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priežasties balto teroro, bet 
ji auga narių skaičiumi, 
[taipgi auga ir jos įtaka.

Paleista paskalai, kad Klara 
Zetkina, žinoma Vokietijos ko
munistė, susipyko su Kominter- 
nu ir jau skiriasi su juo.

Nieko panašaus nebuvo. Savo 
laiške j “Rote Fahne” redakci
ją ji sako, kad tai Berlyno so
cialdemokratinio “Vorwaerts” 
plepalai. Jeigu pastaruoju lai
ku ji labai mažai veikia, tai del 
nesveikatos. Čia, Amerikoje, 
tuos gandus skleidė ne tik “Gri- 
goj ienos. *’

K. Zetkina.
Maskvos ALDLD Kuopa.
Mykolas Mizara.
“Tarpininkas.”

Rašo L. Pruseika

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Maskvos ALDLD kuopos Chinijos Darbininkai Skelbs
Streikus

Drg. P. žalpis praneša, kad 
prie \ 
jau priguli 25 nariai. Tai jau 
pusėtinas skaičius. Bet mes 
dar negavom narinių mokesčių.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasauli!

No. 177

$
Chinijos darbininkai taip

gi rengiasi prie Rugpjūčio 
Pirmos, tarptautinės darbi
ninkų dienos » kovai prieš 
karą. Chinijos Komunistų 
Partija ir Raudonos Darbo 
Unijos organizuoja darbi
ninkus del anti-karinių de
monstracijų. Atsišaukia, 
kad darbininkai ta diena 
paskelbtų streikus.

Chinijos darbininkų ir val
stiečių Raudonoji Armija 
dabar turi užėmus pusę Fu
kien provincijos ir eina pir
myn į šiaurius. Chinijos

Kuomet mirė J. Neviackas, 
vienas iš “Laisvės” įkūrėjų, tai 
ties jo kapu mes negalėjom pa
sakyti gero žodžio. Jau 1915 m. 
pabaigoje visiems buvo aišku, 
kad jam ne vieta “Laisvėje,” o 
pradžioj 1916 m. jisai jau per
siskyrė su “Laisvės” bendrove. 
Jau tuomet mums buvo aišku, 
kad tai yra pinigo žmogus.

Nesenai mirė kitas “Laisvės” 
įkūrėjas, Mykolas Mizara (Ro
jaus brolis). Jisai nebuvo po-i 
litikas, neigi rašytojas. Jis dir
bo “Laisvės” spaustuvėje. Išė
jęs iš “Laisvės” jisai visuomet 
idėjiniai mums pritarė.

Mykolas buvo, kaip- čia pasa
kius, “self made man,” pilnas 
originalaus sąmojaus ir labai 
drąsus. Jisai* labai daug skai
tydavo. (

1912 metais, kada aš pristo- i Atsišaukimas į New Yorko 
5«u prie “Laisvės,” jos medžia
ginė padėtis buvo baisiai bloga. 
Tų metų vasarą partneriai be
veik negaudavo algų.

Beveik kas vakarą mudu su 
Mykolu vaikščiodavom So^-Bos
tono Broadway iki City PftU't- 
Man jau išrodė, kart "mano re
putacija, kaipo redaktoriaus, ei
na ant šono. O jis buvo nesu
laužomas optimistas. Išeisim— 
sako—kad ir čia dar taip! Ir 
išėjom. •

Jau vieną bolševiką pradeda 
ir “Naujienos” girti. Tai Kra- 
siną. Kodėl? Todėl, kad jis 
jau mirė.

Tūli ALDLD nariai mano, 
kad jie gali susikurti šioj Drau
gijoj savo klikas ir savo sklo- 
kas. Jie veda liniją prieš Ko
munistų Partiją. Tokie nariai 
eina pavojingu keliu. Juos rei
kia persergėti. Su tokia ten
dencija Draugija, kaipo tokia, 
niekuomet nesutiks.

Pas mus yra užtenkamai dar
bininkiškos demokratijos ir sa
vivaldybės, bet nebuvo ir nebus 
teisės vesti klaidinga linija, 
skirianti mus nuo komunistinio 
judėjimo.

Didysis Worcesteris vis ma
žiau duoda apie save žinoti. O 
paskui dar sako—nekritikuok 
juos!

Kuomet “Tarpininką” /giria 
toks fašistuojantis laikraštis, 
kaip “Tėvynė,” tai tas tik pa
rodo, kokiu “bepartyviu” laik
raščiu yra “Tarpininkas.”

Gerų norų neužtenka, broli 
Kupsty! Būklės sąlygos ir ta
riamojo bepartyvumo miglos 
stato -“Tarpininką” anapus ba
rikados.

Darbininkus
Komunistų Partijos Ant

ras Distriktas išleido atsi
šaukimą į New Yorko ir 
apielinkės darbininkus del 
Rugpjūčio Pirmos. Atsišau
kime nurodoma, kaip impe
rialistai rengiasi prie karo, 
kaip bando išprovokuoti ka
rą prieš Sovietų Sąjungą, 
darbininkų valdomą šalį.

Ypatingai šiuo tarpu dar
bininkai visam pasauly turi 
sukrusti kovoti prieš kabą. 
Atsišaukimas sako New 
Yorko darbininkams:

“New Yorko .darbininkai! 
Rugpjūčio Pirmą pasaulio 
darbininkai nuskyrė kaipo 
specialę dieną mobilizavi
mui darbininkų spėkų ir de
monstravimui prieš imperia
listų rengiamą karą, prieš 
atakas ant Sovietų Sąjun
gos, už gynimą mūsų Socia
listinės Tėvynės.

“Masinėj konferencijoj 
ketvirtadienio vakarą nu
tarta, kad visi darbininkai 
privalo mesti darbą Rugpjū
čio Pirmą, 4 vai. po pietų, 
privalo dalyvauti demon
stracijoj ant Union Square.

“Maršuokite iš dirbtuvių 
į Union Square!”

Brooklyn, N. Y„ šeštadienis, Liepos (July) 27, 1929

BALTAGVARDIEČIAI IR CHINIJOS
M1L1TARISTA1 ŽIAURIAI KANKINA 

SOVIETU PILIEČIUS MANDŽŪRUOJ
Provokaciniai Aktai Gali Pri versti Sovietus Pasiyąt Armi

ją Gelbėti Savo Pilieč ius, Sako Pranešimas

Mušeikos Vėl Bandė
Užpulti Gastonijos

Streikieriu Koloniją

“Balsas” yra. tos nuomonės, 
kad pas buržujus negalima pa
simokinti literatinės kalbos. \Aš 
nieku būdu nesu garbintojas 
Kauno literatinių madų. Bet 
daug ko mes visi išmokom iš 
Rygiškių Jono, iš žemaitės raš
tų ir tt. Ir dar mokinsimės. 
“Balso” redaktorius taip-pat 
per penkis metus išmoko vieną 
žodį “glaudžiai”... Tik tą vie
ną. ..

I
Gabena Amuniciją Chinijon
BERLYNAS. — Vokieti- 

jos komunistų dienraštis 
“Rote Fahne” pranešė, kad 
North German Lloyd laivas 
Falke, 9000 tonų, išplaukė į 
Shanghajų liepos 19 d. ir iš
gabeno amunicijos Chinijos 
valdžiai.

“Rote Fahne” sako, kad 
Vokietijos prieplaukos dar
bininkai Hamburge atsisa
kė lioduotj laivą, tai laivas 
nuplaukė į vieną Lenkijos 
jortų, kur jį priliodavo len
kai.

GASTONIA, N. C.— Per
eitą antradienį mušeikos vėl 
bandė užpulti Darbininkų 
Tarptautinės Pašelpos šėtri- 
nę koloniją. Beveik visi vy
rai streikieriai buvo išėję į 
masinį mitingą prie Rex 
dirbtuves. Jiems nesant, na
riai “komiteto vieno šimto” 
ir specialiai nuskirti šerifai 
važinėjo aplink šėtras ir 
grasino sunaikinti.

Naktį nariai “komiteto 
vieno šimto” slankiojo neto
li miško. Tapo iššauta kele
tas šūvių. Manoma, kad 
Loray dirbtuvės gengsteriai 
paleido šūvius.

Tom Rankin, vienas iš 
grupės policistų, kurie už
puolė streikieriu koloniją 
birželio 7 d., yra paliuosuo- 
tas po $2000 kaucija, kal
tinamas užpuolime pavojin
gu ginklu ant vieno Gasto
nijos dąktaro.

Jis rezignavo iš policijos 
vietos delei kilusio skanda
lo, kaip Tarptautiniam Dar
bininku Apsigynimui 
sužinoti.

šaukia į Teismą 
Gubernatorių

Pranešama, kad įkalintų 
streikieriu advokatas gavo 
pranešimą iš Gaston pavie
to augštė^nio teismo rašti
ninko, jog North Carolina 
gubernatorius Max Gard-

teko

Gubernatoriui įsakoma pri
statyti laiškas, kurį parašė 
jam vienas streikieris, nu
rodydamas, kad užpuolikai 
sudaužė seną unijos raštinę 
ir rengiasi užpulti ant nau
jos streikieriu įstaigos. Ta
me laiške buvo pranešta, 
kad jeigu streikieriai ne
bus apsaugoti nuo užpuoli
kų, tai jie pasiims ginklus 
ir patys save ginsis.

Dr. John Randolph Neal, 
streikieriu advokatas, tre-
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Čiadienį pareiškė:
“Kadangi prieš tris iš 

svarbiųjų liudininkų, Ran
kin, Roach ir Gilbert, kurie 
yra parinkti liudyti prieš 
streikierius, yra tokie kalti
nimai, tai aišku, kad nega
lima patikėti jų liudijimui.” 
(Jie yra kaltinami puolime 
su tikslu mušti.)

