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Rašo L. Prūseika

Drg. M. •Bacevičius, pirmo 
A. L. D. L. D. Apskričio sekre
torius, rašo “Vilnyj,” kad šiais 
metais Pirmasis Apskritys pa
kils narių skaičium. 51 kuopa 
jau dabar turi daugiau narių, 
negu pernai. Cicero kuopa šie
met gal pasieks šimto narių. 
Waukeganas jau pralenkė per
eitus metus. Bridgeporto devy
nioliktoji šiemet dirba gerai. 
Kad kaip, tai ji dar gali būti 
pirmoji apskrityj kuopa. Rose- 
lando kuopa tikisi atlaikyti sa
vo pozicijas. Westpulmanie- 
čiai žada padvigubinti narių 
skaičių savo vienetoj.

AČiu drg. Bacevičiui, už ge
ras naujienas.

Na, Toni, kaip su Tavo Ant
ruoju Apskričiu, klausiu drg. 
A. Matulevičiaus, kuris yra la
bai populiariškas šiapus ir ana- 
pusYHudsono upės. Jis sako, 
kad pihresnių davinių turės pus
metinėj New Yorko apskričio 
konferencijoj, kuri įvyks Cliff
side, N. J. 23 d. šio mėnesio. 
Konferenciją atliksime greit, o 
paskui eisime į pikniką.

Delegatai, pribūkite j laiką!

Sekantį nedėldienį turėsiu 
progos pamatyti, kaip A. L. D. 
L. D. reikalai išrodo XII Aps
krityj, apie Scrantoną ir Wil
kes-Barre. Jei tik nelys, tai 
Valley View parke turėsime 
gražaus syieto. Gal būt, kad 
tam parke atgys senovinė dar
bininkų dienos dvasia.

Sovietų Sąjungoje pereitais 
metais išėjo du ir pusė kartų 
daugiau knygų, negu 1913 me
tais. Per kelius pastaruosius 
metus Gosizdatas (valstybinė 
knygų leidykla) vienų tik kny
gų apie Leniną ir Lenino raš
tų išleido 50,000,000 egzemplio
rių. Šiaip jau įvairių knygų 
per pastaruosius penkius metus 
išleido 500,000,000 egz.

Kultūros darbas Sovietų šaly 
labai sparčiai dirbamas. Dar 
pažymėsiu, kad knygos Sovietų 
Sąjungoje leidžiamos 57 atski
rose kalbose.

Yra mūsų tarpe apsitrynusių 
žmonių, kurie nedidina savo 
idėjų apyvartą. Kiek seniau ži
nių įgijo, tai tuo bagažu ir ver
čiasi, daugiau nieko neišmoks
ta.

Kas neskaito naujų knygų 
lietuvių ir anglų kalbomis, tie 
vėliau ar anksčiau žymiai atsi
liks. Naujai prasilavinusieji 
žmonės juos sukritikuos.

—Ką tu, žioply, žinai! Aš 
jau veikiu nuo 1905 metų ir 
pirmoj revoliucijoj dalyvavau...

Ir dabar gana tankiai tenka 
girdėti toksai argumentas. Bet 
tai yra tik tuščias ambicijos 
riksmas, po kuriuo jau nebėra 
idėjinio pamušalo.

Kas rimtesnių knygų neskai
to, tam turi pritrūkt dvasinės 
amunicijos.

Grigas prieš mane vėl pasiu
to, ypač kada aš priminiau 
Moksleivių Paskolės Rateli. Ji
sai mano, kad tokius mokslei
vius, kaip jis, būtinai reikia 
šerti, o jie nei jynu, nei iš
grauš.

Kaslink keikimosi čampiona- 
to, tai aš greitu laiku apie tą 
poną duosiu straipsnį. Lietu
viškoj politikoj tas asmuo eina 
su fašistais. Susivienijime jis 
ir jo klika balsuoja su vienybie- 
čiais. Lietuvių Socialistų Są
jungą jisai apleido du metai 
anksčiau, negu Sąjunga virto 
komunistine.

Grigo asmeny mes turime ti
pišką anarchistuojantį parazi
tą. Išrodo taip-pat, kad “Vil
nies” stiprėjimas veda jį des
peracijom Denunciacijų vajuj 
prieš drg. šarkiūną, be abejo
nės, vadovauja tas renegatas.

Iš “Vilnies” matyt, kad 
Springfield, Ill., kolonija susi
tvarkys. Jie rengia pikniką, 
kuriame dalyvaus dd. Andriulis

Pirmas Lietuvių
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Italijos Fašistą Valdžia 
Ratifikavo Sutartį 

su Popiežium
r>n>/rĄ — Penktadienį 

tapo užtvirtinta tarp Itali
jos fašistines valdžios ir Va
tikano padaryta sutartis, 
sulig kurios suteikiama po
piežiui savistovi valstybe.

Ratifikavimo iškilmės į- 
vyko Vatikano palociuj. su
sirinkimo svetainėj. Kar
dinolas Gasparri, popiežiaus 
valstybės sekretorius, atsto
vavo popiežių Pijų XI, o fa
šistinis diktatorius, Benito 
Mussolini, atstovavo Itali
jos- valdžia. Popiežius ne
dalyvavo, bet prisiuntė savo 
palaiminimą, kad nuo dabar 
būtų geriausi santikiai tarp 
kruvinos Italijos fašistų 
valdžios ir katalikų bažny
čios reakcinio vado, “švento 
tėvo.”

Rugsėjo 20 d., 1870 me
tais, Italijos armija sukriu- 
šino tuolaikinę popiežiaus 
galią., ir nuo to laiko iki šiol 
popiežiai buvo užsidarę Va
tikane, kaipo “liuosnoriai” 
kaliniai. Dabar Italijos fa
šistų valdžia suteikė popie
žiui dalį teritorijos, kad po
piežius susidarvtu savo val
stybę ir tuo būdu galėtų 
geriau mulkinti tamsu ka
talikiška svietą. Fašistų 
valdonai mano, kad jie tuo 
būdu sudrūtins savo galią 
Italijoj: nuo dabar fašizmą 
uoliau rems kunigai, vysku
pai ir pats popiežius: tikin
tiems duos įsakymus nesi
priešinti fašistiniams valdo
nams.

KAUNAS. — Kauno ka
ro komendantas nubaudė 
Kl. Vitrenko už laikymą re
volverio be leidimo 300 lit. 
arba 1 mėn kalėjimo.

ir Bimba. Po pikniko vertėtų 
dar kartą gerai pasikalbėti su 
vietos draugais ir išraut klem- 
bauskines piktžoles.

Taip pat būtinai reikia duoti 
šviežio oro St. Louis, Mo. Ten 
A. L. D. L. D. kuopa labai silp
na.

Pasmerkė Kalėjiman Keturis 
Streikierius Bostone

BOSTON, Mass. — Už 
laužymą indžionkšino Bos
tono čeverykų darbininkų 
streike, teisėjas, Louis Cox, 
trečiadienį čia pasmerkė į 
kalėjimą keturis streikie
rius. Tris iš jų, M. Slaggio, 
C. Churman ir J. Slattery, 
nuteisė ant 20 dienų į kalėji
mą, o L. Cortino nuteisė de
šimčiai dienų.

Laimėjo 5,000 Frankų Už 
Patarimą, Kaip Pasiekt 
Mėnulį

PARYŽIUS. — Profeso- 
rius Oberth, vokiečių ast
ronomas, laimėjo 5,000 fran
kų dovaną, kurią paskyrė 
Franci jos Astronomų Drau
gija del praktiškiausio pa^- 
tarimo, kaip įsteigti susisie
kimą su mėneliu.

Profesorius Oberth savo 
moksliniam rašte patarė iš
dirbti tam tikrą įtaisą, ku
ris galėtų gabenti žmogų, ir 
taipgi išdėstė moksline me
todą pergalėjimui žemės 
traukimo.

Švedijos Lakūnas Rengiasi
Lėkti Amerikon

COPENHAGEN, Danija. 
—Kapitonas 'Albin Ahren- 
berg, švedas lakūnas, nu
sprendė orlaiviu lėkti nėr 
Atlantiką i Ameriką. Sako
ma, kad jis šiandien išlėks 
iš Stockholmo į* Bergen, 
Norvegiją.

Francija Nori Suvienyti 
Europą Prieš Ameriką

PARYŽIUS. — Apie 500 
Franci j os prekybų butų pre
zidentų atsikreipė į Franci- 
jos valdžią, kad ji tartųsi su 
Euronos šalimis <Jel sudary
mo bendro fronto prieš 
Jungtinių Valstijų muitą.

Vezuvijus Apsiramino
’ NAPLES, Italija. — Tre
čiadienio naktį vulkano Ve- 
zuvijaus veikimas apsistojo; 
perstojo lietrlavą.

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Birželio (June) 8 d., 1929

MacDonaldas Žada Su
lopyti Anglijos 

Kapitalizmą
LONDONAS. — Užėmęs 

premjero vietą, Darbo Par
tijos vadas, Ramsay Mac
Donaldas, 'pareiškė, kad jis 
tuojaus paleis darban savo 
mašineriją taisymui Angli
jos griūvančio kapitalizmo.

Anglijoj suvirš 1,000,000 
bedarbių. Bedarbė yra del 
to, kad Anglijos kapitaliz
mas pasiekė griuvimo laips
nį. MacDonaldas mato, kad 
ta žaizda vis labiau plečia
si Anglijos kapitalizmo kū
ne. Taiz jis sako, kad i o da
bar svarbiausia užduotis 
bus. kain nors tą žaizda už
gydyti. kad ji galutinai ne
sunaikintų kapitalizmo.

MacDonald pranešė, kad 
jis nuskirs J. H. Thomas, 
gelžkeliečių unijos vadą ir 
pasižymėjusi Anglijos kapi
talizmo 'rėmėją, p-alva “ge- 
neralio ekonominio štabo,” 
kuris rūpinsis rišimu bedar
bės problemos. MacDonal
das mano, kad jis ir jo 
draugai iš Darbo Partijos 
galės išrišti bedarbės prob
lem a nepadarius mažiausios 
skriaudos kapitalistams.

Chinijos Reakcionieriai Teis 
39 Sovietų Piliečius į

TOKIO, Japonija; — Čia 
gauta pranešimas iš Char- 
bino, Mąndžūrijos, kad Chi
nijos reakcionierių specialis 
tribunalas teis 39 Sovietų 
Sąjungos piliečius, kuriuos 
suareštavo laike užpuolimo 
ant Sovietu konsulato, 
Charbine, gegužės 27 d.Clij- 
nijos militaristai kaltina 
juos komunistinėj propa
gandoj, nors neturi jokių 
prieš juos įrodymų.

NEW YORK. — Apro
buojama, kad rumunų gy
ventojų Amerikoj yra apie 
300,000. Jie pradėjo emig
ruoti į Ameriką apie 30 me
tų atgal. i

Susmukusi 
Socialistų 
Partija 

netoli beveš 
kapitalizmą

Amerikos 
Darbo

Federacijos 
vežime.

Federacijos
• vežimas 
dar labiau 

sukrypo, 
pardavus

Elizabethton
5,500 tek
stilės dar
bininkų 
streiką.

Tautų Lygos Taryba Laikė 
Slaptą Sesiją Ispanijoj

MADRID, Ispanija. — 
Tautų Lygos Taryba ket
virtadienį pradėjo čia savo 
posėdį svarstymui raporto 
specialio komiteto mažumų 
problemoms.

Ketvirtadienį laikė slaptą 
sesiją. Tarp delegatų bu
vo Francijos užsienio rei
kalų ministeris Briandas, 
Ispanijos atstovas Quinones 
de Leon, Italijos atstovas 
Scialoja ir Anglijos atsto
vas G. Grahame.

Greeno Agentas Sako, kad 
Jis Sulaužys Streiką

GREENVILLE, S. C.— 
George L. Cooge, A. D. F. 
prezidento Greeno asmeni
nis atstovas, pareiškė, kad 
jis mano, jog jis galės at
šaukti 2,000 tekstilės darbi
ninkų streiką. Jis sako, 
kad jis galės pertikrinti 
streikiąrius grįžti darban 
nelaimėjus algų pakėlimo ir 
geresniu darbo sąlygų. O 
už tai jis nori, kad kompa
nija nediskriminuotų jo re
akcinės unijos, United Tex
tile Workers, ir sugrąžintų 
darban du tos unijos praša
lintus narius.

Bet Nacionalė Tekstilės 
Darbininku Unija, kuri va
dovauja Gastonijos darbi
ninkų streiką, supažindina 
vietos streikierius su par- 
davikiška United Textile 
Workers Unijos vadų politi
ka; nurodo, kaip tie vadai 
pardavė Elizabethton darbi
ninkų streiką.

Rykovas Nesveikuoja
\ MASKVA. -- Ketvirta
dienį čia tapo oficialiai pra
nešta, kad A. Rykovas, So
vietų Sąjungos Liaudies Ko
misarų Tarybos pirminin
kas, daktarų patariamas, iš
vyko vakacijomis. . Vice
prezidentai Rudzutak ir 
Schmidt atliks jo darbą lai
ke jo pasitraukimo. Pas
taruoju laiku Rykovo svei
kata susilpnėjus.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

KOMUNISTAS IŠKELK SLAPTĄ IMPE
RIALISTŲ TARIMAI PRIEŠ SOVIETUS
Reparacijų Konferencijos Delegatai Darė Planus Naujam 

Karui; Vokietijos Atstovai Dalyvavo
BERLYNAS. — Komuni- 

stų atstovas Stoecker, kal
bėdamas Reichstago užsie
nio reikalų komiteto susirin
kime, iškėlė į viršų, kaip 
imperialistų atstovai repa
racijų konferencijoj Pary
žiuj tarėsi apie planus ata- 
kavimui Sovietų Sąjungos. 
Jis įrodė, kad buvęs Vokie
tijos užsienio reikalų minis
teris, stambus kapitalistas 
ir didelis bolševikų priešas, 
Von Kuehlmann, von Rech- 
berg ir generolas Von Lip- 
pe dalyvavo slaptose kon
ferencijose Paryžiuj su at- 
sakomingais didžiųjų vals
tybių atstovais, kad prieiti 
prie bendro finansinio, poli
tinio ir militarinio susitari
mo del atakos prieš Sovietų 
Sąjungą.

Užsienio reikalų komiteto

Volga Patvinus - Vieto
mis 10 Mylią Platumo

KAZAN, Sovietų Sąjun
ga. — New York Times ko
respondentas W. Dūranty, 
kuris keliauja Volgos upe į 
Astrachaniu, pažymi, kad 
dabartiniu laiku Volgos upė 
patvinus; vietomis atrodo 
apie 10 mylių platumo; kai 
kur medžių viršūnės išsiki
šusios, kaip žaliuojanti krū
mai.

Miestas Kazan yra toto
rių respublikos sostinė. Du
ran tv sako, kad tai yra 
nuikiai augantis miestas. 
Privatinių krautuvių labai 
mažai, daugiausia koo
peratyvu krautuvės, ku
riose pilna visokiu tavorų. 
Privatiniai biznieriai, nep- 
manai, dejuoja, kad jie ne
gali varyti biznio.

Ambasadorius Morrow su 
Vyskupais Vyksta Meksikon

PALESTINE, Texas. — 
Dwight W. Morrow, Jung
tinių Valstijų ambasadorius 
Meksikai, ketvirtadienį čia 
atvyko privatiškam vagone, 
kuris buvo prijungtas prie 
St. Louis-San Antonio eks
preso. einančio j Mexico Ci
ty. Tam pačiam traukinvj 
buvo arcivyskūpas Ruiz Y. 
Flores ir vyskupas Diaz. 
Vyskupai, kurie buvo išvy
ti iš Meksikos už kontr-re- 
voliucinj veikimą, dabar 
vyksta tartis su Meksikos 
valdžia. Morrow, Wall St. 
atstovas, bus tarpininkas 
derybose tarn vyskupų ir 
Meksikos valdžios. Morrow 
deda pastangas, kad sugra
žinti galia reakcinei katali
kų bažnyčiai Meksikoj.

San Francisco, Cal.—Wil
liam L. Tailman, kaltina
mas nužudyme ponios Vir
ginia Patty, Los Angeles 
mieste, dingo iš laivo Admi
ral Benson, kuomet laivas 
čia atplaukė trečiadienio 
naktį.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

sesijoj taipgi dalyvavo kan
clerius Muller ir kitas so
cialdemokratas, finansų mi
nisteris Hilferding, bet jie 
nieko apie tai nekalbėjo.

