
* Komunistas Sukėlė Au
drą Francijos Par

lamente

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

PARYŽIUS.— Marcei Ca- 
chin, Francijos komunistų 
atstovas parlamente, savo 
prakalboj aštriai pasmerkė
Poincare valdžią del jos te
roro prieš darbininkus Pir
mą Gegužės; tuo laiku val
džia suareštavo su virš 3,- 
000 darbininku ir daugelis 
svetimšalių darbininkų tapo 
išdeportuota. Jo kalba su
kėlė parlamente didelį suju
dimą.

Remiamas kitų komunis
tų atstovų, Cachin reikala
vo tuojaus debatuoti tą 
klausima. Balsuota, 
savime pasirodė didelė 
zicija prieš Poincare 
džią. Už debatavimą 
jaus paduota 258 balsai, o į 
už atidėjimą debatų 326 bal- i

Bal
ėno- i 
vai-1 
tuo- :

sai.
Poincare valdžia labai 

vengia debatų tuo klausi
mu.

Sovietai Mirčia Nubaudė
Caristus Sabotažninkus

MASKVA.—-Sovietų poli
tinis departmentas pranešė 
ketvirtadienį, kad susekė 
kontr-revoliucionierių orga
nizacijas, veikiančias gelž- ’ 
keliu įstaigose ir aukso ir į 
platinos pramonėse.

Kontr-r e v o 1 i ucionieriai 
mierijo nuversti Sovietu ga
lią ir atsteigti kapitalizmą 
su pagelba svetimų šalių in- 
tervencijos.

Nedėldienių

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Gegužės (May) 25, 1929

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 

Retežius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Naujai išrasta mašina iškei
timui pinigų. Tūkstančiai krau
tuvių ir įvairių įstaigų darbi
ninkų bus išmesta iš darbo, 
įvedus pinigų keitimo mašinas.

SUŠAUDĖ STUDENTĄ DEL PASIKĖSINI 
MO ANT VOLDEMARO GYVASTIES

KAUNAS. — Studentas 
Vosilius ketvirtadienį tapo 
nuteistas nužudymui sąry
šy su nesenai padarytu pa
sikėsinimu ant fašistų dik
tatoriaus Voldemaro gyvas
ties. Vakar anksti, saulei 
tekant, tapo sušaudytas. Jis 
prašė prezidento Smetonos 
pasigailėjimo, bet Smetona

atmetė prašymą.
Fašistai sako, kad po nu

teisimo jis prisipažinęs, jog 
dalyvavęs pasikėsinime, ir 
taipgi išdavęs nekuriuos sa
vo draugus, kaipo dalyvius, 
jų tarpe Studentą vardu 
Gudelis. Sakęs, jog Gudelis 
buvęs vadas to suokalbio.

Francūzij Orlaivis Pasi
rengęs Lėkti Paryžiun

Meksikos Prezidentas 
Tarsis su Arkivyskupu

Old Orchard Beach, Me.— 
Prancūzų viensparninis or
laivis Bernard-191 čia jau 
pasirengęs lėkti per Atlan- 
tiką j Paryžių. Išlėks taip

Sugrįžo iš Sovielv Sįjungos f™“-ai at
Anglijos Delegacijos 
Organizuotojas

LONDONAS. — Ernest 
Remnant, kuris suorganiza- 

Vadai kontr-revoliucionie-. Anglijos industnalistų 
rių organizacijos gelžkelio i delegaciją į Sovietų Sąjun- 
jstaigose buvo VonMeck, i£a; ketvirtadienį sugrįžo is 
buvęs direktorius ir stam- j Odesos. . I areiske, kad . jis 
bus dalininkas privatiškoi *^ra Peniausia pasitenkinęs 
Maskvos-Kazaniaus gelžke-1 delegacijos apsilankymo re- 

4 lio, ir Veličko, caristas, bu- zn ta tais. Jis sake:
ves transporto direktorius. Nėra pamato manyti, 
Abu užėmė augštas vietas ^ac! delegacijai nepavyko 
Liaudies Transporto Komi-1 a.^sie^1 savo ^ksIo ^a^?

lėkė iš Roosevelt orlaivių 
lauko, Long Island. Lėkė 
138 mylias į valandą. Orlai
vis su trimis pasažieriais 
300 mylių kelionę atliko į 2 
valandas ir 22 minutas. Ne
buvo bandoma paleisti orlai
vį visu smarkumu; sakoma, 
jis gali lėkti 150 mylių į va
landą.

ves transporto direktorius. 
Abu užėmė ;

Nėra pamato manyti,
Shaw Vėl Garbina 

Fašistinius Diktatorius

šariate.
Galva antros kontr-revo- 

liucionieriu <
buvo 'Palčinskis, buvęs pre

, ti užsakymų. Tikrenybėj 
gauta nemažai užsakymų ir 
tapo padėtas pamatas delorganizacijos

„u,„ buvęs nre- dai’« svarbesnio biznio ku-
kvbos ir nramonės ministe-lrl ^us galima išvystyti taip 
rio nagelbininkas prie Ke- ■ Sre.ltai’ kal» g-Clt;u T at,; 
renskio valdžios, o pasta-' steiKt’ pastovus santikiai.” 
ruoju laiku buvęs urofeso-|-------- --------
rium Leningrado Mainų In-

.stitute. Suareštavo 6 Jaunuolius
Komunistas Patersonementas ištvrinėjo tu orga

nizacijų veikimą ir savo se
sijoj trečiadienį pasmerkė PATERSON, N. J.— Ket-
nužudymui Von Meck. Ve- virtadienį čia tapo suareš- 
ličko ir Palčinski. kaino i tuoti, šeši jaunuoliai komu- 
kontr-revoliucionierius sa-;njs^ab nariai Jaunų Komu- 
botažninkus ir Sovietu nrip- nistų Lygos ir Pionierių or-

Nuosnrendis tapo iš- ganizacijos sąryšy su de- 
. Kiti, kurie prisi- monstracija prieš vaikų 

dėio prie sabotažo, tapo nu- skautų (militarinės organi- 
fpisti kalėjimam : zacijos)^demonstracijas.

Politinio denartmento pra-! Lygieciai ir pionieriai su
nėrimas sako: i rengė savo demonstraciją

* 11^* 1 1*“Valstvbes politinis de
partmentas surado kontr- 
revn]iiicines organizacijas 
gelžkelio ir transnortn įstai
gose ir aukso ir platinos 
nramonėse: 'tos organizaci
jos dirbo, kad nuversti So
vietu ^alią bjauriu sabota
žu ir disorganizacija su na- 
gelbą svetimu valstybių.”

Tie asmenys padarė daug 
nuostolių nramonėse, ku-

& riose jie veikė.

sus.
pildytas.

Artificialis Būdas Naudoja
mas Pratęsimui Gyvasties

. Brioni, Italiia.—Artificia- 
liu būdu bandoma pratęsti 
gyvastį buvusio bokso čam- 
piono Gene Tunney’o žmo
nos. Tas narodo, kad ji 
randasi labai kritiškoj pa
dėty. Sakoma, kad ieigų 
jos gyvastis bus išgelbėta, 
tai tik todėl, kad jos turtas 
suteikia jai progą pasisam
dyti geriausius specialistus 
gydytojus.

BELGkAul;, Jugoslavi-

MEXICO CITY.— Prane
šama, kad Meksikos arki
vyskupas Leopold Ruiz E. 
Flores, kuris tapo išdepor- 
tuotas 1927 metais, darant 
darbininkų masėms spaudi
mą prieš kontrrevoliucio
nierius klerikalus, greitai 
sugrįš čia. Jį pakvietęs su
grįžti laikinas Meksikos 
prezidentas Portes Gil vedi
mui derybų del susitaikymo 
su klerikalais ir padarymo 
sutarties su fašistiniu Vati
kanu.

Laikraštis “Excelsior,” 
kuris buvo kartą uždarytas 
už klerikalines ir priešval- 
diškas tendencijas, atspaus
dino tą pranešimą žymioj 
vietoj. ■*" .

Tas nats laikraštis sako, 
kad arkivyskupas Ruiz var
de “žmonių” vedė derybas

“Laisvės” Stovyla, pastatyta 
jūrose netoli New Yorko. Ji ne
reiškia laisvės Amerikos darbi
ninkams, kurie vergauja ilgas 
valandas už mažą atlyginimą, 
kuomet jie turi darbą. Ralph 
Gleason, 22 metų amžiaus be
darbis darbininkas, pasirinko 
tą nelaisvės simbolą nusižudy
mui. Negaudamas darbo, įpuo
lęs desperacijon porą savaičių 
atgal jis nuo stovylos viršaus 
nušoko ir užsimušė.

KARO DEPARTMENTAS DARO PLANĄ 
DRAFTAVIMU1 VYRU IR PRAMONIŲ
Visu Smarkumu Rengiasi Prie Karo; Už Trijų Mėnesių 

Planas Bus Patiektas Kongresui del Užgyrimo
WASHINGTON.— Jung

tinių Valstijų imperialistai 
visu smarkumu rengiasi 
prie karo. Karo departmen- 
tas skubiai gamina planą 
draftavimui vyrų ir pramo
nių ištikus karui. Sako, kad 
planą užbaigs bėgy 90 dienų 
ir patieks kongresui del ap
svarstymo ir užgyrimo.

Bus dedamos pastangos 
išleisti aštrius įstatymus 
ėmimui darbininkų į karą. 
Kas liečia pramones, tai ka
pitalistams bus gerai atly
ginta už pramonių naudoji
mą karo reikmenų' gamini-!

m ui. Karo departmentas 
jau tarėsi su stambiais fa
brikantais tuo klausimų. 
Fabrikantai su tuo sutiko, 
nes jie mato iš to gerą pel
ną.£

Norima suorganizuoti mi- 
litarinę sistemą, kad ištikus 
karui tuojaus būtų galima 
panaudoti karo tikslams 
dirbtuves (paversti į amu
nicijos ir ginklų gaminimo 
dirbtuves) ir kad tuojaus, 
beyokio atidėliojimo, būtų 
galima sumobilizuoti imlio
mis vyrų del karo.

Ar Atlantiko Pakrantė Liberalai Sako, Anglija 
Skęsta Jūrose? Rengiasi Prie Karo

prieš vaikų

zacijos) demonstracijas.

ja — Reporteris vietos laik-iSu prezidentu Gil. 
raščio “Politika” turėjo pa-1 Ruiz nesenai tar
sikalbėjimą su pagarsėjusiu 
Anglijos dramų rašytoju 
socialistu George Bernard 
Shaw, kuris dabar laikinai” ;____, ____ _____ __

į apsistojęs Dubronik (Ragu- 
sa), Dalmatijoj. Jis išgar
bino Jugoslavijos fašistinį 
diktatorių. Aleksandrą ir 
Italijos kraugerį Mussolini. 
Shaw pareiškė:

“Kas ir nusistatę prieš 
seną liberalinį laisvės supra
timą, karalius Aleksandras 
ir premjeras Mussolini turi 
aiškius ir gerus tikslus. Aš, 
kaipo senas socialistas, ga
liu jums pasakyti, kad prie 
laisvės jūs turite turėti ge
rus įstatymus ir užtikrinti, 
idant jie būtų godojami.”

Ruiz nesenai tarėsi su po
piežiaus atstovu Washing
tone.

Wall Streetas daro spau
dimą ant Meksikos valdžios, 
kad padarytų taiką su kle
rikalais. Amerikos ambasa
dorius Morrow įsakė Meksi
kos valdžiai susitaikyti su 
kunigija.

Morrow Iškeliavo iš 
Meksikos Po Didele Sargyba

ir dalijo lapelius, pasmer
kiančius “Boy Scouts,” kai
po organizaciją, kurią fi
nansuoja kapitalistai.

Nenorėdami, kad apie tai 
būtu plačiai išgarsinta laik
raščiuose, skautų vadai pra
šė policijos “švelniai” atsi
nešti linkui suareštuotų. 
Vėliaus suimtieji tapo pa- 
liuosuoti.

Nuo Nelaimių žuvo 96,000 
į Metus

. Chicago.— Nuo nelaimių 
Jungtinėse Valstijose 1928 
metais žuvo 96,000 žmonių, 
pasak pranešimo Nacionalės 
Saugumo Tarybos. Nuo ne
laimių žuvusiu skaičius per
eitais metais 3.1 nuošimčiu 
didesnis, negu buvo 1927 
metais.

Nuo automobilių nelaimių 
žuvo 27,500: orlaiviu nelai
mėse žuvo 368. Ki^i žuvo 
nuo įvairių kitų nelaimių.

Fordas Bylinėjasi Brazilijoj

Sao Paulo, Brazilija.— 
Fordo kompanija Brazilijoj, 
kuri kontroliuoja Fordo gu
rno plantacijas, apeliavo į 
Brazilijos augščiausią teis
mą, kad leistu liuosai' ' ga
benti gurno sėklas iš Amazo
nes valstijos į Para valsti
ją. Amafconos valstija 
draudžia išgabenti gumo 
sėklas.

Washington. — Praneša
ma, kad pulkininkas Theo
dore Roosevelt priėmė pre
zidento Hooverio pasiūlymą 
užimti Porto Rico guberna
toriaus vietą. Dabar Roo
sevelt randasi Saigon, Indo- 
Chinijoj.

Pakėlė Muitą ant Kviečių

Paryžius.— Francijos ir 
Italijos valdžios pakėlė mui
tą ant įgabenamų kviečių.

MEXICO CITY — Po di
džiausia policijos ir kariuo
menės sargyba, kokia nie
kad nebuvo nuskirta jokiam 
didžiūnui apleidžiant Mek
sika. Amerikos imperialistu 
ambasadorius DwipKt F. 
Morrow trečiadieni iškelia
vo iš čia j Wa«hinfotoną re- 
oniliariu pasažieriniu trau
kiniu. einančiu i Laredo. 
Texas. Vienas traukinvs 
ėio pirmiau Morrow trau
kinio1 «u J R0‘ -kareiviu. Su
virs 100 / kareiviu buvo. ta
me traukiny; kuriuo važia
vo Morrow. ; < ■ • ; ' ,

Mormw važiuos i savo va
sarų arųK North Haven. Me. 
Jo duktė < rengiasi apsivesti 
su pagarsėjusiu lakūnu 
Lindberghu: jis vyksta da
lyvauti vestuvėse. Atgal i 
Meksika sugrįš kuriho lai
ku liepos mėnesį.

7,000 Studento Meksi
koj Susikirto su Policija 
į ' Į ■ ' \ t "■'* ‘1 z ‘ 1

MEXICO CITY.—Ketvir
tadienio vakarą ir anksti 
penktadienio rytą įvyko su
sikirtimas 7,000 studentų su 
policija. Vienas studentas 
tapo užmuštas ir 32 sužeis
ti, du iš jų pavojingai. Dvi
dešimts trys studeritai su
areštuoti.

Susikirtimas iškilo del 
streiko. Nacionalio Univer
siteto studentai paskelbė 
streiką, protestuodami 
prieš įvedimą mėnesinių eg
zaminų.

Susikirtimas įvyko, kuo
met policija griebėsi aštrių 
priemonių išsklaidyti 
kuojančius studentus 
simpatikus. Policija šaudė 
į minią.

strei- 
ir jų

Sovietai Budavos Fabriką 
Gaminimui Trokų

Maskva.— A. J. Brandt, 
Detroito automobilių inži
nierius, su Sovietų valdžia 
padarė kontraktą del pabu- 
davojimo čia milžiniškos 
dirbtuvės masiniam dirbi
mui Amerikos modelio tro- 
kų.} , Dirbtuvė kainuos $7,- 
,000,000.

Taipgi susitarta del pa- 
budavojimo naujo fabriko 
Nižni Novgorode. Kainuos 
$10,000,000. Sutartis vei
kiausia bus pasirašyta New 
Yorke.

Moterys Dirba Ilgas 
Valandas

Jacksonville, Fla.—Suvirš 
55 nuošimčiai visų moterų 
darbininkių Floridoi dirba 
suvirš • dešimts valandų į 
dieną, kaip parodo tyrinėji
mas. Suvirš 100,000 moterų 
dirbo pramonėse toj valsti- ■ • • 
JOJ

Londonas.— Anglijos ka
pitalistai svarsto pradėti 

(didelę kompeticiją prieš A- 
merikos. kapitalistus- Pietų 
Amerikos rinkoj,, kurią A- 
merikos kapitalistai baigia 
užkariauti.

Nanking, Chiniia.—Kuo- 
mintango Centralinis Pil
dantysis Komitetas išmetė 
iš Kuomintango generolą 
Feng Yu-hsiangą, centrali- 
nės Chinijos mijitaristą.

NEW YORK.— Yra skel-1 LONDONAS. — Besitę- 
biama teorija, kad Atlanti-; siant rinkimų kampanijai, 
ko pakrantė laipsniškai i trys buržuazinės partijos, 
skęsta jūrose\ i konservatyvų, liberalų ir

Ketvirtadienį Columbia Darbo Partija, norėdamos 
Universitete mokslininkai pravesti daugiau savo at- 
viešai paskelbė, kad nepai-! stovų parlamente, viena ki
šant skelbiamos teorijos, tą atakuoja įvairiais klau- 
Atlantiko pakrantė neskęs- simais; kiekviena jų savo 
ta. Nesenai padaryti tyri- pareiškimuose stengiasi įro- 
nėjimai parodo, jog pakran- I dyti, kad geriau už kitą ga

li tvarkyti “šalies reikalus” 
(kapitalistu reikalus).

