Revoliucijos Istorija.
XIV Bolševikų Partijos Konvencija ir “Opozicijos Blokas”.
Darbininkų Klasės Santikiai su Valstiečiais.
Budavojimas Socializmo Sovietų Respublikoj. <
Sovietų Respublikos Socialistinė Kūryba.
Trockistų šaltiniai Sovietų Respublikoj.
Partijos Disciplina ir Trockistai.
Trockistai ir Komunistų Internacionalas.
Trockizmas Kaipo Oportunizmas.
Trockio Ištrėmimas ir Buržuazijos Pasitikimas.
Amerikos Komunistų Partija ir Trockizmas;

i

64 Puslapių, Gražiais Viršeliais, Kaina 20 centų

Brooklyn, N. Y

Iš 18,00
Tuojaus įgykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

“LAISVE”
46 Ten Eyck Stį Brooklyn, N.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

«<w A

d>

<t>

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.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir i grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja7;
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) * , •' > >

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok puo savo amžino priešo I

URBO LAX TABS
(26 centai už skrynutę) 

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagamina''daūg rūpesčių ir sunkių ligų

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir i - : 
; 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, hį. Y.
___________ ^4_____ ORDER BLANK: ____________________

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

Vardas __ -__ —___________________________________
No___
Miestas

Sustreikavo 1,800 narių 
Namų Griovimo Unijos New 
Yorke; prie jų prisidėjo ir po
ra šimtų vežėjų, dirbusių prie 
namų griovimo. Reikalauja 
pridėt po 10 centų uždarbio į 
valandą. Iki šiol griovėjams 
buvo mokama $1.25 valandai. 
—Jų darbas labai pavojingas 
ir nepastovus; didelę metų 
dalį griovėjai gauna būti be 
darbo.

PAVOLGĖS SUKYLIMAS
Dabar teatre Film Guild Ci- 

;'nęma, 52 W. 8th St., New 
Yorke, rodoma istorinis veika
las Pavolgės sukylimas arba 

__ JPugačiovo sukylimas. Veika- 
; žiurek,t garan*llas paimtas 1759 metų įvykio,

I KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis
Jfb. J ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 

sules'e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis f! nWM P H bandyk šiandie. Tri
lengvai vartojamo-ĮįMĮ Įj* -■ -i^Bjų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša-"^" ■■■ ■ se 35c, 75c ir $ 1.50 
lins skausmą. Po antspauda W j
jūsų sveikatą apsaugos. Iš-lfbH MM Į JĮ m jį

■ goĮSSME®^ 
HAARLEM OIL

kuomet Pugačiovas paėmė Ka- ,tirius vyksta malšinti totorių,, 
zanių. Pats veikalas neparo-[kuriais vadovauja jo tėvą 
do viso to sukylimo proceso, 
bet tik atskirą incidentą. Ru
sijos caristinę valdžia, esant 
vyriausia galva carienės mei
lužiui Potiomkinui, be galo 
spaudė valstiečius ir darbinin
kus, ypatingai totorių taute- ja tėvą

Nepakenčiant to s prie- pats slapta prisideda

Totoriai numalšinti, o Puga- 
čiovas dar nepribuvo prie Ka- 
zaniaus. 'Sūnus suareštavo sa
vo tėvą ir laiko kalėjime. Pa
galinus 
tėvas. Tuomet jis 

ir kitus suk

_____ n SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbinių karus j tjrumpą laiką. Užtikrinta vietos pūs mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs ir 
turite amatą, vistien verta žinoti ir bus jums ant paudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ

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

Mokykla su Reputacija

lėliai traukia ant Kazaniaus/ 
prasidėjo ir tarpe totorių 
bruzdėjimas. Jie pradeda or
ganizuotis, kad prisiartinus 
Pugačiovui galėtų prisidėti ir 
kariauti prieš caristinę val
džią. Potiomkinas siunčia 
savo armiją, kurioje randasi 
•oficierius Butirius, totorių su
kilėlių vado sūnus, caristinės 
valdžios pagriebtas vaikiščias 
ir išauklėtas caristinėj dvasioj. 
Totoriai sumuša caristinę val
džią ir paima' Botirių nejąis- 
vėn. Jo brolis virsta valdžios 
šnipu, paliuosuoja savo brolį 
ąficiei’ių, nežinodamas,** kati 
brolis ir bėga abudu į Mask
vą. Potiomkinas organizuoja 
naują armiją ir jos vadu pa
skiria pabėgusį iš nelaisvės 
Botirių, įsako jam nesigailėti 
totorių ir jiios numalšinti. Bo-

;avo ar
mija ir sykiu kariaus ^rieš ca
ristinę valdžią, Jo 
duoda šiuos planu: 
Pastaroji suareštu 
bininkuš. Vyriaus 
tiriu nuogą vedžię/ja gatvėmis 

 

ir plaka botagais, paskui pa
sodina į kalėjimą. Pagaliaus, 
Pugačiovas su savo armija už
puola ant Kazaniaus, sumuša 
caristinius, paliuosuoja kali
nius. Botiriaus tėvas pamato 
savo sūnų, buvusį caristinės 
armijos vyriausį vadą, bet ne
žinodamas, kad jis pritarė su
kilėliams ir kad jis yra jo sū
nus, puolasi jį nužudyti. Tuo 
tarpu viena i revoliucioniere 
sulaiko jį ir pasako, kad čia J-yti. 
jo sūnus ir pritariantis revo
liucionieriams. Tuomet jis 
prisideda 'prie sukilėlių ir pa
čiumpa savo brolį, kuris išda
vė visą suokalbį. Tuomi pa
veikslas ir užsibaigia.

“ TARPININKAS
(The Mediator)

VAIZBOS IR DAILĖS KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

SU SPALVUOTAIS PAVEIKSLAIS 
40 Puslapių, Didelio Formato 

“Tarpininkas” duoda $200.00 arba 
laivakortę į Lietuvą ir atgal dovanų. 
Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, 'Apdraudą, Morgi- 
čius ir kitus nejudinamojo turto rei
kalus. PAįvairihtas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyrium, legališkais 
patarimais, juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne 
mažiau 32 puslapių. Prenumerata 
metams '$1.00, vienas numeris 10c; 
užsienyje—metams $1.50, pavienis 
num. 15c. Užsirašykit sau ir ki
tiems. Sausio numėry telpa labai 
puiki daina “Punlpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. “Tar

pininkas” pagelbės junis apmokėti 
bilas. Įsigykit “Tarpininką” tuojau, 
tai sužinosit, kaip tą galima pada-

FYTRAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r n
LA llUil Nuo 8 V. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c 3U VCIHIĮ

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbtą Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

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

ir mažesnis prūdas su d&rum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: 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
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PAJIEŠKOJIMAI

1

REIKALAVIMAI

SALES—PARDAVIMAI

Tat

t

arti 168th St.
BRONX, N. Y.

ap- 
or- 
pa-

Pa.
Gana ilgai mūsų kuo- 

ramiai snaudė, nieko ne- 
Nuo šio laiko reikia vi-

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PAJIEŠKAU merginos apsivedimui, 
nuo 25 iki 30 metų amžiaus. Mel

džiu atsišaukti. S. P. Douglass, 2454 
N. Mole St., Philadelphia, Pa.

(79-80)

REIKALINGA patyrę moterys prie 
išrinkimo svederiu skarmalų. —

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

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA KAMBARIAI
Pasi randavo ja šeši dideli kampiniai 
kambariai su maudyne. Kambariai 
labai geri dideliai šeimynai. Atsi-. 
šaukite: 262 Penn St., Brooklyn, N.Y.

(79-81)

vakaro.
Kviečia Rengėjai.