Stoecker taipgi pareiškė, 
kad Vokietijos banko prezi
dentas Schacht, galva Vo
kietijos delegacijos repara
cijų konferencijoj, taipgi 
dalyvavo tose slaptose kon
ferencijose. Mueller pareiš
kė, kad Schachto buvimas 
tokiose konferencijose neži
nomas valdžiai, bet jis ne- 
galėjo užtik rinti, kad 
Schacht nedalyvavęs.

Daroma išvedimas, kad 
imperialistai pagalios suti
ko Vokietijai sumažinti ka
ro kontribucijas, kad ją pil
nai patraukti savo pusėn 
prieš Sovietų Sąjungą.

Prezidentas Hoover Rei
kalauja Daugiau Šnipą

WASHINGTON. — Ket
virtadienį prezidentas Hoo- 
veris pasiuntė savo sffecia- 
lį pranešimą kongresui. Jis 
savo pranešime ragina kon
gresą daryti žingsnius 
griežtesniam vykinimui įs
tatymų. Pataria pasiųsti sa
vo komitetą į jo nuskirtą 
“Įstatymų Vykinimo Komi
siją.” Dalyj pranešimo jis 
reikalauja, kad kongresas 
padidintų šnipų ip specialių 
policininkų armiją. Taipgi 
reikalauja, kad prie rubežių 
būtų pastatyta tvirtesnė 
sargyba, kad sustabdyt deg
tinės įgabenimą ir svetim
šalių slaptą įvažiavimą.

Atstovų butas priėmė cen
zo bilių be pataisymo prieš 
svetimšalius ir prieš netu
rinčius pilietinių teisių ne
grus, pietinėse valstijose. 
Pataisymai buvo taikomi 
sumažinimui atstovybės iš 
tų valstijų, kuriose yra 
daug nepiliečių svetimšalių 
ir negrų be pilietinių teisių. 
Nuspręsta, kad šito kis pa
taisymas nesuteiktų daug 
naudos ir del to prieita prie 
išvedimo, kad leisti valsti
joms siųsti* kongresan ^sayo 
atstovybę remiantis; visų 
gyventojų skaičium, nepai
sant, kiek būtų svetimšalių 
arba negrų, neturinčių tei
sės balsuoti.

250 'Darbininką Sustreikavo 
Prieš Algą Nukapojimą

OAKLAND, Cal. — Dii 
šimtai penkiasdešimts dar
bininkų, dirbančių . Fisher 
Body Kompanijos 'dirbtuvėj, 
Oaklande, ketvirtadienį su
streikavo prieš nukapojimą 
algų nuo 30 iki 50 nuošim
čių.

Čia yra išleistas prieš pi- 
kietavimą įstatymas. Bet 
darbininkai to įstatymo ne
paiso. ,j
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Kaip turi atsiliept komunis
tai ir kairysis organizuotų dar
bininkų sparnas abelnai, kuo
met socialistai bei kiti išdavi
kai vadai skelbia streiką, susi
kalbėję su darbdaviais ir pasi
ryžę vėl. parduot darbininkus? 
Atsakymą į šį klausimą gali 
duot sekama istorija iš suknia- 
siuvių unijos nuotikių pasta
raisiais dvejais metais.

Su bosais susitarę, dabar jau 
kelinta savaitė socialistai vadai 
kompaničnos sukniasiuvių uni
jos (I. L. G. W.) giriasi pa
skelbsią streiką New Yorke. O 
fabrikantai ir kontraktoriai no
ri duot progą vadams pasipini- 
gaut, uždedant ant narių spe
cialius mokesčius neva streiko 
vedimui.

Sukniasiuvių “unijos” galva 
S c h 1 e singeris žadėjo pradėt 
streiką nuo berželio 1 d. Ta 
diena jau praėjo; o jis su savo^ 
1 e i t e n antais, Dubinskiais ir ' 
BreslauaisJ Pennsylvanijos vieš
butyje bankietuoja su fabrikan
tų sąjungos įgaliotiniais, neva 
per derybas norėdamas išgaut 
darbininkams pagerinimų. O 
jeigu darbdaviai neduosią, kas 
sukniasiuviams reikalinga, tai 
unijos vadai paleisią narių vi
suotinam nubalsavimui liepos 
mėnesį išspręst, ar streikuot, ar 
ne. t ‘ ■ ' , , '

Bet niekas netiki, kad social- 
monelninkai ištikro leistų na
riams per visuotiną balsavimą 
pasisakyt apie streiką.

Socialistai tarška apie “kovą” 
ir narių “valią,” kad nukreipt 
darbininkų akis nu\> komunistų 
vadovaujamos industrinės Na- 
cionalės Adatos Darbininkų U- 
nijos. ši kairiųjų unija, mat, 
rimtai ruošiasi mūšin, į kurį 
būtų įtraukta visų drabužio ga
mybos šakų darbininkai.

Socialistų Pardavystės
Po 1926 metų streiko socia

listiniai sukniasiuvių vadai su 
samdytojais sulaužė visus per 
tą streiką ^“laimėtus” pagerini
mus. Tapo įvesta darbas nuo 
štukų vietoj nuo savaičių; nu- 

x kapota uždarbis tiek, kiek bo
sam patiko; panaikinta visos 
unijinės sąlygos, ir vis tai su 
vadų žinia ir užgyrimu. Todėl, 
kas gali jiems dabar pasitikėti,

kuomet jie deklamuoja apie sa
vo naują kovą už darbo laiko 
sutrumpinimą, uždarbio pridė
jimą ir kitus reikalavimus?

Pats 1926 metų streikas bu
vo parduotas socialistinės Schle- 
singerių, Sigmanų ir kitų kom
panijos. Jie, be kitko, prisi
ėmė ir gubernatoriaus Smitho 
komisiją ant darbininkų gal
vos. O komisija patvarkė, kad 
fabrikantai gali per metus at
leisti dešimtą dalį savo darbi
ninkų, pasirenkant į .jų vietas 
kitus. Tuom pasii^audodami 
bosai paskui ir trėmė laukan 
visus, kurie tik reikalavo uni
jinio mokesčio bei unijinių va
landų.

Per pastaruosius dvejus me
tus organizuoti sukniasiuviai 
buvo paversti į kompaničną u- 
niją. Jų vadai nedrįso 
mirktelėt be bosij leidimo.
ų Kairiųjų Taktika

Todėl dabar kairioji Nacio- 
nalė Adatas Darbininkų Unija 
išleido į sukniasiuvius atsišau
kimą, kaip laikytis, jeigu socia
listiniai maklioriai sustabdytų 
darbus :

“Tuojaus ol'ganizuokitės dar
bavietėse, vis tiek, ar jūsų ‘ša- 
poj’ būtų kompanična unija, ar 
nebūtų visai jokios unijos, ir 
tuojaus susižinokite , su indust
rine’ Nacionale Adatos Darbų 
Unija.

“Jeigu bųtų paskelbta priga* 
vikiškas darbo. sustabdymas 
(“streikas”), tuo laiku mobiji- 
zuokitės į tikrą visuotiną strei
ką, kurį Nacionale Adatos Dar
bininkų Unija iššauks tinkamu 
momentu.

“Kuomet kompanična unija 
atsišauks, kad. mestumėt dirbę, 
tai eikite į industrinės Nacio- 
nalės Adatos Darbų Unijos pa
samdytas svetaines, ir streikuo
kite tol, kol jūsų bosas pasira
šys su mūsų Unija sutartį pa
gerintomis sąlygomis.

Tik šitaip kovodami, suknia
siuviai ir kiti drabužio pramo
nės darbininkai tegalės pasiek
ti įvykdymo 40 valandų, penkių 
dienų darbo savaitės, žmoniške
snių uždarbių, dvigubo mokes
nio už viršlaikį ir išlaikyt uni
jines sąlygas darbavietėse aps- 
kritai.

• puvusiais ‘1 • šiaudais 1.»♦ šiaudų 
įainos baisiai pakilo. Daugy
bę žmonių žudosi. Vilniuj už
sidarė 25 nuoš. visų prekybos 
įstaigų.

“Tas vįsąs žinias suteikė 
valdžios atstovas .žurnalistams 
Vilniuj’ badaujantiems gelbėti 
draugijos posėdy.

“Pažymėtina, kad Lenkijos 
valdžia neleido veikti badau
jantiems šelpti komitetui, kurį 
organizavo baltarusių darbi- 
ninkų-valstiečių seimo frakci-

B adau j a biednuomenė Lie
tuvoj, badauja Lenkijoj. 
Bet kaip Lietuvos fašistų 
valdžia, taip ir Pilsudskis, 
neleidžia darbininkam tver
ti savo komitetus, per ku
riuos galėtų sušelpti nelai- 
minguosiuę! • i . ,

I V L

$8,000 Lietuvos Kunigams
Klerikalų “Darbininkas” 

(No. 43) praneša, kad
“Gegužės 22 d. Idivu' “Mau

retania” išvyko Lietuvon p-lė 
M. Popikaitė, “Vaikelio Jė
zaus” draugijos įgaliotinė. Ji 
Amerikoje buvo porą metų ir 
per/tą laiką surinko apie $8,- 
000.”
Kiek daug pinigų Lietu

vos kunigai per savo pa
siuntinius išmelžia iš Ame
rikos lietuvių darbininkų! 
Vienam monelninkui nespė
jus išvažiuoti — tuojau ki
tas čia pat vėl kaulija cen
tus.

Jau kelis kartus, buvo nu
rodyta, kaip jmiųs drąugai 
balsiečiai Vokietijoje ’ daž
nai griebiasi netinkamos ir 
net žalingos priemones “pa
taisymui” mūs, amerikiečių, 
nukrypimų. Dažnai jie sa
ko mums, kad tas ir tas tu
ri būt šitaip padaryta, o ne 
kitaip. Kuomet mes jiems 
atsakome, kad šis dabar ne
galima taip padaryti, nes 
randasi tam tikrų stambių 
techniškų kliūčių, tai jie 
tuojau sako, kad mes labai; 
prasti komunistai, perdeši-; 
nūs, mums, nerupi klasių ko-j 
va, etc. Dažnai jie griebiasi' 
tokių priemonių kovai prieš 
mus, kokių turbūt vargiai 
besurastum bent kurioj Ko
munistų Internacionalo sek
cijoj, ar bent kuriam ko
munistiniam laikraštyj pa
saulyj.

Paimkim klausimą del 
šventųjų ir patriotiškų (mo- 
narchistiškų) organizacijų 
vardų. Savu laiku tie drau
gai (žiūr. “Balso” Nr. 23, 
1928) mųmš primetė, kad 
“Laisvėje” dažnai skelbiami 
vardai įvairių organizacijų, 
nešiojančių “D. L. K. Vy
tauto,” “Birutės,” etc. var
dus. Esą,

“Savotiškai keisti komunis
tai garbina tuos vardus jau ne 
pirmi metai. Ar nepęrilgai? 
Ar ne laikas būtų tiems gar
bintojams “Vienybę” ar “Tė
vynę” pasirinkti sau už orga
ną,?’ ’

. Į te i buvo nurodyta, kad 
siųsti pas “Vienybę” bei 
“Tėvynę” organizacijas su 
'n e d a rbininkiškais vardais 
būtų nebolševikiška.; Lygi-, 
nai, kaip ne bolševikiška bū
tų, jei, sakysim, Sovietiį vy
riausybe pasįsakytų už ati
davėm,ą fašistinei Lenkijai 
tų- Ynį^stų, kurio dar ir po

Jau Negeri ir Saviškiai
“Tėvynės” num. 23-čiam 

telpa S. L. A. 6-to Apskričio 
rezoliucija, smerkianti Pil
domąją Tarybą, reikalau
jant, kad pastaroji “atšaukę 
tų savo tarimą duoti istori
nę medžiagą apie S. L. A. 
kuopas ir veikėjus klerikalų 
leidžiamai knygai.” Po re
zoliucija pasirašo K. J. Se
maška. PMl t$ ■p.0^rifa(ifis' . ....... _
duoda tris syk ilgesnį prie- ?šiai dienai nešioja šventuą 
rasą (kaip visuomet labai varųUg (Archangelsk, Biela-

01’- 
nie-

nu- 
ta-

APŽVALGA
Nežiūrint Kliūčių, Progresas 
Eina Pirmyn

Šiuo • tarpu “The New 
York Times’o” korespon
dentas i Sovietų Sąjungoj, 
Walter! . Duranty, lankosi 
Volgos 'Srityj. Iš Nižninov- 
gorodp jis plaukia laivu 
Volga į Astrachanių tyrimo 
tikslais. Pereitą ketvirta
dienį minėtas kapitalistų 
dienraštis išspausdino jo 
pirmą pranešimą iš Nižni- 
novgorędo.

“Turime pripažinti, kad 
darbininkai remia Sovietų re
žimą, sako Duranty. Maskvoj, 
Leningrade ir čia Nižninovgo- 
rode ženklai industrinio pro>- 
greso yra tie, kad nauji fabri-'<< 
kai atsidaro, teikdami daugiau' 
darbų su bekylančiom algom 
ir didėjančiu produktyvišku-, 
mu. Nąujos; mokyklos, namai, 
kliubai, sporto organizacijos ir 
judžjų teatrai. Kiekvienas, 
galimas daiktas yra daromas, 
kad įrodžius miestų proletaria-: 
tui. jog' ši darbininku rospub- i

lika yra darbininkų naudai. 
Nežiūrint klaidų ir ,kliūčių 
industrija žygiuoja pirmyn ir 
darbininkai jaučia, kad Sovie
tų valstybė veikia tam, kam 
buvo įkurta.”
Aky vaizdo j e šitokiii neį 

kapitalistinių laikraščių raJ 
šytojų pripažinimų, vis tiek, 
fašistiški ir menševikiški 
maklioriai skelbia, kad So
vietų Sąjunga “no good,” 
kad ten darbininkų gyveni
mas bįogėjąs, ir tt.

Badas Vilnijoj
Savu laiku “Laisvėje” mes 

buvome išspausdinę straips- 
I nį apie badą Vilnijoj. Dabar 

‘Raudonasis Artojas” pra
neša, kad

“Iš milioho Vilnijos gyven
tojų badauja 140,000 žmonių, 
tame skaičiuj 77,000 vaikų, 
žmonės punta nuo bado. Siau
čia skarįutas (cynga). Yra 
pavojus, kad vasarojus nebus 
įsėtas. Gyvuliai minta tik su-

žioplą ir naivų), gindamas 
P. T. žygius.

Reikia žinoti, kad šis Ap
skritys tai yra atskilėlių ap
skritys. Tas pats Semaška 
tūlas laikas atgal manė, 
kad Pild. Taryba gera, tik 
bolševikai blogi. Dabar ir 
pats pradeda praregėti.

Rašo J. D. Taunis

Kl. Ar nuo senai Jungti
nių Valstijų medicinos kole
gijos pradėjo reikalauti nuo 
kandidatų į studentus, kad 
turėtų High School (viduti
nės mokyklos) mokslą?

Ats. Iki 1900 metų ma
žiau negu ketvirtadalis ša
lies medikalių kolegijų te
reikalavo turėti High School 
laipsnį. Dabar jau ne tik 
medicinos, bet ir deiįįiste- 
rijos kursan įstoti reikalin
ga turėti ir Ęigh School 
diplomą ir pora metų bend
ro kolegijos mokslo.

Kl. Nuo kada Lietuva 
tapo padalinta?

Ats. Lietuva tapo pada
linta tarp Rusų ir Vokiečių 
1794 m.

DIDELIS GAISRAS
VILNIAUS KRAšTĘ

Pabaigoj gegužės įvyko 
didelis gaisras Iržnių mies
tely, Lydos apskrity. Gais
ras nepaprastu greitumu 
apėmę visą miestelį, sunai
kindamas daugiau kaip 500 
namų’. Išliko tik bažnyčia, 
nječetė ir pašto įstaiga.