Lloyd George, liberalų 
partijos vadas, su kitais 
partijos vadais išleido pa
reiškimą, kuriame kaltina 
konservatyvų partiją besi- 
rengime prie karo. Pareiš-

te yra pastovi. Pareiški
mas sako:

“Žymus .Anglijos moksli
ninkas Sir Charles Leyell 
1849 metais išspausdino įro
dymus, kuriuos jis surinko 
Amerikoj, parodant, kad 
mūsų Atlantiko pakrantė 
laipsniškai skęsta jūrose, kimas nurodo, kad 65 nuo- 
Tą teoriją klaidingai rėmė šimčiai visu Anglijos val- 
Geologinio Tyrinėjimo di-!džios įplaukų nuo taksu da- 
rektorius iš New Jersev.'bar sunaudojama atmokėii- 
Dr. George H. Cook, ir kitilmui pereito karo iškaščių 
geologai padarė išvedimą, 
kad Massachusetts pakran
tė skėsta: kad nuskęsta vie
na pėda į šimtą metų. New 
Jersey pakrantė dvi pėdas į 
šimtmetį, o kitos dalys kon
tinento taipgi skęstančios 
panašiu laipsniu.”

Bet mokslininkai ištyrinė
jo ir surado, joes tai netie
sa. Komitetas, kuris vedė 
tyrinėjimą, susidėjo iš seka
mų mokslininku: Dr. Isaiah 
Bowman. Amerikos Geogra
finės z Draugijos direkto
riaus; profesoriaus Nevin 
M. Fenneman iš Cincinnati 
Universiteto; profesoriau? 
Douglas Johnson iš Colum
bia Universiteto ir kapitono 
R. S. Patton.

Tekstilieciu Konvencija
PASSAIC, N. J.— Gegu

žės 26 d. čia įvyks Naciona- 
lės Tekstilės Darbininkų 
Unijos penkto distrikto kon
vencija, Ukrainą svetainėj. 
Iš Patersono bus 35 delega
tai ; devyniolika delegatų 
bus iš Passaico šilko audi- 
nyčių. Taipgi bus daugiau 
delegatų iš kitų audimo 
pramonės centrų.

Washington. — Praneša
ma, kad atstovų butas bal
suos tarifo (muito) bilių 
sekantį pirmadienį.

$

> m

ir besi renginiu i prie kito 
karo. Sako, kad per pasta
ruosius penkis metus kon
servatyvų valdžia darbavo
si ne del taikos, bet del k&- 
ro: ne del nusiginklavimo, 
bet del tvirtesnio apsigin
klavimo.

Girdi, jeigu liberalai paim
tu valdžia, tai “mokėtų” 
darbuotis del taikos; jie ka
rą “pavaduotų” įstatymais 
sulig Tautų Lygos ir Kel- 
loggo taikos pakto punktų.

Sugrįžo Zeppelinas
Friedrichshafen, Vokieti

ja.— Anksti penktadienio 
rytą sugrįžo vokiečių diri
žablis Graf Zeppelin iš 
Cuers-Pierrerue, Francijos, 
kur pereitą savaitę jis bu
vo priverstas nusileisti su
gedus motorams lekiant A- 
merikon.

Vokiečių Atstovai Tariasi 
Del Reparacijų

Paryžius.— Ketvirtadienį 
visa dieną Vokietijos dele
gacija tarėsi del reparacijų 
su Owen D. Young, Ameri
kos delegatu, ir kitų valsty
bių atstovais. Iš tq pasita
rimo dar nesužinota, kaip 
vokiečiai • argumentavo 
prieš patiektus jiems kredi
torių pasiūlymus.
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A. P. L. A. 22-RAS SEIMAS
Rytoj, gegužės 26 d., New 

Kensingtone, Pa., prasidės 
Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje 22-ras 
Seimas. “Šis seimas bus 
kaip ir istorinis, nes bus 
priimama nauja konstituci
ja, kur bus patiektas tvir
tas pamatas šiai draugijai,” 
sako centro sekretorius, d. 
J. Gataveckas. Del to, kad 
jis bus kaipo istorinis, “Lai
svės” redakcija jaučia, kad 
nebus pro šalį pasakyti ke
lis žodžius apie šitą organi
zaciją. Reikia juo labiau, 
nes “Laisvė” ilgus metus 
tarnavo jai kaipo organas.

APLA. išsivystė iš lokali
nės North Sidėj Pittsbur- 
gho “Laisvės” Dr-jos. Na- 
cionale patapo 1911 metais 
ir kiek vėliau prie jos buvo 
bepradedą skaitlingai rašy
tis lietuviai darbininkai. De
ja, neturėjimas geros tvar
kos viduje, stoka geros va
dovybės ją graužė ir pora 
atvejų organizacija susitiko 
didelių krizių. Vienas buvo 
1918 metais, laike garsiosios 
influenzos epidemijos, kuri 
išplėšė daug pinigų iš pašal
pos ir apdraudos 
kasų, o antras — trim 
metais vėlėliau, kuomet so- 
cialistiški-tautiški viršinin
kai ją apšlavė. Turim ome
nyje vagišiaus Alexio lai
kus, kuomet iš dr-jos tapo 
išnešta net 14,000 dolerių 
^darbininkų sudėto turto. 
Tik aciu dabartiniams dar
buotojams — Gataveckui, 
Miliauskui, Rodgers ir ki
tiem — vagystė buvo 
susekta ir, surėmus visiems 
pečius, organizacija, labai 
sunkias finansines konvul
sijas pergyvenusi, atsipeikė
jo.
Organizacija Progresuoja

APLA. faktinai pradėjo 
augti ir klestėti tik pasta
raisiais trimi keturiais me
tais ir jinai parodė progre
so ant tiek, kad pereitais 
metais matėme ją išleidžiant 
net tris numerius savo 
laikraštuko “Žiburys,” ku
ris buvo nariams veltui da
linamas. Kiek daug pažan
gos būtų padaryta, jei, da- 
leiskim, šitie patys galvi- 
niai jos veikėjai būtų vedę 
organizaciją seniau! Kiek 
daug geresnėj pozicijoj ras
tųsi APLA., jei Alexio vie
toj butų sėdėjęs Gatavec
kas ar Miliauskas; Vara- 
šiaus -- Jasadavičia, o A. P. 
L. A. skaldytojo, socialisto- 
tautininko-fašisto Mažiuk- 
nos —- Rodgers. Lai praei
ties skaudžios- nelaimės — 
padarytos įvairių piniggau- 
įdžių -4- pamokins ištikimus 
organizacijos narius ant vi
sados.!

Šiud tarpu APLA. pradė
jo išsigyventi nedateklius ir 
deficitus ir šių metų kelių 
mėnesių nesenai paskelbta 
CK. sekretoriaus atskaita 
jau rodė gana gerų vaisių. 
Tačiaus, nežiūrint, kad A. 
P. L. A. yra nacionalė orga
nizacija savo struktūra ir 
turi virš 50 kuopų po visą 
šalį — jinai dar vis apgailė
tinai permaža. Narių ne
turima kiek ištikro reikėtų 
turėti/ Centras perbiednas. 
nors atskiros kuopos turi 
npšthife skatiko ir tūlos net

Vardas ir Kiti Reikalai
Šis, 22-rasis, Seimas turė

tų dėti dideliausių pastangų 
išgyvendinimui iš organiza
cijos visokių nesusipratimų 
ir patiekimui gerų pagrin
dų — konstitucijos — kuri 
pagelbėtų organizacijai kas
tis tolyn. Mūsų nuomone, 
keičiant konstituciją, visų- 
pirmiausiai reikėtų pakeisti 
ir tasai neaiškus, miglotas, 
nieko nereiškiantis vardas. 
Organizacija, kurios narių 
sudėtis yra 99 nuoš. darbi
ninkai, neturėtų sarmatytis 
vadintis darbininkams su
prantamu, aiškiu, darbinin
kišku vardu. Dangstytis 
kokiu tai “bepartyviškumu” 
ir taikymusi prie tų, kurie 
bijosi darbininko vardo, ne
būtų išmintinga, bet tik 
daugiau pakenktų pačiai or
ganizacijai.

22-ro Seimo delegatai tu
rėtų atsiminti ir tatai, kad 
šiandien, kuomet ant darbi
ninkų kuprų gula nepaken
čiamas kapitalistinės siste
mos išnaudojimas, vien tik 
pašalpa arba pomirtine vi
sus plyšius negi užlipysi; 
darbininkų viltis keri tik iš- 
siliuosavime iš kapitalisti
nės vergijos. Ta kryptimi 
einant, APLA., kaip ir vi
sos kitos darbininkų savi
šalpos organizacijos, turėtų: 
nepasitenkinti vien, tik pa
šalpos teikimu savo na
riams. • Reikėtų susirū
pinti darbininkiškos apšvie- 
tos skleidimu nariuose ir 
bendrai darbininkuose; dar
bininkiškos dailės auklėji
mu ir kitais naudingais da
lykais, kas tokiai organiza
cijai yra prieinama ir gali
ma.

Yra Daug Progų Bujoti
Mes manome, kad APLA. 

dar turi daug progų augti 
ir bujoti, nes dar randasi 
šimtai tūkstančių lietuvių 
darbininkų, nepriklausančių 
prie jokių savišalpos bei ki
tokio pobūdžio organizacijų. 
Tiesa, gyvuoja didelė savi
šalpos organizacija SLA.,_ 
randasi SLRK., bet prie jų 
ne visi gali priklausyti. Prie 
pastarosios priimami tik 
kurie keliaklupsčiauja kuni
gams ir eina ausinės, o prie 
SLA. del politinių ar kito
kių įsitikinimų daugybė pa
žangių darbininkų nepri
imama.

Esant atdarom durim į 
APLA., sutvarkius gerai jo
sios reikalus, patiekus stip
rius pagrindus traukimui 
darbininkiško jaunimo; nu
stačius aiškią darbinin
kišką orientaciją mes esame 
daugiau negu tikri, kad ši 
organizacija greitu laiku 
pataptų didele, stipria, ir 
didžiai naudinga plačio- 
siom Amerikos lietuvių dar
bininkų masėm.

“Laisvės” redakcija svei
kina APLA 22-ro Seimo de
legatus ir linki jiems nu
veikti naudingiausių darbų 
organizacijos ir bendro dar
bininkų, judėjimo gerovei!

Albany, N. Y. — Bėgy 
dvieju savaičių New Yorko 
valstijoj atimta automobi
lių leidimai nuo 918 vežėjų.
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Neįvyko Nesusirinkus 
Publikai

Chicagoj susitvėrė t. v. 
Šiaurės Lietuvai Šelpti Ko
mitetas — sandariečių ko
mitetas, — kuris visas su
rinktas aukas pasižadėjo 
siųsti Smetonienės komite
tui Kaune. Pradžiai savo 
“didelio darbo,” ęandarie- 
čiai nutarė suruoš,Ii didelį 
masinį mitingą, 'apie kurio 
“pasisekimą” “Naujienos” 
(už geg. 21 d.) praneša:

“Pereitą penktadienį s.anda- 
riečių globojamas šiaurės Lie
tuvai šelpti Komitetas rengė 
masinį mitingą Lietuvių Au
ditorijoj (didžiojoj svetainėj). 
Turėjo kalbėti ar trys kalbė
tojai, — Lietuvos konsulas,, 
“Sandaros” redaktorius ir k. 
Tečiaus mitingas neįvyko, ne
susirinkus publikai.”

Po to, veikiausiai, sanda- 
riečiai sakysis, kad viskas 
būtų labai gerai pavykę, jei 
tik būtų atsilankę į prakal
bas žmonių. Panašiai buvo 
nesenai ir Worcesteryj. Bė
da mūsų priešams. Viskas 
jiem sekasi, viskas gerai, 
tik negali gauti to “mažnie- 
kio” — publikos...

Tik Dabar Tesužinojo
Kuomet Amerikos lietu

viai darbininkai jau gėro- 
kai pasidarbavo del Lietu
vos badaujančių vargšų, tai 
So. Bostono menševikiškų 
kapitalistų lapelis “Kelei
vis” tik dabar apie tai te
sužinojo., Savo num..21-am, 
jis įdėjo nuo Rokiškio žinią 
po ^antrašte “Lietuvoje'Pa
sireiškia Badas,” kurioj ąą- 
ko: , .

“... Orai labai biaurųs, die
nomis lija, naktimis’ šąla, gy-' 
vulių ganyt • dar negalima ir 
nėra kuo juos ųamie maitinti.. 
Nėra nei sau duonos, nei gy
vuliams pašaro, ir išrodo, kad 
laukai vėl liks dirvonais. Žmo
nės ir verkia ir meldžiasi, bet 
pagalbos niekas jiems neduo
da. Nors valdžia gyrėsi pa
šalpos teikimu, ūkininkai sa
kosi jokios pašalpos nėra ma
tę.”
Gerai, kad nors dabar 

Bostorio menševikai įsitiki
no, jog Lietuvoje badas ir 
kad fašistų valdžia badau
jančiųjų nešelpia. Iki šiol 
“Keleivis,” tačiaus, rėmė 
fašistų įkurtą “šelpimo ko
mitetą,” kurio priešakyje 
stovi Smetonienė, ir visaip 
niekino Amerikos lietuvių 
darbininkų Komitetą Šelpi
mui Lietuvos Baduolių.

Kuria Naują 
Kontrrevoliucionierių 
Organizaciją <

Chicagos nusibankrutavu
sių menševikų lapąs prane
ša, kad Lietuvoj susitvėrė 
“Lietuvių-Ukrainiečių Drau
gija,” kurios priešakyj e sto
vi buvęs soęįalistąs'Mykolas 
Biržiška, kun. ir šmųgelnin- 
kas Juozas Purickis ir visa 
eilė tolygaus elemento. Jo
sios tikslas: “supažindinti 
abi tautas, jas suartinti kb- 
voj už savo teises;” Ir to
dėl, reikia-, “kąd ir -svetur, 
visur kur gyvena drauge 
lietuviai ir ukrainiečiai, jie 
vieni kitus pažintų, susiar
tintų, suprastų savo reikalų 
bendrumą ir pradėtų su
jungtum pajėgom už tuos 
reikalus kovoti.”

Atsišaukimas nurodo, kad 
šiuo tarpu’ į Ameriką išvy
ko tūlas' Eugenijus Konova- 
lec, kuris yra prašomas’ 
“kurti lietuvių, ilkraipieČių 
o rganizaci j a s Am eriko j e. ”

Nereikia nė sakyti, kad šį 
atsišaukimą “Naujienų” re
daktorius pasitiko veršišku 
entuziazmu. “Mes pilnai 
pritariam šito sumanymo 
idėjai,” surinka Grigaitis ir 
jis prideda tatai, ką apleido 
Biržiška;1 pasako tą, ko tur 
būt nedrįso pasakyti anie, 
būtent, kad ši Draugija ko
vos prieš1 Maskvą, kuri turi 
“pavergus”' ukrainiečių tau
tą. ’

Dėkui už atvirumą! Da
bar Amerikoj lietuviai dar
bininkai gerai žinos, kad 
Šitos draugijos tikslas yra 
aiškiai kontr-rėvoliucinis ir 
jos vadams rūpi gerbūvis 
ne plačiosios darbo liaudies, 
bet buvusių Ukrainos dvar
ponių, kuriem teko nešdin
tis į užsienius, kuomet dar
bininkai ir valstiečiai pa
ėmė šalį valdyti.

Sovietinės Ukrainos dar
bo liaudis yra laisva; Sovie
tinė Ukrainos Respublika 
įeina bendron Sąjungon su 
kitom Respublikom, kur vi
sos turi lygias teises. Va
karine Ukraina, tiesa, yra 
pavergta Lenkijos imperia- 
Jistų. Ji reikia vaduoti, bet 
ją išvaduos ne socialistai. 
Nors pastarieji yra gana 
įtakingi pačioj Lenkijoj (sa
vo laiku jie buvo' net val
džios viršūnėse), bet kas 
matė, kad Lenkijos socialis
tai būtų kovoję už paliuo- 
savimą iš po Lenkijos impe
rialistų letenos ukrainiečių, 
baltgudžių, ■ arba lietuvių 
Vilnijoj ? Ar nors sykį Chi- 
cagoS' satyro' draugai Var
šuvoje parodė drąsos pasa
kyti žodį-kitą už .ukrainie
čių laisvę ? ■ ' • 1 :

■ ■ Antra, ar Uhįęagoš men
ševikų sėbrai , socialistai iš 
Lietuvos nors sykį buvo pa
rodę susirūpinimo atvada
vimu pačios Vilnijos? Kaip 
tik priešingai. Jie, socialis
tai, pabėgę į, Vilniją, pir
miau su Plečkaičiu, o dabar 
be jo, visur eina ranka ban- 
kon su Pilsudskiu, jį remia, 
jį palaiko, pas jį j ieško 
pagelbos pačią Lietuvą pa
daryti Vilnija.

Taigi šis Chicagos menše
vikų organo plepėjimas 
apie kovą prieš Varšavą 
yra paprastu bobišku tauš
kimu. Jo troškimas yra ko
voti prieš “Maskvos imperi
alizmą.” Bet čia jis nusvils 
nagus, kaip jau ne sykį yra 
skaudžiai nusvilęs.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai gerai žino atsišauki
mo gamintojus Lietuvoj ir 
pažįsta tuos paukščius, ku
rie taip išdidžiai čiulba už 
jį čia, Amerikoj. I

v | KAŽIN KODĖL?

Prabėgusį žiemos paren
gimų metlaikį, iš korespon
dencijų, 'tilpusią “Laisvėje/’ 
patėmijąu/ ( kad 1 nekuriose 
vietose’ pe^stafe lęšius “DU 
Broliu,” ‘‘Blindą,” < “Lap
kūs,” “Gaila’ Ūsų” ir pana
šius. Betgi neteko matyti, 
kad būt kur perstatę veika
lus pagal dabartinio laiko 
bėgio turinčius ir agitaci
nio pobūdžio ’ vertės, kaip 
tai: “Buožės,” “Bolševikai 
Lietuvoje,” “Į Rytų Šalį,” 
“Bolševikų Darbo Biuras,” 
“Susiprato.” , Rodos, tai jau 
ne tąip sunkūs perstatymui- 
sulosimui ir nereikia daug 
scenerijų. Y

J. K. D.
Red. Pastaba. Ne visi ir 

iš suminėtų “agitacinių” vei
kalų yra ištikro agitacijai 
tinkami.:

šeštadien., Gegužės 25,
5
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“Raudonasis Napoleonas” Išgarsinimuose DRAUGŲ ŽINIAI' į &
Yra sakoma: “Mainos lai

kai, mainos žmonės.” Biskį 
pęrkeisiu sakydamas: “Mainos 
laikai, mainos baubai,” baugi
nimams menkai protaujančių 
masių.