(79-80)

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

j gulio svetainėj, 147 Thames Št., 8 
Ival. vakare. Visos narės ateikit, yra 

svarbiu reikalų. Sekretorė.
■ , ■ (78-79)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
Išeikvojo $300,000 Banko Operetės “Pepita 
Pinigą, Begembleriaudamas 
Šerais

Praktika

'Per trejus metus Louis 
Dietz, pagelbininkas-vedėjasI 
Gates Avenue skyriaus Brook-j 
lyn Trust Kompanijos Banko; 
nusuko- $300,000. Paskutines j 
kelias savaites pasišalino; da
bar sugrįžo ir pasidavė areš-l 
tui. Sulig jo rekomendacijos, i 
buvo paskolinta vienam žmo-Į 
gui $4,000. Kada tas ‘nesu-j 
grąžino bankui paskolos, tai: 
Dietz buvo laikomas atsako-1 
mybėj už tuos pinigus. Kadi 
atmokėt $4,000, Dietz pradė
jo imti iš’banko pinigus ir už- 
juos gembleriauti .Wall Stree- 
t’o serais. Jis tikėjosi Šerais 
pasipelnyti ir bankui atsimo- ĮyĮ j y p 
keti; bet pralošimas sekė po i1 
pralošimui, ir taip liko bergž-! 
džiai išeikvota $300,000.

Gerbiamieji draugai ir drau- 
I ges, Lyros Choro dainininkai 
j ir operetės “Pepita” aktoriai, 
visi malonėkit atsilankyt į pa- 

I mokas ketverge, balandžio 
j (Apriliaus) 4-tą dieną, nes 
(jau visi žinote, kad 14-tą die
ną balandžio turėsime su 
.“Pepita” važiuot į Netvarką, 
N. J., tai reikia gerai prisi- 

| rengti, o jau tik dvi pamokas 
’ turėsime.-

Ketverge, balandžio 11 d. 
bus generalė pamoka su mu- 

jzika. Pamokos prasidės 7:30 
Ival. vak., Maspeth, L. L, N.Y.

sija

Trečiadienis, B aland. 3,1929

EAST NEW YORKE 
PASKAITA

Ketvirtadienį, 4 d. balan
džio, 8 vai. vakare, svetainėj

■»
Frank Budvait, 4 mėnesių, 

■ 188 Madison St., mirė 26 d. 
'kovo; buvo laidotas 29 d. ko- 
'vo. šv. ./Trejybės kapuose.

Stanley Kruszakas, 41 me- 
jtų, 113 N. 5th St., mirė 28 d. 
.kovo, buvo palaidotas 2 d. ba-

paskaita, draugu F. Abeko pa- ” .
rašyta, moterų klausimu. To-paic^a^ % 
del kviečiame ne tik kuopos: Trejybės kapuose, 
nares, bet ir pašalinius atsi- Antanas^ • ”/' 
lankyti ir pasiklausyti paskai
tos. Atsilankiusieji daug nau
jo išgirsite. Ypatingai turėtų 
atsilankyti moterys, nes pa
skaita specialiai moterų klau
simu ir parašyta.

Rengėjos.

Vėjas Išlaužė Langus

38

balandžio; bus 
žio

pa- 
šv.

Antanas Juškauskas,
• metų, 11 Evan St., mirė 31 d. 
kovo, kada bus laidotas, pra
nešime vėliau. Laidotuvių ap
eigomis rūpinasi graborius J. 
Garšva.

50

i Visą Aukščiausios Prieglau
dos 49 Kuopos Nariu Žiniai

Sekamą sekmadienį įvyks 
svarbus kuopos susirinkimas, 
atvirutėmis šaukiamas, šiame 
susirinkime bus balsavimas A- 

_ . P. L. A. Centro valdybos ir
irHiltono drabužių krautuvės ,rjnkimas delegato į visuotiną 
didęhųs langus, Tinięs Sq.;;suvažiavimą, kuris įvyks apie 
nuplėšė daugelį iškabų ir ne-:vjdurį gegužės mėnęęio. Taip-

,Naktį iš pirmadienio 
radiėnį New Yorke .