Be pastogės liko 3,0Q0 
žmo.nių/ Nuostoliai siekia 
3 milionU 'zlotų. • -

ja Cerkov, etc.).
Vėlesniam1 “Laisvės” nu

meryje (už gruodžio 31 d., 
1928) d. švenčioniškis pla
tėliau tuo klausimu kalbė
jo, nurodydamas tas kliūtis, 
kurios neleidžia ūmai pakei
sti daugelio pašelpinių or
ganizacijų vardų. Jis, bū
tent, sakė:

“Didžiumoje draugijų kons
titucijų pasakyta, kad jos 
vardą negalima keisti, jeigu 
bus priešingi trys nariai; kad 
draugija gyvuos tol, kol joj 
bus penki nariai, ir t .t. Tie 
pamatiniai konstitucijos punk
tai inkorporuoti (šalies įsta
tymais apdrausti).”
Niekur, niekuomet nebu

vo pasakyta, kad mes, ko
munistai, priešingi keitimui 
organizacijų vardų iš reli
giškų arba patriotiškų. į 
darbininkiškus. ! Prie šingi 
tik tam, kad liejant iš gel
dos vandenį, 'sykiu neišlie
jus kūdikio, 't. y., kad kei
čiant idr-jos vaTdą, kuomet 
butų, SalėiskiPd'p’ėnki nąriąi 
tam griežtai priešingi,mesu- 
ard?iųs pačios organizacL, 
jos. x Sakysim, tūloj “Dįdžio 
Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto” draugijoj tampa iš
keltas .. klausimas pakeisti 
vardą į “Darbininkų Susi- 
šelpimo Draugiją?” Pora 
šimtų nafib—darbininkiško 
husistatymo, einančių bend
rai su komunistais—pasisa
ko, už pakeitimą vardo, bet 
apie penkiolika narių, fašis- 
tiško-klerikališko nusistaty
mo—tam griežtai priešta
rauja. Konstitucijoj pasa
kyta, kad, jei* penki nariai 
priešinsis pakeitimui šito 
vardo, niekas negali jo pa
keisti. Kas tuomet iiękųsjį 
tiem porai šimtų darbihin- 
kiško nųsistątymo !■ narių, 
veikti? Apleisti organizaci-

ją ir sutverti naują? Ge
rai, bet juk'su tais penkio
lika narių liekasi kokia de
šimts ar daugiau tūkstančių 
dolerių sudėto turto. Jie 
pasilieka tiems penkiolikai. 
Tuos pinigus sudėjo visi na
riai, kad iš jų gavus pašel- 
pą, susirgus, arba pomirti
nę—numirus. Darbininkas, 
priklausęs organizacijai il
gus metus, mokėjęs duokles 
tikslu, kad gauti ištikus ne
laimei pašelpą, nelabai no
rės dr-ją apleisti. Jis jau 
pabuvęs, pasenėjęs, į kitą 
organizaciją jį niekas neno
rės priimti, etc. O gal* eiti' 
į teismą? Nieko nelaimėsi.

Monarchistiniais vardais 
organizacijos tapo sutver
tos ne komunistų. Tik ačiū 
pastarųjų įtakai’, 'jose j au 
daug kas pataisyta ir vįs 
taisoma . Ačiū mūs įtakai, 
jos dažnai aukoja mūs rei
kalam. - Jei ’ mokėsim ■ dar
buotis, ateityje bus galimos 
visiškai darbininkiškomis 
padaryti, pakeičiant pačius 
vardus organizacijų.

Einant draugų iš “Balso” 
.logika, tuos, visus 215 narių 
reikia pasiųsti pas “Vieny
bę” arba “Tėvynę.” Pa
siųsti juos tik todėl, kad čia 
yra ' tam tikra techniška 
kliūtis, kuri neleidžia turėti 
darbininkišką vardą. Tai 
ne bolševikiška strategija.

Ačiū tam, retas kuris 
“Balso” numeris išeina, kur 
nebūtų puolami amerikie
čiai komunistai del tų “var
dų.” Balsiečiai sako: mes 
juos;barą už tai, kam jie 
mums pataria pakeisti 
ganizacijų vardus. To 
kuomet nebuvo.
. , Pastarajam “Balso” 
męryj ;(Nr. 10, ;1929),
čiau, pereita visos ribos lo
gikos ir pasirinkimo prie
monių. Tūlas R. S. įtalpina 
straipsnelį po antrašte 
“Cha rakteringas laiškas,” 
kurį pradeda:

“ ‘Balse’ buvo pakeltas klau
simas apie šventuosius ir mo>- 
naręhistinius vardus, kuriuos 
nešioja kai kurios Amerikos 
darbininkų organizacijos, nors 
jos save .laiko komunistams 
prijaučiančiomis. Mūsų spau
doj buvo taipgi nurodyta, kad 
su tuo negeistinu apsireiškimu 
Amerikoj reikia vest kovą. 
Mūsų draugai Amerikoj (ne 
visi) nesutiko su mumis, 
net pasisakė 
pakeitimą.”

Nei R. S., 
tas, tačiaus, 
parodė, kas 
kė “prieš tų 
mą.” 
svarbu. Svarbu, kad minė
tam straipsny j d. R., S. ban
do “faktais” sumušti mus, 
amerikiečius k o m-u n istus, 
jog mes blogi ir negerėjam. 
Jis drožia:

• ’ r ■ .
. i“Man ęia rūpi parodyt, ko
kią; žalą, Juokią košę į galvas 
neša; monąrchistinių vardų pa
likimas. Ąš. ,šiame straipsny 
daug < neaųgumentuosiu, o la
biau paduosiu ištraukas iš vie
no amerikiečio laiško, pąsiųs-

• to ‘Balso’ redakcijai? Tas a- 
męrikiętis prisidengė ‘Vytau
to Ainio’ vardu, norėdamas pa
brėžti, kad. jis ne blogiau už 
fašistus moką gerbt Lietuvos 
kunigaikščius. Kartu tas vy- 
tautinis patriotas (tikrą sa
vo pavardę paslėpė, ir laiškas 
liko anoniminis.) sakosi, kad 
jis net su komunistais sutin
ka.”
“Balsas” to nežinomo au

toriaus laiško dalis išspaus
dina ir jį smarkiai kritikuo
ja, daugiausiai kaltės del to 
yis.ko suversdamas ant mūs, 
“Laisvės” ir amerikiečių,ko
munistų. Draugai skaityto
jai, Veikiausiai, labai dome- 
sį$, gorėdami’ sužinėti, kas 
tas “ČKąraktdringaš/ JlaiŠ-:

nei niekas ki- 
niekuomet ne- 
ir kur pasisa- 
vardų pakeiti- 

Bet čia tas ne tiek

kas,” ‘todėl del -' įdominto, 
nors susmulkintom /raidėm, 
paduosim tūlas citatas, iš
spausdintas “Balso.” Jos 
seka:

“Neseniai pirkausi jūsų lei
džiamą laikraštį ‘Balsą’ pažiū
rėjimui. Aš nesu priešingas 
dabartinės žmonijos (darbi
ninkų būklės pertvarkimui) 
pagerinimui, kur nebūt Vokie
tijoj, Lietuvoj ar Amerikoj, 
nes nėra taip, kaip galėtų but, 
lygia nesu priešingas nė tyros 
demokratijos dėsniam, įtik de
ja toji demokratija saęne gy
vuoja, jos niekur dar nėra ir 
vargiai mes susilauksime. Jos 
vietoj veik visur užima kiau
liškoji diktatūra, ar tai fa
šizmo, ar autokratizmo pavy- 
dale, vis tiek ji lieka kiauliš
ka. Tokias visas tvarkas 
smerkiu iki kaului, ir tame 
pilnai sutinku su komunistais, 
kurie peikia dabartinęją Lie
tuvos diktatorišką valdžią, ku
ri pataikaują kunigams ir di- 
džiunijai (ponijai). Pilnai su
tinku, kad ją reikia verst bile 
kokiom priemonėm.

Lietuvos diktatorišką val
džią nuvertus, aš pasiliksiu lie
tuvis ir galėsime saviškai 
tvarkyti be pagelbos ar kurpa
lio Romos, ar Maskvos. Roma 
gera tiems, kurie prie jos gy
vena, o Maskva vėl tokiems, 
kurie arti jos gyvena, bet tie 
pradai niekados nepatenkins 
kitataučio. Mums, lietuviam, 
bus visada geresnis Vilnius ar 
Karaliaučius, bet tuomet, kuo
met dėka mūsų lepiem išgimė- 
liam savo kalbos neteksime, 
priimsime vokiu, ar rusų kal
bas mes liksime ir tuomet lie
tuviais tik daug bednesni, be 

.savo kalbos. Aš visada liksiu 
lietuvis, kaip rusas rusu. Man 
savas ir savi visada bus arti
mesni ir brangesni, negu kiti, 
tai prigimties patvarkymas, 
ko jokis. galvočius, jokis ‘be- 
tautis’ komunistąs nestengs 
perkeist.

Menamam jūsų laikraštėly 
skyriuj .‘Lietuvių kolonijos 
svetur’ koks tai nedąkepelis po 
raidėm 
kam j i
raščiai talpina tautiniais var 
dais k. 
tauto, ar Birutės, draugysčių 
susirinkimai tam asmeniui ma
tosi, kad net patys tie vardai 
blogi! Tai ištiesų turiu su
tikt su vienu išstojusiu iš ko
munistų eilių dabar vedusiu 
gana rimtu asmeniu, kuris iš
stojęs iš jų abazo vien todėl, 
kad komunistai neturi šviesuo
liui reikiamo supratimo. Tel
žia, kas jiems ant seilės pa
kliūva, save suvaldyt (savo 
ūpo) negali, o nori smurtu ki
tus valdyt! Tai yda, kuri per
dėm įžiūrima, ir kuri mažiau
sia tinka augusiam, ar subren
dusiam asmeniui, jau nekal
bant apie tokius, kurie nosį 
kelia aukštyn, nuduodami mo
kintus !

Argi jau Lietuvos kunigaik
ščiai buvo tokie nežmoniškai 
žiaurus, kaip toli nedakepeliai 
komunistai įsivaizdina?, Ka
me? Ar tuomet Maskvos, ku
ria jie aklai seka, kunigaikš
čiai buvo bent kame gerėlesni 
negu Lietuvos? Neikiek! Lie
tuva buvo priešų apsupta iš 
visų pusių, ir jei gindamasi 
pasisekė dar užimt kitas že
mes, tai tame dar nėra tokia 
dėme, nes jei ne ji kito, tai ki
tas, jos butų užėmęs, kaip kad 

r ii’ dabar iš kasdieninio kamu- 
nistų gyvenimo prisižiūrime, 
kam jam rodos stengtis kraut 
turtas, turi tai dienai ir pa
kanka, bet kur tau, jis sako, 
jei ne aš tai kitas proga (daž
nai suktybe) pasinaudos. Ir 
tame teisybė! Jei toks* R. S. 
pasistengtų susipažint su Lie
tuvos būtove, tai pamatytų, 
kad lietuviai, pakol jų kiti ne
puolė, buvo ne tik ramus ir 
padorus, bet gana tylus ir sve
tingi gyventojai! Jei jie liko 
žiaurus ir plėšrus, kaip sve
timtaučiai iš blogosios pusės 
juos apibudina, tai tik nuo ta
da, kad svetimieji juos ėmė 
pult žuvėdai, totoriai, kryžio
kai- rusai ir kt. ir kE, tai die
nos ir nakties buvo ramaus 
lietuvio budėjimas, kad apsi
saugojus nuo plėšikų, kurie 
amžiais tykojo ant /Lietuvos 
gyvybės. Gal toks vėpla R. S.

' pasakys, kad rusai: kunigaikš^ j gpRįjfr 
čiai buVo geresni? Visai ūe! H į
Jei, jis sugebės į anuoijietyųus . • 
kronikos pažvelgt, vokiu arjlp*- 
tinų kalbomis aprašiusius tuos 
laikus, tai suprastų, kad pa
dorumas lietuviam visgi ten-i 
ka, kitaip tarus lietuviai kuni
gaikščiai buvo doriausi, suly
ginus su kryžiokais, totoriais, 
rusais ir žuvėjais. Kokiam 
tad velniui tokias nesąmones 
vapalioti Ir dar laikraštin dėt, 
kuris tikisi gaut liaudies pasi
tikėjimą lietuviuose! Naivas 
išskaičiavimas! Aš tą laikraš
tuką maniau pasiust Lietuvon, 
kame aš turiu apščiai laisva
manių, tik jie- niekuomet su 
tokiom mintim nesutiks. Kad 
kam pavelint jų švenčiausius-, 
įsitikinimus teršt.”
Na, ir greta šito nežino-’ 

mo šalaputrįo jovalo “Bal
sas” leidžia įdėti sekančią 
pastabą:

“Iš žmogaus sutinkančio su 
komunistais ir iš “Laisvės” 
klaidų užtarėjo pasirodo atvi
ras komunistų
Ir toliau:
“štai kaip 

šventųjų ir 
vardų 
nis!”
Minėtas laiškas, mūsų 

nuomone, visiškai nerėikėjo 
talpinti į “Balsą.” Juk tai 
nesąmonė spausdinti raštą 
be rašytojo vardo, nežinant 
kas jis, iš kur, kokio užsi
ėmimo. Labai lengvai ga
lėjo tą laišką parašyti by 
kokis sąmoningas klerika
las, tautininkas arba social
demokratas p r o v o kacijos 
tikslais; labai galimas daik
tas, kad jis buvo parašytas 
kokio nors biznieriaus, bei 
“intelektualo,” kuris nieko 
bendro neturėjo ir neturi su 
jokiom lorgąniząęijom, ne 
tik su darbininkų. “Lais
vės” redakcija panašių 
“raštų” gauna dažnai, bet 
juos meta gurban be jokio 
svarstymo. Mes gaunam 
žioplų laiškų ir iš Lietuvos 
ir iš Vokietijos pasivadinu
sių save politinių emigran
tų. Dažnai tokie vadinasi 
save komunistais, buvę ko
munistų organizacijoj. Jie 
prirašo panašių nesąmonių, 
kai šis tariamas “Vytauto 
Ainis.” Bet mes ju netal- 
pinam ir neprikaišiojam. 
kad jų autoriai yra “Balso” 
“klaidų užtarėjai,” nes tai 
nebūtų draugiška ir bolševi
kiška taktika.

Bet jeigu “Vytauto Ai
nis” ir būtų nariu kokios 
nors monąrchistinių vardu 
organizacijos, 
reiškia? Ar 
kad “Laisvė” 
štai jį gina? 
komunistų 
randa ne tik nukrypę- 
lių, renegatų, panašių “V. 
A.,” bet provokatorių, išda
vikų. Ar del to galima kal
tinti visą partiją, bei judėji
mą? Nesąmonė!

$itd laiško “Balse” spaus
dinimas ir jo autoriaus 
krikštinimas ‘Laisvės’ “klai
dų užtarėju” vra piktos va
lios darbas, ne bolševikiš^ąs 
ir klaidinąs darbininkus 
darbas. “Laisvė” niekuo-^ 
met negyrė monarchų—‘
Vytautų, nei Biručių ^rba 
Keistučių. Priešingai, atve
jų atvejais tas buvo pašiep
ta ir kritikuota.

Jei draugai iš “Balso” 
mano, kad jie, kraipydami 
“Laisvėj” tilpusius raštus, 
bei spausdindami nežinomų 
asmenų (gal tikslių provo
katorių) laiškus pasieks, ką 
nors teigiamo, pagelbės pa- \ 
taisyti darbininkų iudęii- 
nia Amerikoje, tai jie di
džiai klysta’.

tai ką tas 
tas reiškia, 

arba komuni- 
Juk iš pačių 

partijų atsi-
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Gyqo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudojima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
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Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
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ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Dekszris Ointment Co.
I 518 MAIN ®T. BOX 352 

HARTFORD, CONN. U.S.A.

taisv a

SKONIS Augščiau
Visko

LIGGETT & MYERS TOBACCO CO.

buvimas

Chester! i el
PUIKUS TURKIŠKO ir NAMINIO TABAKŲ MIŠINYS

PHILADELPHIA, PA

RIVERSIDE, N. J.

J.

pabrėžtinai pa-

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

1043

GRAB0R1US
ir

darbininkais ir vals-

SKAITYKITE IR

prieš 
prieš

kam- 
tnūsų

sabotažuodama, 
formalės ištiki-

Tai yra 
atitaisymo 

šešto Kon- 
nukrypimai 
Laiške.

SKAITYKIT “LAISVĘ”

sel-
ra-

PLATINRITE “LAISVĘ”

Visiems Amerikos Jungtinių Valsti
jų Komunistų Partijos Nariams!

Visoms Partijinėms Organizacijoms 
ir Partijos Vienetams!

Revoliuciniams Darbinin- 
Jungtinėse Valstijose!

"Raudonasis Artojas”
B. S. S. R., Minsk, Sovietskaja 

45, red. gaz.