Bet tai jau žinomas fak
tas, kad kapitalistiniai teis
mai mažai tepaiso apie bū
dą ir reputaciją tų liudinin
kų, kurie yra pastatyti liu
dyti prieš darbininkus. 
. Visai Amerikos darbinin
kų klasei labai gerai žino
ma, kad Mooney ir Billings 
dar tebelaikomi kalėjime, 
nepaisant to fakto, kad jie 
yra nekalti ir kąd prieš juos 
melagingai liudijo • žemiau
sios rūšies niekšai.

Sovietai Planuoja Išleisti 
Vidujinę Paskolą

Anglijos Mainieriai Reikalau
ja Sutrumpinti Darbo 

Valandas

MASKVA. — Penktadienį 
čia plačiau sužinota apie 
Chinijos militaristų provo
kacinius žingsnius Mandžu- 
rijoj, palei Chinų Rytinį 
GeHžkelį.

Pranešama, kad balta
gvardiečiai rusai ir Chinijos 
valdininkai brutališkai kan
kina Sovietų piliečius. Pra
nešimai sako, kad tęsiasi 
masiniai areštai, baltagvar
diečiai ir Chinijos militaris- 
tai suimtus Sovietų pilie
čius muša, kankina; bruta
liškai kankina rusus darbi
ninkus, kurie atsisakė dirb
ti prie gelžkelio nuo per
traukimo diplomatinių san- 
tikiu. v

Keturiasdešimts Sovietų 
darbininku suareštuota Po- 
graničnoj; visi jie buvo su
rakinti retežiais ir alkani 
buvo gabenami į Charbiną.

O tuo pačiu sykiu apsigin
klavusių baltagvardiečių 
būriai veržiasi Sovietų .teri- 
torijon.

Sovietų žinių agentūra 
Tass praneša, kad Sovietų 
muitinės viršininkai Blago- 
vieščenske surado ginklų ir 
kitokių kontrabandos daly-

kų Chinijos konsulato virši
ninkų bagažuose prieš jų iš
važiavimą 4 Mandžuriją po 
nutraukimo diplomatinių , 
santikių.

v INekurtuose bagažuose, | 
ant kurių buvo pažymėti j 
“konsųlariniai archyvai,” at- j 
rasta 42 šautuvai, nemažai } 
kulkų; taipgi atrasta kito- 
kių kontrabandos daiktų.

• Kuomet tokia padėtis ran
dasi prie rubežiaus, kuomet 
Chinijos militaristai su bal
tagvardiečiais daro visokias 
provokacijas, tai bile kada 
gali įvykti susikirtimas ant 
rubežiaus. Sakoma, kad 
Sovietų armijai gali prisiei
ti įsiveržti į Mandžuriją 
gelbėti rusus darbininkus, 
kuriuos baltagvardiečiai su 
Chinijos militaristais bruta
liškai kankina. Tačiaus So
vietu valdžia vra išreiškus, 
kad Sovietų armija nesiverš 
Chinijon, jeigu Chinija ne- į 
pradės atakuoti. ...

Japonijos karo ofisas 
penktadienį užginčino pra
nešimus, būk ties Manchuli 
miestu įvykęs susikirtimas 
tarp Sovietų ir Chinijos ar
mijų.

Buenos Aires, Argentina. 
—Penktadienį Rosario ir 
Santa Fe prieplaukų darbi- nėr yra šaukiamas kaįpo 
ninkai paskelbė generalį liudininkas 
streiką.

Londonas.— Anglijoj grę- 
sia lokautas 500,000 audiny- 
čių darbininkų.

į ' streikieriu 
teismą, sekantį pirmadienį.

Maskva.— Sovietų valdžia 
nutarė išleisti su rugsėjo 1 
d. nkują nuo taksų liuosą 
750,'000.000 rublių “ ($375,- 
000.000) industrializacijos 
paskolą. Paskola bus išlei
sta lioterijos 
pamatu.

ir nuošimčio

t

LONDONAS. — Anglijos 
mainierių Federacija pa
siuntė MacDonaldo valdžiai 
reikalavimą, kad būtų pa
naikintas 8 valandų darbo 
dienos įstatymas del mainie- 
rių ir kad darbo diena būtu 
sutrumpinta. Taipgi fede
racija nutarė reikalauti, 
kad algos būtu pakeltos.

Valdžia visaip sukinėjasi 
ir nenori išpildyti mainie
rių reikalavimo. Ji sako, 
kad jeigu tas įstatymas bus 
panaikintas, tai nemažai 
kasyklų bus uždaryta, ang
lis pabrangsianti ir padėtis 
pablogėsianti.

300,000 Žiūrėjo, Kaip Popie
žius Išlindo iš Vatikano

Uždarytų Bankų Kompanija 
Pateko j “Resyverio” Rankas

SAKO. SOVIETAI 
LAIKYSIS SAVO 
NUSISTATYMO

v TOKIO, Japonija. — Po 
pasikalbėjimo su Japonijos 
užsienio reikalų ministeriu 
Shidehara, trečiadieni" So
vietų ambasadorius Troja- 
novski pranešė spaudai, jog 
Sovietų Sąjunga laikosi sa
vo nusistatymo, kad Chinija 
turi atsteigti buvusią padė
ti tarp Sovietų valdžios ir 
Chinijos pirma, negu bus 
galima pradėti vesti dery
bas. . 71

. ROMA. — Ketvirtadienį, 
pirmu kartu į 59 metus, po
piežius oficialiai išėjo iš Va
tikano ribų ir didžiausiomis 
mulkinimo procesijomis nu
vyko į šv. Petro aikštę, ku
ri iki šiol priklausė Italijos 
valstybei, o dabar, sulig ne
senai padarytos popiežiaus 
sutarties su Italijos fašisti
ne valdžia, tapo atiduota 
popiežiui. Apie 300,000 žin- 
geidautojų ir visokių maldi
ninkų tėmijo procesiją.

Popiežius buvo nešamas 
augštai ant platformos. Bu
vo pasirėdęs šilku ir auksu 
išdabintais bažnytiniais rū
bais, kurie kainuoja tūks
tančius dolerių.

PASSAIC, N. J.— New 
Jersey Bankers’ Securities 
Korporacija, kuriai priklau
so trys bankai, kuriuos čia 
valstijos banko ir apdratr- 
dos departmental uždarė, 
pateko į “resyverio” rankas, 
nusiskundus šėrininkų ma
žumai, kad tos kompanijos 
direktoriai esą nekompeten-^ 
tiški.

Tuo būdu tapo sulaikytas 
tų bankų pardavimas gru
pei Passaic biznierių, kurie 
sakė, kad jie nupirkę ban
kus užtikrintų sugrąžinimą 
pinigų depozitoriams.

Naujojoj Anglijoj Piknikas 
Gastonijos Streikieriu Naudai

1

Lakūnai Išskraide Virš 300
Valandų Nenusileidę

Salmon Falls, N. H.— Er
nest Dupris, 34 metų darbi
ninkas, trečiadienį nušovė 
savo pačią Mabel, 32 metų, 
jos motiną Dyer, 55 metų, 
o paskui pats nusišovė, at
sisakius pačiai su juo gy
venti.

St. Louis.— Rašant šią ži
nią penktadienį lakūnai 
Dale Jackson ir Forest O’
Brien jau buvo orlaiviu St. 
Louis Robin išskraidę su- 
virš 300 valandų be sustoji
mo ir toliaus tęsė skraidy
mą; tiki išskraidyti viso 500 
valandų—apie 20 dienų.

Washington. — Aprokuo- 
jama, kad šiais metais* 
Jungtinėse Valstijose bus 
išduota 6,000 leidimų ope- 
ravimui orlaivių.

BOSTON.— šį nedėldienį, 
28 d. liepos, rengiamas ben
dras darbininkų piknikas 
naudai Gastonijos suareš
tuotu streikieriu. Pikniko 
vieta: “Paul Lebel Grove,” 
390 Andover St., Danvers, 
Mass. Dalyvaus tūkstančiai !į 
darbininkų iš Bostono, 
Chelsea, Lynn, Peabody, 
Lawrence, Haverhill, May
nard. Pikniką rengia ben
drai Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo Skyriai: 
lietuvių, lenkų, rusų, anglų;
taipgi yra prisidėjusios ki- . 
tos darbininkų organizaci
jos.
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IŠ ANTRO PRIEŠIMPERI AUSTINES
LYGOS PASAUUNIO KONGRESO

Kon- 
Angli- 
valsty-

Antrasis Pasaulinis Kongre
sas Priešimperialistįnės Lygos 
įvyko Vokietijos mieste Frąnk- 
forte-ties-Mainfl, prasidėjo lie
pos 22 d. Jis buvo iš pradžių 
šaukiamas Paryžiuj, bet Fran- 
cijos valdžia uždraudė.

Ęriešimperialistiniam 
gresui nebuvo vietos nei 
joj, todėl kad ten prie
bės vairo stovi MacDonaldo “So
cialistų” valdžia,—paaiškino
Vokiečių delegatas Muezenber- 
gas.