Buvo laikai, kuomet ant šios 
žemės žmonių vaidentuvėse po- 
navojo velniai, tikėjimų bau
bai, bei visokios piktos dvasios, 
vaiduokliai, raganos ir tt.

Šiandien reikia jau pa j ieško
ti tokio fanatiko, kurs bijotų 
susitikti velnią dienos laike, ar 
būti ano apsėstu. Baubas-vel- 
nias jau likos baubu tik po 
mirties neesamam užgrabiniam 
pragare-pekloj.

Dvasių baubai povaliai nyks
ta iš žmonių įsivaizdinimų. Ku
nigai tad pramano baugini
mams parapijonų žmogiškus 
baubus. Kas neatsimena iš pra
eities lietuviškų kunigų gąsdini
mų : šliuptarniais, socialistais, 
masonais? Bet šiandieną tie 
baubai, artimi kunigams,—tik 
komunistai baisiausi.

Kapitalistai irgi suklijuoja 
savotiškus baubus gązdinimui 
masių savotiškam tikslui.

Keliolika metų atgal Ameri
kos masės per buržuazinę spau
dą būdavo bauginamos geltonu 
baubu (yellow peril). Tas bu
vo propagandos tikslu: apsigin
klavimui ir sukėlimui patriotiš
ko ūpo Amerikos žmonėse.

Kilus pasauliniam karui ir S. 
V. da tebesant neutralėm, del 
prisirengimo karui skleidė bau
bą neva Rutanians (vietoje vo
kiečių) ir judžiuose rodė, kaip 
tie žiaurūs Rutanai nugali 
Franci ją, Belgiją ir kitas šalis, 
kaip žiauriai elgiasi su užka
riautų vietų moterimis ir jau 
gręsia pavojus Amerikai likt 
užkariautai per kokius ten Ru
tanians.

Amerikai įstojus į europinės 
skerdynės areną fikcijinis bau
bas “Rutanians” likos pavaduo
tas bdubu “Huns’’ ir baubu kai
zeriu (Bill Kaiser). Ir gaujos, 
apsvaigusios patriotizmu, degino 
į r karatė padarytos iš skudurų 
kaizerinę, ttuom ątlįkdamos ro-, 
les idiotų. .

Karui besitęsiant, iškilo re
voliucija Rusijoj, nušluodama 
carišką valdžią ir kapitalistinę 
sistemą. Tas sukėlė revoliuci
nį ūpą kitose Europos šalyse 
pavargusių masių tarpe. Tad 
kapitalistinių šalių valdžios per 
įvairią spaudą ir judžius piešė 
baisiausi baubą—bolševizmą, 
gręsiantį pasaulinei civilizaci
jai. Ne tik baltųjų rasei, bet 
lygiai geltonai ir net afrikiečių 
juodai rasei.

Bet bolševikai, nugalėdami 
išlaukinius ir vidujinius savo 
priešus, likos pergalėtojais. 
Įsteigė Sovietų tvarką ir pa
vyzdingai stebėtinu sumanumu 
plėtoja pramonę ir kelia ūkį 
kultūringai ir tuom gerina ša
lies darbininkų būklę. O gel- 
tonveide kaimynė Chinija, bu- 
vusis geltonas kapitalistų pieš
tas baubas, Sovietų valdžiai vi
sai nepavojingas, bet atbulai...

Visų kapitalistinių šalių dar
bininkams bolševizmas palieka 
nebebaisus, bet S. R. tvarka 
lieka kaipo kelrodis del darbi
ninkų pasiliuosavimo iš po ka
pitalistinio išnaudojimo siste
mos. - . <

Tuom pūt sykiu tarpe milži
niškų šalių S. V. ir Britanijos 
aštrėja kovą, už rinkas ip kolo
nijas. Kad apgynus rinkas, 
reikalinga tam didelio tvirto 
karo laivyno — ginkluotų spė
kų; . Tas veda prie- ginkląvi- 
mos lenktynių ir ^rtina įrie 
susikirtimo. Bet čia komunis
tinė Sąjunga stovi pakeliui, kai
po švyturys Europos darbinin
kams, kurie, kilus karui, galė
tų sukilt, atsukdami gautus 
nuo kapitalistiškų valdžių gin
klus, įsteigdami proletarų dik
tatūrą, panašiai, kąip Sov. Są
jungoj.

Čia reikalingas naujas bau
bas apmulkinimui masių, ypač 
Amerikoj, kad po to baubo še
šėliu galėtų ginkluotis ir su- 
rengt Aarą del imperialistinių 
tikslų, ir užpult ant Sov. Są
jungos.

Ir tas naujas baubas jau kli
juojamas, . tik da fikcijirtial, 
apysakoj, po vąrdų — “Raudo-, 
nas Napoleonas” — apysaka 

parašyta Floyd Gibbons.;
Jos skelbimas, tilpusis kapi

talistų spaudoj, vaizduoja se
kantį vaizdą:

Paveikslas žmogaus galvos, 
aziatiško typo veidu, skliauptom 
akim,' rūsčia išžiūra, su smaila 
kepure, panašia S. R. Raudonos 
Armijos kareivio, su žymia 
žvaigžde priešakyje.

Po paveikslu sekamos frazės 
didelėm raidėm — “Raudonas 
Napoleonas.

“Jis tikis, kad baltųjų rasės 
gale turi pranykt; kad visos 
rasės turi būt sujungtos sykiu 
suliejimo puode:; kad tiek viena 
žmonių rasė teturi likt. ly su 
ta minčia priešakyje ans įsi
veržiąs į Ameriką, kad išžudyt 
baltus vyrus, suimt nelaisvėn 
baltas moteris...

“Karakhan, iš Kazaniaus To- 
torių-Mongolų vadas, su Raudo
na Armija skaičium milionais 
vyrų peršluoja per Europą. ..

“Baltųjų civilizacija matomai 
dingus... Tik Amerika stovi 
pakeliui to naujo Napoleono...

“Jo armija įsiveržia Kana- 
don... Ji žengia pietų link... 
Amerikos pasipriešinto jai nu
grūsti atgal... Naujoji Angli
ja sunaikinta... Iš oro užpuo
limu užmušta šimtai vaikų-mo- 
terų Bostone. .. New Yorkas 
griuvėsiuose... Washingtonas 
apleidžiamas... St.‘Louis palie
ka sostine... Seattle paimta į 
vakarus... Meksika užimta... 
8,000,000 amerikonų po ginklu... 
šalis šaukias prie laivyno... 
Plaukiantis sujungtas Britų, 
Japonų laivynas jau Raudonų
jų rankose — žymiai skaitlin- 
gesnis. Mūs laivynas turi išeit 
pirmyn ir stot į mūšį!... Su
vienytų Valstijų jūrų spėka su
silaukia likimo baltosios civili
zacijos!”

Tie iliuzijų fraziniai šūkavi
mai yra daromi tiksliai ne tik 
tos fikcijų apysakos bei žurna
lo “Liberty” išgarsinimui, bet 
sykiu ir propąganda del dides
nio laivyno, bei militarizmo.

Jaunimas, kurs dar daugiaus 
vaduojas įspūdžiais bei jaus
mais, negu protu, pasiskaitęs 
panašių frazių, bei judžiuose 
prisižiūrėjęs jausmingų patrio
tiškų scenų, aklai stos į kariuo
menę, kad apgynus, kaip jie 
vadina, baltųjų civilizaciją ir 
baltas moteris. Kapitalistai nu
jaučia rimto pavojaus išnaudo
jimo sistemai, bet ne nuo kokio 
ten Raudono Napoleono iš už
jūrio, bet nuo klasiniai susipra
tusių karingų darbo masių. 
Kad pakenkus anų vienybei, bei 
solidariškumui, kapitalistai nu
klijuoja baubą “Raudoną N.,” 
kad tokiomis iliuzijomis, palie
tus jausmingiausią vietą ir ap- 
tcmdžius protą patriotizmo dū
mais. J. K. Dečkus. .

AR NORITE ŽINOTI?
«■

Rašo J. D. Tarinis

KL Kaip ilgai gali laik
rodis tarnauti?

Ats. Yra žinoma, kad 
Aveley parapijos bažnyčios 
bokšte randasi laikrodis 
250 metų senumo. Tiesa, tas 
laikrodis per paskutinius 80 
metų nebuvo naudojamas 
laiko rodymui, bet žada jį 
greitu laiku atsteigti.

KĮ. Kaip, nuvalyti sidab
rinius 'dalykus?

Ats. Paimk arbatinį ’šauk
štuką druskos , ir į tiek pat 
sodos į naują švarų ąlumino 
bliudą ir užpilk verdančiu 
vandeniu. Paskui į šitą 
skiedinį sudėk sidabrinius 
šaukštus ir kt. Kuomet nu
sivalys, tyru vandeniu nu
plauk ir minkštu skuduru 
nušluostyk.

KL Kaip išlyginti nubru- 
žytus polyruotus medinius 
rakandus? v

Ats. Kuomet paštebi su
braižyt us ant rakandų ma
hogany ar walnut medžio, 
ūžtepliok tas, vietas iodinu. 
Kad paskui suvienuodinti 
spalvą ir kad žvilgėtų, trink 
su Skuduru, kiek bus reika
linga. 7

Rašo Fr. Buknys
Kai kur mažesniuose mie

steliuose, kur lietuvių ne
daug, mūsų draugai šaltai 
pasiteisina savo apsileidi
mą: “Ką čia veikt tarp ke
lių šeimynų?” Kaipo įrody
mą, kad galima daug ką 
nuveikti, paduodame sekan
tį laiškelį.

Pittsfield, Mass.
Gegužės 17, 1929 

“Laisves” Adm.
Brooklyn, N. Y.

Gerbiami Draugai, 
/Šiuomi siunčiu $29.40 ban

ko čekį, iš kurių skiriu $6.- 
00 “Laisvės” prenumeratai, 
$3.00 “Laisvei” auką, o $20.- ?
40 Lietuvos baduoliams. -t »> 
Aukotojų vardai sužymėti • 
ant B lankos No. 498. Ant
rą Blanką pasilieku dar pa- t \ 
rinkt aukų, kiek bus gali-’ 
ma.

Draugiškai
M. Sellers.

Draugas Sellers ne tik 
šiuo atveju puikiai pasiro
dė, bet į visus mūsų organi
zacijų iškeltus klausimus 
jis tinkamai atsako. Pittš- l'' 
fieldo visoje apielinkėje lie
tuvių labai mažai, tačiaus , J j 
darbininkų reikalais jie vi- 
si rūpinasi. Drg. Sellers 
ten gauna “Laisvei” skai
tytojų, parduoda darbinin
kiškos literatūros ir įvai
riem reikalam gauna aukų. 
Desėtkai, o gal ir šimtai yra ( # . 
tokių kolonijukių, kaip 
Pittsfield, tik bėda, kad ne 
visur yra tokių draugų, 
kaip Sellers. Užtat ntos nie
ko negirdime apie jas.

Visi žinome, kad Scranto- . 
ne ne gerlaikis, bet bedar- 
bė. Ale ir ten yra draugų, 
kuriem “Laisvė” taip psį| 
rūpi, kaip ir jų šeimynų rei- * rm| 
kalai. Ve kokių laiškų gau- ; I 
name: / J

Scranton, Pa. '/g 
May 16, 1929 . • - J 

(Brangus Redaktoriau,
Šiame laiške randate įdė

tą čekį ant $4.00, kurį siun- '■ I 
čiame jums už Benedict , 
Butkus prenumeratą $3.00 
ir $1.00 aukojame išmokėji- ’ |
mui preso. x 7®

Atleiskite už tai, kad šium s ® 
laiku negaliu atsinaujinti 
prenumeratos ištisiem me
tam. Aš tikiuosi išgalėsiąs 
prisiųsti kitus tris dolerius 
į pabaigą šio mėnesio.

Su Pagarba
Benedict Butkus. ? t

Rūpestingume darbinin
kiškais reikalais mainierių 
nieks nepralenks. Tą liudi
ja drg. Butlftis.

Daugiau aukų gavome; 
nuo sekančių draugų:
M. Liaudanski, Stamford, 

Conn. $2.00 >
S. Tamošiūnas, Bridgeport,
■ Conn. i • 1.00 oi
L. D. S. A. V Rajonas 5.00
Geo. Jamison, Livingston, N. J. 1.00
V. Yapkin, Pittsfield, Mass.. 1.00
A. Maziliauskas, Chicago, Ill. 3.00
J. Miller, McAdoo, Pa. 2.00
V. Quesal; Ithaca, N. Y. .75 '
D. .Lekavičius, Finleyville, Pa. 1.00
P. Puodis, Philadelphia, Pa. 1.00
S. Garbačiauskas, Shenandoah,

Pa. 1-00
J. Daubaras, Athol, Mass.
M. Šimenierė, Rumford, Me. l.C' Y 
J. Mažeika, McKees Rocks, Pa. l.G^F
J. Urbutis, Sparrows Point, Md. 1.0CT 
D. Praleika, Scranton, Pa. 2.00 
F. Marcinkevičius, Great Neck,

N. Y. 1-00
K. Dzevecko, Guttenberg, N. J. 1.00

Visiem aukojusiem nuo
širdžiai ačiuojame.

KL Ar daug Amerika eks- 
portuoja javų į užrubežį?

Ats. Tik per 5 Pacifiko j 
vandenvno uostus (Seattle, 
Tacoma, Astoria, Portland^iBP 
ir Vancouver) 1928 m. tūpo 
išvežta į užrubežį 192,000,- 7 4 B 
000 bušelių javų. z
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VISIEMS NARIAMS JUNGI. VALSTIJŲ 
KOMUNISTU PARTIJOS

soliutį stiprumą ir “išimtiną” irnpe- lo Pildomasai Komitetas pabrėžia, 
rialistinę galybę Amerikos kapitalo, kad tie užsipuolimai iš draugo Lo- 
nežiūrint jo augančio krizio, ir su- | vestono pusės yra pakartojimas 
drūtinti klasių bendradarbiavimo šmeižiančiu atakų prieš Kominterną,
taktiką, nežiūrint aštrėjimo klasinių kurias dar0 (lešinicji oportunistai, 
n a r* r n v n i r t 11 r, 4- • T 4- -mprieštaravimų. Komunistų Interna- 

j cionalo Pildomasai Komitetas nuro
do, jog ne tiktai Didžiumos klaidos, 
bet taipgi Mažumos svarbiausios 
klaidos rėmėsi ant supratimo Ameri
kos “išimtinumo.” Užrckorduoda- . 
mas abiejų grupių politines klaidas, 
kaipo dešiniojo pavojaus augalą ame- 

■ rikinėj Komunistų Partijoj; Komunis
tų Internacionalo. Pildomasai Komi
tetas laiko frakcijiniU perdėjimu tą 
tvirtinimą, kad būk Didžiumos gru
pe abelnai yra išreiskėja teisingos 
tendencijos (krypties), taipgi ir tvir
tinimą, kad būk Mažumos grupė at
stovauja trockistinj nukrypimą. Abie
jose grupėse yra elementų su stip
riomis dešinumo tendencijomis, ku
rios arba atvirai pasirodo arba būna 
pridengiamos “kairiomis” frazėmis. 
Nei viena, nei kitu iš tųdviejų gru
pių nevedė tinkamos kovos prieš de
šiniąsias tendencijas eilėse* saviškės 
frakcijos, o frakcionizmas abiejų 
grupių buvo didele kliūtis išvystymui 
Partijos viduje renkalingosi savikri
tikos ir politinio Partijos narių lavi
nimo dvasioje bolševikiško pastovu
mo, principais paremto. Frakcijinė 
principų stoka, kuri taipo pat yra 
oportunizmo išraiška, pasireiškia ta
me fakte, kad abidvi grupes state 
savo frakcijos interesus augščiau 
Partijos reikalų. To dėlei amerikinė 
Komunistų Partija dabar visu aštru
mu susiduria su klausimu pavojaus 
politinio sutrunėjimo dabartinių va
dovaujančių kadrų, kas gręsia išriau- 
sti pamatus visam Partijos darbui. 
Charakteringas pasireiškimas i 
vusios frakcijines diplomatijos 
kui Komunistų Internacionalo 
nusistatymas Centro Komiteto 
džiumos, Amerikos Komunistų 
tijos, klausime draugo Pepperio pa
sielgimo. Nepaisant pakartotinų Ko
munistų Internacionalo nutarimų pa
šalint iš darbo amerikinėj Komunistų 
Partijoj draugą Pepper j, kuris atve
jų atvejais pasirodė su oportunisti- 
nėmis tendencijomis, Centro Komi
teto Didžiuma laužė tuos Komunistų 
Internacionalo nutarimus, pridengda
ma politines klaidas ir stačiokiškus 
disciplinos laužymus, ką darė drau
gas Pepperis. Centro Komiteto Di
džiumos vadų nenuosakumas ir be- 
principiškumas atsinešime į draugą 
Pepperį ryškiai pasirodė tame fakte, 
jog Amerikos Komunistų Partijos 
Centro Komitetas išmetė jį iš Par
tijos, nurodydamas, kad 
draugo Pepperio platforma, be abe
jonės, yra tikra priežastis jo bailiš
ko nenoro atlikti savo pareigą ir ei
ti ir atsiduoti ant Komintėrno va
lios” (Amerikines Komunistii. Parti
jos Centro Komiteto sekretariato nu- 

I tarimas, užgirtas Centro Komiteto 
Politinio Biuro), o po keleto dienų, 
nežiūrint tokios draugui Pepperiui 
suteiktos 
Komitetas vėl sugrąžino jį į Parti
jos eiles.
Mažuma 1929 metais užsiimdinėjo 
neleis-tinu, beprincipinių spėliojimu 
(spekuliacija) plausimais padėties 
Sovietų Sąjungos Komunistų Parti
joje ir Komunistų Internacionale. 
Jeigu Mažuma spekuliavo su tokiu 
nuaiškinimu, kad būk ji esanti vie
nintelė grupė amerikinėj Komunistų 
Partijoj, besilaikanti nusistatymo So
vietų Sąjungos Komunistų Partijos 
josios kovoje prieš dešiniuosius nu
krypimus, tai Didžiuma, pasinaudo
dama supuvusios diplomatijos prie
monėmis, daėjo iki beprincipinių ma
nevravimų delei to klausimo. Tatai 
pasireiškė tame, jog suvažiavimas, 
sulig draugų Lovestono ir Gitlowo 
iniciatyvos, ir be mažiausio bandy
mo informuot Suvažiavimo delegatus 
apie padėtį Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partijoj, priėmė rezoliuciją, 
siūlančią organizacinius žingsnius ko
voje prieš dešinįjį nukrypimą. O po 
atvažiavimui į Maskvą, Mažumos 
delegacija asmenyje draugo Gitlowo 
padarė pareiškimą, kuris faktinai at
meta tą rezoliuciją ir paturi šmeiž- 
tingus dešiniųjų elementij užsipuldi
nėjimus ant vadovybės Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos ir Komu
nistų Internacionalo.