(Pabaiga)
Kominterno Atsiliepimas ir Tuojau- 

tiniai Uždaviniai

Už Bolševizaciją prieš Dešinumo
J Pavojų

Komunistų
mai dėlei Amerikinės

ffilFESTAS AMERIKOS KOMUNISTU 
PARTIJOS CENTRO KOMITETO

tini supratimą ir leninistinį persiėmi- 
mą jo dvasia ir turiniu. Turi būti 
ne tiktai savikritika pereitųjų trūku
mų, ypač praktikiniame mūsij darbe, 
vestiname pamatais pilniausios par- 
tijinės demokratijos ir šviesoje vieti
nių ir nacionalių patyrimų, bet taipo 
pat turi būt imamasi praktikinių už
davinių, stovįnčių priešakyje mūsų 
Partijos darbo.

Ta savikritikos kampanija, sujung
ta su praktikos darbu, iškelia reika
lą paliuosuot Partiją nuo visokių 
skerspainių, kliudančių josios darbą, 
apvalyt ją nuo buvusiojo frakcioniz- 
mo palaikų bei nuo visokios opozici
jos prieš Kominterno liniją. Savi
kritika ir darbas turi būt sujungta 
su augimu tikros komunistinės dis
ciplinos, kuri buvo nusilpninta ir 
pakirsta per šešerius metus frakcio-’ 
nizmo. Ne vien tik disciplina turi 
būt išbūdavote, bet nauji darbininkų 
klasės elementai turi būt įtraukti į 
darbą—ne tam, kad pakeistų bei pa
vaduoti} dabartinę vadovybę, bet kad 
sudrūtintų ją kiekviename komitete 
tais būtent nefrakcijiniais proleta- 
riškais elementais, kurių
(dalyvavimas) padės atgaivint tik
rąjį Partijos gyvenimą ir veiklumą.

Partijos veikimas yra tame, kad 
išnaujo imtis savo kasdieninių už
davinių ir pasmarkinti darbą delei 
jųjų; reikia pasmarkinti būdavojimą 
naujųjų unijų ir padidinti veikimą 
esamose unijose, praktikoje pravesti

nes ant jo svarbumo, tie, kurie dis
kredituoja Komunistų Internaciona
lą ir jo Atsiliepimą, tokie pastoja 
kelią panaikinimui frakcijinės kovos 
ir Partijos išsivystymui. Nariai tu
ri dėti visų didžiausių pastangų, turi 
nesidrovėt panaudot reikiamas prie
mones prieš bile vieną, kuris bando 
atgaivinti frakcijinės praeities prie
mones (praktikas), organizavimą ko- 
kusų, skleidimą frakcijinių paskalų 
ir šmeižtų ir visą frakcijinės kovos 
sistemą. Ištikimai vykdydama Atsi
liepimą, Jungtinių Amerikos Valstijų 
Komunistų Partija pataps viena iš 
geriausių sekcijų Komunistų Inter
nacionalo.

Už besąlyginį priėmimą ir įkūni
jimą Komunistų Internacionalo At
siliepimo,—kaipo įrankį delei Parti
jos bolševizacijos ir suvienijimo.

Aštriausia kova prieš visokius pa
sikėsinimus skaldyti Partiją; prieš 
visokią opoziciją, ar tai atvira ar 
slaptai atkreiptą prieš Kominterno 
Atsiliepimą!

Kovot prieš dešinįij pavojų ir 
prieš vieną iš blogiausių jo apsireiš
kimų Amerikinėj Partijoj—beprinci- 
pinį frakcionizmą.

Už savikritiką, už vidujinę Parti
jos demokratiją, už sustiprintą dis
cipliną—kelias į išnaikinimą frakcio- 
nizmo ir oportunizmo Partijoje!

Pirmyn prie praktikinio Partijos 
darbo. f

Pirmyn prie vieningos bolševikiš
kos masinės partijos', Pasaulinės Ko
munistų Partijos Amerikines Sekci
jos!

Skaitykite ant užpakalio 
Chesterfield’o pakelio: “su
maišyta tikroje proporcijo
je taip, kad išgauti iš kiek
vieno tabako jo geriausias 
rūšis.” Viena idėja visuo
met viršiausia!

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

Reikale

praktikavosi di- 
mi estuose Euro-

Komunistų Internacionalas priėjo 
'prie s»avo Atsiliepimo į Amerikos 
Komunistų Partijų*; narius po nuo

dugnių diskusijų, kuriose veikliai 
!V<yvavo autoritetingiausi Komunis- 
į t i)* i Internacionalo vadai drauge su 
atstovingąja delegacija nuo (Ameri
kos Komunistų) Partijos suvažiavi
mo. Toks sprendimas amerikinio 
klausimo kilo ne tik iš rimtumo tuo- 
jautinių sąlygų, esamų Partijos vi
duje, bet taipgi iš reikalo praktiko
je pravesti šešto Pasaulinio Kon
greso liniją Jungtinėse Valstijose.

K(/^ijistų Internacionalo Atsilie
pimas yra galingas įrankis delei mū
sų Partijos bolševizacijos. 
griežta priemonė delei 
Partijos nukrypimų nuo 
greso linijos, kurie tai 
buvo išdėstyti Atvirame

Atsiliepimo širdis randasi urminia
me pasmerkime frakcijinės kovos, 
kuri grąsino sunaikinti Komunistų 
Partiją, kaipo masinę revoliucinę or
ganizaciją Amerikos darbininkų kla
sės. Frakcijų kova, ėjusi savo da- Raudonųjų Darbo Uni jų streikinę tak- 
bartiniame neribotame pavidale per tiką ir strategiją, 
|ešis jiąskutinius metus, buvo rimta , 
V todėl, kad frakcionizmas pa- j 

statė frakcijų reikalus virš reikalų ' 
Partijos, klasės ir tarptautines dar- 1 
bininkų klasės, vadovaujamos Kom- , 
interno, bet todėl, kad beprincipinis ■ 
jbs pobūdis vedė prie tikro pavojaus, 1 
“politinio iškrikimo vadovaujančių 
Partijos kadrų, statant pavojun vi
są darbą Partijos organizacijos.”

Frakcionizmas užteršė visą Parti
jos organizaciją ir jo nuodai prasi-j 
sunkė į žemiausias Partijos eiles. Linkui tuojautinio domės atkreipi- 
Jis užtroškino sveiką komunistinę mo į išvystymą plačių masinių de- 
mintį ir sutrukdė revoliucinį švieti- monstracijų Tarptautinėj Raudonojoj 
mąsi masių Partijos narių. Jis bu- t Dienoj, rugpjūčio 1 d., Partija turi 
vo aršiausias oportunizmo perėtojas. daugeriopai pasmarkinti savo darbą

> Trakcionizmas nukreipė Partijos kovoje prieš karo pavojų. Dešimtme-. 
energiją nuo proletarinio mūšio kla- 1 Lines Partijos sukaktuvės, rugsėjo 1 
sės prieš klasę į pražūtingą vidujinį | <>•> turi būt panaudotos tuojau pra- 
karą vienos grupės prieš kitą. : (lėtinai kampanijai Partijos budavo- 

i.įimo, pakėlimui ideologinės Partijos 
i lygmalos, paaštrinimui kovos prieš 
I reformizmą ir padidinimui Partijos 
intakes miniose. Turi būt įtemptai 

Internacionalo nutari- dedama pastangom kad padaryt at- 
Partijos yra einančią Darbo Unijų švietimo Ly- 

iidavas bendrojo proceso bolšcviza- : £<>s konferencija didžiu žingsniu Un
cijos įvairiose sekcijose, kuris eina j kui naujo darbo unijų centro suku-, 
ačiū drąsiem veiksmam, daromiem ' rimo. 
Komunistų Internacionalo 'Pildomojo 
Komiteto. • Visur Komunistų Inter
nacionalas vartoja stiprias priemo
nes delei įvykdymo šešto Pasaulinio 
Kongreso nutarimų, Vokietijoj. Če- 
choslovakijoj, Lenkijoj. Priešingai, 
negu kad pasakoja dešinieji, būk Ko
munistų Internacionalas “išsigemąs,” 
Partija su pasitenkinimu pastebi, jog 
šešto Pasaulinio Kongreso linija ir 
josios vykdymas per Komunistų In
ternacionalo Pildomąjį Komitetą duo-

I da tokiJj pasekmių, kad auga gyvu
mas ir1 kovos dvasia sekcijose mūsų 
Pasaulinės Partijos. Ne Komunistų 
Internacionalas išsigema, bet oportu- 

1 nistiniai elementai, kurie hiesugeba 
prisitaikyt prie revoliucinių reikalą-, 
vimų šio trečiojo (pokarinio) laiko
tarpio, ir klimpsta į socialdemokra
tijos pelkes ir išsigema į renegatus 
ir skaldytojus.

Centro Komitetas, todėl, phremia 
griežtą pasmerkimą tų atakų, kurias 
draugas Lovestonas padarė prieš 
Kominterno vadovybę, primindamas 
“bėgantį skaudulį” aparate Komu
nistų Internacionalo Pildomojo Ko
miteto. Tie draugo Lovestono užsi
puolimai yra pakartojimas šmeižtin- 
gų atakų prieš Komintemą, kurias 
daro tarptautinė dešinioji. Centro 
Kaltas lygiai atmeta ir pareiški
mą didžiumos delegacijos, Maskvoj 
padarytą / draugo Gitlowo, pareiški
mą, kuri.4 objektyviai paturi dešinių
jų elem/ntų atakas prieš vadovybę 
Kominterno ir Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos.

švietimo Kampanija

Atsiliepimas nurodo reikalą 
panijos, dabar atidarytinos 
Partijoj, kad rimtai gyvenime pra- 
vest liniją, nubrėžtą nutarimuose 
šešto Pasaulinio Kongreso, Atvira
me LaiS^e mūsų Partijos suvažiavi
mui ir pačiame Atsiliepime. Centro 
Komitetas, todėl, atsišaukia į visus 
vienetus pradėt tą kampaniją, tuo- 
jaua susirinkt ir pradėt vykdyt prak- 
tikinius uždavinius, stovinčius mums 
priešakyje. Per atvirą ir begailes- 
tingą kritiką, turi būt aikštėn iškel
ta ir pasmerkta senosios Didžiumos 
ir Mažumos klaidos, ypač praktiki
niame Partijos darbe, iš ko kiekvie
nas Partijos vienetas turi pats savo 
atsirūgstančių patyrimų.

Su pagelba tos savikritikos supra
timas Atsiliepimo bus perdėm pagi
lintas ir visai Partijai bus įkvėpta 

imunistinis supratimas, kuris prasi
te pamatiniuose vienetuose, tarp 

.torinĮą elementų. Tuo būdu, 
'tepimo priėmimas ir užgyrimas, 
'te buvo padarytas vien tiktai 
dais formalės disciplinos, to

jus paverstas į tikrą komunis-

atidaryti plačią 
kampaniją prieš vaisius kapitalisti
nės racionalizacijos ir už bedarbės 
apdraudą ir socialę apdraudą; kovo
ti už darbo dienos sutrumpinimą, 
įsteigti naujus (komunistų) branduo
lius dirbtuvės^ ir dirbtuvių laikraš
tukus, rekrutuoti naujus darbininkų 
kadrus, ypač pramonėj dirbantį 
jaunimą; praplėsti agitacijos ir or
ganizacijos darbą didžiosiose įmonė
se svarbiausiose šakose ir tarp neg-

, MAX BEDACHT, > 
EARL BROWDER,
J. LOUIS ENGDAHL, 
Wm. Z. FOSTER, 
JOHN HARVEY, 
E. HOFBAUER, 
J. KRŪTIS, 
ROBERT MINOR, 
HENRY PŪRO, 
FRANK VRATARIC, 
Wm. W. WEINSTONE.

Už Jungtinių Amerikos Valstijų Ko
munistų Partijos Centro Komitetą, 
Politinio Komiteto Vienbalsiu Nu
tarimu.

Kun. M. X. Mockaus Nepasek- 
mingos Misijos dusių nemažas sumas pinigų, 

kiek rasis pakarnų griešninkų,
Čia buvo rengta trijose vie- ,Rurįe> bijodami prarasti “da

tose prakalbos garsiajam be-‘šelę” eis pas Kaulakį, kuris 
dievini kun. M. X. Mockuk perkrikštijimus, atšventini- 
Rengejais buvo tūli žmones iš mus ^ar skaudžiau apkirps.

Tiesos Moks- Tai vįs pase]<rng veidmainingos 
čia yra nau- viliugystes tautinių laisvama-

taip vadinamos 
lo Draugystės.” 
jenybė tokiu vardu “draugys- nįy. 
tė.” Seniaus čia nebuvo to
kios “draugystės.” T 
vartų žinoti apie jos atsiradi-i 
mą. Šią “draugiją” sugalvo
jo ir tvėrė nepriklausomasis! K°kį„ Jje. 
kunigėlis Žukauskas. Jis ma- mokslą”? .

Lodel pra-1 Remtina Ta Jų “Draugijė
le” ir Ar Ji Reikalinga?

i “tiesos 
mokslą” ? Kaip gi jie kovos, 

tė, kad mažai avučių ausikuo-j kad pranyktų karas, žmogžu-

ŠVELNŪS. . .
Ir Vienok

Jie PATENKINA

CASTON ROPSEVICH
<a

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Norintieji ge
riausio pater-' 
n avimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valau-1 
doje, iaukitės 
past

A. L. D. L. D. 142 kuopos 
įvyko piknikas 19 d. gegužės, 
kuris davė kuopai pelno $82.- 
49. Nors diena buvo negraži, 
lietus lijo per visą pikniko lai
ką, bet publikos buvo daug ir 
.visi ramiai ir gražiai bovinosi. 
Mat, čia yra vietos pasislėpti 
nuo lietaus.

Kuopa taria ačiū svečiams 
ir pikniko darbininkams.

M. J. P.

Kova prieš Visokią Opoziciją Komu
nistų Internacionalui

Partija begailestingai kovos 
visokią opoziciją, nusistatančią 
Atsiliepimą, nežiūrint, iš kurios pu
sės opozicija paeitų, nežiūrint, kokiu 
pavidalu ji pasireikštų, ar tai atvi
rai atmesdama tuos nutarimus ar 
tai iš pasalų juos 
prisidengus skraiste 
mybės.

Centro Komitetas
I smerkia taktiką, kurios laikėsi kai 
į kurie delegatai Maskvoje, vadovauja- 
! mi draugų Lovestono, Gitlowo ir 
Wolfe’o, kuomet jie atvirai pareiškė 
Kominterno Prezidiumui, kad jie ne
galį “priimti tą Laišką, pasiimti ant 
savęs atsakomybę prieš Partijos na
rius už to Laiško (Atsiliepimo) įvyk
dymą gyvenime, paremti neišvengia- 

I mą neatitaisomą žalą, kurią šio Laiš
ko (Atsiliepimo) linija tikrai pada- 

) rys mūsų Partijai”—arba kuomet jie 
pareiškė, kad Atsiliepimas “pastū
mėtų pirmyn demoralizaciją, krikimą 
ir chaosą (suirutę) Partijoj.” (Di
džiumos Pareiškimas geg. 14 d.)

Mūsų Partijos nariai sutiks su 
Komunistų Internacionalo Pildomuo
ju Komitetu, “jog tiktai oportunistai 
nori kovot prieš Komunistų Interna
cionalą.” Tie, kurie imasi kovos 
prieš Kominterno nutarimus (kaip 
kad draugas Gitlowas nepaisančiai- 
kovingai tvirtino tatai darysiąs, sa
kydamas, kad jis “atvirai ir veikliai 
stosiąs prieš” įvykdymą to Atsilie
pimo), tegali eiti tiktai tuo keliu, 
kuriuo jau nuėjo Vokietijos ir če- 
choslovakijos oportunistai ir jų pirm- 
takūnai, kurie jau senai susidėjo su 
socialdemokratija; tai takas, vedan
tis iš Komunistų Internacionalo. 
Toks kelias yra prieš darbininkų kla
sės reikalus, prieš taktiką ir liniją 
Amerikos Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos. Nariai visomis savo 
pajėgomis stos prieš visokią skaldy
mo -taktiką, sukriušins tuos, kurie 
vartos tokią taktiką; ir šie greit pa
matys, kad visos tokios pastangos 
yra pasmerktos greitam susmuki
mui.