Jokia kita vyriausybė šian
dieną, apart Amerikos Hoove- 
rio valdžios, taip labai nesipuo- 
šia taikos ir nusiginklavimo 
plunksnomis, kaip Anglijos so
cialistiniai viršugalviai; bet jo-

tį ir Priešimperialistinės Lygos 
uždavinius. Priespauda prieš 
kolonijų vergus-padidėjo. Impe
rializmas priekin pasivarė nuo 
pereito Priešimperialistinio 
Kongresą. Tuo pačiu laiku ir 
revoliucinis judėjimas paaugo; 
darbininkuose visu pasauliniu 
plotu matoma pakairėjimas; 
tatai regime iš Chinijos darbi
ninkų ir valstiečių kovų prieš 
imperialistams parsidavusį 
Kuomintangą; iš sukilimų In
donezijoj, iš batalijų prieš pri
verstiną darbą Franci jos kolo
nijoj Kongoj (Afrikoj^; apie 
tai liudija ir naujos darbo žmo
nių kovos šiaurinėj, Pietinėj ir 
Centralinėj Amerikoj. Europos 
šalių komunistiniai darbininkų 
judėjimai vis gludžiau rišasi su 

prispaustųkio tikro žin’gsnio prieš karinį kovomis kolonijose 
imperializmą jie nepakenčia sa- mįiionų.
ViTviešpatijoj. . imperializmas šiandieną turi

. Tai vie-
J.111 JJvl 1C411^1 ličio OACV11V

Šiame Antrame Pasauliniame į du atspirties šaltinius.
Kongrese Prieš Imperializmą tinė> kolonijų ir pajungtų tau- 
tlaĮyvavo 400 delegatų, kuriuos tu buržuazija ir tarptautinė so- 
išrinko milionai įvairių šalių j cialdemOkratija. Chinijos ir ki- 
darbininkų, ir, kolonijų vergų. tu atsilikusiu šalių buržuazija 
Darbininkiški! svečių jis turėjo stengiasi išgaut nusileidimų iš 
virš 2,000.

Vyriausiu valandos uždaviniu j pačiu žygiu, su jų pagelba, pa- 
-kongresas pastatė proletariato | smaugt savo šalies revoliucinį 
kovą už Sovietų Sąjungą ir judėjimą. Tokiais tai išskait- 
prieš kariškasDfovokacijas, ku- liavimais priklaupė prieš sveti- 
rias padarė (jhinijos militafis- muosius imperialistus (buržuazi- 
tai, užsiundyti Japonijos, Ang-jja Indijos, Aigipto, Indb-Chini- 
lijosLAwferikos ir kitų grobi-įjos, Syrijos, šiaurinės‘ Afrikos 
kiškų kapitalo šalių. --- i - ----

Atžymėta buvo tūli Priešini-

prieš kariškas pfovokacij 
rias padarė (jhinijos m i

buržuazija

užsieninių imperialistų ir tuo

šeštadienis, Liepos 27, 1929

APŽVALGA
| APIE SAVO VYRIAUS YBES PRALAlMEJlMį1 
i IMPERIALISTINIAM KARE

vo pozicijas”), o ne pavergtų
jų klasių kovos prieš savo’ vy
riausybę ! Šitai yra visų impe
rialistinių tautų šovinizmo pa
teisinimas, kurių buržuazijos 
visados yra veikios sakyt,— 
ir sako žmonėms,— kad jos 
kovojančios “tiktai prieš pra
laimėjimą.” “Mūsų rugpjū- 

a čio 4-sios * balsavimo prasmė: 
7_|ne už karą, bet prieš pralai- ’ 

rašo oportunistų va- 
šalyse'^as E' Davidas savo knygoj-

•; I “Okistai” *, kartu su Bukvoje-
I du ir Trockiu, pilnai stojas ant 

Paskutinysis mąstymas Davido pagimdo, gindami o- 
ypač yra svarbus Rusijai, nes! 5alsj: jier peigalėjimo, nei 
tat labiausia atsilikusi šalis,: Pinl^unčjmio.

— kurioj socialistinė revoliucija! Tasai obalsis, jei įsigilint į jį, 
tiesioginiai nėra galima. Kaip 
tik dėliai to Rusijos socialde
mokratai turėjo pirmieji stotis 
su pralaimėjimo “obalsio” teo
rija ir praktika. Ir buvo ca
ro valdžios pilna tiesa, kad R. 
S.-D. D. Frakcijos agitacija— 
vienatinis pavyzdis Internacio
nale ne vienos tik parlamenta
rinės opozicijos, bet tikros re
voliucinės agitacijos masėse 
prieš savo vyriausybę, kad ta 
agitacija silpnino karinę Rusi
jos galybę, padėjo jai 
mėti- šitai * faktas- 
nuo jo neišmintinga.

Pralaimėjimo obalsio
j ninkai tiesiog bijos patys sa- 
Ivęs, nenorėdami stačiai pa
žvelgt į kuoaiškiausią faktą 
nenutraukiamo ryšio tarp re
voliucinės agitacijos prieš vy
riausybę su padėjimu jai pra
laimėt.

Ar gali eit kartu ir padėt 
buržuaziškai-de- 
prasmėj judėji-1 politika, kur proletariatas pa

ir -socialistinis naudoja savo vyriausybės ir 
Del to neabejo-.ir savo buržuazijos sunkeny-

Revoliucinė klasė reakcinia
me kare negal nenorėt savo 
vyriausybei pralaimėjimo.

Šitai—aksioma. Ir ginčijas 
del jos tiktai sąmoningi social- 
šovinistų šalininkai arba akli 
jų pakalikai. Pirmųjų skai
čiui . priklauso, pavyzdžiui, 
Semkovskis, menševikas (iš! revoliuciniai judėjimai negali j 
O. K. Jo “Izvestija 2 No.). įeit kartu ir vienas antram pa-į 
Antrųjų skaičiui—Trockis ir įdėt. 
Bukvojiedas, o Vokietijoj — 
Kautskis. Norėt Rusijai pra
laimėjimo,—rašo Trockis, • 
esąs “nei kuom neiššaukiamas 
ir nei kuom nepateisinamas 
nusileidimas politiniai metodo
logijai social-patriotizmo, ku
ris revoliucinę kovą prieš karą 
ir sąlygas, jį pagimdžiusias, 
pakeičia didžiai sauyališka 
šiomis sąlygomis orientacija 
kuo mažiausios piktenybės li
nija” (“Naše Slovo” numeryj 
105 *

Štai—pavyzd is išpūstų fra
zių, kokiomis Trockis visados 
teisina oportunizmą. “Revo
liucinė kova prieš karą” yra 
tuščias ir beprasmis šauksmas, 
kurio tokie meisteriai yra 11 
Internacionalo didvyriai, jeigu i 
su juo kartu neturėt revoliu
cinių darbų prieš savo vyriau
sybę ir karo metu. Gana tru
putėlį pagalvot, kad suprast 
šitai. O revoliuciniai darbai 
karo metu prieš savo vyriau
sybę, neabejojamai, neginčija
mai, reiškia netiktai norą, kad 
jį pralaimėtų, bet iš tikrųjų ir 
pagelbą tokiam pralaimėjimui. 
(“Įžvalgiam skaitytojui”: tat 
visiškai . nereiškia, kad reikia 
“sprogdinti tiltai,” daryt nevy
kusių karinių streikų ir apskri
tai padėt revoliucionieriams 
suteikt vyriausybei pralaimė
jimą).

Atsišnekėdamas f r a z ėmis, 
Trockis paklydo tarp trijų pu- 
šių (zaputalsia v trech sos- 
nach). Jam >rodos, kad norėt 
Rusijoj p r a 1 a i m ė j i m o—r e i škia 
norėt Vokietijos 
(Bukvojedas ir 
stačiai išreiškia 

|jiems su Trockiu 
singiau: galų su

Ir
social-patriotizmo 

metodologiją!” Galvot nemo- 
kaptiems žmonėms padėti, 
Berno rezoliucija//(“Socialde- 
mokrato” No. 4tf) paaiškino: 
visose imperialistinėse šalyse 
proletariatas privalo dabar 
norėt savo vyriausybei pralai
mėjimo- Bukvojedas ir Troc
kis velijo apeit tą tiesą, o 
Semkovskis (oportunistas, visų 
daugiausia teikiąs naudos dar
bininkų klasei atvirai-naivišku 
buržuazinės gudrybės kartoji
mu), Semkovskis “maloniai 
drėbtelėjo” : tat nesąmonė, nes 
pergalėt gali arba Vokietija, 
arba Rusija (“Izviestija” No 
2).

Imkit Komunos pavyzdį. 
Vokietija pergalėjo Franciją, 
ir Bismarkas su 
jo darbininkus! 
das ir Trockis 
pamatytų, kad 
vyriausybių ir buržuazijos ka
ro platformos, t. y. jie vergiš
kai lenkias prieš “politinę so
cial-patriotizmo meto dologi- 
ją,” tariant lamstuotais Troc
kio žodžiais.

Revoliucija karo laiku yra 
piliečių karas, o vyriausybių 
karo keitimas piliečių karu, iš! 
vienos pusės, lengvėja del vy
riausybių karinių nepasiseki
mų (“pralaimėjimų”), o iš an
tros pusės,—negalima iš tikrų-

bės pralaimėjimą imperialisti
niam kare, tas turėtų prirodyt 
vieną trijų dalykų: arba (1)| 
kad 1914-1915 m. m. karas nė-| 
ra reakcinis; arba (2) kad1 
revoliucija sąryšyj su juom y-1 
ra negalima; arba (3) kad j

.visose kariaujančiose

pinigus, fašistai sako, būsią 
galimk surinkti aukomis.Juodojoj Italijoj

Šiurpai sukrato, perskai
čius kai kurias skaitlines 
apie Italijos fašistų aukas. 
— Raudonosios Pagelbos 
(“Mopro”) anglų kalba or
ganas “The, Red Aid,” (už 
liepos mėn. 11 d.) išeinąs 
Berlyne, skelbia sekančias 
kruvinas skaitlines iš Itali
jos:

“Skaičius komunistų ir ki
tokių anti-fašistinių elementų; 
areštuotų ir nusmerktų nepa
prastais teismais nuo trijų 
iki 30 metų kalėjimo siekia iki 
5,246.

“Išviso tie nusmerkimai ap
ima 8,377 metų.

“Skaičius asmenų, nusmerk
tų nuo 1 iki 2 metų laiko sie
kia 4,167 asmenų.

“Jų skaičius—imant bendrai 
—kalėjimo siekia 6,000 metų.

“Kaliniai užlaikomi pasibai
sėtinai bjauriai. Jie kenčia 
šaltį, badą; brutališkai yra 
kankinami. Dauge lis tapo iš 
pasalų nukauti kalėjimuose.