į ant- 
siautė 

smarkus vėjas, kuris, be kitų 
šposų, įlaužė Gray’s vaistines

šamais gatvėmis ''daiktais su- 
žėidė kelis žmones. Vėjo 
smarkumas buvo virš 50 mylių 
į valandą. '

Lyros Choro Valdybos 
Pastaba ant Pastabų

S. L. A. 83 Kuopos 
Susirinkimas

I

Išrinkite Delegatus j 1-mos 
Gegužės Konferenciją

S. L. A. 83-čios kuopos ber- 
taininis susirinkimas įvyks 4 
dieną balandžio (April), 8-tą 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. Visi nariai ir na
rės kviečiami dalyvauti susi
rinkime, nes turime daug rei
kalų aptarimui. Taipgi atei
dami Į susirinkimą, atsiveskite 
ir savo draugus prisirašyti.

J. Kairys, Sekr.

Išanksto Rengia Klausimus 
Daktarui Kaškiaučiui

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 
Draugijos svetainėj, 1057 Hamilton 

Prasidės 7:30 vai. vakare.
Rengėjai.

(78-80)

> NEW YORKIETĖMS
D. S. A. 31 kp. susirinkimas 

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)

Visos unijos, pašeipinės, 
švietos ir kitos darbininkų 
ganizaerjos turi išrinkti ir 
siųsti delegatus į bendro fron
to konferenciją, šaukiamą de
lei priruošimo sekmingesnio 
Pirmosios Gegužės apvaikščio

simo. Konferencija
sekmadienį, balandžio 14 d., 
1 vai. po pietų Irving Plaza 
svetainėje, 15th St. ir Irving 
Place, New Yorke.

(Galima siųst po porą tre
jetą delegatų).

Vienas iš svarbiųjų Gegu- 
jžinės obalsių bus kova už 7 
valandų darbo dieną. Reikia 
pastūmėt pirmyn darbą 1 orga
nizavimo neorganizuotų dar
bininku ; reikia tinkamai atsi
liept į naujus streikų judėji
mus, kaip kad audėjų strei
kai pietinėse valstijose ir ine jr iaipKi

įPennsylvanijoj; siuvėjų ir mai-|stogus ir uždedame naujus, 
jnierių reikalai; naujų unijų 
įkūrimas, valstybine apdrauda 
Isenatvėje, bedarbėje, ligoje ir

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilių
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
Jj MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

J. LEVANDAUSKASKada tik Daktaras
■Kaškiaučius turėjo paskaitą 
Brooklyne, kiekvieną sykį bu
vo apščiai publikos, ir kiek
vienas jautėsi pasitenkinęs 
kaip pačia jo prelekcija, taip 
ir atsakymais į klausimus.

Ateinantį sekmadienį, ba
landžio 7 d., Dr. Kaškiaučius 
vėl atsilankys su prelekcija, 
kuri bus “Laisvės” svetainėje 
ir prasidės 2 vai. po pietų, 
šį kartą gerbiamas daktaras 
ir draugas išdėstys visus žino
tinus dalykus apie žmogaus 
nervų sistemą, josios suirimą 
ir vėl atitaisymą. Apie savo 
prelekcijos turinį, be kitko, 
pats Dr. Kaškiaučius rašo sa
vo laiške:

“Pačioje dalyko esmėje, 
pergreitas pavargimas, per- 
greitas ir nepaprastas nuovar
gio jausmas, yra nervų išsė
mimo požymis. Tai jau yra 
pavojais ženklas. Jei savo 
laiku to pavojaus neprašalin
si, tai visam organizmui lem
ta suirti ir pirma laiko suges
ti.

Paskaitoje teks smulkme- į 
ningai palukštenti tos prie
žastys, nuo kurių paeina ner
vų išsėmimas; tie požymiai,; 
kuriais tas išsėmimas pasjreiš-i 
kia, ir tie būdai, kuriais gali-' 
ma pasigydyti ir kaip ateityje 
vengti pirmalaikio nervų bus seredoj,^3 Jbalandžio,^ De-
krikimo.”