Neigi Partija leis save prigauti bet 
kokia slapta opozicija. Tokia slapta 
opozicija, kuri po pereiškimu priėmi
mo (Kominterno linijos.—Red.) pri
dengia savo tikrą solidarumą su 
Lovestono-Gitlowo sąjunga, yra ypač 
pavojinga, ir kur tik jinai bepasiro
dytų, ji turi būt išlukštenta, numas- 
kuota ir sunaikinta. Nariai neturi 
rodyti nei mažiausios pakantos jo
kioms pastangoms delei organizuoto 
pasipriešinimo, jokiam paslėptam ar 
diplomatiškam lošimui su Kominter
no nutarimu. Tie, kurie kliudo vyk
dyti nutarimą, tie, kurie meta abejo-

pė, kurias galima kirpti, tai iš
galvojo dar “draugiją,” kaip 
ir kiti kunigai kad turi prie 
parapijų savas neva pašelpi- 
nes draugijas. Sumanyta, pa
daryta. Priima vyrus ir mo
teris nuo 10 iki 50 metų am
žiaus. Įstojimas doleris, mė
nesinės po 25c ir žada mokėti 
net po 3 dolerius kas savaitė 
ligoje ir $50 pomirtinės. O 
vyriausiu tikslu sakosi esą: 
“Skelbti tiesą, kovoti už tiesą, 
kad pranyktų karas, žmogžu- 
dybė ir skurdas nuo šios že
mės.” Tai kunigiškas humbu- 
gas, kurį gyvenime jie nei ne
mano siekti. Bet čia įvyko 
nepaprastas dalykas, kad tūli 
iš parapijonų (žukauskinių) 
vadų susipyko su klebonėliu 
ir užsimanė parodyt savo ga
lią tokiam Žukauskui. Jie 
(keletas) pasitraukė nuo pa
rapijos. perskėlė “draugijėlę” 
ir pradėjo “bedievišką” vajų 
prieš Žukauską. Jie leidžia 
lapelį, pavadintą “Tiesa.” Bet 
tikrenybėj turėtų vadinti 
“Kreiva.” nes tasai lapelis se- 

1 niaus labai agitavo už Žukaus
ką, o dabar prieš. Jis dabar 
vadinamos tos jų “Tiesos Mok
slo” draugijos organas, bet 
taip jau negraiųatnas, v kad 
vargiai supranti, kas rašoma, 
nors, apart skelbimų, veik nie
ko ir nėra. Rengdami Moc
kui prakalbas, matyt, norėjo 
pasirodyt esą bedieviai. Bet, 
žinoma, ne todėl, kad jie būtų 
ką išmokę su savo draugijėlės 
pagelba ir likę bedieviais, bet 
jie liko tik todėl, kad susipy
ko su Žukausku. Tiesa, keli 
yra seni laisvamaniai keleivi
niai, apie kuriuos seniaus jau 
rašyta, dabar ir jie pasitrau
kė. Bet ar ju, “laisvamaniu,” 
buvimas pateisinamas? Ne. 
Jie sulošė bjaurių demagogų 
rolę. Jie pagelbėjo suorgani
zuoti būrį tokių, kurie seniaus 
niekur nepriklausė. Pagal 
“laisvamanių” atsivertimą prie 
“dievo,” daugelis yra skau
džiai pinigiškai nuskriaustų. 
Tūli skolinę nemažas sumas 
pjnigų, šiandien neatgauna. 
Galimas daiktas, kad greitai 
visai užsidarys tautiškas kam
pelis. Kiek tuomet liks prara-

dybė ir skurdas nuo žemės? 
Ar tai jau jie nėra girdėję 
draugijų, organizacijų ir par
tijų, kuriose būnant galima 
darbuotis toje linkmėje, jei 
jau, daleiskim, jie galvoja 
apie ką nors gero del skur
džių klasės? Bet nieko pa
našaus pas juos nėra. Jie ne- 

inori glaustis prie darbininkiš
kų draugijų, kad dirbti nau
dingą darbą.

Dabar pašelpų teikimas nuo 
10 iki 50 metų su tokia mo
kestine, tai nesąmonė, kad ga
lėtų išmokėti pašelpas. Apart 
to, ar reikalinga lietuviams 
naujų pašelpinių draugijų? 
Kiek jų čia yra, kiek skurdo 
verčiamos jau susijungė visose 
miesto dalyse. Daug su aug- 
štesne mokestim, turinčios sa
vo namus ir tai vos gyvuoja. 
O čia, pagal žukauskinį pa
laiminimą, svietą mokins, ka
rus ir skurdą naikins, ir dar 
pašelpą išmokės!

Patartina philadelphiečiams 
pasimokinti iš apsivylusių su 
Žukausko žadėtomis gerybė
mis, kad nenusivilti ir žadamu 
“tiesos mokslu” žukauskinių 
atskalų.

žinoma, dėka tokios įstaigos 
nepopuliariškumui, Mockaus 
prakalbos buvo suvis neskait
lingos. Jei išimti desėtką ki
tą bolševikiškų žmonių, tai pa
siliktų tik rengėjų saujelė.

Apie pačias prakalbas verta 
tiek pasakyti, kad, nors Moc
kus yra specialistas religijų 
kritikas, bet jis čia nerodė jo
kio pažangumo, kaip ir de- 
sėtkas metų atgal. Tiesa, sa
tyras neblogas, bet nei su 
moksliniu analizu, nei su poli
tikos jėga neriša savo kalbos. 
Ji tiktų daugiausia tokiai pub
likai, kuri, apart klebono, ne
girdi jokių prakalbų. Bet čia 
tokių žmonių veik nebuvo. Jei 
čia būtų rengta prakalbos į- 
tekmingesnės draugijos, žino
ma, būtų buvę pasekmės kito
kios. M. Sūnus.

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais: 
1218 So. 10tb St.. Camden. N.

Skaitykite ir 
Platinkite 
Savaitraštį

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 

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

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

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

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas Savaitė ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau į- 
vairių svarbių žinių, negu ,pir
ma.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
yra vienintelis Sovietų Sąjun
goj lietuvių kalba laikraštis, 
kuris talpina daug įvairių žinių 
iš lietuvių kolonijų gyvenimo.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
teikia savo skaitytojams daug 
žinių iš politinio ir ekonominio 
Sovietų Sąjungos gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI 
bendradarbiauja skaitlingas 
korų darbkorų, proletarinių 
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas
valstietis, kokiam jis pasaulio 
krašte nebūtų, skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais 
naudingų žinių, feljetonų ir ei
lių.

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją,” tuo pačiu palai
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos 
tiejiais.
Užsisakyt 
ir šiaip

metams Amerikoje 
užsienyje kainuoja

2 doleriai, pusei metų 1 dol.
Užsakymus ir pinigus geriau
siai siųsti tiesiai "RAUDONO
JO ARTOJO” redakcijai pini
giniais laiškais šiuo adresu:

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos

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

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

OR. ZHVS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

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

Mes išmokiname taisyti Ir valdyti 
automobiliais į trumpiausj laiką. 
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. Nedėldienteis nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd AveM cor. 14tn 8t
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Lietuvaite Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedalio
mis nuo 9:30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS 
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

«■£•■’SWBraSiMi

< Puslapis Ketvirtas šeštad., Birželio 8 d., '

A. P. L. A. REIKALAI Paliko taip pat išdirbti planus suradus būdus iš parengimų 
jaunuolių klausime, .— kaip ,ir sutaupyti pinigų kelionės lė- 
kokiu būdu galima imtis orga- šoms.
nizatyvio darbo pritraukimui 
tų jaunuolių, kurie sutiktų pri
klausyti mūsų eilėse. Ir esu įsi
tikinęs, kad darbas bus džiu
ginantis.

Iš centro komiteto raportų 
patyrėme, kad buvo daug dar
bo laike pereitų mainierių 
streikų. Nuo 21-mo seimo iki

Šiame seime ir mūsų naujo
ji konstitucija vietoj centro 
lėšų padengimui narys mokėjo 
penkis centus į mėnesį, dabar 
turėsime mokėti po dešimtį 
centų. į mėnesį. Draugijos na
riai gali pasakyti, kad seimas 
ir seime dalyvaujanti delega
tai mūsų, organizacijos narius 
nuskriaudė pakeldami mokes
tis. Tačiaus nieko panašaus, 

ką i metai. ' Mūsų konstitucija nu-1 Mūsų organizacijos centro už- 
„ni.. laikymas lėšuoja apie 1,500

dolerių į metus. Kitokių įeigų 
tų lėšų padengimui mes ne
turime, kaip tik patys nariai 
turi sumokėti. Bet mes panai
kinome ekstra mokestis, kur 
kiekvienas narys turėjo mokė
ti padengimui kelionės lėšų 
delegatams. ■, 

‘ Paskutiniame seime, kuris 
buvo skaitlingas delegatais ir, 
iš toli atvykę, nariams reikės 
juos sumokėti. Ateityje to ne-

Visi Prie J^rbo.
Mūsų organizacijos 22-ras 

seimas pasibaigė "harmoningai. 
Delegatai ir delegatės išsiskir
stė pakilusiu ūpu dirbti del 
mūsų organizacijos gerovės. 
Konstitucija, kuri likosi priim
ta ir įeis į galią su pirma die
na liepos, bus pamatas mūsų
organizacijos bujojimui. Seno-:22-ro buvo mūsų organizaci- 
ji konstitucija į daugelį klau- joje persilaužimo laikotarpio 
simų visiškai neatsakė, I / 
naujoji į visus klausimus pa- sako, kad nariai nebūtų streik- 
sako aiškiai, suprantamai, be laužiai ir kiekvienas įstojantis 
jokių išsisukinėjimų. Dabarj turėtų tai įsitėmyti. 
kuopų veikėjų pareiga priimti Mūsų kuopos iki šiol ne- 
seimo nutarimus, kaipo gero- kreipė domės, kad pasidarius 
vę, delei mūsų organizacijos, kapitalo, idant pasiuntus dele-

Mūsų organizacija nėra tu- gatus į seimą, kadangi buvo 
rėjus plataus prakalbų mar- tarimas proporcionaliai visiem 
šruto gavimui naujų narių ir nariam padengti kelionės lė- 
organizavimui naujų kuopų. | šas. šiame seime ir mūsų nau-’ 
šis seimas padarė tokį tarimą joji konstitucija panaikina tą 
ir paliko centro pildomajam tarimą. Dabar kiekviena kuo- 
komitetui gyveniman įvykinti, t pa turės būti gyvesnė, kad

Sovietu Respublika ir Amerikos
Lietuviai Darbininkai

Rašo JULIUS DAUBARAS

(Tąsa)
Kooperatyvų Pagelba Važiuoja į Sovietų 

Sąjungą

kad Kazlauskas važiavo del pasipelnymo. 
Jei ne tas, jis būtų galėjęs dirbti, Koopera
tyvas darbą davė, bet jis norėjo šimtais 
gauti. Žmogus, jokio amato neturėdamas,j gclUH. ZjlllUįį UOj JUIyJLU cllllcl/UU 11UUU.1 vUlCl/lllclO}

Atsirado dar tokių gudruolių, kuriems | mano gauti šimtais rublių atlyginimo. Ir
1 kaip tik jam pelno tikslas nepasisekė, taip 

greit pradėjo viską versti kojomis augš- 
tyn... štai tau ir revoliucionierius! O vie
nok gal jis ne sykį pasakojo išvažiuodamas 
iš Amerikos, kad važiuosiąs padėti Sovietų 
Respub. draugams socializmą budavoti. To
kie “revoliucionieriai” mano, kad socializ
mą būdavo j a su baltom pirštinaitėm.

Na, ir kas iš tokio žmogaus liekasi, jei 
ne antisovietinis barškalas? Tokių atsiti
kimų mes turėjome nemažai. Q jūs irgi 
esate nemažai tų šiaudinių revoliucionierių 
barškėjimų prisįJjJdusę: Žinoma, hūo 'tokių 
pliurpalų-demorąljžatorių revoliucinis dar
bininkų judėjimas ir Sovietų Respublikos 
socialistinis kūrybos darbas neriukentes. 
Bet kam iš to nauda? ’Tįk darbininkų kla
ses neprieteliams ir tai tik laikina jiems 
nauda. >

Šiais metais, pavasarį bei vasarą, ren
giasi atvažiuoti iš Amerikos į Nikolajevo 
Lietuvių Plytų Kooperatyvą būrelis drau- 
gų-narių. Tarp važiuojančių, kiek paty
riau, yra tokių, kurie prisidėjo prie Koo
peratyvo tik todėl, kad atvažiavus į S. S. 
R. S. apsigyventi, nes kitaip tie draugai 
negali atvažiuoti del apsigyvenimo. Gimi
nės tuo reikalu nieko negalėjo pagelbėti, 
tai prisišliejo prie Kooperatyvo. Organi
zatoriai to Kooperatyvo grupės važiavimui 
į Sovietų Respubliką Nikolajeve turėtų ge
rai apsižiūrėti ir gerai ištirti, kas tikrai 
važiuoja, kad padėjus Nikolajevo plytų Ko
operatyvo draugams užbaigti statybos dar
bą ir tvirtai su pasiryžimu tęsti socialisti
nį kūrybos darbą. Aplamai, priimti į Ko
operatyvą, kas tik nori, neištirti, ar jis tin
ka ir kokiu tikslu važiuoja, tai būtų klai
da iš organizatorių puses. Taipgi tie, ku
rie yra Amerikos Komunistų Partijos na
riai, turi pasiduoti Partijos disciplinai. Tie, 
kurie atvažiuoja be partijos leidimo, kaipo 
dezertyrai, turėtų žinoti, kad į tokius čia 
darbininkai blogai žiūri...

Mano nuomonė del viršminėtų ir ne
minėtų priežasčių, visai nėra Reikalo orga
nizuoti Amerikoj kooperatyvus ir važiuoti 
į Sovietų Respubliką. Draugai norėdami, 
gali ir kitokiu būdu pagelbėti Nikolajevo 
ir kitų vietų lietuvių bei kitų tautų darbi
ninkų Sov. Rusijoj suorganizuotiems - koo
peratyvams, su kui’iais turi ryšius. Jei 
draugams yra atliekamų—sutaupintų dole
rių, turėdami ryšius su Nikolajevo drau
gais, galėtų jiems prisiųsti savo pajus po 
500 dolerių bei sudėję tuos pinigus, galėtų 
nupirkti mašinas, kurios būtų reikalingos 
tiems draugams, o su pinigais galėtų tro
bas statyti ir t. t. Tai būtų dvejopa nau
da, kaip Sovietų Respublikai, taip visam 
darbininkiškam judėjimui. Viena, jūs 
draugai, su savo sutaupintais centais pri- 
sidėtumėte prie socializmo budavojimo So
vietų Respublikoj, o antra, pasilikę' buržu
azinėje šalyje—Amerikoj—kovodami po 
vadovyste Aųierikos Komunistų Partijos, 
ant revoliucinio klasių kovos lauko, suloš- 
tumėte rolę pagreitinimui Amerikoj socia- 
lės revoliucijos.

(Tąsa bus).;

giminės bei draugai nepasižada, o ir negali 
pagelbėti atvažiavusiam apsigyventi ant vi
sados Sovietų Sąjungoj, tai tokie išgudra- 
voja naują būdą. Nežiūrint, kad partija 
neleidžia, draugai bei giminės gyvenanti 
Sov. Respub. nepataria (O nepataria todėl, 
kad Amerikos draugai, nepripratę prie mū
sų sąlygų, kaip jau viršuj minėjau) važiuo
ti, tai jie įsirašo į kooperatyvą. Na, ir at
važiavę galvoja: jei patiks ir biznis eis ge
rai, gyvensiu, o jei ne—sugrįšiu atgal. 
Prie to dar apsirūpina gatavaLįvairiais do
kumentais. ; į J

Jie mano atvažiavę su pagelba brolio, 
sesers bei gero draugo įsitaisyti gerą dar
bą, o po to už kiek laiko pareikalauti iš sa
vo kooperatyvo įmokėtų pajų. Turiu pa
sakyti draugams, kad niekas negali gauti 
darbą su pagelba giminių bei draugų; dar
bai gaunami tiktai per darbo biržą; kas 
apeina įstatymus be darbo biržos, tas teis
mo keliu gauna nešti bausmę. Arba, atva
žiavę su kooperatyvu, pradėję dirbti, susi
duria su naujai organizuoto kooperatyvo 
sunkenybėmis ir trūkumais. Nupuola dva
sioje, liekasi be energijos. Visur mato tik 
kitų klaidas. Vietoj to, kad stot su di
džiausia energija prie statybos darbo, prie 
prašalinimo klaidų ir visų tų trūkumų, pra
deda sėti demoralizaciją, iš ko pasidaro 
tikra buiza. Kam iš to nauda ir kur čia 
socializmo būdavo j imo darbas? O tokių 
demoralizacijų, dezorganizacijų pergyveno 
Nikolajevo Amerikos draugų suorganizuo
tas plytų Kooperatyvas. Man teko kalbėtis 
tuo reikalu SŪ vienu buvusiu veikliu Ameri
kos draugu, kuris yra Kooperatyvo nariu 
ir jame visą laiką dirbo. Dabar tas drau
gas atvažiavo į Maskvą, pastojo į Vakarų 
Europos Tautų Mažumų universitetą. Tie 
draugai, tikrai galima pasakyti, su didžiau
sia energija ir pasišventimu ir sunkiausio
se sąlygose dirbo ir dirba prie socialistinio 
ūkio statybos darbo. Jie daug pernešė 
įvairių kliūčių, trūkumų, ir, kaip minėjau, 
del nekuriu šiaudinių revoliucionierių de
moralizacijos.