“Darbininkų, kurie buvo pa
smerkti “reguliarių” teismų, 
ir dar vis laikomų kalėjimuo
se, skaičius siekia 5,000.

“Išviso dabartiniu laiku Ita
lijos kalėjimuose randasi 6,- 
179 politinių kalinių.

“Bet juos kerta džiova ir 
kitos ligos, kasdien maži n da
mos jų skaičių.

“I Viduržeminėj jūroj esa
mas salas, kur siaučia malari- 
ja, ir kitokios epidemijos, ta
po išsiųsta 1,164 politinių ka
linių, nors ši skaitlinė gali bū
ti dar didesnė, nes ne viskas 
skelbiama viešai. Tik vienoj 
Lipari saloj randasi 290 ♦ko
munistų, 55 anarchistai, 20 so
cialistų, ir 17 republikonų.”
Tokis skaičius politinių 

darbininkų aukų šiandien 
randasi fašistų 
Italijoj!

O kiek jų buvo nužudyta? 
Kiek amžinais ubagais, in
validais padaryta? Tik bū
simo ji Italų darbininkų val
džia kada nors tatai gal ga
lės surinkti ir paskelbti.

Ten pat “Raudonoji 
gelba” nurodo:

“Septyni tūkstančiai, 
šimtai keturios dešimtys
r i darbininkai yra naguose fa
šistų ‘teisingumo. ’ Tarptauti
nė darbininkų klasė privalo 
savo galinga solidarybe gelbė
ti juos iš Mussolinio nagų. 
Laisvė fašizmo, aukoms! Ko
va krauju susitepusiai fašistų 
valdžiai! šitie obalsiai turi 
būti'iškelti rugpjūčio 1 d/’

Šituos obalsius Amerikos 
darbininkai iškels rugpjūčio 
1 d. — dieną kovai prieš im
perialistinius karus, prieš 
pardavingą socialdemokra
tiją, už gynimą Sovietų Są
jungos nuo imperialistinių 
plėšikų.

“Komitetas labai gerai nu
siteikęs ir mano, kad pinigų 
statybai netruks. Ligi šiol 
gauta apie 500,000 litų aukų, j 
Komitetas turi išdirbęs projek
tą aukoms rinkti iš kiekvieno 
lietuvio, bet iki šiol del perei-i1 
tų metų nederliaus jo neskel4 
be. Bažnyčios statymą pasiža
dėjo remti gausiomis aukomis 
Amerikos ir kitų kraštų išeiJ 
viai lietuviai. Komiteto pir
mininką aplankė didelė auko
toja, turtingą Afrikos lietuvė, 
p. Kuisienė; pamačiusi pro
jektą ir pradėtus darbus, pa^ 
sižadėjo duoti stambią auką ir 
iš kitų parinkti. Manoma, 
kad išeiviai lietuviai duos treč
dalį lėšų. Mūsų vyriausybė ir 
pažadėjo pridėti trečdalį prie, 
surinktų aukų. Daugumas lie
tuvių patriotų pasižadėjo stam
bių aukų.”

Pažiūrėsime, kiek tie pa-| 
triotai duos. Esame dau-i 
giau negu tikri, kad visi 
“geri patriotai” pirmiausiai 
lys prie darbininkų, ypačiai 
gyvenančių Jungtinėse Val
stijose. Todėl mes iš kalno 
įspėjame Amerikos lietuvius 
darbininkus neduoti nė cen
to fašistų klikai. Kiekvie
nas, kuris šiek tiek protau
ja, sutiks su mumis, kad 
šiandien Lietuvoje bažnyčių 
yra perdaug; kad jos plėšia 

l krašta nežmoniškai. Baž
nyčia yra viena iš mulkini
mo ir išnaudojimo įstaigų. 
Ji, bažnyčia, be to, gelbsti 
fašistų klikai spausti Lietu
vos varguomenę. Statyti 
daugiau bažnyčių, reiškia 
kalti naujus pančius Lietu
vos darbo žmonėms.

pralai-
Slėptis

prieši

reiškia “piliečių taiką,” atsisa
kymą nuo pavergtosios klasės 
klasinės kovos visose kariau
jančiose šalyse, nes klasių ko
va nėra galima be smūgių kir
timo “savo” buržuazijai ir “sa
vo” vyriausybei, o smūgio kir
timas karo metu savo vyriau
sybei yra valstybės išdavimas 
(Bukvojedui žinoti’.), yra pa
dėjimas savo šaliai pralaimėt. 
Kas pripažįsta obalsį “nei per
galėjimų, nei pralaimėjimų,” 
tas tik veidmaniškai gali sto
vėt už klasių kovą, už “pilie
čių taikos nutraukimą,” tas iš 
tikrųjų atsisako nuo savisto- 
vės proletarų politikos, atiduo
damas visų kariaujančių šalių 
proletariatą visiškai buržuaziš- 
kų uždavinių valiai: saugot 
nuo pralaimėjimo tas imperia
listines vyriausybes. VieniiUė- 
lė politika tikro, ne tariamo, 
“piliečių taikos” nutraukimo, 
klasių koyos pripažinimo, yrarevoliucinis 

mokratiškoj 
m as Rusijoj 
V a k aruose ? 
jo laike paskutiniųjų dešimt-į bes joms nuversti. O to nega- 
mečių nei vienas viešai stoju-į Įima pasiekt, prie to negalima 
šių socialistų, ir judėjimas Au-' stengtis, nenorint savo vyriau- 
strų proletariate po 1905 • m. Isybei pralaimėjimo, nepade- 
spalio 17-siosLaktiškai yra pri-idant tokiam pralaimėjimui, 
rodęs tą galimybę. ' 

Paklauskit bet kurio besi- i 
vadinančio social-demokratu 
internacionalistu, ar jis prita
ria įvairių kariaujlančių šalių 
social-demokratų susitarimui 
del bendrų revoliulcinių žygių 
prieš visas kariaujančias vy
riausybes? Daugelis atsakys, 
\ad tai yra negalimas daik
tas, kaip yra Kautskis atsa-| 
kęs (“Neue Zeit” iš 1914 m. j 
spalio 2-sios), tuom pilnai pri- 
rodydamas savo social-šoviniz- ■ 
mą. Nes, iš vienos pusės, ši-! 
tai—žinoma, baisi neteisybė, 
kuri didžiausiai prieštarauja 
visuotinai žinomiems faktams 
ir Bazelio manifestui, 
antros pusės, jeigu tat 
tiesa, tada daug kame 
teisybė oportunistu.

Daugelis atsakys, kad 
ria. Ir tada mes tarsim4: jei 
pritarimas' nėra veidmainin
gas, tai juokinga manyt, kad 
kare ir karui yra reikalingas 
susitarimas “iš formos”: atsto
vų išrinkimas, pasimatymas, 
sutarties pasirašymas, nusky- 
rimas dienos ir valandos! Taip 
manyti gali tiktai Semkovs- 
kiai. Susitarimas del revoliu
cinių žygių dagi vienoje šaly, 
nekalbant apie ištisą eilę šalių, 
galima įvykdyt tiktai, duodant 
rimtų ' revoliucinių žygių pa
vyzdį, pradėjus juos, bevarant 
juos toliau. O tokia pradžia 
vėl gi yra negaliųia be pralai- 
mėjimę noro ir be padėjimo 
pralaimėt. Imperialistinio ka
ro pakeitimas piliečių karu1 
negal būt “daryte padarytas,”, 
kaip negalima “padaryt” re
voliucijos,—jis išauga iš visos, 
eilės imperialistinio karo apsi-į 
reiškimų, pusių, bruožų, savy
bių. Ir toks išaugimas yra 
negalimas be eilės karinių ne- j 
pasisekimų ir pralaimėjimų tų i 

__________ kurioms kerta ■ 
mą, nepadedant luom pat pra-. smūgius jų pačių pavergtosios, 
laimėt. ' ’

Nuo pralaimėjimo “obalsio” 
dėliai to ir ginas šovinistai (su|- 
OK, su čcheidzes frakcija),I- 

I kad tas obalsis vienas tik reiš-;
Nors visų katorgininkų siįn- kia nuosakų šaukimą prie re-j. 

ki būklė, bet prie Sazonovo ,1a- voliucinių žygių prieš savo vy- 
biausiai kibdavo administrąci- rialisybę karo metu, 
ja. 7................. ’ '
per langą šaudė į jo kambarį niškiausių ___ v
vakarais. Sazonovas aiškiai jfrieš “karą ir sąlygas 

’nlatė, kad norima kajp nors jį -
nužudyti.

Nepakeldamas to persekioji
mo, to tyčiojimosi, 1910 me
tais persipjovė rankos gyslas, 
kraujas išbėgo irzužbaigė savo 
kančias. f’ v” v’ *

Kada Italijos social-demdk- 
ratai pastatė prieš karą klausi
mą del masinio streiko, buržu
azija atsakė jiems—iš tikro

i ir kitų kraštų. “Socialdemo
kratija veikliai remia imperia- 

kairioji socialdemo- 
im-perialistinės Lygos nuostoliai 0 ...................

■ - Riunojcp Kongreso, laikyt* f™ mT~US’a ’nuo
Briusselyj, Belgijoj.
Kuomintango Partija nudardėjo i 
su fašistu Chiang Kai-sheku; 
Anglijos Lansbury su sėbrais 
perėjo į priešų abazą. Bet, vi- 
sa-pasauline plotme imant, 
priešimperialistinis judėjimas 
tuo tarpu sustiprėjo. Kapitalis
tinė racionalizacija (pasmarkin
tas, moksliškas darbininkų en
gimas) ir vis rūsčiau gręsian
tis naujo imperialistinio -karo 
pavojus atidarė daugybei dar
bininkų akis,—ką jautėsi 
vergtas pabrėžti ir 
Anglijos 
“kairysis 
tonas.