Paskutiniais laikais vis daž- 
niaus tenka sųetilžmonių pik
čiurnų, amžinai susierzinusių. 

‘Kai kurie iš jų įsivaizdina, 
kad jau toks jų būdas, ir ki
taip negali būt. Tačiaus, tas 

paprastai paeina 
nuo nervų sukrikimo. Patai
sius nervus, tokiam asmeniui 
atrodytų ir pasaulis meilesnis, 
ir draugai geresni, ir smagiau 
gyvent, ir energingiau kovot 

į UŽ darbininkų reikalus prieš kaitė, solistai; ukrainų garsusis <iu- 
, stygų orchestra, Aido Choras 

ir daugelis kitų įžymių veikėjų. Po 
šokiai abiejose sve- 

ir apatinėj. ĮŽan-

Peržvelgus paskutinių dvyli
kos mėnesių kovas ir jų vai
sius, šiemetinėje Gegužinėje 
turės būt bendrai nubraižyta 
planai delei tolesnės kovos už 
<1 a r b i n i n k ų r e i k a 1 u s.

Į tą konferenciją šaukia 
Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijos New Yorko distrikto 
komitetas. Lietuvių darbinin
kiškos organizacijos privalo 
paskubėti su delegatų išrinki
mu į tą didžios svarbos konfe
renciją.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi

| OWVjVAO JA U/JVI^UCUUV J1UUJUŪ, 

laujant gerit pribūname. J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y 
Stagg 0452.

namus, 
atlieka- 
taisome 

Rcika- 
114 
Tek 7

DAKTARAS ir CHIRURGAS
Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnoze 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.

.■; J JUNIPER 7.646 j ’•

<RALPH KRUCH^:
ĖOTOGRAFAį
' 65-23jGR AN D A V ENU

MAŠPĖTHt..N:.Vhv>^^-

GRABORIUS

107 UNION AVENUE

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0788

Telephone, Stagg

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

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 mėnesi. Gera 
proga pigiai pirkti, nes turiu greit 
parduoti. Kreipkitės po No. 167 
Hobart Ave., Bayonne, N, J.

(78-89)

Tel., Stagg 9105

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 su lyg sutarties.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas Į

IR MALIORIUS

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės 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.

gi pareiga kiekvieno nario, 
kuris turėtų naudingu sumany- .
mų delei organizacijos gero-jsulu^irnas 
vės—priduoti sumanymus kuo
pos susirinkimui apsvarstyt. 
Susirinkimo pradžia 2-rą vai. 
po pietų.

Tie nariai, kurie padavėte 
įstojimo aplikacijas ir kurie I 
nepribuvote i paskutini susi
rinkimą, kviečiami esate i se
kamą susirinkimą atsilankyti.

A. P, L. A. 49-tos Kuopos
Valdyba.

DETROIT, MICH.
A. L. D. L. D.?b2 ir 188 kuopos 

rengia bendrai didelį koncertą ii’ šo
kius- nedėlioj, 7 d. balandžio, Lietu
vių svetainėj, ant Veraor ir 25 gat
vės. Pradžia 5:30 vai. vakare. 
Koncertas bus labai puikus, daly
vaus S. Rimkus, J. SkuleviČia, K. 
Karpus, A. Skraskis, B. K.vietins-

“LaisvėsT numeryj 57-tam, 
8 d. <kovo, \tilpo straipsnelis 
“Pastaba Aį/diečiam,” po ku
rio pasira “Lyros Choro 
Valdyba.” Mes, Lyros Choro 
valdyba, i vienas nieko ben-i 
dro neturėjome su tuo raštu, Į Carizmo Pėdomis Eina 
neigi mes žinome, kas jj ra-in r •• c i T • -• 
še. Lyros Choro susirinkime, lOllCljS, DdkO 16ISCJ3S 
kuris įvyko 12 d. kovo, buvo į 
plačiai kalbėta apie šį įvykį.