Komunistų Internacionalo Pildoma
sai Komitetas kreipia ypatingo dė
mesio į visai nevertas komunistui 
atakas, kurių, laike Suvažiavimo, 
draugas Lovestonas pasivelijo sau 
griebtis prieš Komunistų Internacio
nalo vadovybę (kaip kad draugo 
Lovestono atsiliepimas apie “bėgan
čią votį,” arba skaudulį, aparate Ko

mizmo, kuris stengiasi tarp darbi- i munistų Internacionalo Pildomojo 
ninku minių sutverti įspūdį apie ab-) Komiteto). Komunistų Internaciona-

Komunistų Internacionalo Pild. Komiteto Atsiliepimas
vykdė Komunistų Internacionalo Pil
domojo Komiteto liniją—už visus 
tuos metodus ir intrigas, kurie ne
gali būt pakenčiami jokioj Komin
terno Sekcijoj ir ant kurių aiškiai 
matosi antspaudas, buržuazinio poli- 
tikieriškumo.

Brangūs Draugai! Komunistų In
ternacionalo Pildomasai Komitetas 
sykiu su delegacija šešto Suvažiavi
mo Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijos labai atydžiai apsvarstė pa
dėtį amerikinėje Komunistų Partijo
je. Suteikus visiems delegatams pil- 
niit progą išreikšt savo pažiūras 
ir ^padaryt pasiūlymus, domingai iš- 
kamantinėjus visą patiektą medžia
gą ir pasvėrus tą klausimą iš visų 
pusių,—Komunistų Intern acionalo 
Pildomasai Komitetas atranda reika
linga visu rimtumu atskleisti vidu
jinę Partijos padėtį visiems nariams 
Jungtinių Valstijų Komunistų Par
tijos.

Komunistų Internacionalo Pildo
mojo Komiteto Atviras Laiškas šeš
tam Suvažiavimui Amerikos Komu- ; 
nistų Partijos, kuris tam suvažiavi
mui nurodė pamatinius uždavinius, 
kylančius sąryšyje su paaštrėjimu 
vidujinių ir išlaukinių amerikinio 
imperializmo prieštaravimų dabarti- 
nianij^ laikotarpyje, taipgi nurodė 1 
reikalą, kad Partija kaip galint 
greičiau persikeltų iš skaitliniai ma
žos propagandinės organizacijos Į 
masinę politinę darbininkų klasės 1 
partiją,—kas ypač dabartiniame są
lygų susidėjime yra neatrišamai su- j 
jungta su pasmarkinimu kovos prieš 
dešinįjį pavojų. Tas Atviras Laiš- ' 
kas griežtai pareiškė, kad . pamati- vjen trockizmo klausimo vietoj klau

simo del dešiniojo oportunizmo pavo
jaus; tokiame į tą klausimą atsine- 
šime, kuris vedė prie aptemdinimo 
(bei pridengimo) dešinumo pavojaus.

Mažuma Amerikos Komunistij Par
tijos Centro Komiteto darė “kairią
sias,” bet tikrenybėje dešiniąsias

kaltos dešinumo 
frakcijos parodo 
dešinę nuo ben- 
linijos, kas ir

i Abidvi frakcijos Amerikos Komu
nistu Partijos buvo 
klaidomis. Abidvi 
rimtų nukrypimų į 
drosios Kominterno
sutveria pavojų atvirai oportunisti- 
nio dešiniojo nukrypimo susikristali- 
zavimo Partijos viduje.

Nuo Komunistų Internacionalo 
šešto Pasaulinio Kongreso, Didžiuma 
Amerikinės Komunistų Partijos Cen
tro Komiteto darė visą eilę ryškių 

1 dešiniųjų klaidų, nurodomų Atvirame 
i Laiške Komunistų Internacionalo Pil
domojo Komiteto. Tos klaidos pasi
reiškė perdaug augštame Įkainavime 
Amerikos imperializmo ir klaidinga
me pastatyme klausimo apie viduji
nius ir išlaukinius prieštaravimus, 
kas vedė prie aptemdinimo vidujinių 
prieštaravimų Amerikos kapitalizmo;

! peržemame įvertinime Amerikos dar» 
bininkų klasės krypimo į kairę, ne- 
dakainavime' reformizmo, kas vedė 
prie silpninimo kovoš prieš jį; neda- 
kainavime dešiniojo pavojaus Ameri
kos Komunistų Partijoj; pakišime

niai reikiamas dalykas delei tų už
davinių įvykdymo tai yra sustabdy
mas beprincipinės (tarpsavinės) ko
vos, kuri tęsiasi jau daug metų.

Komunistų Internacionalo Pildo- 
Komitetas yra priverstas at- 

žymėt, jog pačiame suvažiavime ir 
po jo ne tik nebuvo pasiekta įmato- oportunistines klaidas kas link kiau
nių vaisių reikale frakcionizmo paša-1-:— ——»•„------ .•--------------
linimo, bet, priešingai, frakcijinė kova 
dar labiau pasibrėžė. Per beprinci- 
pinę reakcijinę kovą, Amerikos Ko
munistų Partijos šeštas Suvažiavi
mas nedavė tų vaisių, kurių būtų 
turėjęs duoti prasmėje bolševizacijos {ijnjo kapitalizmo, < 
ir sveikesnių sąlygų įsikūrimo viduj prieš karo pavojų, 
Amerikos Komunistų Partijos. Su- , 
važiavimas apleido nediskusavęs dau- cifistinių obalsių (“jokių naujų Sar
gelį iš svarbiausių politinių klausimų j VUotlaivių 
ir uždavinių, stovinčių prieš Parti- i 
ją. Partijos Didžiumos ir Mažumos į 
klaidos nebuvo suvažiavime išaiškin 
ta taip, kaip kad turėjo būti išaiš 
kinta prasmėje bolševikiškos savi- 
kritikos. Partija nebuvo sumoblli-1 
zuota kovai prieš dešinįjį r 
Atvirkščiai, šis suvažiavimas, 
dėjęs iš geriausių proletarinių ele- 
mentiiZ Amerikos Komunistų Partijos, 
palaikančių Komunistų Internaciona
lo liniją, tapo arena beprincipinių 
manevrų, kuriuos varinėjo viršiau
sieji vadai Didžiumos, taipo pat ir 
vadai Mažumos. Suvažiavimas bu
vo išstumtas iš Komunistų Interna
cionalo pasiūlytos vagos ir buvo su
mobilizuotas tikslams tolesnės abiejų 
grupių frakcijines kovos.

Tai buvo rupus Komintemo linijos 
iškraipymas ta teorija, įskiepyta su
važiavimui ir skelbiančia, būk Komu
nistų Internacionalo Pildomojo Ko
miteto organizaciniai pasiūlymai 
prieštaravę politiniam jo laiškui, 
ižuot buvę reikiamais užtikrinimais 
lelei pavedimo linijos, nužymėtos 
Atviranrc Laiške Amerikos Komunis- 
ų Partijai. Aiškiai f raketiniais iš- 
eraipymais organizacinių pasiūlymų 
Komunistų Internacionalo Pildomojo 
Komiteto taipgi buvo bandymai iš
siaiškint juos taip, lyg jie pervestų 
Partijos vadovybę į Mažumos ran
kas, o tai nebuvo ir nėra tikslas Ko
munistų Internacionalo, nes siekinys 
Komunistų Internacionalo Pildomojo 
Komiteto Atviro Laiško ir organiza- 
dnių pasiūlymų šeštam Suvažiavimui 
>uvo suvienyti Partiją pagrindais 
Comintemo linijos kryptyje kovos 
nrieš abiejų grupių frakcionizmą. 
Mažuma Jungtinių Valstijų Komu- 
listų Partijos Centro Komiteto sten
gėsi "padaryt Komunistų Internacio
nalo Pildomojo Komiteto Atvirą 
Laišką ir organizacinius pasiūlymus 
rajįkįtlis delei gavimo Partijos va- 
lovybfi^ į savo rankas. Komunistų 
Internacionalo Pildomasai Komitetas 
smerkia tuos Mažumos bandymus, 
kurie parodo, jog jinai frakcijiniai iš- 
eraipė prasmę Komunistų Interrtacio- 
mlo Pildomojo Komiteto ir jo orga- 
lizacinių pasiūlymų ir jog kai kū
le Mažumos vadai pasirodė netin
kami vaidint rolę vienijančio veiksnio 
’artijos kovoje prieš frakcionizmą, 
utinkamai su patvarkymais Komu- 
istų Internacionalo Pildomojo Ko

miteto. /Tai frakcijiniai Didžiumos 
adai suPlrg. Lovestonu galvinyj vy- 
iausia va kalti už suvažiavimo pa- 
laudojimą frakcijiniams tikslams, už 
uvadžiojimą teisingų proletarinių 
’’artijos narių, paturinčių Komunistų 
ntemacionalo liniją, už beprincipi- 
do lošio lošimą su klausimu kovos 
»rieš dešinįjį pavojų Kominteme ir 
lovietų Sąjungos Komunistų Parti
ni, už neleistiną asmeninį kabinėji- 
ląsi prie Kominterno delegacijos su- 
aŽiavime, už organizavimą kokusi- 
q mitingų Didžiumos delegatų sta
ti prieš patvarkymus Komunistų 
itemacionalo Pildomojo Komiteto 
Mro Laiško ir nepaisant, kad žo- 

j buvo priėmę tą laišką; už me
tę prieš tuos draugus, kurie pa- 

ukė nuo Didžiumos frakcijos ir
H ijpniai priėmė liniją Komunis- 
Intemacionalo Pildomojo Komite- 
uŽ kampaniją prieš tūlus atsa- 

mingus Mažumos draugus, kurie I

simų, paliečiančių amerikinio impe
rializmo krizj ir masių pakrypimą j 
kairę; jinai atskyrė vystymąsi vi
dujinių Amerikos kapitalizmo prieš
taravimų nuo jo išlaukinių priešta
ravimų ir nuo bendrojo krizio pasau- 

>. o kas link kovos
, jinai slinko že

myn prie smulkiai-buržuazinių pa-

— Draugas Bittelman). 
Centro Komiteto Mažuma nesugebėjo 

i tinkamu laiku atsipalaiduot nuo troc- 
1 kizmo ir nekovojo prieš i jį, kaip rei- 
! kiant. Dešiniųjų klaidų ideologinis 
i buomas (dalba) Amerikos Komunis- 
, tų Partijoj tai buvo vadinamoji “iš- 

pa\ojų. imtinumo” (excepcionalizmo) teori- 
, susi- i ja, km.j ra(j0 sau aiškiausius išreiš- 

kėjus asmenyse draugų Pepperio ir 
Lovestono, kurių supratimas buvo se
kamas: Yra krizis kapitalizmo, bet 
ne Amerikos kapitalizmo; yra ma
sių pakrypimas į kairę, bet ne Ame
rikoj; yra reikalas pabrėžt kovą 

| prieš reformizmą, bet ne Jungtinėse 
Valstijose; yra reikalas kovoti prieš 
dešinįjį pavojų, bet ne Amerikos 

(Komunistų Partijoj. Tačiaus gi, da
bartinis laikotarpis, kuomet eina 
procesas, kratantis pamatus kapita
listinės stabilizacijos, reiškia Jungti
nėms Valstijoms, kad jos yra vis 
artimiau įpinamos į bendrąjį kapita
lizmo krizį. Amerikoj taipo pat pa
matinis kapitalizmo prieštaravimas 
—prieštaravimas tarp augimo gamy
bos jėgų ir rinkų atsilikimo—labiau 
pasibrėžia. Buržuazija deda dides
nių pastangų, bebandydama surast 
išeitį iš augančio krizio su pagelba 
racionalizacijos, tai yra, per padi
dintą išnaudojimą darbininkų klasės. 
Vidujiniai klasiniai prieštaravimai 
auga; kova už rinkas ir sritis delei 
kapitalo įdėjimo (investinimo) prieš 
Jdtas imperialistines valstybes darosi 
aštresnė; besiginklavimai auga su li
gotu drugišku skubotumu ir karo pa
vojus eina vis artyn ir artyn. Su 
tokiu ryškumu, kokio dar nėra buvę 
istorijoj, Amerikos kapitalizmas da
bar parodo pasekmes nepermaldauja
mų kapitalistinio besiplėtojimo įsta
tymų, kapitalistinės visuomenės smu
kimo ir griuvimo įstatymų. Bendra- 
sai kapitalizmo krizis auga sparčiau, 
negu galėtų atrodyt, metus į jį pir
mąjį žvilgsnį. Tas 
kratys ir Amerikos 
lios pagrindus.

Tokiose sąlygose 
orija yra atspindis 
sės amerikinio kapitalizmo ir refor
mizmo, kuris stengiasi tarp darbi

krizis taipgi 
imperializmo

“išimtinumo” 
spaudimo iš

su- 
ga-

te- 
pu-

supu-
lin-
yra

. Di-
Par-

politine

charakteristikos, Centro

Didži ima, lygiai kaip ir

AMERIKOS JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KOMUNISTŲ PARTI
JOS CENTRO KOMITETO NUTARIMAI DEL KOMU

NISTŲ INTERNACIONALO ATSILIEPIMO
(NUTARIMAI PADARYTI ŠEŠTADIENĮ, GEG. 18 D., 1929)

1. Centro Komitetas priima ir remia Komunistų Internacionalo Pildo
mojo Komiteto Atsiliepimą j Amerikos Komunistų Partijos narius ir imasi 
patraukti visus Partijos narius prie Koininterno Atsiliepimo rėmimo.

2. Centro Komitetas pasižada besąlyginiai vykdyt nutarimus, esamus 
Šiame Atsiliepime.

3. Centro Komitetas pats ir jo nariai pasižada apginti Koininterno
Atsiliepimą nariuose prieš bet kokį ideologinį ar kitokį pasipriešinimą At
siliepimui. *

4. Centro Komitetas atsišaukia į delegacijos narius Maskvoje; kad atsi
imtų atgal visokią opoziciją Atsiliepimui ir jame esamiems nutarimams ir 
darytų viską, ką tik pajėgia, kad padėt Kominterųui ir Amerikinės Parti
jos Centro Komitetui suvienyt Partiją, rėmime tų nutarimų.

5. Centro Komitetas duoda patvarkymus Sekretariatui tuojaus veikt, su
tinkamai su Komunistų Internacionalo Pildomuoju Komitetu, daryti visus 
reikiamus žingsnius, kad įvykdyt praktikoj tuos nutarimus ir pasiekt tiks
lus Komintemo, kaip kad jie išreikšti Atsiliepime.

6. Centro Komitetas užgiria visus Sekretariato nutarimus tos pačios 
datos, priimdamas ir įsakydamas tuojaus paskelbti visoj Partijos spaudoj 
Komunistų Internacionalo Pildomojo Komiteto Atsiliepimą į Amerikinės 
Partijos narius ir instruktuoja Sekretariatą tuojaus įvykdyti gyvenime tuos 
nutarimus.

Komunistų Internacionalo Pildo- 
masai Komitetas kreipia ypatingo dė
mesio i gegužės 9 dienos - pareiški
mą, kuriame draugai Lovestonas, Be- 

■dachtas ir kiti bandė išanksto dis- 
kredituot Komunistų Internacionalo 
nutarimą, pareikšdami, kad “Komu
nistų Internacionalo Pildomasai Ko
mitetas nori sunaikinti Centro Ko
mitetą ir todėl seka taktiką amžino 
legalizavimo opozicijos bloko frak
cionizmo ir pataria, kad jis tatai 
taipgi tęstų ir ateity.”