Sovietų 
tas Melničanskis, 
Maxtono neblogo nukalbėjimo, 
paėmė jį nagan. Sako, Max- 
tonas pamiršo pažymėt, kad so- 
cialistaujanti Anglijos Darbo 
Partija, kuri dabar stovi val
džios priešakyje, yra atsako-^ 
minga už kairiųjų darbininkų 
žiaurius persekiojimus Indijoj; 
ant jos krinta atsakomybė ir 
už dabar einantį Meeruto teis
mą prieš 31 Indijos komunistą. 
Pati Anglijos vyriausybė nesu
randa prieš teisiamuosius jokios 
kitos kaičios, kaip tik jų pri
klausymą Komunistų Partijai.

Toliau, savo prakalboje drg. 
Melničanskis padarė pareiški
mą, kad išsklaidyt klaidingus 
pacifistų (taikininkų) “nusista
tymus” prieš visokį 
kokiose aplinkybėse.

“Mūsų principas 
imperialistinį karą, 
visokį karą.” Kai- del Sovietų 
Sąjungos, tai, josios darbinin
kų vardu kalbėdamas, drg. Mel
ničanskis pareiškė: “Mes neno
rime karo, bet mes esame apsi
ginklavę. Joks baltagvardietis 
jięgalės įsiveržti į Sovietų Są
jungą.” -

Ginkluota kova pavergtu tau; 
tų ir kolonijų prieš imperialis
tus, tai pilnai užgirtinas karas, 
silpninantis imperializmą, ker
tantis jo šaknis. •

Anglų atstovas, H. Pollitt sa
vo ilgoj prakalboj išdėstė da
bartinę pakulio poli+inę padė-

pri- 
vienas iš 

delegatų, vadinamas 
socialistas” Max-

darbo unijų delega- 
nežiūrint

šiame priešimperialistiniame 
kongrese buvo delegatų is Ja
ponijos, Meksikos, Pietų Ameri
kos, Balkanų šalių, Franci jos, 
Indijos ir daugelio kitų kraštų.

Kongresas paliks didelę žymę 
organizuotame pasauliniame ju
dėjime prieš imperializmą.

Kaipo arčiausios ateities už
davinius, jis pasibrėžė: apsiva
lyt nuo neaiškių elementų bei 
skaldytojų, pasmarkint kovą 
prieš imperializmą ir už orga
nizavimą kolonijų žmonių; ne
atiaidi kova prieš baltąjį tero
rą, už paliuosavimą politinių 
kalinių, už darbininkų būklės 
gerinimą,—ir kad visose prieš- 
imperialistinėse kampanijose 
turi būt palaikoma, kuę var- 
žiausi ryšiai su kolonijų darbi
ninkais ir valstiečiais, be ko 
negalėtų būt sėkmingo judėji
mo prieš pasaulinį imperializ
mą.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Liepos 27 d.:
—Nutarta uždaryti Sacco ir 

Vanzetti į mirties kambarį, 
1927.

—Meksikoj mūšiuose su
karą by kontr-revoliucionieriais žuvo 60 
Sako:

yra prieš į
ne prieš i

žmonių, 1927.
—Amerikos Darbo delegaci

ja išvyko į Sovietų Sąjungą, 
1927.

Liepos 28 d.:
—Pradžia pasaulinio karo 

Europoj, 1914.
- —“Liaudies armija” išstumia 
bolševikus iš Ekaterinburgo, 
1918.

—Nušautas Rusijos vidaus 
reikalų ministeris von Plehve, 
1904. 'J

—Jungt. Valstijos pripažino 
Lietuvą de jure, 1922. .

valdomoj

Pa-

trys 
ketu-

“Prisikėlimo Bažnyčia”
Fašistų “Lietuvos Aidas” 

praneša (num. 125), kad 
greitu laiku Kaune būsią 
statoma tautos “prisikėli
mo bažnyčia.” Tai bus lyg 
ir krašto nepriklausomybės 
paminėjimui namas. Pasak 
to laikraščio

“Statyba kaštuos 3-5 milio- 
nus litų. Manoma visas dar
bas atlikti per 4-5 metus. Ko
mitetas tikisi, kad 15 Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių 
metais bus jau galima pamink
lą pašventinti.”

Penki milionai litų! Tai 
milžiniška suma, palyginus 
su krašto didumu ir gyven
tojų sunkia būkle. Bet tuos

Dvidešimts Penkeri Metai,
Kaip Nugalabintas Plėvė

Liepos 28 d. sukanka dvide
šimts penkeri metai, kaip Ru-j 
sijoj tapo nugalabintas vidaus 
reikalų ministeris Plėvė. Tai 
buvo vienas iš bjauriausių, vie
nas iš aršiausių budelių, kuris 
visokiais būdais smaugė revo
liucinį judėjimą. Jį kitaip ir 
nevadindavo, kaip tik II Mika
lojaus žandaru.

, Rudenį 1903 metais socialis- 
tų-revoliucionierių partija nu
tarė pasiųsti tą Mikalojaus' 
žandarą “anan svietan” ir nu
tarimą gyvenimai! išpildyti pa-j 
vedė ginkluotajam būriui.

Liepos 28 d., ryte, 1904 me
tais, keletas ginkluotojo buri (į 
narių, dabartiniame Leningrad 
de, pasileido Anglijos prospek4 
tu, kad pasitikus minister^ 
žandarą, kuris turėjo važiuoti 
Izmailovsko prospektu-

Apie 10-tą valandą, netoli 
nuo Obvodnojo kanalo, ėjo stuj- 
dentas Jurgis Sazonovas, lai
kydamas po pažasčia laikraš- 

■ tin įvyniotą bombą, kuri svė
rė dvyliką svarą. Jis tuojaus 
pamatė atvažiuojant ministerį 
ir pradėjo rengtis išpildyti, 
partijos nutarimą.

Kaip tik' minister i o' vežimas 
prisiartino prie Sazonovo, jis 
tuojaūs paleido bombą, ktii’i 
sprogdama iškėlė į padanges 
visą vežimą ir keliauninkus. 
Ministeris !
tas. v J

laimėjimo 
Semkovskis! 

tą bendrąją 
“mintį,” tei- 
galais nesu- 

čia Trockis

Tjeru pergalė
je! Bukvoje- 

pagalvotų, tai 
jie stovi ant

uv AK------------------------/ / Vi UV^CUlllia XO vinių .

Plėvė tapo užmuš- jų stengtis padaryt tokį keiti- vyriausybių,

* Rugpjūčio 4 d. (1914) Vokietijos 
soc.-dem. reichstage balsavo už karo 
kreditus.

* Okistai menševikų oig. Kum. na
riai.

MELIONAS PARAŠŲ

O, iš 
būtų 
būtu i

prita-

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas veda skubų ir 
platų/ vajų už išgelbėjimą 
lo^5s Gastonijos streikie- 
rių, kuriems grasina mirtis- 
del to, kad jie gynėsi nuo 
užpuolikų.

Jie streikavo jr sykiu su 
kitais streikieriais, išmestais 
iš kompanijų namų, susida
rė savo šėtras ir ten gyve
no. Ant jų užpuolė polici
ja ir prasidėjo kova. Dar
bininkai, aišku, gynėsi, ir 
kovoje krito policijos vir
šininkas. Del to norima 
nugalabinti 15-ką streikie- 
rių darbininku.

Jų byla prasidės liepos 
mėn. 29 d.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas skelbia tarpe 
liepos 27 ir rugpjūčio 5 d. 
laikotarpį, kaipo kovos lai
kotarpį už išgelbėjimą gas- 
toniečių-

Reikia sukelti mažiausia 
.$50,000 fondas jų gynimui.

Reikia surinkti bent 1,- 
000,000 parašų ant petici
jų.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas negalės tą dar
bą atlikti pats vienas, jei 
neis pagelbon masės darbo 
žmonių.

Kiekvienas 
privalo stotis 
k raskime ir
gelbėti gastoniečius.

Neleiskim k a p Ralistams 
pakartoti antrą Sacco ir 
Vanzetti aktą!

Kovokim už laisvę darbi
ninkams organizuotis ir ap
siginti nuo užpuolikų.

Stokit su ‘revoliuciniais 
darbininkais! Būkit karei
viais savo klasės!

klasės.
Atsisakinėt nuo pralaimėji-1 

mo obalsio reiškia keist savo 
į revoliucioniškumas tuščia fra- 

11 ze ar gryna veidmainyste.
■ Ir kuom gi mums siūlo pd- 
i keist pralaimėjimo “obalsį?” į 
i Obalsiu “nei pergalėjimų, nei j 

i” (Semkovskis i
| •Tzviestija” No. 2. Tą pat vi
sas OK iš No. 1). Bet juk ši
tai yra ne kas kita, kaip kitoks 
išreiškimas obalsio “tėvynės 
gynimas!” šitai yrą kaip tik 

savo vyriausy- klausimo perkėlimas vyriausy- 
jbių karo plokštumon (kurios, 

• * Centristų organas, kurio priešą- is obalsio turinio^ turi liktis
Švenęioniškis. kyj stovėjo Trockis. ' (senojoj padėtyj, “palaiky! sa-

tu.o/aus pagriebė 
ir, žinoma, pasifelgėSazonovą

savaip, baisiai sumušė.
Teismas pasmerkė Sazonųvą 

visam amžiui katorgom i

u

, . ----------------- -------- O be to-1
Kelis sykius sargybinis ]<jų žygių milionai revoliucio-' Pi’alaimejimų

frazių apie kara 
;” ir t. t. 

nudilusio dvyle-nėra verti nei 
kio. . t /

Kas \rimtai norėtų sugriaut
“obalsį apie

ir kiekviena 
ant kojų—su- 
padėkime iš-

€

<



Šeštadienis,- Liepos 27, 1929 Puslapis Trečias "

Philadelphijos ir Apielinkės bus liepos 29 d
r J * p o 11 m 9<i I .nwron

Lietuvių Darbininkų 
Atydai!

ceum, 29 Lawrence St.
A.L.D.L.D. Kp. Org.