Iš vienos pusės, mes mano-

išnaudotojus ir prispaudėjus. etas;
šios paskaitos yra ruošia- |wni.ertui bus 

mos rūpesčiu A.L.D.L.D. pir-painėse—-viršutinėj
, ga į koncertą 75e, vien į šokius 50cmOs kuopos. Besirengdami į 

jąsias, girdėt, žmonės 'jau iš- 
. anksto formuluoia klausimus, 
kuriuos statys Dr.
čiui, kad gaut
tinkamu žinių 
gaivinimo.

Kaškiau- 
sau asmeniškai 
delei nervu at-

Dideli plėšimai ir kiti krimi- --------------
nalizmo darbai New Yorke ir f • . i

me, kad Aido Choro “Nauja Brooklyne vis tankiau karto- ĮSlgyklt llklCtUS! 
nesąmoningai išsitarė jasi. Turtingiems vagių ir 

apie Lyros Chorą, taip pat ir j plėšikų organizatoriams nei 
plaukas nuo galvos nenukrin
ta. Bet užtat policijos komi-j 
sionierius, Whalenas, daro neikiant paskutinės dienos. 'Kada 
paliaujamas ablavas ant be- .išaųksto mažai išsparduoda, taj 
darbių; be jokios atodairos: valgių gamintojos nežino del 

kiek žmonių valgio pagamint. 
Tas blogas įprotis—-pirkt tikie- 
tus paskutinę dieną—padaro 
nesmagumo ne tik valgių ga
mintojoms, bet ir pačiai publi
kai, nes būna atsitikimų, kad 
valgių neganėtinai pagamina. 
Tikietus galite gauti “Laįsvės” 
ofise ir pas aidiečius.

Vakarienė bus ateinančioj ne
dėlioj, balandžio 7. Laike va
karienės bus dainų ir kt. Prieš į 
ir po vakarienei šokiai. Pasi- 
skubinkit gaut’ tikietus!

Kom-.

Narė”

J. N., kuris taip gražiai bara 
redakciją už talpinimą tokių 
raštų> o pats ne taip jau be
šališkai rašo, (kaip jam atrodo. 
Iš antros pusės, nepaisant tų 
visų raštų, Lyros Choro susi
rinkimas, taipgi ir valdyba, iš
reiškė • pasipiktinimą tuo 
Straipsniu, < kuris tilpo nume- 
jyj 57-*tam^ neva nuo Lyros 
Choro valdybos. Kas tą

darbių; 1 
areštuoja žmones, kurie kad ir 
nėra’ piktadariai, bet, sulig po
licijos nuožiūros, galį tokiais 
tapti ateityj. Ypač vargas as
menims, sykį jau sėdėjusiems 
kalėjime, bet atbuvusiems sa-

straipsnį rašė, labai negražiai ;Vo bausmę ir jieškantiems ko- 
pasielgė, parašydamas Lyros kio užsiėmimo. Komisionie- 

riaus mėlynsiūliai ima tokiems 
už apykaklės be pasigailėji
mo. šitokia “tvarka” piktina
si net Kings pavieto teisėjų 
nirmininkas Geo. W. Martin. 
Sako, tai ne žmoniška ir “ne 
amerikoniška,” kad nekalti 
žmonės medžiojama, o sykį 
nusikaltusiems n e d u o d ama 
progos pasitaisyti. Panašūs 
sauvalios žingsniai, girdi, 
kursto žmonėse tokį ūpą, ku
ris privedė jprie pražūties bu
vusią Rusijos caro valdžią.

Choro valdybos vardą po raš
to, apie kurį valdyba nieko 
nežino.

Lyros Choro Valdyba.

Miliūnai Dolerių Dangiškam 
Poilsiui, o Badas Bedarbiam

Pašventinta nauja protesto- 
nų episkopalų bažnyčia, kuri 
lėšavo $3,200,000; pavadinta 
“dangiško poilsio bažnyčia.” 
Ji tuojaus pasidarė mylima 
F^fth Avenue milionierių už
eiga.
poilsio auksuotinėse bažnyčio
se, o desėtkai tūkstančių be
darbių mieste badu vaduojasi, 
kai. kurie ir žudosi, netekę vil
ties susirast darbo.