Komunistų Internacionalo Pildoma
sai Komitetas yra tos nuomones, jog 
tai yra frakcioniškiausiąs ir visiškai 
neleistinas prieš-partijinis, pareiški
mas draugų Bedachto, Lovestono ir 
kitų ir reiškia, 'tiesioginį bandymą 
priruošt sąlygą, reikalingą delei pa-' 
ralyžiavimo Komunistų Internaciona
lo nutarimų ir delei skilimo Ameri
kos Komunistų Partijos. : Tas- pat 
aiškus pasiryžimas pastatyt savo 
frakciją prieš Komunistų Internacio
nalą pasireiškė taipgi antrame pa
reiškime gegužės 14 d., kurį patiekė 
delegacija nuo Suvažiavimo, tiktai 
diplomatiškesnėj formoj. Tvirtini
mas Didžiumos frakcijos vadi} kas 
link jų “ištikimybės” Kominternui, 
esamas tame pareiškime, buvo aiš
kiai numaskuotas pačioje sesijoje Ko
munistų Internacionalo Pildomojo 
Komiteto Prezidiumo, kur tas pareiš
kimas buvo raportuotas, didžiumai 
pasirašiusiųjų atsisakant besąlyginiai 
įvykdyti nutarimus, kurie randasi 
šiame laiške. Komunistų Internacio
nalo Pildomasai Komitetas pareiškia, 
kad jeigu to pareiškimo autoriai at
sisakys besąlyginiai pasiduot Komu
nistą Internacionalo nutarimams ir 
veikliai vykdyti juos gyvenime, tai 
Komunistij Internacionalo Pildomasai 
Komitetas bus priverstas padaryt 
reikiamus žingsnius, kad užkirst ke
lią visiems bandymams delei Parti
jos skaldymo, kad įvykdyt vienybę 
eilėse Amerikos Komunistų Partijos 
ir įkūnyt praktikoj nutarimus, pada
rytus Komunistų Internacionalo.

Per metų eilę Komunistų Interna
cionalo Pildomasai Komitetas pakar
totinai reikalavo likviduot frakcioniz- 
mą Amerikos Komunistų Partijoj. 
Taip antai, rezoliucijoj 5-to Praplės
to Plenumo Komunistų Internaciona
lo Pildomojo Komiteto 1925 metais 
yra pasakyta: “Pildomasai Komite
tas drūčiai laikosi tos nuomonės, kad 
frakcijinė kova tarp dviejų 
turi absoliučiai sustoti.”

grupių

Plenu-
Pildo- 

ameri-

Rezoliucijoj 6-to Praplėsto 
mo Komunistų Internacionalo 
mojo Komiteto 1926 metais, 
kiniu klausimu, tarp kitko, pasakyta: 
“Kad padaryt Amerikos Komunistų 
Partijai galimu dalyku atlikti savo 
istorinę misiją, tai pirmoji būtinoji 
sąlyga yra visiškas ir besąlyginis už
baigimas frakcijines kovos viduje 
Komunistų Partijos, ne žodžiais, bet 
darbais.”

Savo rezoliucijoj 1927 m. liepos 1 
d. Komunistų Internacionalo Pildo
masai Komitetas vėl priminė Parti
jai, kad “tas reikalavimas nėra ga
na rimtai vykdomas” ir kad vis dar 
Partijoje tebėra “neleistina frakcijų 
formavimosi padėtis,” kuri gali pri
vesti “prie krizio Partijoje.”

šeštas Pasaulinis Komunistų Inter
nacionalo Kongresas 1928 m., minė
damas savo politiniuose teziuose, kad 
Partijoj yra “įmatoma silpnėjimas 
ilgalaikės frakcijines kovos,” tačiaus, 
rado užtenkamai pagrindo nutart, 
kad “svarbiausias uždavinys, stovin
tis Partijai priešakyj, tai yra už
baigt frakcijinę kovą—kuri nėra pa
remta jokiais rimtais priešgyniavi
mais principo punktuose.”

Pagaliaus, Komunistų Internacio
nalo Pildomasai Komitetas, kad įvyk
dyt Pasaulinio Kongreso nutarimus, 
ir turėdamas mintyje tą faktą, kad 
vidujinė Partijos padėtis Jungtinėse 
Valstijose išnaujo paaštrėjo, pasiun
tė atvirą laišką Amerikos Partijai 
1928 m. gruodžio mėn. ir pareikala
vo nuo tada besiartinančio Suvažia
vimo, kad 'jis, galų gale, tikrai pra
dėtų vykdyti Komunistų Internacio
nalo nutarimus kas link frakcionizmo 
likvidavimo. Visa tai kol kas liko 
absoliučiai bergždžia. Vadai Centro 
Komiteto Didžiumos, lygiai kaip ir 
vadai Mažumos, kurie pakartotinai 
davė žodiškus užtikrinimus Komunis
tų Internacionalo Pildomajam Komi
tetui, kad jie vykdysią Kominterno 
nutarimus, sistemačiai laužė nutari
mus Komunistų Internacionalo Pil
domojo Komiteto ir savo pačių priža
dus. Todėl Kominterno Pildomasai 
Komitetas, bendrai užgirdamas dar
bą Komunistų Internacionalo Pildo
mojo Komiteto delegacijos, pasiųstos 
į šeštą Suvažiavimą. Amerikos Ko
munistų Partijos, nutaria 
sekamus žingsnius:

1. Uždėt Centro Komiteto 
mai, lygiai kaip ir Mažumai,
tuojaus išsklaidyt visas frakcijas ir 
sustabdyt visokį frakcijinį veikimą. 
Atsišaukt į visas Amerikos Komuni
stų Partijos organizacijas, kad už- 
tikrint šio patvarkymo įvykdymą 
praktikoje, neapsistojant prieš pa
vartojimą linkui frakcionizmo pačių 
aštriausių disciplinavimo žingsnių, 
einant net iki išmetimo iš Partijos.

2. Draugai Lovestonas ir Bittelma- 
nas, kaipo kraštutiniai frakcionieriai 
Didžiumos ir Mažumos, turi būt lai
kinai pašalinti nuo darbo /Amerikos 
Komunistų Partijoj. . '

3. Atmest Centro Komiteto Ma- Į|

žumos reikalavimą kas link sušauki
mo specialio suvažiavimo.

4. Pripažint reikalingu perorgani
zavimą ir praplėtimą Centro Komite
to Sekretariato pamatais užtikrinimo 
tikro kolektyvio, nefrakcinio veikimo, 
ir suteikt Centro Komitetui visokią 
galimą pagalbą reikale užbaigimo 
visokio frakcionizmo Partijoj.

5. Pervest draugo Pepperio dalyką 
Tarptautinei Kontroles Komisijai de
lei apsvarstymo.

Komunistų Internacionalo Pildo
masai Komitetas atsišaukia į visus 
Partijos narius susitelkti kovai prieš 
beprincipinį frakcionizmą Partijoje, 
taip kad galėtų vesti kovą prieš de
šinįjį pavojų, delei pagydymo ir bol- 
ševizacijos Amerikos Komunistų Par
tijos, delei tikro įvykdymo vidujinės 
Partijoj demokratijos ir proletarinės 
savikritikos. Turint tuos tikslus min
tyje, Partija turi pradėti plačia pa
pėde diskusijas klausimų apie padėtį 

■ Partijoj ir apie politinius uždavinius, 
stovinčius Partijai priešakyj. Rei
kia varyti visose Partijos ir jaunųjų 
komunistų organizacijose nuodugnią 
švietimo kampaniją kas link nutari
mų Komunistų Internacionalo šešto 
Kongreso, Komunistų Internacionalo 
Pildomojo Komiteto Atviro Laiško | 
šeštam Suvažiavimui Amerikos Ko- > 
munistų Partijos, ir kas link šio at
siliepimo Komunistų Internacionalo 
Pildomojo Komiteto. Bėgyje tos švie
timo kampanijos, bevedant kovą 
prieš 'visus oportunistus, kurie norė
tų kovot prieš Komunistų Internacio
nalą; jungiant toje kovoje visus tei
singus ir disciplinuotus draugus, ku
rie yra ištikimi komunistiniam judė
jimui, Komunistų Partija turi sukon- 
centruot savo atydą ant svarbiausių 
klausimų revoliucinės kovos Ameri
kos proletariato—ant klausimų be
darbės, kovos už socialinę apdraudą, 
už darbo mokesnį, darbo valandas; 
veikimo esamose darbo unijose, 
darbo delei organizavimo naujų uni
jų, kovos prieš reformizmą ir kovos 
prieš karo pavojų. Jungtinių Valsti
jų Komunistų Partija turi sudrūtint 
savo darbą delei rekrutąvimo ir pa
laikymo savo eilėse naujų kadrų 
darbininkų, Įstojančių į Partiją, ypa
tingai dirbančiojo jaunimo. Ji turi 
praplėst savo agitacinį ir organizaci
nį darbą didžiosiose įmonėse vyriau
siose pramonės šakose ir tarp negrų 
ir turi išgauti Partijai nepriklausomą 
vadovaujančią rolę industrinėse dar
bininkų klasės besivystančiose kovo
se, kovos procese beorganizuodama 
neorganizuotus darbininkus.

Tiktai per neatlaidžią kovą prieš 
beprincipinį frakcionizmą, kuris įsi
graužia į Partijos gyvybės organus, 
tiktai per drūtą suvienijimą visos 
Partijos delei įvykdymo josios pama
tinių praktikos uždavinių pagrindais 
Komunistų Internacionalo linijos ir 
per energiškesnę kovą prieš dešinįjį 
pavojų, Amerikos Komunistų Partija 
tepasidarys tikru bolševikišku avan
gardu Amerikos proletariato ir pa
virs į masinę politinę Amerikos dar
bininkų partiją, kurios eilėse viduji- 
nė-partijinė demokratija tikrai sklei
džiasi, o tuo pačiu laiku drūtinasi 
geležinė proletarinė disciplina, ku
riai visos organizacijos ir kiekvienas 
pavienis narys besąlyginiai pasiduo
da; kurios eilėse praktikuojama Ma
žumos pasidavimas Didžiumai, pa
grindais Partijos sekimo Kominter- 
no linijos ir jo praktikinių patvarky
mų. Tokia Partija bus sugabi vest 
Amerikos proletariatą ir pergalingą 
kovą prieš kapitalizmą.

Su komunistiniais sveikinimais,
KOMUNISTŲ INTERNACIONALO 

PILDOMASAI KOMITETAS.

Tel. ofiso 7806-W. Namų 7806-R.
DAKTARAS

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak. 
Rytais ir Nedėliomis pagal sutartį

799 Bank Street
(virš Banko) Waterbury, Conn.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

padaryt

Didžiu- 
pareigą

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Bo. Boston 0304 W.Tel

Tel., Greenpoint 5765

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

Reikale

praktikavosi di 
miestuose Euro

patarnavimo 
kreipkitės:

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir Įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtu 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.

Vaistžolčs yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 

Įmo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
į skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 
Ima), peršalimo, skaudėjimo po krū- 
{tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 

i ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
|žolių, kurios jums sugražins sveika- 
itą, panaikins minėtas ligas.
’ Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 

įsų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

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

X-SPTNDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IšEGZA- 

MINAV1MAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

184 GRAND STREET
Arti Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

saKTTTT
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Specialistas nuo 25 Metų Atgal
110 East 16lli Street, N. Y.

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

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

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
Dabar gaunami is fabrikų šie daiktai: Living Room 

Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite 
Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

1 f

I

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.

i
MACYS BROS. FURNITURE CO.

198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. 
Tarpe Bedford ir Drigg# Avenues

Telephone, Greenpoint 2372
Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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Mano Kelionė nuo Atlantiko iki Pacifiko

apie 
Tai 
val
da r-

Bet daržai ir so- 
vandeniu, 

Mato- 
ar-

ir
la-

busas pirmagaliu stovėjo sker
sai kelią, o užpakalis kabojo 
ore ir vis turėjo palinkimą nu
kristi į tą nepaprastai gilią 
pakalnę. Pagaliaus, apie 3 
valandą po pietų, pamatėme 
pirmą didelį Kalifornijos mie
stą ir sykiu tą beribį Ramųjį 
vandenyną. Pamačius Ramų
jį vandenyną, man prisiminė 
praeitis. Argi ištikrųjų tas 
pats Ramusis vandenynas, nuo 
kurio aš, 16 metų atgal, tik iš 
kitos pusės, bėgau nuo jo to
lyn, kaip išmanydamas, į va
karus, per taigą, tokius pat 
kalnus ir nepereinamus miš
kus, gaudomas caro budelių, 
kurie medžiojo mane ir dar 3 
draugus, kartu su manim pa
bėgusius iš Amūro katorgos, 
kaipo žvėrius arba baisiausius 
žmogžudžius. Prisiminė A- 
muras, šilką, Nerčinskas, Bai
kalas ir kitos vietos ir rodė
si, kad tas viskas dar tik va
kar buvo. Dar pažvelgus kar
tą į tą beribį vandenyną, ma
ne apėmė didelis džiaugsmas, 
nes už to didžiojo vandenyno, 
mano 7 metų kankinimo vie
tos, jau žibėjo žibintuvas lais- 

1 vės ir brolybės visiems paverg
tiems, o mano kankintojų jau 
nebuvo, arba jei dar buvo, tai 
liko tinkamai nubausti už savo 
budeliškus darbus ir dabar yra 
priversti dirbti naudingą dar
bą. Tas mane pripildė ener
gija, nes jaučiaus, kad ir aš 
šiek tiek prisidėjau prie už
degimo to žibintuvo ir kad, 
dirbant sutartinai, kaip dirbo
me 'tenai, darbininkai, būdami 
didelėje didžiumoje, visur ga
li atsiekti savo tikslą. Be to, 
ir ypatiškai jaučiaus, kad už
tektinai paklampojau po pa-

hnt kelio jokio policmano pės
čio arba ant motorciklio, tai 
važiuoti galima taip greitai, 
kaip patinka, ir jokių šviesų 
ant kryžkelių taip pat beveik 
niekur nebuvo.

Simanas Janulis.
(Bus daugiau)

T. D. A. VEIKIMAS

SKONIS Augščiau
Visko

(Tąsa)
Kelias vis vingiavo per kal

nus, išvengdamas kur galima 
augštumas. Apie pietus kal
nai pradėjo mažėti ir išvažia
vom ant lygumos, ant kurios 
augo tiktai kaktusai. Už pus
valandžio jau pamatėme Ari
zonos sostinę Phoenix, turinčią 
net 29,000 gyventojų. Tai vie
nos gatvės miestukas, 
pusantros mylios ilgumo, 
didžiausias miestas visoje 
stijoje. Aplinkui matėsi
žų ir sodų, kur augo Grandžiai 
ir lemonai. 
dai buvo liejami 
privestu iš kur kitur, 
mai, ir čionai lietus nelyja 
ba labai retai lyja.

Pavažiavus už Phoenix 
vėl prasidėjo kalnai ir dar
biau vingiuoti keliai. Bet ant 
pavakario laimingai pasiekėme 
miestuką Yuma, Ariz., 'kuris 
stovi ant pat rubežiaus Kali
fornijos ir tik apie 12 mylių 
nuo Meksikos rubežiaus. Čia 
radome neblogą viešbutuką ir 
gavome neprasčiausia kamba
rį už $2. Nuo čia iki Los An
geles dar buvo 330 mylių, to
dėl ant rytojaus, 4 gruodžio, 
išvažiavome anksčiau, kad ne
pavėluoti nuvažiuoti į Los An
geles. Išvažiuojame iš mies
tuko. Upė ir tiltas, per kurį 
važiuojame. Viduryj tilto pa
rašas: “State Line, California.” 
Baigiame važiuoti per tiltą, 
matome du namukus ir kokie 
tai valdininkai sustabdo mus 
ir visus kitus. Liepia išlipti. 
Iškrausto mūsų valyzas, gra
balioja po drabužius ir sakoj 
kad jieško medvilnės. Nieko: 
nesuranda. Paskui pareikalau-' 
ja laisnių ir kortos darodymui, Į 
kad mašina tikrai yra tavo, šaulį, nes traukdamas iš anos 
Užrašo tą viską, ant kortų pri-ipusės Ramiojo vandenyno vis 
spaudžia antspaudas, prikli- į vakarus, atvažiavau, 
juoja ant mašinos stiklo po
piergalį “Non-Resident Per
mit,’’sukrauna patys atgal mū
sų valyzas, labai mandagiai 
atsiprašo ir liepia važiuoti.

Nudžiugome, tai jau toji 
garsioji Kalifornija, kur jau, 
ko ne ko, bet sveikatos semte 
prisisemsime. 
abejojame, nejaugi čia 
garsioji Kalifornija, nes 
nesimato jokio skirtumo 
Arizonos tyrų. Tie patys 
ki akmenų kalnai ir niekur 
jokios gyvybės, nei augmenų, 
net ir kaktusai praretėjo. Ant 
viršūnių akmeninių kalnų 
sniegas, bet žemiau, kur va
žiuojame, labai šilta ir kelias 
jau visur cementuotas, kokio 
mes jau nematėme apie 2,000 
mylių.

Taip važiavome apie 120 
mylių per Kalifornijos tyrus; 
paskiaus kalnai praretėjo ir 
tarp kalnų pradėjo matytis 
farmos, kurių jau senai nema
tėme. Stubos jau buvo pana
šios į stubas ir ant kiekvienos 
farmos buvo didėlis sodas, kur 
geltonavo ant medžių daugy
bės visokios rūšies orandžių, 
lemonų ir kitokių vaisių, kokių 
lytuose nėra. Jau buvo tik 
30 mylių iki didelio miesto, 
San Diego, Cal., randame, kad 
cementuotas kelias taisomas ir

paga
linus, prie to pačio vandeny
no, tik iš kitos pusės—taigi 
kaip tik šiandieną užbaigiau 
kelionę skersai kamuolį mūsų 
žemelės.