A. Klimas.
T.D.A. Org. J. Kazlauskas

Labor Ly- ko prie svetainės, kad apsau- ko duodu iki 15 dienai rug-| 
pjūčio, 1929 m. Iki paskirtam! 
laikui A. Aimanavičius faktais 
neįrodys 
arba 

birgas minkštiems šmeižtų, «Š luolu piiwio- 
jei butų [ patekę!tas kitur jieškoti teisybės, kad 

nuskriaustųjų teis-' 
man. žinodami, kas jų lau 
kia, todėl nei vienas iš jų 
nepasirodė.

Te!, ofiso 7806-W. Namų 7806-R.
DAKTARAS

goti nuo gengsterių įsiveržimo 
1 ir taip išsirjkiavę kieįnė, du- 
I ryse ir ant augštų, stačių laip
tų 'išstovėjo iki pabaidai susi
rinkimo, 
judošiams,

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su' savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei-------Sl.Kt
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomėki! “Rytojaus” 

r naują antrašą:
“RYTOJUS”

• Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

majio prasižengimo 
neatšauks savo paleistų 

tai aš būsiu privers-

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vakz
Rytais ir Nedaliomis pagal sutarti

799 Bank Street \
(virš Banko) Waterbury, Conn<

ROCHESTER, N. Y“Laisvėj” kas dieną rašoma’ 
apie besiartinančią tarptautinę 
Raudonąją Dieną (pirmą rug
pjūčio), kuri bus pasaulinės! 
kovos manevrų diena prieš im-, 
perialistinio karo provokavimą i 
ant Sovietų Sąjungos. Kiek
vienas klasiniai susipratęs dar
bininkas griežia dantį ant im
perialistų provokacijos, /kurie 
planuoja pradėti karą prieš 
Sovietų Sąjungą iš Azijos teri
torijos, < ’
Europos ir su visa skerdikui 
ruja sudaužyti vienatinę pro-į 
letarinę valstybę pasaulyj. Im-J 
perialistai ginkluojasi ir mą-' 
nevruoja savo spėkas prieš ky-: 
(antį pasaulio proletariatą. O 
ką darbininkai turi daryti?; 
Ypatingai tie darbininkai, ku-1 
rie rokuoja save klasiniai su
sipratusiais, kurie remia visą: 
revoliucinį darbininkų judėji-į 
mą ?

i Ne ! L________ ______ ___  ,
'ninko pareiga yra mesti dar-įčių padėtį dirbtuvėse ir loka- 

(^a,,|ba 4-ta valanda po pietų pir- Juose.
pusės. Karas negal. dieną ..... ..... ____
masėse didžiausio , zuotis masiniai ir demonstruo-j teriai ir policija, 

sujudimo, griaujančio h šaukiančiais obalsiais prieš į & Freeman dirbtuvės užpuolė! 
mieguistos psichikos imperialistinio karo mašinavi-į ir pradėjo mušti dalintojus, bet ■ 

.,...,^1... Į m.^ prieš imperialistų krauge- ten dirbantiems darbininkams j 
. rių pasiryžimą sudaužyti So- atėjus pagelbon, nusigandę iš-i 
. vietų Sąjungą ir viso pasaulio bėgiojo. Prie Levy Adlers; 
! darbininkų judėjimą paskan-, taipgi buvo užpulti; užpultie- 
dinti jų pačių kraujuose. Tie, ji Bandė apsiginti, už tai turė- 

j kurie negalės dalyvauti de- 'jo atlikti išpažintį policijos 
monstracijose ant gatvių Phi-, stotyje. To būtų užtekę, bet 
ladelphijoj, visi turi eiti ir ki- ■ praslinkus porai dienų' po« to 
tus lietuvius darbininkus vers- įvykio, kada unijos viršininkai 
ti eiti į New Broadway Are- susiuostė su policijos viršinin- 
na. Broad ir Christian Sts. čia į kais, tie draugai tapo areštuo- 
jokio pavojaus nebus ir jo ne-jti ir apkaltinti antro laipsnio 
reikia paisyti. Pripildykim tą |užpuolime. ......
milžinišką svetainę ir visi sy
kiu reiškinį protestą prieš pa
saulio imperializmą, protes
tuok i m sy^iu su viso pasaulio 
darbininkais ir parodykim im
perializmo avantūristams, kad 
jie žaidžia su ugnimi, kuri 
juos gali suspirginti. Kas bū
tu. jei pasaulio imperialistai: virš penki 
sudaužytų !
Būtų baisus kovingų darbiniu-1 prakalbų. Vienbalsiai priim- 
1... ' U. T, + ■ 1 t JI l’P 7 A 1 1 1 1 1’ 1 'A nvip.Q V i'T-

Kas rašo prieš 
išdavimą,” kaip 

Rusijos iš- 
kaip Semkovskis, 

o ne
Proleta-

A. C. W. Unijos bosai

šios unijos' 
darbininkus, j 

apginti savo' 
Nepersenai Darbo Uni-

nuo senai 
persekioja

n

Darb.

; Atviras Laiškas “Laisvės” 
Redakcijai Į

ar
ki i-

per- 
pralaimėjimų,’ 

nesąmo-

teisingai jos žvilgsniu: tatai 
bus valstybės išdavimas ir su 
ft^nis bus pasielgta, kaip su 
išdavikais, šitai—tiesa, kaip 
yra tiesa ir tat, kad broliavi
masis apkasuose yra valstybės 
išdavimas.
“valstybės
Bukvojedas, prieš 
byrėjimą, 
tas Laikosi buržuazijos, 
proletariato pažiūrų, 
ras negali nei klasinio smūgio
suteikt savo vyriausybei, nei 
ištiest (iš tikrųjų) rankos sa
vo broliui, “svetimos,” kariau
jančios “su mumis” šalies pro
letarui, nedarydamas “valsty
bės išdavimo,” nepadėdamaf 
pralaimėt, n egel bėda mas
dyt “savo” imperialistinės 
tižiosios” valstybės.

. Kas laikosi obalsio “nei 
galėjimų, nei
tas yra sąmoningas ar 
ningas šovinistas, tas yra ge
riausiu atveju taikingas smulkus 
buržujus, bet šiaip ar taip pro 
letarų politikos priešas,' dabar 
tinių vyriausybių, dabartinių 
viešpataujančių klesų šalinin
kas.

žvilgterėsim j klausimą 
iš vienos 
neiššaukt 
jausmų 
paprasta 
stovį. Ir yra negalima revoliu
cinė taktika, jeigu ji nebus su
derinta su tais naujaisiais, su
keltais jausmais.
> Kokios s\arbiausios yra srovės 
tų sukeltų jausmų? 1) Baisu
mas ir didžiausias nusiminimas: 
Delei to religijos stiprėjimas. 
Bažnyčios vėl pradėjo prisipil- 
dyt—džiaugias reakcionieriai.
“Kur kančios, ten tikėjimas,” 
sžiko archi-reakcionierius Bar
res. Ir jo tiesa. 2) Neapykan
ta link “priešo”—jausmas, kurį 
speciališkai kursto buržuazija 
(ne tiek popai) ir kursai yra 
tik jai naudingas ekonomiškai 
ir politiškai. 3) Neapykanta 
link savo vyriausybės ir saro 
buržuazijos—jausmas visų su
sipratusių darbininkų, kurie, iš 
vienos pusės, nusimano, kad ka-j 
ras yra imperializmo “politikos 
tęsimas" ir atsako į jį savo ne-' 
apykantos “tęsimu” link savo! 
klesinio priešo, o iš antros pū
sis, supranta, kad “karas ka
rui” yra šlykšti frazė be revo-j 
liucijos prieš savo vyriausybę. 
Negalima kelt neapykantos 
prieš 
savo 
jos 
būt _______ ___ o„ .....
(kiesų) taikos” priešininku, 
iššaukiant neapykantos 
savo vyriausybę ir prieš savo 
buržuaziją!!!

Šalininkai obalsio “nei perga
lėjimų, nei pralaimėjimų” fak
tiškai stovi buržuazijos ir opor
tunistų pusėj, “netikėdami,” 
kad tarptautiniai revoliuciniai 
J 1.1----- žygiai būtų

vyriausybes, 
tokių žygių

savo vyriausybę ir prieš 
buržuaziją, nenorint, kad 
pralaimėtų,—ir negalima 
neveidmainingu “piliečių 

, ne- 
prieš

darbininkų klesos 
galimi prieš jų 
nenorėdami padėt 
„vystymuisi,—uždaviniui, be abe
jonės, nelengvam, bet vieninte
liai vertam proletaro, vieninte
liai socialistiškam uždaviniui. 
Kaip tik proletariatas labiausia 
atsilikusios kariaujančių didžių
jų valstybių turėjo, ypač begė
diško vokiečių ir francūzų sp- 
cial-demokratų išdavimo aky- 
vaizdoj, savo partijos asmeny 
stotis su revoliucine taktika, 
kuri absoliutiškai yra negalima 
“nepadedant pralaimėt” savo 
vyriausybei, bet kuri viena tik 
veda prie Europos revoliucijos, 
prie tvirtos socializmo taikos, 
fyrie žmonijos atvadavimo nuo 
baisumų, nelaimių, sužvėrėjimo, 
viešpataujančiu dabar.

(Iš Lenino Raštų Tomo 10)

No. 39
nuo skilvio, 
nervų ligų
darodoma ką jos yra 

Skaitykit, ką p-as H.

I ,
į nuimti krimiųališką dūmę nuo 
įsavo nesutepto vardo.