Bet jie per savo pasiryžimą ir leninis- 
tinę ištvermę Kooperatyvą pastatė pavyz
dingu visiems tiems dezertyrams-pabėgė- 
liams, kdrie pranašavo Nikolajevo Lietu
vių Plytų Kooperatyvui mirtį. Saujelė A- 
merikos draugų su pagelba Sovietų Respu
blikos parodo visiems socializmo budavoji- 
mo priešams ir silpnadvasiams, kad darbi
ninkų klasė, su pagelba savo valdžios, be 
pagelbos buržuazinių galvočių, gali ir pa
statys sau naują gyvenimą — 'socializmo 
tvarką.

Pereitą žiemą su kokiu tai kooperaty
vu buvo atvažiavęs koks tai Kazlauskas, 
Na, ir kas atsitiko? Buto negauna, Koope
ratyvas, girdi už darbą mažai mokąs—ne
patinka. Nori grįžti atgal, o Įmokėto pa
jaus neduoda. Susikalbėti rusiškai negali. 
S u s i p y ksta—skundai, nervavimasis, ke
lionės ir t. t. Su pągelba draugų, pinigus 
atgauna iš Kooperatyvo. Grįžta atgal. Bet 
čia vėl kliūtis su dokumentais ir doleriais... 
Šiaip taip susitvarkęs išvažiuoja. Matytis,

bus ir mes visiškai narių ne- 
nuskriaudėme. Reiškia, bus 
taip, kad nariai nesumokės, 
nieko daigiau.

Toliau turiu priminti ir tą, 
kad šis seimas buvo pavyzdin
gas, tvarkus ir padaryta daug 
naudingų tarimų. Tie tarimai 
bus gyveniman įvykinti iki se
kamo seimo. Jeigu mūsų orga
nizacija nuo 21-mo seimo iki 
22- ram pakilo šešiomis kuo
pomis ir apie po šimtą narių 
ir trimi tūkstančiais kapitalo, 
tad mūsų visų pareiga per 
šiuos metus išauginti organi-

Prie mūsų 
para- 
kurie

zaciją dvigubai, 
konstitucijos priimtas 
grafas ‘organizatorių, 
prirašinės naujus narius, 
kiekvieną prirašytą naują na
rį organizatoriai aplaikys po 
50 centų. Čia kiekvienos kuo
pos pareiga pasirūpinti tuo 
taip svarbiu darbu.

Mūsų naujai išrinktasis cen
tro komitetas davė garbės žo
džio pareiškimus, kad jie bus 
darbštūs, veiklūs mūsų orga
nizacijos vadai ir tas būtinai 
reikalinga, kad paskatinus ki
tas mūsų vienetas prie smar
kesnio darbo ir, kiekvienam 
aišku, kad nuo centro valdy
bos daug priklauso veiklumas 
ar neveiklumas kitų mūsų vie
netų.

Santaika mūsų APLA. kuo
pose turėtų būti kuo geriau
sia. Savitarpiniai nesutikimai 
turi išnykti. Aišku, savitarpi
nė kritika būtinai reikalinga, 
bet ypatiški užsipuldinėjimai 
turėtų būt padėti į šalį.

A. Matulevičius.

“Vienybėje” tūlas Svečias 
išgarbina Juozą Millerį, kuris 
dabar nusikraustė į Cliffside, 
N. J., ir ten užsidėjo biznelį ir 
sako, kad jis čia gyvendamas 
buvęs* tikras lietuvių patriotas 
ir darbavosi del lietuvių.

Jau tik jo pavardės išsiža
dėjimas parodo, koks jis lietu
vių patriotas. Jo tikra pavar
dė buvo Kirša, bet persikrikš
tijo Mil leriu. Kad jis visą lai
ką buvo lietuvišku fašistu, tai 
to niekas neužginčys, vienok 
apie tai Svečias 
mena.

Svečias sako, 
čia pągelbėjęs
kliubą, buvęs jo steigėju ir 
pirmininkavęs.

Kada kliubas steigėsi, tai 
tas Milleris dar buvo Kirša, 
jaunas vaikėzas ir prie kliubo 
nepriklausė. Pažymėsiu, kaip 
jis ir pirmininku patapo.

Kliubo pirmininku 1927 me
tais buvo Magis, pagelbininku 
Ig. Kartonas. Magini išvažiuo
jant į Latviją, jo vietą užėmė 
pagelbininkas Ig. Kartonas. 
Po susirinkimui Milleris per 
visą mėnesį agitavo savo pa
sekėjus, kad į sekantį susirin
kimą ateitų daugiau jo šali
ninkų ir kad iš pirmininko vie
tos prašalintų Ig. Karloną. Jis 
savo tikslą atsiekė ir pats liko 
pirmininku.

Ką jis čia gyvendamas nu
veikė del lietuvių darbininkų 
labo ?

A. L. D. L. D. 172 kuopa 
1927 metais buvo surengus 
prelekcijas daktarui Kaškiau- 
čiui. Tai ponas Milleris su sa
vo sėbrais beleido žmonių į 
svetaihę. Tai vienas jo svar
bus darbas, kuriu omL lietuviai 
patriotai gali pasidžiaugti. 
Pereitais metais įvyko kliubo 
svetainėje prakalbos, kuriose 
kalbėjo Prūseika. čia vėl Mil
leris' ir kiti jo sėbrai norėjo 
prakalbas išardyti, bet savo 
tikslo neatsiekė, nes kliubo 
buvo nutarta, kad jeigu kas 
kels lermą, tuojaus tą išmesti 
per duris. Tai ve kokie jo nu
veikti darbai.

Dabar vietos lietuviai darbi
ninkai labai linksmi, kad savo 
tarpe neteko vieno darbininkų 
priešo.

Gegužės 17 d. įvyko kliubo 
susirinkimas. Buvo skaitytas 
laiškas nuo to Lietuvos baduo- 
lių komiteto, kuris per Smeto
nienę žada šelpti Lietuvos ba- 
duolius. Bet kliubas tą laišką 
atmetė, nes tuo Smetonienės 
komitetu nepasitiki. Nutarta 
sužinoti geresnį koipitetą ir 
per tą komitetą aukoti nuo 25 
iki 50 dolerių.

Dabar kliubp valdyba susi
deda iš gerų ir veiklių narių 
ir kliubo reikalus valdo gerai. 
Tik vienas dalykas čia jokiu 
būdu gyveniman neįvykdomas. 
Dveji metai, kaip išrinkta ko
misija iš 12 narių su j ieškoji
mui namo, bet niekad jokio 
raporto neišduoda. Tas nege
rai. Gerai būtų, kad sekan
čiame susirinkime kliubas šį 
klausimą pakeltų ir tinkamai 
apsvarstytų. Juk darbą reikia 
varyti pirmyn, o dabar išrodo, 
kad niekas nieko neveikia.

Motkos Sūnus.

kojusi savo pirmesniame susi
rinkime $5 Lietuvos baduo- 
liams ir $5 Gastonijos strei- 
kieriąms, bet matydami būtiną 
reikalą ir vėl remia. Tai yra 
girtinas dalykas, kad rūpinasi 
savo klasės reikalais. Dabar 
reikia priminti, kad viršminė- 
tam susirinkime prisirašė prie 
kuopos du nauji nariai ir nė-

Iš ALDLD. 11 Kuopos 
Susirinkime^

Gegužės 26 d. įvykęs susi
rinkimas, nors tai buvo ne
skaitlingas, bet gyvas įr pada
rė keletą gerų tarimų. Vienas 
iš svarbiausių, tai rėmimas 
darbininkiškos spaudos. Po 
plataus apkalbėjimo prieita 
prie sekamo išvedimo: nors 
visai mūsų spaudai reikalinga 
parama, bet atsižvelgiant į 
daromus puolimus ant mūsų 
dienraščio “Vilnies” iš reakci
onierių pusės ir kadangi “Vil
niai” reikia grumtis su tvir- 
čiausiomis priešų spėkomis, tai 
“Vilniai” pirmučiausia reika
linga parama dabartiniu lai
ku, todėl nutarta rengti pik
niką “Vilnies” naudai 18 d. 
rugpjūčio, Olympia darže, 
Worcester, Mass. Bet piknikas 
turės būti nepaprastas: bus 
kviečiami visi chorai ir kitos 
organizacijos dalyvauti. Bus 
dedamos pastangos šį pikniką 
padaryti visos Naujos Angli-j 
jos pikniku. Antras tarimas,1 
tai kova su reakcija šioje ša-’ 
lyje. Kuopa matydama daro-! 
mus puolimus ant darbininkų 
veikėjų, kaip tai, drg. Kan-! 
ter byla Mass, valstijoje, nu
tarė paaukoti $5 Tarpt. Dar
bininkų Apsigynimo I Distrik-' 
tui. Nors jau kuopa buvo au-'

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

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mžnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei- 

Schuylkill Avenue,
John Naujokas

kauskas, 214
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir ' pasekmingai 
miestuose parduoda; taip iy kati 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

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

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

Adresas:

Naujokų Cigaru Dirbėjai 
267 Division Avenue, Brooklyn, N.

ra mažiausios abejonėj k| 
sekančiame susirinkime p 
rašys daugiau, jeigu tik drat 
gai nors kiek pasidarbuos t 
me reikale, nes dirva lab 
plati ir kuopą labai lengv 
galima pakelti iki 150 narii

Korespondentą**^

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 653c

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia 
tus

8701

randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

asesmentų. Gatavi namai del pasirinki] 
4—5 ir 6 kambarius ant • išmokesčio ' ari

$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 augžčflau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių ■ 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant ■ išmokesčio 1 atlha pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo anv jūsų | 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant menesi ’

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 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.

Tel.: Greenpoint 9682

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus.f’Nau-. 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

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

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

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

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

Tai Tie Švelnūs Cigarai,! 
Kuriy Jūs PageidavotMENDELO

Padirbti iš suderintą 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipg' 
per paštą išsiuntinSjame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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Polemika ir Kritika
Bell Phone, Poplar 7641

WORCESTER, MASS.

Glavickas,

gaga.

Taipgi prisiminė, kaip

JAU ATSPAUSDINTA BROŠIŪRA
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Paraše A. BIMBĄ DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
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Baigus jam 

plojo publi-

Loyalty to America Declared 
Well Known

peckiotoju,
giriasi,

’lį 
ęT

False statements have been 
made during the past two 
iweeks and have appeared on 
vne Lithuanian population of 
this city. They can be con
sidered as nothing but an in- mo> 
suit: to the Lithuanians. No dinasi, komisija sufalsifikavo 
proof was or could be brought mano sakinius ir jau kolioja 
forth showing that the Lithu- mane _ 1________  i__ ____ ii__ ____

T WILKES-BARRE, PA.
! Ponios Casey Mitingas

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

'Jį

■this latest proposed lecture.
We protest against the kališką ---------------------------

statement appearing in the'kaip kiekvieno miesto ir mies- norint laimėti.

kaipo liberalas, pasakė radi-'turėjo bųti iššaukta ir kitų 
prakalbą. Nurodė, 'kompanijų darbininkai į strei-

Puslapis Penktas

rauskas, claiming there 
1,500 followers of 
among the Lithuanians of the 
city. There are 17 who are 
considered Lithuanians but 
who deny it and call Russia 
their fatherland.

We also protest against the 
statement given to the press 
that Lithuanian Alliance of 

I America, St. Casimir Society, 
Lithuanian Sons Society and 
the Lithuanian United Socie
ties were behind the Bimba 
movement. The Lithuanians 

iare not a perfect ^people but 
J we feel that they arc as near 

ta žinutė nesmerkia kliubą, l that stage as any nationality - • • . . . .1 . ' in fhn nAnnfru

Išgalvojo Užsiginti ir Meluoti

Veik po pusės metų laiko 
nuo tilpusios žinutės “Laisvėj,” 
gruodžio 15 d., 1928 m., iš
galvota parašyti “L.” red. laiš
kas, būk '‘Laisvės” korespon- 

. i dentas ką tai nemaloniai ap- 
^šmeižęsl Dabar patalpintasai 

“Laisvės” 127 num. laiškas, 
po kuriuo pasirašo A. J. Go- 
tautas, P. A. Dėdynas ir F. 
Skliutas, neva L. U. Kliubo 
komisija, kuri labai nevyku- 

mt,.y šiai teisina tulus kliubo lyde- 
riukus bei bando atšaukti 
“šmeižtą.” Pirmiausia, minė- 

kajpo organizaciją, tik tam *n ^e country.
* tikrus lyderių žygius. Reikia . The committee 

pažymėti, kad vienas iš jų tions included A. 
laiško komisijoje yra ir kurį A. Dedynas, J.

press purporting to have been telio viršininkai susitepė viso- 
made by Nicodemas Kuda- kiais graftais, o Washingtonas 

are už vis labiausiai. Jis nurodę, 
Bimba kaip republikonai, taip ir de

mokratai, vienodai susitepę 
visokiu aliejum ir smala. Gir
di, nelengva būti Washingto
ne. Jei tu nenori eiti didžių
jų ponų pareigas, tai “būsi ap
šauktas negeru republikonu ar 
demokratu. Rinkimuose nega
lima laimėti neturint organiza
cijos. Visa spauda esanti vie
nos kompanijos, Wall St., ne
žiūrint, kad korporacijos yra 
susiorganizavę po įvairiais 
vardais. Nors republikonai ir 
demokratai turi savo laikraš
čius ir jie laike rinkimų peša
si, bet daugelyj atsitikimų bū
na, kad redaktorius būna tas 
pats, kuris rašo editorialus ry
te republikonams, o vakare 
demokratams. Nurodė, kaip

taip daug laiškas teisina (ki- J-_ Glavickas, A. Janusonia, vargingai gyvena darbininkai 
tuo tarpu paliksime). Ko-pVIiss Josephine Rudis (Rauk- pietuose, kurie dabar veda ko

respondento kalakutiškas ang- tite), John Dirvelis and L Pi- va prieš išnaudotojus ir kaip
lų kalbos supratimas pasilie
ka neužginčijamas ir kliubo 
komisijos. Jog namas buvo 
buvo užareštuotas (attach
ment) per W. H. Sawyer Lum
ber Co. ant $1,569.76.

Komisija begėdiškai 
užginčyti bei užsiginti,

• U. K. pirm. J. Dirvelis 
riausia kliubo galva;
veikęs L. U. Kliubo varde bei 

Y^-ve atstovaudamas p. A. Bim
bas deportavimo klausime bei 
pasirašęs po kokiomis rezoliu
cijomis.”

O kas čia ? štai iš vietinės 
anglų spaudos vasario mėne
sio 1926 m. “Gazette ir Tele
gram” rezoliucija. Pasiskaity
kite ir žiūrėkite, 
šęs:

anians were backing the pro
posed appearance of Bimba in 
this city on last Monday. The 
majority of the Lithuanians 
here are citizens of the United 
States and during the World 
War displayed their loyalty 
by sending approximately 450 
<ien from this city to the 
Army and Navy.

As a nationality they have 
always been law-abiding. 
While Bimba may have bepn 
brought here some years ago* 
by a small number of so- 
called Lithuanians who claim
ed Russia as their mother 
country but never acknowl
edged Lithuania as their na-y 
tive land, not even that small 
clique had anything to do with

i jie begėdiškai valdžios puola- 
imi, kaip kompanijos deda pa- 

Kokiems galams ji buvo rei-' stangas, kad iš Naujosios Ang- 
kalinga? įlijos išgabenus kuo daugiausia

Tai ve, kas meisteriai, nie- audeklo industrijos į pietines 
keno neprašyti, nei įgalioti, to- valstijas, nes ten pigi darbo 
kias rezoliucijas gamino sve- spėka.
timtaučių spaudai laike Bim- sunkiai kovojo mainieriai pra-
bos areštavimo. Po to, kai I 
viršminėta rezoliucija tilpo, tai 
tūli “geradėjai” ir aukas bu
vo pradėję rinkti apmokėjimui 
kelionės lėšų, jei bus nuteistas 
Bimba išdeportuoti.