Taip mąstant, pastebėjau,- 
kad mes jau į išvažiavome iš

Pribuvo du

Čia mes iš-

pravažiuoti nebuvo galima—'iki pat Los Angeles nematėme

o nesi

Važiuojame ir:?an ,Die«°> taip ir n®pa™a- 
t ųlciau, kas ten per miestas. Tik 
vja I išvažiavus iš miesto pamačiau, 

nu0 kad mums reikia nuvažiuoti 
nuo tokio kalno, kokio ir Ari
zonoje nematėme. Prispaudus 
visus brekius ir permainius 
“gear,” šiaip taip nusiritome 
nuo to kalno ir jau beveik vi
są laiką važiavome pakraščiu 
to vandenyno. Kelias visur 
buvo puikus .'ir nepamatėme, 
kaip privažiavome miestą San
ta Anna. Beje, čia beveik vi
si miestai prasideda su “San
ta.” Tai palikimas dievotųjų 
ispanų. ' Ir nors jau daugiau, 
kaip 50 metų Kalifornija pri
klauso Suvienytoms Valsti
joms, bet visur dar galima ma
tyti ispanų palikimai ir tan
kiai girdisi kalba. Namai dau
giausia ispanų stiliaus ir kar
tais ant krautuvių matosi iš
kabos ispanų kalba, greta su 
anglų. Kaip 7 vai. vakare, 4 
gruodžio, jau įvažiavome į 
Los Angeles ir 'už valandos 
jau buvome pas draugus ant

parašyta, kad 12 mylių reikia igatvės.
važiuoti “detour.” Važiuo-| Išvažiuojant iš rytų, mylių 
jam “detour.” Kelias neblo- rodytojas ant mūsų mašinos 
gas, tik labai vingiuotas, su Įrodė 7,300 mylių, o dabar jau 
aštriais užsisukimais palei kal
nus. Pravažiavus 5 mylias 
matome užsisukimą\ir žmogų, 

 

kuris mosikuoja raibomis ir 

 

rėkia “stop.” Sustojū\ir einu 

 

žiūrėtu kodėl aš turiu/sustoti, 
avojingo. 

prię7 žmogaus ir ma- 
kąlfao, kur buvo staigus 

as, didelis busas su

ad m 
Priein 
tau 
užsisuki 
apie 30 žmonių, prie užsisuki
mo paslydo ir užpakaliniai ra
tai nukrito į pakrantę ir bu- 
sas atsisėdo ant "rėmų. Pas
kutiniai ratai kabojo ore, j 
pakrantę, ne mažiau mylios 
gilumo. Kaip jis užsilaikė ir 
nepersisvėrė į tą begalinę duo
bę, tai suprasti negaliu. Bet 
dabar jau baimės nebuvo, 
kad nukris, nes jau stora virvė 
buvp^pririŠta prie buso, o ki- 

š galas apsuktas apie didelę 
akmeninę skalą.
dideli trokai ir su vargu iš 
traukė tą busą.
stovėjome apie 2 valandas, nes

buvo 11,000 su viršum, taigi 
mūsų kelionė buvo apie 4,000 
mylių. Važiuojant gi per Co
lorado ir Nevada 'tiesioginiu 
keliu vasaros laiku, tik 3,000 
mylių su viršum. • .Atvažiavi
mas mums lėšavo už aliejų ir 
gazoliną $49.24—atėmus $3.- 
25, kuriuos iš mūsų atlupo 
Arkansas valstijoje už tiltus ir 
fėrus, tai gazolinas lėšavo tik
tai $45.99, o nakvynės vieš
bučiuose ir valgis $101.75. Vi
so ta kelionė lėšavo $150.99x 
Važiuojant vasarą ir nakvo
jant kempėse, kurių yra pilna 
ant visų kelių, ir perkant sau 
valgyti, galima visai šeimynai 
atvažiuoti visai pigiai—apie 
už 60-70 dolerių, jei neatsi
tiks kokių nuotikių su mašina. 
Manau, kad retai kam pasi
taikytų taip atvažiuoti, kaip 
man, nes aš neturėjau mažiau
sio nuotikio su mašina ir net 
neturėjau nei kartą “flat.” 
Taipgi nuo Illinois valstijos

Jau kelis kartus buvo rašy
tą į mūsų spaudą ir į visas or
ganizacijas išsiuntinėta laiš
kai, kviečiant prisidėti prie T. 
D. A. Bet pasirodo, kad ne 
visos organizacijos įvertina tą 
svarbų ir būtiną darbą. Tur 
būt dalis darbininkų mano, 
kad jis ar iš jo kolonijos dar, 
kol kas, niekas nėra patekęs 
kalėjimanj vital nėra reikalo 
taip skubiai rūpintis apie kitų 
kolonijų draugus. Nors tai 
skaudus apsireiškimas, bet jis 
yra. Tie draugai it organiza
cijos, kurios taip mano, gana 
daug klysta. Jei darbininkai 
vienoj ar kitoj kolonijoj dar 
nepuolami, tai nereiškia, kad 
jie nebus puolami ryt ar po
ryt. šiandien vienur puolami 
darbininkai, rytoj bus kitur ir 
tt. Darbininkų klasė nebus 
liuosa nuo persekiojimo tol, 
kol patys darbininkai nepaims 
į savo rankas visos galios.

Kiekvienas darbininkas tu
ri suprasti, kad turčių klasė 
yra tvirtai organizuota ir ant 
kiekvieno žingsnio puola dar
bininkus visokiais būdais. Dar
bininkai turi tik vieną išeitį: 
visiems bendrai ginti užsimo
jimą ant darbininkų. Dar 
daugiaus. šiandien turčiams 
tarnauja socialistai ir A. D. F. 
vadai, kurie vadinasi darbinin
kų prieteliais. Jie, prisidengę 
darbininkų maska, mulkina 
darbininkus, skaldo jų vieny
bę. Tat visos darbininkiškos 
Organizacijos turi sujungti sa
vo visas .spėkas kovai prieš 
visus išnaudotojus.

Jau nekalbant apie kitas 
kolonijas, kur eina smarki ko
va tarpė išnaudotojų ir išnau
dojamųjų, Wilkes-Barre apie- 
lirikėj buvo 18: areštų bėgyje 
mėnesio laiko. Tas visas by
las veda Tarptautinis ' Darbi
ninkų Apsigynimas. Jau ke
lios 'bylos laimėtos, bet dar 
daugelis laukia teismo. Visas 
išlaidas turi padengti T. D. A. 
vietos komitetas. Turi advo
katais aprūpinti ir apmokėti 
visas bilas. Aišku, kad vie
nas komitetas, be kitų draugų 
ir kolonijų pagelbos, negalės 
nieko padaryti. Nes šimtus 
dolerių reikės užmokėti advo
katams.

Exeter Piliečių Kliubas, S. 
L. A. kuopa, prisiuntė aukų 
del T. D. A. ir kelios draugi
jos įstojo į T. D. A. Tai pa
girtinas draugų pasidarbavi
mas. Bet dar daugelis drau
gijų ir organizacijų turėtų lik
ti T. D. A. nariais. Tat dar 
kartą reikia priminti, kad 
kiekviena organizacija, kuri 
dar nėra nare T. D. A., turėtų 
tapti pirmame savo susirinki
me.

Anglių viešpačiai skubiai 
ruošia naujas kilpas darbinin
kams ir naujus puolimus. Ypa
tingai mainieriai turi susido
mėti. Jie unijos, faktinai, jau 
neturi, ir < ateinantis streikas 
bus vienas iš žymiausių strei
kų. Kad streiką padaryti pa
sekmingu, turi visais būdais 
organizuoti savo spėkas ne tik 
streiko vedimui, bet ir gyni
mui. T.- D. A. vienas, ką svar
biausią rolę į lošia darbininkų 
kovoj. Turčių klasei turėda
ma galią, areštuoja visus ak
tyvius darbininkus ir grūda 
kalėjimuosna, kad tuomi su
laužius darbininkų streiką. T. 
D. A. visados stovi ant kojų 
ir deda pastangas, kad visus 
kuogreičiausiai paliuosavus iš 
kalėjimų. Tatai jau daugelis 
darbininkų žino. < Bet šioj a- 
pielinkėj T. D. A. dar; kol kas, 
yra labai silpnas, mažai kuo
pų ir organizacijų turi. Tat 
kiekvienas mainierys ir darbi
ninkas turi turėti /’omenyje, 
kad jo organizacija liktų T. 
D. A. nariu be jokio atidėlio
jimo. Tuomi mes ne tik pa- 
gelbėsime apginti patekusius 
draugus nuo kalėjimo, bet ir 
kartu suprganizuosim spėkas 
prie ateinančio streiko.

ŠVELNŪS. . .
Ir Vienok

PATENKINAJIE

Geresnis skonis, kurį 
Chesterfield padaro, prigu
li nuo kokybės tabakų — 
saldžių, prinokusių, kve-

piančių—ir jųjų moksliško 
mišinio. Yra daugybė miši
nių, bet tik vienų vienas 
Chesterfield njišinys.
LIGGETT & MYERS TOBACCO CO.

Chesterfield
rr.1 Tnt/TMZn • nTAOAV-ir n/iirz.rnTxrc< "PUIKUS TURKIŠKO ir NAMINIO TABAKŲ MIŠINYS

Kiekviena organizacija ar 
draugija, norinti likti T. D. A. 
nariu, gali mokėti metinę mo
kestį pagal savo išgalę. Va
dinas, sąlygos yra prieinamos 
kiekvienai organizacijai.

Tat budavokime TV D. A. 
ir visos.

M. Žaldokas.
visi

ROCHESTER, N. Y
Drg. A. Bimba, važiuoda

mas į Chicagą, čion sustojo 7 
d. gegužės. Munis trumpai 
prieš, jo atvykimą teko sužino
ti, tai mažai galėjome išgarsin
ti. Bet, nors trumpas laikas 
buvo, vienok A. L. D. L. D. 50 
kuopos nariai ir L. D. S. A. 26 
kuopa pasidarbavome ir kiek 
galėjome sukvietėme publikos, 
čion drg. Bimba pasakė .pa
mokinančią prakalbėlę ir nu
rodė, kaip mes turime laikytis 
ir kaip veikti savo naudai, 
kad būt darbas vaisingas. Pri
siminus, kad “Vilniai” reika-

naMUR

linga pašelpa, nes gaisras pa
darė daug nuostolių, draugai 
bei draugės sumetė $23.95. 
Pasirodo, kad rochesteriečiai 
irgi neatsilieka, kur galima— 
remia ir ant toliaus pasibrėžia 
remti, kas yra verta.

Priešfašistinis ko m i t e t a s 
taipgi darbuojasi ir mano pa- 
dąryti nemažai pinigų sušelpi- 

šiuo klausimu
daryti nemaža
mui baduolių.
turėtų visi susirūpinti, kad pa
gelbėjus baduoliams.

A.L.D.L.D. 50 Kp. Kor.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nekėlio
mis nuo 0:30 iki 0 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

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

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

“Tarpininkas” 
vakortę į 
vanų.

“Tarpininkas” 
keti bilas. 
tuojau, tai 
Įima, padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston,

užsienyj — $1.50, vienas 
numeris 15c.

duoda $200 arba lai- 
Lietuvą ir atgal—do-

pagelbės jums apmo- 
Jsigykit “Tarpininką” 
sužinosit, kaip tą ga

332

ig

Mass.

Tel.: Greenpoint 9632

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTTS 

Gydo, Reumatizmu, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Duauli, Galvoa skau
dėjimą, ir teip visokiu* skaudėjimu* 
( tik ne rona* ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė O 
milijonai dar nežino apie tai.
Dcksnio Galinga M ošti* yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria *t*> 
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 ” ę> 
518 MAIN ST. BOX 3S. 
HARTFORD, CONN. U.S.A.

‘GERAI PATAIKOT
Taip sako pilietis Ant. Tacilaus^uu 
užiaikytojas Restorano po num. 99 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERA 
PATAIKOT PADARYT CIGARUI 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN1; 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne ti 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myl 
nes už penkių blokų nuo mano bizni 
kostumieriai ateina ir saujoms p 
penkis cigarus ir po daugiau pasi 
ima ant syk. VISI supratlyvi vyre 
myli juos rūkyt, nes genaus^, pa 
tinka ,todėl kad malonūs C aiflme 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbsz< 
187 Oak Street 
Lawrence, Mass 
į savo krautUT 
kas mėnesis p 
kelioliką šimti 
pasitraukia. Tai] 
pat drg. S. Rei 

kuuokas, 214 Schuylkill Avenue 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkst*-*

John Naujokas 
kauskas, 214 
čiais parsitraukia ir pasekrr 
miestuose parduoda; taip z:*r «_ 
Brooklyne ir kituose miestuose, ku 
yra geri lietuviai ir išmintingi dai 
bininkai, pripažino, kad JOHN’S g' 
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen 
tų.

Taip-pat progresyviškas _lietuvi: 
užiaikytojas general krautuvės ir lai 
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-17' 
Park St., Hartford, Conn., nuo sena 
užlaiko Jono—John’s Hand Mad 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my 
Ii rūkyti ir sako be jų biznyje ne 
galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pre 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook 
lyne, bet ir kituose miestuose—visu 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose b< 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystZ 
draugų cigarų viršminStais vardai; 
tik pakeliant pirštą, o gausite cigi 
rą, kuris visiems patinka, jog rūkj 
damas džiaugsies. Mūsų cigarai g' 
rantuojami. Cigarus pasiunčipme 
pareikalavimo visur į kitus 
biznieriams ir privatiikiem , 
nėins, daug ar mažai, vis f ir 1< 
jas apmokame.

Adresas:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N.

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senusk 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
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

MENDELO
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

kainos.
sekančiu adresu:

JĮt'

1

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

644 Drigga Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 968 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N. Y.

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

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asęsmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi-

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y
A. M. Balchunas. Savininkas. Tel. Stagg 6533

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų 4 

Vidurys vien tik iš importuotų tai

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo >, 

užsakymus (orderius).



rocKizmasZulinimąsi Prie Moteriškes
Paraše A. BIMBA
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HStatybos Darbininkus
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Brooklyn, N. Y46 Ten Eyck St
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gąsdinama, ką ga- 
metu padaryt prie-

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Darbo Federacijos; 
kad ginčus tarp Platintojams, kurie ims nemažiau 10 eg

zempliorių, kaina 15 centų; kurie ims ne
mažiau 50 egzempliorių, kaina 12 centų. 
Kurie atsiųs užmokestį kartu su pareika
lavimu kalbamos brošiūros, tiems, “Lais
vė” apmokės persiuntimo kaštus.

Brošiūra bus gatava už dienos kitos. Be ati
dėliojimo siųskite užsakymus ir platinkite ją 
Gegužinės šventes apvaikščiojimo mitinguose. 
Tuojau siųskite savo užsakymą šiuo antrašu:

2 
H;

apie “priešo” ata-

šestadien., Gegužes 25, 1929 Puslapis Penktas

Polemika ir Kritika ne visur parengimų rengėjai 
pardavinėja munšainą. žinom 
visą eilę tokių miestų, kur mūs 
draugai yra nutarę neįsileisti , 
mūnšaino į parengimus. Aiš- NlldlirČ S&VO Mylėtinu

VIETOS ŽINIOS ■
“LAISVĖS” REDAKCIJAI 

MAŽA PASTABĖLĖ
Redakcija prie mano rašinė

lio Pastabų Pastabos davė prie
rašą, kuris kreipiamas man ir 
Senam Vincui. Ten sakoma: 
“Prasti iš jūs, draugai, strate
gai. Mūs nuomone kai tik prie
šinga : reikia vesti griežtą kovą 
prieš girtuoklybę.”

Mes jau pradėjom kovą su j 
munšainizmu. Sakysite nevy- į 
kušiai, ne iš to galo, gal būt ir; 
taip. Bet yra prasta strategi- tojaį ]<uo toliau, tuo labiau iš-j rus, 
ja ir dainavimu Internaciona- naudoja savo alginius vergus 
lo” proletarizuoti munšaine su-jjie yra orgmiizuoti. Jie aky-

ku, tas neapsaugo parengimų' ______
nuo tam tikros dalies girtų in- j Naš,ys George R Taylor, 

pas!-1 brooklynietis elektros kontrak- 
kitas | torius, nužudė Edną Ilowe’ie- 

i nę, gražią našlę, trijų kūdikių 
j motiną, josios name, po num. 
į 4302 Flatlands Ave., Brookly- 
' ne.

Jis ją mylėjo 15 metų at- 
jgal, kol ji buvo mergina; bet 
ji apsivedė su advokatu C. 

Ilowe’u. Josios vyrui mi- 
Taylor vėl pradėjo mei

lintis prie jos.

dividualų; jie gali lengvai 
gerti kitur. Bet čia jau 
klausimas.

EASTON, PA.
Rytoj Tavo Eilė

Audimo pramonės išnaudo- į F.

rieji, kaip jau buvo rašyta,'tampa atšauktas ir minėtą 
streikavo prieš‘naudojimą me- dieną neįvyks. Mitingas įvyks, 
džiagų ir prietaisų, apdirbtų vėliau ir apie tai bus paskelb- 
neunijinėse dirbtuvėse.

Padarę tokį nusileidimą ske- 
bininkams ir namų statymo 
kontraktoriams, geltonieji va
dai, be abejo, suteiks ir dau
giau panašių “teisių.” išnaudo
tojams prieš darbininkus.

ta.

CASTON ROPSEVICH

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

Bell Phone, Poplar 7I4B

A. F. STANKUS

snūdusią pikniko publiką (?).
Redakcija, sakydama, kad 

kur nors ir kas nors geria mun- 
šainą, žinant, jog tas “kas 
nors” buvo “mūs nors” slepia 
tikrą dalykų stovį; palieka pik
nikų rengėjams laisvą valią ir 
galią vežti vėl piknikai! tą “gy
vybės” skystimą laistymui 
“vynmedžio” veik jau prigiju- 
sio pereitą vasarą.

O juk bile skaitytojas perbė
gęs akimis redakcijos prierašą 
negavo aiškaus atsakymo, kaip 
mūsiškiai piknikų rengėjai turi 
elgtis. Vijimas munšainierių 
laukan, aš suprantu, kad eina 
kalba apie pašalinius 
ne piknikų rengėjus, 
kuoja jį darymui 
riems tikslams.” O 
jau buvo: niekas neužginčys.