Draugiškai,
J. Katkauskas, 
1065 E. 66th St., 
Cleveland, Ohio.1 7

i
-------------------------------------- —------------- i

CASTON R0PSEV1CH
Jautis Subadė žmogų

u z- 
puldinėjimu ir areštais bando 
sulaikyti darbininkus nuo vei-! 
kimo.

Jau
■ tūzai 
kurie

i teises.
■ jų švietimo Lyga rengė protes-

o paskui jį užkurti išj^° mitingą, kurį tūzams pasi-
ir su visa skerdikų ,sek5 išardyti. Nuo to laiko jie i

'taip įsidrąsino, kad bėgyje ke- i darbis A. 
llių savaičių išmetė iš darbo ir!
'unijos daug darbininkų, kitus' “Daugiau 
jsuspendavo, taipgi suspendavo j pū,
1 italų lokalų, kuris turi tūks- 1-mą dieną liepo 
Įtančius narių, manydami 
įsudrūtinti savo poziciją.

Apsiriko
: Šiomis dienomis Lyga 

Tylėti ir sėdėti namieje?!(J° ’’’ išplatino prie dirbtuvių 
Kiekvieno lietuvio darbi-jlO tūkstančių iafielių, išdėstan-

•b. “Laisves” Redakcija :— 
Laisvės” laikraščio bendra- 

\. Aimanavičius savą-i
Į rne straipsnyje po i.......... .

Veidmainių Atšilk 
kuris tilpo “Laisvėj, 

1929 m

Pelysią i, Subačiaus valse, 
j— Liepos men. 3 d. Kupiš- 
1 kio žydas Kacevas nupirko 

antrašte PPflyšių pono jautį ir pa- 
Į sam ' <- c-

į Kupiškį. Besiruo
šiant pastarajam varyti,

tuoįtame savo straipsnyj jA. Alina-1 -j.ultiS puolė ji ir ragais sun-
I navicius sako, kad: “J. Kat-u. • L 1z . .t' kauskas, los draugijos 'vyriau- k,i» Vidurius.
Šias ir ištikimiausias’; adminis-į Nukentejusis antroje die- 

nunešęs pinigų.”;
Aimanavičius 

nunešime 
.odei aš

išlei-1 tralerius, yra
Kadangi A. 

i k ri minuoja .mane 
draugijos pinigų,

Prieš lapelių 
rugpjūčio, organi-ljus buvo suorganizuoti gengs-' 

• • • ’ ' i- • • • •• Prie Hickey I

dalinto- griebtai reikalauju, kad A. Ai-
I manavičius faktais įrodytų 
mano kirminai iškurną arba 
atšauktų savo šmeižimus. Lai

noje tilpo nuvežtas į Pane
vėžio ligoninę, kur jam pa
dare operaciją. Gydytojų 
tvirtinimu; maža vilties iš
gyti, nes dviejose vietose

l.pramuštos žarnos ir vėlai 
'suteikta medicinos pagalba.

Užstačius’Už kiek
vieną po tūkstantį dolerių
kaucijos, paliuosuoti- Be už
puolimų, leido visokius gan
dus, būk visi, kurie eis į masi
nį" mitingą, bus areštuoti, už
pulsią fašistai, išdinamituosią 
svetainę ir t- t. Tačiaus, ne-1 

įpaišant gązdinimų, prisirinko 1 
šimtai darbininkų 1 

Sovietų Sąjunga? i išklausyti Ben Gold’o ir kitų į

kų kraujo praliejimas, būtų 
baisiausia represija prieš dar
bininkų klasę, būtų nukaposi
mas tu mizernų algų, būtu pa
ilgintos darbo valandos, būtų 
nesvietiška bedarbė po racio
nalizacijos sistema, vienu žo
džiu, būtų didelis puolimas iš 
buržuazijos pusės ant darbi
ninkų klasės. Darbininku ko
va nasidaryt” daug sunkesnė 
ir ilgesnė. Daug darbininku 
žiūri oer pirštus ir vis tikisi 
ant kitu kovingu darbininku, j 
viso pasaulio darbininku judė
jimą. n patys savęs tartum ne
priskaito prie darbininku eilių 
ir numoja ranka, geriau trauk
dami kur i nuodu karčiama. 
Toki darbininkai, kurie neda
lyvaus šioj demonstracijoj, jie 
bus principaliai išdavikiais dar
bininkų klasės ir atsistos į 
kontrevoliucionierių a b a z a . 
Klasiniai susinratusiems darbi
ninkams nereikia agitacijos ei
ti savo pareigas, bet svarbiau
siuos momentuos reikia kon
centruoti savo spėkas ir rodyti 
valdančiaiai klasei pasiprieši
nimą. Philadelphijos lietuviai 
darbininkai masiniai dalyvavo 
pirmos dienos gegužės apvaik- 
ščiojime, o ant pirmos dienos 
rugpjūčio minėti Raudonąją 
Diena, tai yra, protestuoti ma
siniai prieš imperialistinį kara. 
yra pareiga kiekvieno darbi
ninko būti New Broadway 
Arena. Philadelnbijoi. Visu 
apielinkiu lietuviai ta dieną 
nesnauskit. bet rengkitės i de
monstraciją ! A. J. Smitas.

ta rezoliucija prieš unijos vir
šininkų žvėrišką sauvalių ir į 
užgyrimui Darbo Unijų švieti-j 
mo Lygos veikimo ir Darbo U- į 
nijų vienybės konvencijos. A-l 
belnai imant, darbininkų ūpas j 
pakilęs. Dar anksti vakare) 
būriai darbininkų, nevalgę, 
darbinėse drapanose, susirin-

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

man

PIKNIKAS • KONCERTAS
Rengia Bendrai Cleveland© “Vilnies” ir “Laisvės” Skaitytojai

Nedėlioję

4 d. Rugpjučio-August, 1929
T. NEUROS UKEJ-FARMOJ

BRUNSWICK, OHIO
ĮŽANGA 50c YPATAI VAIKAMS IKI 15 METŲ DYKAI

Paul Dauderis
(iŠ Chicagos)
A. Gailūnas

z( Vietinis)
2.

J. K. Šarkiūnas 
(iš Chicagos,—kalbės)

ir

Pikniko - Koncerto Programa
3.

Indoor Baseball
Žaisle tarpe Lyriečių merginų
vyrų. (Vyrus vadovaus P. žiburis)

4.
Akrono-Clevelando 

Milžinų Virves 
Traukimas

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- 
j servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus/ Norintieji kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės .šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

»
Seredomis ir ketvergais:

1218 So. 10th St., Camden, N. J.

‘GERAI PATAIKOT’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 

į tinka kad jie malonus ir dūmai 
i AROMATIŠKAI kvepia.”
į M. J. J. Urbszo,

187 O ak Street,
Lawrence, Mass.,
į savo krautuvę
kas mėnesis po

Bel) Phone, Poplar 7545 kelioliką šimtų

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

jų parsitraukia.
Taip pat drg. S.

Schuylkill Avenue,

kapinių 
už žemą

Street
PA.

LIETUVIS GRABORIUS

John Naujokas
Reikauskas, 214 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai- \ 
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, Copn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto,< kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne. bet ir kituose miestuose—visur „ - 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigoje, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose’nei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir laiky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga- 

I rantuojami. Cigarus pasįunčiame 
ant pareikalavimo visur i kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

JONĄ
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Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
ž e m ą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

W. 3rd St., So. Boston, Mass. ■ 
SOUTH BOSTON, MASS. 1 
Tel., So. Boston 0304-W. į

■

MATTHEW P. BARAS
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

Ad E
Geriausios 
kraujo ir

•
Verti gyduolių yra 

padariusios kitiems. . _ _
A. MeCart, Oneida, Tenn., mano apie Nu«a- 
Tone. Jis sako: z 
Nuga-Tone ir man jo» daug pagelbėjo, 
jas visuomet laikysiu savo namuose, nes man 
jos pagelbsti. Nuga*Tone yra geriausios gy
duolės, kokias aš esu kada vartojęs nuo ner
vų, skilvio ir kraujo ligų. Jos yra geros 
nervų budavotojos.** ... . •

Tai yra paprasti raportai kas vartoja Todėl kiekvieno nariO pareiga 
Nuga-Tone. Viri milionas žmonių yra gavę . ....
puikias pasekmes vartodami Mas gyduoles. ( rįalvvauti Šiame SUSlfinkime, 
Nei vienos gyduolės negali susilyginti su > J

turime prisirengt prie rau- 
KX, ! donosios dienos, nes pasaulio

nS: ! kapitalistai rengia skerdynę 
Tone tik keletą dienų ir pastebėkit. kaip • v Clniiincrn Tip d a-
stipresnis ir sveikesnis jūs pasijausite. Jūs prieš oOVietU oąjUngą^.
galite pirkti Nuga-Tone kur gyduolės yra i cvnrhfi1! kiekvienas na-j^thtodamoa . Jei jūsų vertelga neturi jų lyKai SVarOUb, Kienvicuao

save stake, reikalaukit, kad jis užsaky- rvq dalvvaukite. SuSirinkimaS tų jums Ii olsello vaistinės. 1 j J }

HARTFORD. CONN.

Pranešimas

PUBLIC

Telefonas:

Stagg
vi-

5043

‘Aš vartojau 3 butelius 
Aš šaukiamas nepaprastas su

sirinkimas visų A. L. D. L. D.,'

lykai svarbūs, kiekvienas na- 
sukę, reikalaukit, kad jis užsaky- ryg dalyvaukite. Susirinkįmas

Jei butu lietinga diena Pikiūkas-Koncertas įvyks 
Girtinas svetainėj, 6021 St. Clair Avenue
Taigi, gerbiamoji Cleveland© ir apielinkės darbininkiška lietuvių 

suomene! Visi ir visos atsilankykite j viršminėtą Spaudos Koncertą-Pik-
niką. Atsilankiusieji turės progos su daugelio apielinkės miestelių lietu
viais pasimatyti, šiame piknike žmonių bus iš Akrono, Youngstowno, To
ledo, Sharono, Loraino, Detroito, Pittsburgh©, Chicagos ir kitur. — Prie 
įžangos yra proga laimėti $10.00 auksu.