Ponai jieško dangiško
šiomis dienomis atėjo ar

gentiniečių savaitraščio “Ryto
jaus.” Vienas numeris—jubi-' 
lėjinis—yra puikiai iliustruo
tas ir gražus. Galima gauti 
‘Laisvės” administracijoj.,Pa-, 
sistengkite I

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

menesio; 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
3481 Third Ave., 
Pirmas Floras,

MALONAUS PASIMATYMOkviečiame visus atsilankyti.
• Rengėjai. 

. (79-80)

STAMFORD, CONN.
L. D. L. D. vietinė kuopa ren

gia gražų koncertą ir šokius suba- 
toj, 6 balandžio, Redmen’s Hali, 47 
Willow St. Pradžia 7-tą vai. vaka- 

!re. Taibus dar pirmas toks pui- 
įkus parengimas šiame mieste. Pro- 
Igramos išpildyme dalyvaus garsusis 
i Oktetas Ufa, kurio dainos ir labiau- 
' šia surūgusius pralinksmina. Taip- 

A . I gi bus ir solistų. Gera muzika
Aldo Choro vakarienės tlkie-1 grieš įvairius šokius. Tat nei vie- 

Patartina nas Vietos bei apielinkės lietuvis ne
turėtų praleisti to stebėtinai sma
gaus

tai jau platinami.
visiems įsigyti išanksto, nelau-

Tel. Foxcroft 8523 
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūtė

Vadove
411 Evergreen Avenue 

(Gates /ve. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

......     ;. Tn. ..i ..i... l i
214 Perry Avenue,

UŽEIGA

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

‘ matyti.
Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 

žinties užeikite, o būsite maloniai

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

del pa- 
priimti.

ELECTRICIAN
LIETUVIS ELEKTROS 

KONTRAKTORIUS

STANLEY ALEXIS
Suveda Elektrą ir Įveda Elektri- 

kinius Prietaisus Namuose, 
Krautuvėse ir Dirbtuvėse
Industrial Electrical

Installer
House Wiring and Repairing 

Windsor 3465

PI1TSBURGH, PA.
-Visi A. L. D. L. D. 33 kp. nariai 

temykit! Nepaprastai ‘svarbus 33 
kp. susirinkimas įvyks subatoj, 6 d. 
balandžio (April), 1929 metais, 8-tą 
valandą vakare, L. M. D. svetainėj, 
Pittsburgh,

Draugai! 
pos nariai 
veikdami, 
siems atbusti ir stoti Į darbą. Pra
dėkime nuo skaitlingų . kp. susirin
kimų. Į minimą susirinkimą turi 
ateiti kiekvienas kuopos narys, už
simokėti už šiuos metus mokesčius, 
atsiimti knygas ir padėti kp. ko
mitetui atsakyti į Centro sekreto
riaus prisiųstus net 21 klausimą, Į 
kuriuos turi atsakyti sekamame su
sirinkime ir užvesti kp. naują gyvy
bę. Todėl, draugai, visi būkite lai
ku nurodytoj vietoj ir pasirengę 
dirbti. Taip pat nepamirškite atsives
ti naujų narių prirašymui prie kuo-

; pos.
Draugiškai visus kviečia

Kp. Komitetas.
(79-80)

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

kimas bus nedėlioj, 7 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)

J. KENTS
Barber Shop

209 East Westfield Avenue 
Roselle Park, N. J. i

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) r

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

MANO YPATISKA ATY- m-g An 
DA IR PATARNAVIMAS > I IIJ III 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO ,VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 rytč 
iki 1 po pietų. > '
ANDREW EGAN, M. D.

1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

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

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remuntlių
Seneso plokščiukių 
šalavijų
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
TraukŽolių 
Totorkų šaknų 

'Turkiškų pipirų
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šal mėčių

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronėlių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių durnropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu joVeikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Pb. G., Vaistininkas

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