Šį kalbamą klausimą norėjau 
kelti spaudon pereitą vasarą, 
bet trūko drąsos. Dabar gavau 
progą ir išreiškiau savo nuomo
nę. Užtenka!

Bestraigiškis.

žmones, o 
kurie šin- 
pelno “ge- 

kąd tas

Nuo Redakcijos. Ir šiuo sy
kiu d. Bestraigiškis nepataikė į 
cielių. Jis andai rašė straipsne
lį, kad mūs piknikuose negalima į 
dainuoti “Internacionalas 
del, kad juose 
žmonių, 
munšainas 
munšainas neturėtų išvyti 
ternacionalą’ ’: priešingai, 
nikų rengėjai, ažuot vijus 
kan “Internacionalą,” turi 
.valyti piknikus nuo mūnšaino. Į 
tlabar d. Bestraigiškis kaltina 
redakciją, kodėl jinai nenuro
dė, kaip kovoti, čia jau kitas 
klausfrnas. Jei d. Bestraigiškis 
tuomet būtų klausęs, kaip kovo
ti, redakcija būtų nurodžiusi.

Drg. Bestraigiškis yra orga
nizuotas darbininkas — narys 
visos eilės darbininkiškų orga
nizacijų. Jo pareiga dalyvauti 
organizacijų susirinkimuose ir i

to- 
randasi girtų 

pardavinėjamas 
kad 
'‘In

kad
>. Mes nurodėme,

vai seka darbininkus ir vos 
pastebėję, kuris nėra aklas ir 

■ paklusnus darbdavių vergas, 
1 tuojaus tokius veja laukan.

Antradienio naktį, iš Non
pareil Silk Co. fabriko likosi 
išmestas darbininkas. Darbda
viai pasikvietė net būrį polici
jos, kad prašalinus jį ir kad 
nugąsdinus kitus darbininkus. 
Šiandien vieną išnaudotojai 
meta laukan, rytoj tavo eilė. 
Kol mes būsime nesusiorgani
zavę, tol su mumis išnaudo
tojai darys, kas jiems patin
ka. Tik per organizaciją, 
per vienybę pajėgsime apgin
ti savo reikalus, turėti geres
nes sąlygas ir išlaikyti augš- 
tesnę algą.

Kas daryti ? Subatoj, 25 
d. gegužės, 7 vai. vakare, 398 
Canal St., So. Easton, Pa., nu
garų darbininkų kliube, įvyks 
konferencija visų audimo pra
monės darbininkų šios apielin- 
kės. Bus drg. Albert Weis- 
bord, sekretorius National 
Textile Workers Union of 
America. Jis išdėstys mūsų 
uždavinius. Darbininke, būk 
minėtu laiku ir nurodytoj vie
toj! Atsivesk ir savo pažįs
tamus! Parodyk savo klasi
nį susipratimą. Parodyk, kad 
esi pasirengęs ginti savo rei
kalus, kad nesiduosi pasyviai 
kapitalistams išnaudoti!

N. T. W. U. cf A. Org.

nusinešė tris 
“pantes” mūnšaino. /Ybudu 
pasigėrė. Kas tai paskambino 
jai telefoną. Moteriškė, girta 
būdama, labai smagiai kalbė
jo, riebiai nupliaukšdama. 
Tayloris, taipgi girtutėlis, pa
manė, kad jo meiluže kalbasi 
su 
nuo 
lį ir

AMALGAMEITŲ
REIKALAIS MITINGAS 
ATIDĖTAS

Vakar paskelbtasis mitin
gas, kuris turėjo įvykt subatoj 
po pietų Cooper Union svetai
nėje, svarstymui padėties A- 
malgameitų Kriaučių Unijoje,

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

prietelius ir draugas.
KAINA ILŽKc

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

Keliaujančių Lietuvių Atydai SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

LAISVĘ

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

ian- - 
ap- i

Drabužių Kandys
Drabužių kandys vėl atsi

randa. šeimininkė, kuri nedaro 
žygių išnaikinti šituos kirminu- 
kus dabar, gailėsis kuomet šal
tas oras vėl atsiras.

Kandys padeda kiaušinukus, 
kurie išsivysto į kirminukus, 
ėdančius drabužius per visą 
meto laiką, bet su šiltu oru jie

per jas kovoti prieš pardavinė- pasidaro labai veiklūs ir kiau- 
jimą mūnšaino jų ruošiamuose šinukai daug greičiau išsiperia. 
parengimuose. Jo pareiga, Šiaurinėse valstijose kandys 
^taip jau, kaipo choristo, daili- i pasirodo gegužės, birželio, lie- 
ilinko, nuėjus į piknikus bei ki-j P°s, rugpjūčio, rugsėjo ir spa- 
tokius parengimus, 
organizacijų, kur yra pardavi
nėjamas munšainas, vesti kovą 
su rengėjais del pardavinėjimo 
tų nuodų, ši pareiga gula ant 
visų mūs draugų ir draugių, 
jei mes ištikro trokštame maty
ti savo piknikus ir kitokius pa
rengimus liuosus nuo tų nuodų.

Bet siūlyti mūs rengėjams ir 
organizacijoms bėgioti laukan 
iš mūs pačių parengimų su 
darbininkiškom dainom, kad 
užlaidus vietą girtuokJybei, yra 
ne bolševikiška ir neleistina. 
Jeigu bėgioti su dainom (“In
ternacionalu”); tai, aišku,” rei
kėtų pasitraukti ir su prakal
bom ir su literatūros platinimu, 
nes tas viskas yra darbininkiš
ka ir todėl neverta laikyti pa
rengimuose, kur pardavinėja
mas munšainas. šitokio recep
to priimti nieku būdu negalime. 
Pagaliaus, kiek mum žinoma,

, kad ir ne jo mėnesiais.
Drabužius reikia užlaikyti la

bai švariai nuolatai šepečiu va
lant ir prieš saulę vėdinant. 
Reikia gerai išvalyti kampus, 
siūles ir kišenius. Jeigu drabu
žiai turi plėtmų, tai kandys i 
juos įsimes.

kitu mylėtiniu; pagriebė 
virtuvės stalo didelį pei- 
dviem smūgiais ją! nudū- 
Tapo areštuotas.

Narsus Pienvežis
Wm. Curtin, Borden kompa

nijos pieno išvežiotojas, New 
Yorke, pašovė vieną plėšiką, 
o kitas pabėgo; jiedu buvo už
puolę išplėšt Curtino surinktus 
iš koštu merių kompanijai pi
nigus. Kompanija žada gra
žiai apdovanot savo narsų 
pienveži

Joseph Weiss, New Yorko 
East Sides gyventojas, 21. mo
tų amžiaus, nuteistas šešiems 
mėnesiams kalėjimo. Požemi
niame gelžkelyje jis glamžęs 
vieną jauną moteriškę, ne
mandagiai zulinęsis apie jąją. 
Už tai jinai ir areštavo Weis- 
są.

Vėl iš Orlaiviu 
“Subombarduotas” 
New Yorkas

Orlaivių kariški manevrai 
virš New Yorko tęsiasi nakti
mis. Paskutinį kartą vienas 
lėktuvas, kaipo priešų orlaivis, 
“išbombardavo” visą New 
Yorko centralinę dalį su savo 
“2,000 svarų bombų,” tą dar
bą atlikdamas į pusę valandos. 
Beskraidy damas virš New 
Yorko, jis pasiėmė kelis sy
kius gazolino iš kito orlaivio; 
o trečias lėktuvas per radio 
davė pranešimus kariškai vy
riausybei 
kas.

Publika 
lėtų karo 
šo orlaiviai, atlėkę į New Yor-

Vartojamus drabužius reikia i todėl reikią Amerikai dau- 
irgi tankiai iššukuoti. iŠ1*“ ir didesmų orlaivių ir ki-

Per vasarą reikia padėti vi-|^okl° aPslk'inLlavimo.
sus vilnonius drabužius ir ki-'---------------------
tus dalykus. Reikia juos gerai L M ..
išvalyti ir nuo kandžių apsau- larduoda h. Y. rianiŲ 
goti, suvyniojant juos tuojaus'

' į popierą, ar sudedant į tam 
tikras skrynias, kur kandys ne
gali įsigauti. Galima nupirkti 
įvairių rūšių maišus, kurie, jei
gu neapiplyšę, labai apsaugos 
drabužius nuo kandžių. Jeigu

New Yorko xnamų statymo 
kapitalistai jau atšaukia lo
kautą, per kurį grūmojo vienu 
kartu uždaryt darbus visiems 

nors mažiausia apiplyšę — no- 75,000 unijistų darbininkų.
tinkami drabužiams dėti, nes 
kandys jau galės įsigauti.
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Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio
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Atgavo Sveikatą po Astuo
nių Metų Sirgimo

Panelė Minnie Cooper. Brookhaven, 
kuri turėjo prastą sveikatą, parašė

8 metus aš negalėjau atlikti savo 
darbo.
ne ir man pagelbėjo, 
likti savo namų darbą." ______  ___ __
Ilonas žmonių kaip panelė Cooper, kurie 
yra dėkingi už tai, ką Nuga-Tone jiems yra 
padariusios.

Kai kurie vyrai nrba moterys yra silpni, 
nervuoti. turi neveiklius organus, turi ink
stų. kepenų ir pūslės trubeiius, prastą ape
titą. menką virškinimą, galvos skaudėjimą, - 
svaigulį, trubelių su chronišku užkietėjimu, 
negali gerai miegoti ir visuomet jaučiasi 
nuvargintais. Dabar jie stiprūs ir sveiki, 
tori gerą apetitą ir gerai naktimis miega. 
Jų nervai ir svarbesni organai yra stiprūs, 
turi daugiau jėgos ir džiaugiasi gyvenimu. 
Nuga-Tone pagelbės ir jums. Nusipirkite 
butelį ir pastebėkit puikias pasekmes, ku
rios pasirodys į kelias dienas. Jos yra 
paduodamos pas visus gyduolių vertelgas. 
Jei jūsų verte'ga neturi jų stake, reikalau
kit. kati jis užsakytų jums iš olselio vais
tinis.

Mo.. 
išdir- 

binėtojams apie Nuga-Tone sekamai: "Per 
namų 

Aš išvartojau vieną butelį Nuga-To- 
Aft dabar galiu at- 

’ Randasi virš mi-

Kapitalistai susišniukštinėjo 
su pardavikiškais vadais iš A- 

Jeigu negalima gauti tų mai- merikos 
šų, paprasta vyniojimo, popierą įr susitarė,
bufv.Kera’ ar^a Paprasti laik- samdytojų ir darbininkų turės

Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgas į revoliuciją nuo 1917 
metą iki šių dienų. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc
kio kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tai į kairę, tai į dešinę. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
kūrybos, kaip jis laužė Komunistų 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagų ma- 
nievrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo kojų kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistų Interna
cionalui ir Sovietų Sąjungai. Tada 
pasitraukė nuo jo grupė sekėjų, ku
ri turėjo revoliucinės ištikimybės, ir 
Trockis pasiliko vienas, giliai Įklim
pęs į kontr-revoliucinį dumblyną.

Toje brošiūroje rasite davinių apie 
Trockio ištrėmimą ir vėlesnius jo darbus 
buržuazijos abaze. Tai tragiška drama, 
vaizduojanti revoliucines karjieros saužu- 
dystę. Kiekvienas darbininkas turi per
skaityti šią brošiūrą ir įsitemyti, kodėl re
voliucinis proletariatas pasmerkė Trockį ir 

kodėl buržuazija užtaria jį.
Brošiūra iš 64 puslapių, kaina 20c.
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3
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bus gera, arba paprasti 1 
naščiai. Kandys per popierą ne- 
įsigaus.

Užmušimui kandžiu 
kų yra gerai vartoti 
no, kuris tuoj visus 
Taipgi galima vartoti 
klorobenzene. Kamparą patar
tina vartoti, jeigu (kas padėta 
į skrynias.

Cedrinės skrynelės yra ypa
tingai geros apsaugo!: drabu
žius. Kandys nemėgsta cedrinio 
medžio, nes jis užmuša jaunus 
kirminukus ir jiems neduoda 
išsivystyti.

Visus drabužius reikia gerai 
išvalyti prieš saulę.

kirminu- 
naftali- 
užmiiš. 

paradis

išspręst taikymo komisija. 
Vienas komisijos narys būsiąs 
nuo kapitalistų, kitas nuo dar
bininkų vadų, o trečias nuo 
“publikos” (t. y., koks nors 
valdžios atstovas). Bet, po 
teisybei, tai visi komisijos na
riai bus išnaudotojų ir par- 
davikų troika prieš darbinin
kus, kąip ir paprastai būna to
kios taikymo komisijos.

Tuo tarpu fedęracine New 
Yorko Unijų Taryba (suprask, 
gengė “darbininkiškų” mekle- 
rių) atšaukė streiką unijinių 
elektros darbininkų ir kitų, ku
rie buvo sustreikavę iš prita
rimo elektrininkams; o pasta-

Baigęs Philadelpmįos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jfisą vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės | 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresui

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

hush IIIOIIIOIIIOIIISHIDIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Urban’s Cold Powders <“ “f
nuo savo amžino priešo 1

Hfhn I 3Y TallS <2!5 centa* skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
Ui Du LdA Įduokit^ amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE 

GREENPOINT 1411

6102 Grand Avenue
Maspcth, L. L, N. Y.

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9796

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

__________  ORDER BLANK ------ _----------------------
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

AS, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas ...............................................................  —

No.

Miestas

.......... St. or Ave.
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AMERICAN-LITHUANIAN 
AUTO SCHOOL 
PHONE, REGENT 2177-0474 MOKYKLA SU REPUTACIJA

736 Lexington Avė., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradek 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdininias užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PERS1TIKRINKIT! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A ranln 
"Aliui. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c v v vvlHŲ

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

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

ir mažesnis prūdas su sūruin vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Panedčliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties »

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

utarninkaia

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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Kur Būsi Šį Vakarą?
norime 
rūpes- 

kur 
Šio

Pasmarkinkime Kovą Prieš 
Policijos Žiaurumus

Ne desėtkais, bet šimtais ir 
tūkstančiais lietuviai darbinin
kai privalo’dalyvauti šiandien 
po pietų masiniame protesto 
mitinge prieš New Yorko po
licijos terorą ir smurtą.

Mitingas bus Union Square

Subatos vakare visi 
pamiršti kasdieninius 
čius-vargus ir jieškome 
vietelės laiko praleidimui, 
vakaro parengimas “Laisvės”
svetainėje tikrai bus tąja sma
gia vietele, kur kiekvienas ga
lės linksmai laiką praleisti pa
šokant, ir kartu išgirs gerą 
koncertinę programą. Progra- į aikštėje, New Yorke; prasidės
mos išpildyme dalyvaus Men- 1 vai. po pietų. Desėtkai dar- 
keliūniūtė-Januškienė, F. Stan- i bininkų unijų ir kitų organiza- 
kūnas ir Mary Bagužiūtė. Pas
taroji dainininkė mūsų tarpe 
pasirodys dar pirmu kartu ir 
rengėjos užtikrina, kad tai bus 
kuomi pasigrožėti.

cijų pasižadėjo dalyvauti “in 
corpore,” tai yra, visk nariai 
sykiu.

Suvažiuokite ir’ protestuoki- 
Jos malo-ite prieš masinius areštus ir į- 

niu balsu amerikoniška publi- kalinimus valgyklų darbinin
ką jau senai gėrisi, todėl ne- kų, prieš įkalinimą drg. Ben 
praleiskite progos ją išgirsti. Lifshitzo ir jaunųjų pionierių 
Taipgi dalyvaus ir Ateities ir prieš demokratiškos Walke- 
Žiedo Vaikų Draugijėlės cho-i no policijos žiaurumus abel- 
ras. ! nai.

Parengimo visas pelnas ski- Mitinge kalbės Robert Mi
namas Lietuvos badaujan-|nor> Lifshitz> George Powers 
tiems žmonėms. Jūsų atsilan-'ir kiti po]itiniai ir unijiniai 
kymas prisidės prie sušelpimoj darbininku veikėjai, 
anų nelaimėje. Pradžia 7 vai. 
vakare. Įžanga 50c. Rengia Į 
Darbininkių Susivienijimo 1-ji 
kuopa.

Kviečia Rengėjos.

tą, kuris tapo irgi priimtas 
vienbalsiai.

F. Vaitukaitis išdavė rapor
tą apie lietuviškų dirbtuvių 
padėtį; tai apie jį tiek galima 
pasakyti, kad po truputį jau 
lietuvių distrikte pradeda at
sirasti darbo, taip kad apie 
ateinančio mėnesio vidurį gal 
dirbs visos lietuviškos dirbtu
vės.

Dabar dirba Šimėno, Mičiu- 
lio, Dovidaičio, Biržiečio-, Dra
gūno ir. Atkočaičio. Tai tik 
pradžia, o tikimasi, kad atei
nančią savaitę turėtų pradėti 
dirbti: Budraičio, Kaspersko, 
Sadausko ir Petronio. Taip 
pat delegatas pažymėjo, kad 
nuo penkioliktos gegužės jau 
keturios dirbtuvės dirbs virš
laikį, tai darbdaviai turės mo
kėti už laiką ir pusę, nes to- 
kis yra patvarkymas Joint 
Boardo.

Sharon Lynn, David Rollins ir 
kiti.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

----------------------------------------------*1----- ------

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PARSIDUODA 2 šeimynų medinis 
namas, 11 didelių kambarių, mau

dynės, porčiai, visi kambariai švie
sus, du štymui pečiai, 2 karų gara
džius, lotas 26x100, prie namo yra 
16 pėdų pločio žemės. Namas ver
tas $12,500, parduosiu už $10,000. 
Puiki proga kiekvienam. P. Blažai- 
tis, 111-40—118th St., Richmond Hill, 
N. Y. Tel. Cleveland 4226.