Pati rezoliucija parodo, kokis 
tas demokratiškasis valdyma- 
sis ir neturėjimas diktatorių. 
Tie sutvėrimai savo rezoliuci
joje savinasi net tas suminė
tas draugijas, prie kurių patys 
nepriguli. Jie didžiuojasi, kad 
laike pasaulinio karo daug lie
tuvių nusiuntė žudytis už ka
pitalistų reikalus. Aišku, kad 
tokie elementai pasidarbuos ir 
artimai būsimam kare, kad 
kuodaugiausia būtų paimta 
kariuomenėn lietuvių darbinin
kų.

Be to, mano žinutėj buvo 
pasakyta, minint Joną Dirve- 
lį: “Nes tada jis pasirašė re
zoliuciją Amerikai lojališku- 

o ne deportavimo. Va-

------ ! fanatiku, 
dergėju, tačiaus patys 
kad nieko nešmeižią.

Toliaus, kiekvienas 
galėjo suprasti, kad 
nedarė savo susirinkime nuta
rimą, kad Lietuvių Svetainės 
komiteto lapelius nusiųsti “Tė
vynei,” idant pastaroji šmeiž
tų, tačiaus lapeliai pasiekė 

kaip tos rezoliucijos 
spaudą.

Kalakutas.

Aci E. 26

Atgavo Sveikatą po Penkių 
Metų Kentėjimo

f - ' I UVL
' Poną* Oliva Nadeau, Whitcnsvllic, Ma**.. | |ri«> 
turėjo menką sveikatą per penkis melus, ir i 
jis bandė visokios rūšies gyduoles. bet ne- I 
gavo pagelbo*. kol ’tik nepradėjo vartoti 
Nuga-Tone. štai yra ‘jo patarimas silp
niem* ir liguistiem* Žmonėms: “Nuga-Tone 
man labai daug pagelbėjo. Dabar aš; mie
gu gerai ir turiu gerą apetitą. Per penki* 
metus- aš bandžiau visokia* gyduoles, bet be 
pasekmių, bet gaVaiT pagelbą, kuomet pra
dėjau vartoti Nufa-Tone. ' Aš dėkavoju už 
pagelbą. kurją gavau.” į

Virš 'miliona*, Žmdn)t;; taip kaip ir Po
nas Nadeau, turėjo menką sveikatą Bet jie 
pradėjo vartoti Nuga-Tone ir gavo geras 
pasekmes. Ta* turėtų Įtikinti jus, kad Nu
ga-Tone atlik* darbą. Nuga-Tone yra ne
palyginamo*. del silpnų, nervuotų. kurie tu
ri prastą apetitą, n’evirškinimą, gasų vidu
riuose, raugėjimą, inkstų, pūslės, ir kepe- 

trubeliu*. chronišką užkietėjimą, galvos 
skaudėj imą. svaitfulj, praradimą svarumo ar
ba panašius trubeliu*. Jei nesate sveikas, 
pabandykit Nuga-Tone ir persitikrinkit. Nu
ga-Tone yra parduodamas pa* visu* gy
duolių vertelgas. Jei jūsų vertelga neturi 
jų state, reikalaukit, kad jis užsakytų jų 
iš olselio vaistinė*.

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokio* kraujo ligos, skaudulių, 
skūro* ligų, vidurių, širdie* ar jaknų li
gų, inkstų ar pūdė* nesmagumų ir reu
matizmo, šaukitės prie manę*, o gausi
te sau naudos iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATIfiKA ATY- (J»-* M 
DA IR PATARNAVIMAS II Mil I 
IKI PAGYDYMO ^av.UV

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniai* nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.

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

Birželio 2 d. buvo noringas 
Irving Teatre. Pagąr pagar
sinimą visuose kapitalistiniuo
se laikraščiuose^/iai žmonių 
buvo nedaug. Buvo garsina
ma, kadbus J. L. Lewis, U. M. 
W. of A. prezidentas. Bet jis 
nepasirodė. Jis gerai žino, ko- 
...ą reputaciją turi mainieriuo- 
se, tat ir pabijojo pasirodyti. 
Mainieriai jį gerai pažįsta, kai
po unijos grioviką, mainierių 
reikalų išdaviką.

Thomas J. Kennedy, U. M. 
W. of A. sekretorius, kalba 
apie 15 minutų. Jis jokio į- 
spūdžio savo kalboj nepadaro. 
Išgiria Casey, kad jis buvęs 
vienas iš geriausių darbininkų’ 
prietelių, tat jo vieton reikią 
išrinkti Casey moteris į kon
gresą. Paverkšleno, kad re- 
publikonai stato savo kandida- 

jtą ir nori, kad būtų išrinktas 
del vienos priežasties, būtent, 
kad vedus kovą už rinkas, kad 
kietųjų anglių būtų galima 
daugiau išvežti į kitus kraštus, 
kad neleidus įvežti anglių iš 
Rusijos ir kitų šalių. 344 to
nai buvę įvežta 1928 metais į 
Suvienytas Valstijas, o išvežta 
5,000,000 tonų anglių. Ir tuo- 
mi baigė savo kalbą, nieko ne
prisimindamas apie padėtį 
mainierių ir jų dabartines są
lygas.

Kalba Burton K. Wheeler, 
senatorius iš Montana. Jis,

eitoj kovoj ir kaip jie buvo 
policijos ir kazokų trypiami. 
Kad j is ir Casey reikalavę iš-1 
tyrimo mainierių padėties ir 
tt. Bet kas tą kovą sutriuš
kino? Kas privertė mainie- 
rius priimti blogiausias sąly
gas ir už rhenkiausį atlygini
mą dirbti,—kalbėtojas neaiš
kino. Kad nesugadinus ameri
konams apetito apie šalies 
darbininkų padėtį, nusuko sa
vo kalbą į Chiniją. Nurodi
nėjo miestą paskui miestą, 
kaip Chinijos darbininkai gy
vena dideliame ir baisiame 
skurde. Senatorius sako, vie
nose miesto dalyse gyvena chi- 
nai baisiausiame skurde. Kur 
išmatas verčia, ten darbinin
kai grumiasi, kad tik kuriam 
pirmiaus pasigavus išmatų 
šmotelį, dėlto kyla barniai ir 
vaidai tarpe baduolių. Iš ke
lių paduotų jo pavyzdžių net 
šiurpas sukrečia, kuomet žmo
gus turi gyventi tokiose bai
siose gyvenimo sąlygose. Se
natorius Wheeler neprisiminė 
nei puse lūpų, kodėl Amerika 
ten siunčia kariuomenę ir pa
deda Chinijos ir visiems im
perialistams dar daugiau tuos 
žmones stumti į didesnį skur
dą ir vargą, o > kurie kovoja 
prieš tas baisenybes, tūkstan
čiais žudo. DeVyųiasdešimts 
nuošimčių žmonių' skęsta bai
siam skurde, o dešimts nuo
šimčių gyvena didžiausiame 
pertekliuje, gražiausiuose pa- 
lociuose, po 100 
kiekvienas vyras, 
kalbėti, ^markiai 
ką/"

' Vietos spauda
nešė link senatoriaus pasaky
tos kalbos. Trumpai pažymi 
apie jo prakalbą ir kelius pa
minėtus punktus apie šią šalį. 
Neprisimena nei žodelio apie 
pakeltas blogybes audėjų ir 
jų kovą pietinėse valstijose ir 
jų delegaciją, kuri lankėsi 
Washingtone. Jo kalba per
daug raudona jiems.

J. Pauliukas.

Bet rimto 
žygio nedarė U. T. U. virši
ninkai ir A. D. F. vadai. Strei- 
kieriai turi atkreipti atydą į 
Ų. T. U. viršininkus ir A. D. 
F. vadus, griežtai reikalauti, 
kad iššauktų ir kitų kompani
jų darbininkus į streiką kuo 
greičiausia. Neiššaukiant kitų 
dirbtuvių darbininkų į streiką, 
bus ilga ir sunki kova. Mai
nieriai irgi turėtų išeiti į strei
ką simpatijai audėjų, simpa
tijai savo vaikų, kad privertus 
kompanijas išpildyti reikalavi
mus.

Reikia pasakyti, kad N. A. 
U. organizatorė irgi neganėti
nai tvirta vesti darbui šioj 
apielinkėj, nes neturi ganėtinai 
patyrimo organizatoriaus dar
be, prie to, nėra kalbėtoja, 
kas, pasunkina N. A. U. pir- 
mynžangą.. Subdistrikto komi
tetas atvejų atvejais reikalavo, 
kad vėl sugrįžtų, drg. K. B. 
Karosienp šion apielinkėn, bet 
pasirodo, kad ją gyvenimo ap
linkybės pina namuose, neiš
leidžia į klasių kovos darbą 
tiek, kiek ji galėtų dirbti ir 
kiek ji, gali dirbti. Kiekvienas1

Audėjų Demonstracija
Kiek laiko atgal buvo rašy

ta apie šilko audėjų streiką, 
kad jie streikuoja ir kad strei
ką atėmė U. T. U. viršininkai, 
su policijos pagelba, nuo N. 
A. U. Jau dąugiaus kaip dų 
mėnesiai, kaip štreikuoja Hess 
Goldsmith Kompanijos audė
jai. ’ Nors netiesioginiai buvo 
bandoma sulaužyti streiką per 
pačius viršininkus, bet strei- 
kieriai nepasidavė ir nepasi
duoda. Kadangi daugumoje 
streikuoja mainierių vaikai, tai 
ir patys mainieriai prisideda 
prie vedimo streiko, eina ma
siniai pikietuoti.

Demonstracija buvo menka. 
Apie pora šimtų demonstravo 
iš 600-700 streikierių. Grupė 
tabako darbininkių lokąlo 59 
prisideda ir wienas mainierių 
lokalas. Silpnos demonstraci
jos sudarymas rodo vadų ne
gabumą vesti streiką sekmin- 
giaus. Dar daugiaus. Jau

s
i
5
8

geras bolševikas ir bolševike 
neturėtų užsidaryti namuose 
prie šeimyniško gyvenimo, ap
leidžiant svarbiausi savo užda
vinį—klasių kovą. Nors drg. 
K. B. Karosięnė dirbą ten, kur 
ji gyvena, bet tik tiek, kiek 
jai lieka laiko nuo kitų dar
bų. Ji turėtų pašvęsti visą sa
vo laiką einant organizatorė,s 
pareigas, nes turi ganėtinai 
gabumo ir sumanumo.

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

40 puslapių, didelio formato. 
Prenumerata metams $1, vięnas nu
meris 10c; užsieny j — $1.50, vienas 

numeris 15c.
“Tarpininkas” duoda $200 arba lai

vakortę į Lietuvą ir atgal—do
vanų.

“Tarpininkas” pagelbės jums apmo
kėti bilas. Įsigykit “Tarpininką” 
tuojau, tai sužinosit, kaip tą ga
lima padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLJŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLISV ■ r r .

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 |1.25e

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

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
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PLATINKITE
LAISVE

JUOZAS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. . Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje iauki- 
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ii už «ei 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439, South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone .Main
Bell___  .Oregon

9669
5136
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Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgas į revoliuciją nuo 1917 
metą iki šią dieną. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc- 
kiu kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tai į kairį, tai į dešinį. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
kūrybos, kaip jis laužė Komunistą 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagą ma- 
nievrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo koją kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistą Interna
cionalui ir Sovietą Sąjungai. Tada 
pasitraukė nuo jo grupė sekėją, ku
ri turėjo revoliucinės ištikimybės, ir 
Trockis pasiliko vienas, giliai įklim
pęs į kontr-revoliucinį dumblyną.

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

. kodėl buržuazija užtaria jį.
Brošiūra iš9 64 puslapių, kaina 20c.

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 eg
zempliorių, kainą 15 centų; kurie ims ne
mažiau 50 egzempliorių, kaina 12 centų. 
Kurie atsiųs užmokestį kartu su pareika
lavimu kalbamos brošiūros, tiems “Lais
ve” apmokęs persiuntimo kaštus.

Brošiūra bus gatava už dienos kitos. Be ati
dėliojimo siųskite užsakymus ir platinkite ją 
Gegužines šventės apvaikščiojimo reitinguose 
Tuojau siųskite savo užsakymą šiuo antrašu

l M U W VU W w W MM C/U ra MM W MU W ira W W Irti W W WM WIA!

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

TIrhan’e Cnlrl Pnurrlnrc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-UI IMU b UHU r UWUCI b bijo< Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo 1

Ilrlin I BY Tahę centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI UU L d A IdUb kitą 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
Maspeth, L. I., N. Y.

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 979$

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

____________________  ORDER BLANK ____________________
Siųsdami pinigus bu savo adresu, užrašykite:

Aš, žemiau pasirašę*, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurĮ malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, iu visai* nurodymai*, 
kaip vartoti.
Varda* —.. ——............... .—•——........    -........ ........ .........

No.

Miestai State.

St. or Ave.
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

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

New York City

MOKYKLA SU REPUTACIJA

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
FYTPA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki FA fnuhi 
LiAlIUi. Nuo 8 t. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c Jv VvIHU

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

Panedčliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS:
Panedčliais ir 

utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsjpėrimo: Rusiškas, Turkiškas, ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-3J BJorrell Street, tarp Cook ir Debcvoise Sts.

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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VIETOS ŽINIOS
Grafas Didelis Degtinės 
Šmugelninkas

de
a-

Sekmadienį Būkite 
Visi Maspethe

Aidas Skambės Huntingtone

Bus didelis ir iškilmingas 
piknikas naujam ir gražiam 
National Parke, kampas Clin
ton Ave. ir Willow Ave. VU 
si dalyvaukite, nes tai bus vie
nas iš gražiausių parengimų. 
Grieš didelė ir gera orkestrą 
įvairius šokius; parkas bus 

^gražiai išpuoštas. Kurie at
silankys, nesigailės, nes tai bus 
linksmiausias sekmadienis šį 
sezoną, 
pietų.

Jeigu 
piknikas
šalia parko yra didelė svetai
nė ir vietos užteks visiems.

M.

ir gerai įsi-

yra, rytoj, 
Choras va-

Francūzas grafas Fr. 
Maxence de Polignac liko 
reštuotas Savoy-Plaza Hotelyj, 
New Yorke, kaipo vadas būt- 
legerių šaikos. Jie esą įga
benę už milionus dolerių deg
tinės iš Europos į Jungtines 
Valstijas. Savo biznį varę su 
papirktos policijos žinia. Areš
tuota’ ir virš 30 jo sėbrų. Grar 
fas de Polignac yra kilęs iš 
augščiausios Francūzų 
nės aristokratijos.

teisėjus, kad negalima paleist 
drg. Shifriną be skaudžiausios 
bausmės.

Brooklyniečiai, eidami rinkt 
tam reikalui aukų, privalo 
kreiptis į komunistų raštinę, 
po num. 56 Manhattan Avę., 
Brooklyn©.

Naujas 53 Luby Viešbutis

istori-

Palei Broadway, New Yor
ke, tarp 55 ir 56 gatvių, bus 
statoma naujas 53 lubų vieš
butis, kuris lėšuos $10,000,000.

PARSIDUODA namai Cypress Hills,
2 šeimynų namas, maudynes, 

steam heat, elektra, garadžius, kai
na $9,950. 2 šeimynų mūrinis kam
pinis namas, 11 kambarių, elektra, 
steam heat, garadžius, kaina $13,500. 
Jei bus įmokėta .115,000, tai \ kaina 
bus $12,900. Richmond Hill, 2 šei
mynų, 11 kambarių, visi šviesūs, 
maudynės, elektra, garadžius, lotas 
30x100, kaina $9,700. Williamsbur- 
ge, 6 šeimynų mūrinis namas, po 
4 kambarius, maudynės, elektra, kai
na $9,950. 8 šeimynų, kaina $10,500. 
B. A. Zinis, 499 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. Jamaica 7394. 132-36

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium•X

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

Prasidės

tą dienai
vis tiek

2 vai.

ir lytų 
įvyks,

Po

nes

Darbo Federacija ir Policija 
Prieš Kailiasiuvius

500 policijos jau išanksto 
sumobilizuota prieš kairiosios 
Kailiasiuvių Unijos streiką, ku
ris įvyks greitu laiku. Repub- 
likonų dienraštis “Sun” rašo, 
kad Amerikos Darbo Federa
cija priešinsis tam streikui, 
žinomas audėjų streikų laužy
tojas Ed. F. McGrady, Fede
racijos organizatorius, atvirai 
pasakė, kad Federacija kovos 
prieš kailiasiuvių streiką, kai
po /vadovaujamą komunistų.