Taipgi dalyvaus ir

Kas Bus 2 d. Birželio
bir-

Komunistam Įsakyta 
Dalyvaut Valgyklų 
Darbininkų Demonstracijoj 
Pirmadienį

Ar žinote, kas bus 2 d. 
želio? Manau, kad nežinote. 
Tai bus vienas didžiausių iš
važiavimų į Forest Parką, ku
rį rengja A. L. D. L. D. II 
Apskritys ir A. L. D. L. D. 
185 kuopa bendromis jėgomis, 

.šiame išvažiavime dalyvaus ir 
(Aido Choras. Manau, kad jau

Visiems komunistams, dir-senaį girdėjote Aido Chora gi
nantiems New Yorke, tarp 27 į riose dainuojant, tai dabar 
ir 34 gatvių, srityje 6 ir 7, bus gera proga išgirsti. Bus 
Avė., įsakyta, nuo 11:30 iki jr kitokių pamarginimų. Drau- 
12 vai. dieną, pirmadienį, eiti:gas r Mizara irgi dalyvaus 

programos išpildyme. Tai pir
mos pavasarinės ir didžiausios 
iškilmės, į kurias visi 
atsilankykite.

Kurie būsite išalkę, 
site užkandžių, kurie 
gausite skanių gėralų, 
nepamirškite dienos!

V. Paukštys.

į masinius pikietus ties už- 
streikuotomis valgyklomis.

Komunistų vadovaujami, 
valgyklų darbininkai yra pa
siryžę nepaisyti dviejų teismi
nių indžionkšinų, kuriais už
ginama streikieriams pikietuo- 
ti.

Mokslo Laipsnis 
Už Grynus Pinigus

se-Nors 95 metų amžiaus 
nė, Emma Baker Kennedienė, 
nieko daugiau negali literatū
ros srityje, kaip tiktai parašyt 
laišką, tačiaus New Yorko 
Universitetas išrašė jai diplo
mą “magistro žmoniškos lite- 
teratūros.” Už ką? Vien už 
pinigus; už tai, kad josios vy
ras buvo universitetui paauko
jęs $900,000, o jam mirus toji 
senė prisidėjo dar su $90,000.

Pats universiteto preziden
tas Brown atėjo su savo šta
bu į jos milionierišką 
400 Park Ave., pasakė 
rūnišką pamokslėlį ir 
diplomą.

butą, 
pagy- 
įteikė

ir visos

tai gau- 
ištroškę, 

. Todėl

Iš Kriaučių Susirinkimo

Pirmutinė Proga
Gegužės 30 (Decoration 

Day), Willick’s farmoj, Lin
den, N. J., bus pirmutinė pro
ga šiame sezone Lindeno ir 
Brooklyno apielinkės lietu
viams praleisti girioje laiką 
naudingai ir smagiai.

Pirmutinį sykį girdėsit ke
turis chorus—Aidą ir Lyrą iš 
Brooklyno, Sietyną iš Newar- 
ko ir Laisvės Chorą iš Pater- 
sono dainuojant kartu. Apart 
šio nepaprasto dalyko, progra
ms bus įvairių sportinių įvy
kių. Bet, idant perdaug jus 
nenustebipus, paliksiu jų toles
nį išaiškinimą ant vėliaus.

Taigi, kas tik dar skaitosi 
gyvu, nepraleiskit tokį nepa
prastą parengimą.

- • . Kom.

15 d. gegužės atsibuvo 
kriaučių 54 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas. Susirinkime, kai
po tokiame, didelio svarbumo 
nebuvo, apart raportų ir vieno 
rinkimo Į New Yorko Joint 
Boardą. Išrinktas K. Vilkas.

Iš lokalo pildomosios tary
bos išdavė pranešimą V. Mi- 
chelsonas, pažymėdamas, kad 
dabar jau išduota iš bedarbių 
fondo virš septyni šimtai do
lerių mūsų skyriuje. Jis pa
žymėjo, kad pildomoji taryba 
pašelpos dalinimą taip dalina 
tarp narių, kaip yra N. Y. 
Joint Boardo patvarkyta. Tie, 
kurie turi nuosavybės, nepai
sant, kad jų dirbtuvė ir ilgai 
nedirbo, negali gauti iš bedar
bių fondo pašelpos. Tie, ku
rie abudu dirba su savo žmo
nomis, taip pat, sako Michel- 
sonas, negali gauti pašelpos. 
Vadinas, tie tik turi teisę gau
ti pašelpą, kurie pavieniai dir
ba ir turi šeimynas. Galimas 
daiktas, sako Michelsonas, gal 
kai kurie mūs ir apgauti, bet 
kol kas mūsų pildomasis ko
mitetas laikosi tokios taktikos, 
nes taip ir J. B. nustatė mums 
laikytis. ' 1

Lasky, Joint Boardo atsto
vas, išdavė raportą, kuris ta
po vienbalsiai priimtas. K. 
Jankaitis išdavė raportą iš 
board direktorių, kuris tapo 
vienbalsiai priimtas. Masiulis 
išdavė iš trade boardo rapor-

Kiek Verta Pačios Meilė?
Bankininkas Ray H. Arnold 

New Yorke reikalauja per tei
smą pusės miliono dolerių iš 
jauno advokato Chas. Hanno 
už tai, kad pastarasis pavilio
jęs Arnoldo pačią, su kuria 
svetimoteriavęs pačiame Ar
noldo dvare Greenwich, Conn.

J. Buivydas,
54 Skyr. Korespondentas.

Areštuota 17 Metalistų
Užvakar areštavo* 17 strei

kuojančių metalo darbininkų 
pikietų Coronoj, L. L Vie
nas, I. Abalofsky, nubaustas 
$25; visi kiti be bausmės pa
leisti, tik su teisėjo pagrasi
nimu, kad kitą kartą bus nu
bausti, jeigu dar pasirodys pi
kietų, eilėje.

Iš viso streikuoja jau 4,000 
geležies ir bronz°s darbinin
kų
prie statomų namų.

dirbusių metalo darbus

$42,500 Už Akis
Priteista, kad 1. R. T. pože

minių gelžkelių kompanija už
mokėtų $42,500 atlyginimo 
daktarui J. G. Yocumui, ku
riam užgavo akį traukinio du
rų štanga, ir nuo to jis 
kai prarado regėjimą.

Linksmas Inžinierius 
Nusižudė

visiš-

nuso- 
inži- 
turė- 
Elek-

Nuo Manhattan tilto 
ko ir užsimušė elektros 
njeriųs Paul Ch. Liunge, 
jęs gerą tarnystę Edison
tros Kompanijoj. Jis visuomet 
buvo linksmas ir atrodė lai
mingas. Saužudystės priežas
tis, todėl, niekam nesupranta
ma.

TEATRASDAINOS-MUZIKA
g?9999?999999999999999999999999999999997999999999<J

PRIEŠ-SOVIETINIS JUDIS
Film Guild Cinema Teatre, 

52 W. 8th St., New Yorke, bu
vo iki šiol parodyta daugelis 
gerų jųdžių apie Sovietų Są
jungą. šią gi savaitę pasiro
dys visai priešingo turinio 
kintamasis paveikslas, su ap
raudojimais kontrrevoliucio
nierių vargų laike bolševistinės 
revoliucijos. Šio judžio maz
gas—tai romansas, kuris su
kasi apie kontr-revoliucinę Im
peratoriško Teatro šokikę.

Vienas įdomus dalykas šios 
savaitės programoj—tai paro
dys Vokietijos pasažierinio 
orlaivyno pasekmingą, aku- 
ratną veikimą.

JUDŽIO MUZIKALĖ 
KOMEDIJA ROXY

Roxy Teatre, New Yorke, 
šiandien prasideda “Fok Mov
ietone Follies of 1929.” Tai 
judžio \ muzikalė komedija, 
kur aktorės ir aktoriai šoka, 
dainuoja, juokus krečia, džiaz- 
zuoja. Bet daugiausia tai be
veik nuogų gražuolių figūrų 
rodymas. Lošime dalyvauja 
gabūs toj srityj aktoriai ir ak
torės : Sue Carol, Lola Lane,

RADIO, RADIO ir RADIO
Dabar visi taip kalba. Tuomi remdamosi ir Ambrozaitia 

'labai nupigino kainas ant RADIO ir ant daugelio kitų 
muzikalių ipstrumentų, o RADIO užlaiko geriausios rū
šies. Prie kitų yra ir Gramofonų. Maloniai užkviečiame 
visus del persitikrinimo.

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street/, t Brooklyn, N. Y.

i Telephone, Stagg 99.42

šeštadien., Gegužes 25,

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokiu Rūsiu Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

JįP ir Amerikonišku Stilium
NANTICOKE, PA.

Laisvės Kapinių Draugijos susirin
kimas -bus dekoracijų dienoj, 30 ge
gužės, ant Laisvės Kapinių, 10 vai. 
ryte. Draugai, malonėkit susirinkti, 
nes turime peržiūrėti konstituciją, 
reikės apsvarstyti apie naujų lotų 
pardavimą ir daug kitų reikalų. Tat 
nepamirškit susirinkti. Sekr. J. Bcr- 
zanskis.

A. L. 
rinkimas 
Liaudies 
den St. 
si nariai
lų aptarti.

PHILADELPHIA, PA.
D. L. D. 10 kuopos 
bus panedelj, 
Name,

Pradžia 
ateikit, 

Org.

susi- 
27 gegužės, 

1214 Spring Gar- 
8 vai. vakare. Vi- 
yra svarbių reika- 
A. G. * 122-23

PAJIEŠKOJIMA1

PARSIDUODA NAMAI
Cypress Hill, 2 šeimynų mūriniai 

namai, 11-13 kambarių, garadžius, 
kaina $9,950. Be garadžių pigesni. 
3 šeimynų mūriniai namai, 17 kam
barių, maudynes, steam heat, gara
džius. Yra ir be garadžių ir, steam 
heat, tai tie pigesni.

Ridgewoode, 5 šeimynų kampinis 
namas ir storas, kaina $10,950. 6
šeimynų kampinis namas ir 3 Sto
rai, kaina labai prieinama, nes turi 
parduoti, kad apmokėti antrą morgi- 
čių.“

Maspeth, 2 šeimynų mūrinis na
mas, su garadžium. Turi būti par
duotas gegužes mėnesį. Atsišaukit 
pas B. A. Zinis, 499 Grand St. Brook
lyn, N. Y. Tel. Jamaica 7394.

120-25

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

417 Lorimer Street

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y. *

PARDUODU arba mainau ant mies
to nuosavybės 18 akim farmą, 2 

šeimynų namą, garu apšildomą, mie
sto vanduo, netoli Bridgeport, Conn. 
Didelė baimė, du garadžiai, vištinin- 
kas, daug gyvulių ir paukščių, visi 

i reikalingi įrankiai žemės dirbimui. 
JIEŠKO. Ona Pudymaitė, po vyru i K. Staniulis, 162 Metropolitan Avė., 

Saldunienė, jieško Amerikoj gy-' 
venančios tetos Magdelenos Dubic- 
kienės, dėdės Motiejaus Balsevičiaus, 
sesers Elzbietos Pudymaitytės, po 
vyru Ramalda, pusseserės Magdele
nos Dubickaitės ir pusbrolio Petro 
Dubicko. Aš su savo vyru ir šei
myna išvažiavome iš Lietuvos j Bra
ziliją ir dabar ten gyvename. Mel
džiu atsišaukti arba kas žinote apie 
juos malonėkite pranešti. St. Ake
laitis 1056 perduoti Saldunicnci, Rua 
Mooca 431, Sao Paolo, Brazil.

122-23

PAJEŠKAU Prano Yešmanto, gyve
na Brooklyn, N. Y. Meldžiu jį patį 

atsišaukti arba kas žinote malonėkit 
pranešti. Balvs Bajoras, 789 Wash
ington St., New York, N. Y. 123-24

PAJIEŠKAU giminių Vinco ir Jono
Cipliauckų, Jono Paparčio ir Mi- 

kolo Virpso. Meldžiu greit atsi
šaukti. J. A. Ratushinsky, 5220 Del
mar Boulevard, St. Louis, Mo.

120-23

REIKALAVIMAI
REIKALINGA patyrusios merginos 

* išrinkti žarnas prie darymo dešrų. 
Atsišaukit: . Brecht Corp., 174 Pearl 
St., New York City. 121-23

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, labai biz- 

niškoje vietoje, apgyventoje lietu
viais. 23 metus išlaikiau šią vietą, 
del naminių klapatų turiu parduoti 
greit ir už pusę kainos. Rbyal Res
taurant, 65 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. 123-25
PARSIDUODA Coffee Pot restora

nas, geroj biznio vietoj, prie dirb
tuvių ir dokų. Parduosiu pigiai, 
nes turiu du bizniu. Columbia Cof
fee Pot, 131 Kent Ave., Brooklyn, 
N. Y. 122-24
PARSIDUODA groserne, biznis į- 

dirbtas ir geroj vietoj. Pasinau- 
dokit proga. Kreipkitės po num. 57 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

121-23

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

PARSIDUODA NAMAI
Ridgewoode, 2 šeimynų mūri

nis namas, garadžius del 2 ka
rų, 3 metu senumo, kaina 
$12,500.

6 šeimynų mūrinis namas, po 
5 kambarius, kaina $13,500.

1 šeimynos namas, 6 kamba
riai, Richmond Hill, kaina 
$6,000. Jeigu manote pirkti 
namą, tai prisiųskite man savo 
adresą, tai aš prisiųsiu jums 
listą, kurie parsiduoda Brooklyne 
apielinkėse ir New Yorke, tad 
galėsit pasirinkti, arba pašau
kit per telefoną, aš nuvažiuosiu 
su automobiliu ir aprodysiu na
mus, kurie yra ant pardavimo.

J. STANKUS
8448—63rd Road

WEST FOREST HILL, N. Y.
Tel., Newtown 5916

(117-23)

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas bur
sas tik $25.00. Ateikite ir persitik
rinkite. Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL > BARBER COLLEGE, 

612—10th Ave., cor. 44th St., New 
York, N. Y. 121-24

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus namus, 
taisome senus, visokį darbą atlieka
me gerai ir pigiai. Taipgi taisome 
stogus ir uždedame naujus. Reika
laujant gerit pribūname. J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452. ?

KAZYS RUKŠTELIS
DAR GYVUOJA

ir maloniai priima vietinius ir iš ki
tur atvažiavusius. Jei pasitaikys 
proga, būti šiame didmiestyje ir bus 
reikalinga vieta apsistpjimui, užeiki
te; gausit kambarį ir gerą patarna
vimą.

, K. RUKŠTELIS
108 Union Av., Brooklyn, N. N.
Tėl. Stagg 5132. 99-124

119-24 ,Brooklyn, N
PARSIDUODA dviejų augštų mūri

nis namas, su dviem storais ir 
dviem šeimynom gyvenimo kamba
riai. Svarbios priežasties verčiamas, 
parduodu už $17,500. Įmokėti rei
kia $5,000. Namas po num. 6358 
Prospect Ave., Ridgewood, L. I. Sa
vininką galite matyti kasdien nuo 
8 vai. ryte iki 8 vai. vakare. Atsi
šaukit 116 Bedford Ave., Brooklyn, 
N. Y. 122-23

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

plotas žemės, 75 pėdų pločio ir 200 
pėdų ilgio. Reikalas verčia greit 
parduoti, tai atiduosiu už žemą kai- 

E. Westfield 
119-46

pėdų ilgio.

mą. J. Kentrus, 201 
Ave., Roselle Park, N. J.
KAS TURIT lotus ant pardavimo, 

bile kokioj vietoj, Brooklyne ar 
Queense, malonėkite pranešti vietą 
ir kainą, trumpu laiku bus parduoti. 
Pasi randavo ja 4 kambariai Williams- 
burge, yra elektra, maudynės, vienas 
blokas nuo subway, randa $19.00 . į 
menesį. Reikalingas džianitorius prie 
6 kambarių namo. Mažai reikia mo
kėt randos. B. A. Zinis, 499 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Tel., Jamaica 
7394. 4 120-25

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
. . — Jr —- 

BEAUTY PARLOR
Šiais metais turime didelį specia

li nusileidimą ant 
PERMANENT WAVE

Pirma rėkavome $15.00, o dabar 
PADAROME TIK Už $5.50 

Kam eiti kitur, kad gražų speci- 
ališką patarnavimą gausite iš mū

sų už labai prieinamą kainą.
Mes Specialistai ant: 

Marcel Wave, Finger Wave, Wa
ter Wave ir ant įvairių elektrinių 

trytmentų.
Mes laikome vaistų del plaukų, 
kad nešiltų. Jei nenori būt žilas, 

tai nėra reikalo būti.
Lšsikirpkite ši antrašą tuojaus.

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer $t., 
sale aptiekos.

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

MANO YPATISKA ATY-fl»1A (\(\ 
DA IR PATARNAVIMAS Jh I IIIIII 
IKI PAGYDYMO

Bejčffiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET
Brooklyn, N. Y.'

JUNIPER 7^6, ’ . 

;• RAUPH KrUGH 
fOTogMęas

i*' u* A I
A. RADZEVIČIUS

GRABORIUS

TELEPHONE, STAGG 9105

BXJL&O X *0 M MJ n malu M

Lietuvis Denūstas
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

221 South 4th Street 
(Priešais “Bridge Plaza”) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieš piet: 2-8 po piet.
Ketvergnis ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

—iTel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

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.

J. LEVANDAUSKAS 5
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

MALONAUS PASIMATYMO )

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pą- 
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaiatininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNER1OS 75 CENTAI

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iŠ mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo-

■ geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistu, tarpe kurių 
ir žemiau padūotuš. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau^

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

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunilių 
Seneso plokštukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šal mėčių

Phone: Greenpoint 1017, U6t, 1114.