Kas dar neskaitėte “Lais
vėj” pranešimų, kurie tilpo 
praėjusias dienas, tai perskai
tykite šitą rašinėlį 
tėmykite.

Sekmadienį, tai 
*9 d. birželio, Aido
žinos dainuoti į huntingtonie- 
čių rengiamą pikniką. Kurie 
norite sykiu su aidiečiais link
smai laiką praleisti, tai ateiki
te šiandien po pietų arba va
kare ir užsisakykite vietą, kad 
galėtumėte sykiu važiuoti. ,

Užsisakyti galima pas ai- 
diečius arba “Laisvės” ofise. 
Busas išvažiuos nuo “Laisvės” 
namo 8 valandą ryte “šarp.” 
Pasistengkit ir' nesivėluokit 
būti laiku. Paskutinis paragi
nimas. Mes jūsų lauksim.

Jaunas Vincas.
PASTABA.—Ne visai gerai 

buvo nurodytas kelrodis į 
Huntingtoną važiuoti nedėlioj, 
9 d. birželio.

Turi būti taip: važiuoti rei
kia Jericho Turnpike 25-A ke
liu iki Depot Rd.; sukite po 
kairei. J. P. V.

Banko Plėšikas Reikalauja 
Pensijos iš Valdžios

Pikniko Rengimo Komisijai

4,000 dolerių metinės pen
sijos reikalauja iš N. Y. vals
tijos šmugelninkas Wardens, 
buvęs bankų superintendentas. 
Jis išsuko bent $40,000 iš City 
Trust Banko, kuris nusiban
krutavo per Warderio ir jo 
sėbrų žulikystes. Ne pensija 
jam išpultų, bet kalėjimas, jei
gu jis nebūtų stambus demo
kratų politikierius. Nachališ- 
kas to gaivalo drąsumas po to-

Lyros Choro piknikas bus 
15 d. birželio. Laikas jau 
trumpas, o komisija dar ne
pradeda garsinti. Jau laikas. 
Draugai, kurie esate komisijoj, 
imkitės už darbo. Garsinkite 
pikniką visokiais būdais, jau
pradekite rašyti į laikraščius, kiti šposų dar reikalaut pensi- 
Taipgi dar yra daug plakatij J°s- 
neišdalinta. Plakatai 
“Laisvėje.

Socialistas Shiplacoffas 
Parduoda Odos Darbininkų 
Streiką »

Namų Rakandų 
Darbininkų Streikas

TEATRASDAINOSMUZIKA

Italija Reikalauja Pinigų 
Savo Mirusių Piliečiu

Fancy Leather (Dailių Odos 
Dirbinių) Darbininkų streikas 
pačioj pradžioj yra parduoda
mas. Pardavikas yra socialis
tas A. I. Shiplacoff, tos unijos 
vedėjas. Masiniame savo mi
tinge streikieriai reikalavo 
paskelbt visuotiną streiką. O 
Shiplacoffas jiems pasakė: 
Nereikia visuotino streiko; aš 
parsikviečiu panelę Frances 
Perkins’aitę, atstovę New Yor
ko valstijos darbo departmen- 
to; jiųai bus tarpininkė, kad 
padaryt taika tarp odos dar
bininku ir fabrikantų.

Ta Perkins’aitė yra įrankis 
Tammany Hali valdžios šioje 
valstijoje. Ji nuo senai yra 
žinoma, kaip streiku laužyto
jai Jinai yra valdžios užlai
koma tokiam darbui, kaip kad 
Anna Weinstock’aite, su ku
rios pagelba vadai Amerikos 
Darbo Federacijos sulaužė au
dėjų streiką Elizabethtone, 
Tenn., . T

New Yorko valstijos vyriau
sybė nustebo,, kuomet Italijos 
valdžia pareikalavo sau $900, 
likusių po mirčiai darbininko 
Antonio Comincio. Jis netu
rįs jokių giminių ir nepalikęs 
testamento, kam tuos pinigus 
skiria,
palikimą 
kuri per 
$100.000 
piliečių, 
apystovose New Yorko valsti
joj. Italijos valdžia per savo 
konsulą tvirtina, kad jos pi
liečių pinigai Amerikoj, palik
ti be testamento, turi priklau- 
svt Italijos valstybės iždui. 
Dar nežinia, kaip šis ginčas 
bus išspręstas.

Tokiuose atsitikimuose 
pasiimdavo valstija, 
metus gaudavo apie 
nuo vien tik Italijos 
mirštančių panašiose

Virėjai Dedasi Prie Paprasty 
Valgyklų Streikierių

Per Dvieiu Vaikų Išdykumą 
Sužeisti 39 Žmonės
' Didelis darbinis automobi- 
lius-tfokas, dviejų vaikų paju
dintas, pasileido nuo kalnelio 
W. 134th St., New Yorke; su
kūlė du gRtvekarius ir sužei
dė 39 žmones. Automobiliaus 
vežėjas tuo laiku buvo nune
šęs j krautuvę dalį vežamų 
daiktu. Du mokyklos vaikai pa
stūmėję troką, įsikibo į jo už
pakalį, kad pasivėžinti.

Virėjų lokalas 719, priklau
sęs prie Amerikos Darbo Fe
deracijos, irgi prisidėjo prie 
streikuojančių valgyklų darbi
ninkų. ’ Darbo Federacija tu
rėjo tik virėjų, ir stalų patar
nautojų (veiterių) grupeles, 
suorganizuotas į savo unijas. 
Federacija nepaisė paprastų 
valgyklų darbininkų. Jinai 
dargi vertė virėjus ir veiterius 
streiklaužiauti prieš paprastus, 
dabar streikuojančius valgyk
lų vergus. Bet lokalo 719 pa
vyzdys rodo, kad ir virėjai ir 
kiti “augštesni” valgyklų dar
bininkai pradeda sprukti iš po 
geltonosios Darbo Federacijos 
sparno.

$86.000,000 Tunelis
Miesto valdyba nutarė pra- 

vęst tunelį pravažiavimui au
tomobilių. Jis eisiąs skersai 
New Yorką po 38-ta gatve, 
Drasitęsiąs po East River upe, 
ir jo šakomis galima būsią pa
siekt įvairias vietas Brooklyne 
ir Queense. Tunelis lėšuosiąs
$86,000,000.-

Streikan išėjo 100 darbinin
kų Miller Parlor Frame Kom
panijos, ' 340 .Morgan Ave., 
Brooklyne, kada kompanija 
norėjo įvesti 49 valandų darbo 
savaitę vietoj buvusių 44 va
landų. Matydama, kad darbi-1 
ninkai nepasiduoda, kompani
ja sutiko grąžinti 44 valandų 
darbo savaitę; bet pasirodė, 
kad numuša uždarbį, 
penkioms valandoms 
Todėl darbininkai ir 
streiką. Mitingus laiko 
num. 151 Clinton St.

Tag Day Vadavimui 
Draugo Shifrino

lygų 
darbo.

tęsia
po

“STUDIO MURDER 
MYSTERY”

“Studio žmogžudystės Pa
slaptis” atkeliavo j Brooklyno 
Paramount Teatrą, Flatbush ir 
DeKalb Avės. Sensacinis, vi- 
sakalbis judis, su kriminalizmo 
slaptybėmis, detektyvais ir 
karštais meilės prietikiais. Vai
dina pirmos rūšies aktoriai, 
iNeil Hamilton, Florence Eld
ridge, Chester Conklin (kome- 
dininkas) ir kti. Bet šios sa
vaitės programos “triupas” tai 
Rudy Vallee su savo muzika
liu vaizdeliu. Rudy Vallee 
publikai žinomas, kaipo lipš
nus radio dainininkas ir mu
zikantas.

PARSIDUODA farma, 225 akrai že
mės, 50 akrų girios, 100 akrų dir

bamos, visa užsėta, 75 akrai ganyk
los. Žemė labai gera. 20 karvių 
melžiamų, bulius, 14 telyčių, 400 viš
tų, ančių, 3 arkliai, traktorius ir vi
sos mašinos, kurios reikalingos dir
bimui žemės; 2 sodai, apie 200 vai
sinių medžių. Vieta graži, prie dide
lio ežero ir State kelio. Viskas par
siduoda už $15,000. Pardavimo prie
žastis—nesutikimas su partneriu.
Alex Zvirzdin, P. O. Box 145, Schuy
ler Lėkė, N. Y. 132-42

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
mą. J. Kentrus, 201 E 
Ave., Roselle Park, N. J.

Westfield
119-46

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika-
S., 114 

Tel.
?

417 Lorimer Street

™ Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

JUNIPER 7646/..

‘RALPH KRUCH
FOJOGRAFAS
65-23. Grand avenue

Įytf'. , . MASPETA..=N, Y. .

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
221 South 4th Street 
(Priešais "Bridge Plaza") 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: 
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir suba tomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniai! tik 
sulyg sutarties.

—------------------------------------ R

Telephone, Btagg Utt

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS •;'

(Undertaker) .

a

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

4

Šį šeštadienį ir sekmadienį 
New Yorke ir Brooklyne yra 
“Tag Day,” per kurią gatvėse 
renkama su dėžutėmis aukos 
delei paliuosavimol drg. Shif
rino, nario Bučerių Unijos kai
riojo sparno. Jam gręsia 20 
metų kalėjimo už tai, kad jis 
nukovė vieną iš socialistų už
siundytų, ginkluotų žmogžu
džiu, begindamas savo gyvybę. 
Kad jis buvo priverstas gin
tis, tatai paliudijo ir pora po- 
licmanų. Tačiaus socialistu ir 
fabrikantų advokatai įtikino

Tel. ofiso 7806-W. Namų 78d6-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.
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APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVŲ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite: 
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
< ' Brooklyn, N.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

•, . ^ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

’ Muzikos Teorijos 
L. Bernice šaliniūte

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

RADIO, RADIO ir RADIO
Dabar visi taip kalba. Tuomi remdamosi ir Ambrazaitis 
labai nupigino kainas ant RADIO ir ant daugelio kitų 
muzikalių instrumentų, o RADIO užlaiko geriausios rū
šies. Prie kitų yra ir Gramofonų. Maloniai užkviečįame 
visus del persitikrinimo.

' t JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street, į . . Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 9942

UŽ

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 24 kuopos susirin

kimas bus panedėlj, 10 birželio, Ger
vės svetainėj, 85 Hudson Ave., 8 
vai. vakare. Visi nariai ateikite, 
yra svarbių reikalų. Atsiveskit ir 
naujų narių. Sekr. M. Beal.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJTEŠKAU draugės Juzės Balukiū- 

tės, po tėvais Levuliūtė, iš Lietu
vos paeina Panaros kaimo, Liškavos 
parapijos, Suvalkų gubernijos (da
bar Alytaus apskričio). Seniau gy
veno Lawrence, Mass. Norėčiau su 
jąja susižinoti. Prašau atsišaukti 
arba kas apie ją žinote, praneškite 
šiuo antrašu: Ipolitą B., 996 DeKalb 
Ave., Brooklyn, N. Y. 135-36
PAJIEŠKAU MERGINOS arba naš

lės apsivedimui, apie 39 metų am
žiaus. Atsišaukit tik gerai užsilai
kančios. Geistina, kad su pirmu 
laišku ir savo paveikslų prisiųstumėt. 
T. Gelis, 147 W. 20th St., New York, 
N. Y. .134-35

Tel., Stagg 5878

LIETUVIŠKA
MOLLYN’S BARBER SHOP 

— ir — 
BEAUTY PARLOR

Šiais metais turime didelį specia
li nusileidimą ant 

PERMANENT WAVE
Pirma rokavome $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 nežiltų. Jei nenori būt žilas, 

tai nėra reikalo būti.
Išsikirpkite šį antrašą tuojaus. 

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer 
šalę aptiekos.

st.,

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS

NAUJAS PATARNAVIMAS
PASIRANDAVOJA puikus kamba

rys, atskiras įėjimas, yra steam 
heat ir visi parankumai. K. Ramo
nas, 304 Bedford Ave., 2 tropais, 
Brooklyn, N. Y. 134-36

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

ir
su

PARSIDUODA namas—saliūnas 
‘ 2 šeimynom gyvent ir štoras 

garadžium del 2 karų. Namas kam
pinis. Gera proga pirkti. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės šiuo 
adresu: A. Labanauskas, 264 First 
St., Elizabetįh, N. J. 133-35
PARSIDUODA atskiras namas, 7 

kambariai, maudynė, lotas 25x150.
Matyt galima nuo 12 iki 4 vai. die
ną. Kreipkitės po num. 219 Norwood 
Ave., arti Cypress Hill, Brooklyn, 
N. Y. 133-35

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.

PARSIDUODA NAMAI NUO $3,000 IKI $5,000
Parsiduoda pigiau, negu mokėta. Priežastį dažinosite 

ant vietos. Savininkai turi apleisti miestą; čia proga 
uždirbti: pirk ir parduok.

Ridgewoode, 6 šeimynų mūrinis namas, 2 Storai, kaina 
$13,000, įmokėt $3,000. 2 šeimynų mūrinis namas ir Sto
ras, prie storo 3 kambariai, kaina $9,000. 3 šeimynų mū- 

x rinis namas, visi įtaisymai, gražioj vietoj, kaina $13,500.
Cypress Hill, prie Forest Parko, 2 šeimynų namas ir ga- * 
radžius del 2 karų, mokėta $18,000, parsiduoda už $14,500, 
įmokėti $2,000. 2 šeimynų namas, be garadžiaus, kaina 
$9,000. Richmond Hill, 2 šeimynų mūrinis namas, gara
džius, tafcsų nereikia mokėti, kaina $11,500, įmokėti; 
$1,500. 2 šeimynų medinis naujas,namas, kaina $8,000.
1 šeimynos namas, kaina $6,200. Bay Ridge, 8 šeimynų 
mūrinis namas, po 5 kambarius, randos neša $250 į mė
nesį, kaina $15,500. Flatbushe, 2 šeimynij mūrinis na
mas, garadžius del 2 automobilių, kaina $11,000, mokėta 
$14,500. Maspethe, 2 šeimynų mūrinis hamas, driveway, 
kaina $9,000.

Aš žinau daug namų pardavimui. Dirbu prie insurance 
kompanijos, žinau namų, kurie parduodami delei mort- 
gičiaus neapmokėjimo, tat reiškia, kad savininkai turi 
apleisti savo namą už 30 dienų. Draugai, nepameskit 
mano adreso, kaip kada manysit pirkti namą, tai pirma 
ateikit pas mane, aš duosiu jums rodą dykai.

J. STANKUS
8448—63rd Rd., cor. Woodhaven Blvd., W. Forest Hill, N. Y 
, . Telephone, Newtown 5916

Atvažiuoti paę.mane: Imkit Jamaica eleveiterį arba 
Fulton (City Line), važiuokit iki Woodhaven Boulevard 
stoties, nulipę žeriiyn imkit busą. 134-35

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
les. 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.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Telephone, Greenpoint 232©

J. GARŠVA

Bū

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusios 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseUjomą, 
krikštynoms ir pasivažinljimamą.

231 Bedford Avenue X
Brooklyn, N. Y. 

264 Front Street 
Central Brooklyn, ( N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0788

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

Jūs pažįstate mus, mes pažystame jus, bet 
jau senai matėmšsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
4

• Maspeth, N. Y.

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi vieo- 

< kios mūsų vientaučių vartojamos žolčs, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kup- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 

i ir žemiau paduotus. I "
Apynių
Aviečių uogų
Anižių sčklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Džiugelių
Dagilių
Debesilų

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, |L00 ir daugiau.
Grybelių 

Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 

’ Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių

Debesilų Parušanijos ir
Garstyčių daugybę kL

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

mane, o aš visados kuogreičiaiisiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

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

Phone: Greenpoint 2017, 216f, 1114.

Lelijų šaknų 
Rūtą 
RoŽų 
Remunilių 
Seneso ploklčiukių 
Šalaviją 
Seneso lapeliu 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų ♦ 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių
apie kokią lietuvišką

MBBuaai
<. t

r