Tamošiūno Muzikantai grieš kaip lietuviškus, taip ir angliškus šokiys- 
Valgių ir gėrimų nesiveškite—visko bus pilnai.

\ Kviečia visus Komitetas.

, ė A
P. S. Trokai, kurie veš žmones į pikniką, sustos ties Cleveland Trust 

Banka, E. 79th St. ir St. Clair Ave. gatvėmis nuo 8:30 iki 9 vai. ryte. 
Kelionės lėšos 75c į abi puses; vaikams—25 centai.

IIQIIIQIIiaillQIlIQIIIQIIIOIIIQIIIQIII

GRAB0R1US
T Patarnauju visiems be skirtumo į 
i įsitikinimų, ir tolumas nedaro del į 
įmanęs skirtumo. Mano ofisas at-» 
įdaras dieną ir naktį. Darbą at-į 
• lieku gerai. Reikale kreipkitės pas| 
|mane, o patarnausiu kuogeriausia,’
■ 734 ‘ Grand Street |
T BROOKLYN, N. Y. < į

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

stebuklingu žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių mio 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
at gaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųt 
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, tain vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervų 11- 

' ga yra labai blogas dalykas, bet piū' 
į sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUKA

LI A VO J U VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedalio
mis nuo 9:30 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.
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DARBININKAI STOKITE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašalpos kas savaitę

Keturi Skyriai Pomirtines:

L. A. reikalais

UŽIMA SAVO 
(JULY), 1929.

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS

£4 River Street
92 River Street-.

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Į šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

suvienytą Partiją 
nybei 
nistų 
mas. 
nauja

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbinu 
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuopas. 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų.

randasi ant
....................Paukščių-Vištų Krautuvė
....................•................... Bučernė

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EK0S
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

Su pradžia Liepos visais A. P.
kreipkitės į naują Centro Sekretorių:

Į AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ

Ir dvi Bekernės:

g Viena ant 3 Washington St. Kita ant 44 Carroil St 
Paterson, N. J.g ’

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllinillM ..... .
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DARBININKŲ KO-ŪPERATYVĖS KRAUTUVES* I
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UŽ PARTIJOS VIENYBĘ

Atsiliepimas 't,la‘dasl abiejų grupių Tz zx i I hm i n

minternas per savo nutarimą

žumai.

klai-

buvusios savo <gru-

M

frakcijinių 
Komunistų

tai yra
stoka savikritikos,

ma nukovoti rupiai perdidelį 
įkainavimą galios Amerikos im
perializmo išsiplėtimo (ekspan- 
jos), iškeltą vyriausiai rašy
muose draugų Pepperio, Love-

Idant suvienyti Partiją su- 
Jfg linija Komunistų Interna
cionalo, panaikinant frakciji- 
nes sienas viduj Partijos, ir id-

Laipsnis pasisekimo, 
klauąime praktiško pragedimo

< gyv

t

jos vedė linkui Partijos vysty
mosi suturėjimo, ir jos turi būt 
begailestingai iš pat šaknų iš
naikintos. Galima būtų čia pa
duoti ir daug daugiau- Kai 
kurios iš jų yra labai svarbios 
dabartinėje padėtyje ir turi 
būt aptartos.

11CO V1UUJ A cuuiivo, lA • 1 1 • 1 •

ant likviduot taipgi by kokią I Vls« pll™a; klalda. 
opozicija, atvira ar slaptą P.*vojmgas dalykas viena, ku-

• * tz •<. t ____ .-A./ nai grupei savintis pergale da-
lo liniją, tai pamatiniai yra bartmiame Komunistų Inter- 
reikalinga, kad būtų pilnai į- nacionalo nutarime. Pas tūlą 
vesta mūsų Partijoj savikriti- da < Mažumos draugų buvo 
kos praktika. Komunistų In- alsk‘ tendencija ta tai daryti, 
ternacionalo Atsiliepimas poli-^ 
tiniai sukriušina senuosius 
frakcijinius susigrupavimus.; 
Dabar mums stojasi pareiga,; 
jsekmiui tam smarkiam smū
giui, iššluoti laukan senuosius 
frakcijinius veiksmus ir tuo' . . .
būdu tikrai suvienyti Partiją. ‘ gavosi _peigabę. 
Tuo tikslu pamatiniai yra rei
kalinga kuo atviriausia bolše
vikiška savikritika ir prisipaži
nimas klaidų ir jų i---------
mas. Tuo būdu patarnaujama 
dvigubam tikslui—tuo pačių

Rašo Wm. Z. Foster 
(Pabaiga)

Savikritikos Klausimas
Idant suvienyti Partiją

nalo nutarimų, padarytų pra- 
leityje, buvo vienas iš pačių 
. blogiausių apsireiškimų, daug 
prisidėjusių prie amžino užtę
simo frakcionizmo,—tai tas, 

■ kad viena ir kita grupė savin- 
Frakcijiniai 

pergalės savinimaisi, kur jais 
nebuvo priskaitoma savo nau
dai visas nutarimas, tai buvo 

išaiškini- skaftliuojama nuošimčių pa
grindais. Tos pražūtingos 
praktikos turi būt vengiama.

žygiu išmokstama lekcijų iš tų Atsiliepimo linija nėia nei vie- , , . , . vi* • • nm Irirrvc? rrminneklaidų ir pasalinama josios, Į 
kaipo objektas 
ginčų Partijoje. 
Internacionalo 
teisingai kuo drūčiausiai pa
brėžia klausimą savikritikos, 
to reikalingo bolševikiško prin
cipo, kurio mažne visai nebu
vo mūsų Partijoje, senosios 
Mažumos grupėse, lygiai kaip 
ir Didžiumoje.

Tai bus nelengvas darbas 
su šaknimis išrauti giliai įsi
vyravusį frakcionizmą mūsų 
Partijoje, nepaisant, kad Ko
munistų Internacionalas su sa-
vo nutarimu padarė naikinam IJOS * suvieniJin!ui. 
čia ataką prieš tą pragaištin
gą sistemą. Bėgyje ilgų metų 
vidujinės Partijoj kovos, išau
go daug beprincipinės prakti
kos veiksmų. Išsivystė ištiki
mybė savo frakcijai, prideng
dama rimčiausius politinius 
skirtumus- Frakcijiniai prie
šingumai paskirstė, kaip į dvi 
skirtingas partijas, gerus ko
munistus, kurie turėtų dirbti 
gludžiausiame sutikime; gabūs 
draugai buvo prašalinami nuo 
Partijos darbo, ir tt. šitiems 
ir daugeliui kitų įsigyvenusių 
vei ų reikės griežtų prie- 
moniihkad juos panaikint; bet j 
centralųiis blogumas, kuris tu- Į 

 

ri būt \atakuojamas, 
frakcijiriė 

 

nesugebėjimas arba nenoras 
matyti kjlaidas, padarytas pa
ties arb
pės.

ime Komunistų Interna- 
lo Atsiliepimo, bus ma

tuojama tuom, kiek mes išvy- 
stysime savikritiką. Pačia šir
dim švietimosi kampanijos tu
ri būt savikritika. Tik šito
kiu būdu tegali Partija supras
ti visą svarbą to nutarimo, o 
Kominternas pasiekti savo tik
slo—suvienyti Partiją.
Kai Kurios Klaidos 

ažumos Pusės 
rmesniuose paragrafuose, 

aš perkratinėjad kai kurias 
rimtas Mažumos klaidas, ypa
tingai kas liečia išimtinumą 

ceptiortalizmą) ir beprin- 
cipinį frakcionalizmą. Visos

nos nei kitos grupės linija. 
Tatai reikia nuodugniai supra
sti. Jis kritikuoja.^rimtąsias 

. Tai yra- 
Kominterno linija. Tatai ne
reiškia laimėjimą nei vienai 
nei kitai grupei, bet reiškia 
pataisymą rimtųjų klaidų abie
jų grupių ir likvidavimą tų 
grupių į suvienytą Partiją. Tai 
yra pats .augščiausias čiuku
ras frakcionizmo skaityti tą 
nutarimą pergale kuriai gru
pei. Bile draugai, darantieji 
pastangų tokia kryptim stato 
rimčiausias skerspainės Parti- 

šitokios 
tendencijos turi būt išnaikin
tos.

Giminingas šiai rimtai klai-l 
dai yra ir tvirtinimas, kad Ko-I procedūrą, bet

amuose draugų reppeno, Love- 
stonb ir Wolfe’o, buvusioji Ma
žuma įpuolė į rimtą klaidą, be
sistengdama faktinai visai nu- 
argumentuoti amerikinio kapi
talizmo beaugimą ir perdėdama 
jo krizio tempą (spartumą). 
Ši klaidinga tendencija buvo 
aiškiausiai išreikšta Mažumos 
teorijoje, kad Amerikos impe
rializmas jau beveik pasiekia 
patį augščiausią čiukurą savo 
išsivystymo, ir pastangose ko
voti prieš Pepperio-Lovestono 
teoriją apie “Gerovės Bangą,” 
perdedant dydį tuojautinio eko
nominio nupuolimo • (depresi
jos), “kairiai” aiškinant Smi- 
tho balsų skaičių, ir tt. šito
kios klaidos, vietoj nusilpninti 
mūsų Partijoj palinkimus prie 
peraugšto įkainavimo ameriki
nio imperializmo galybės ir prie 
neganėtino įkainavimo minių 
kovos ūpo, aiškiai padrūtino 
šias dešiųiąsias tendencijas. 
Tarp tokių “kairių, bet tikreny
bėje dešinių oportunistinių 
klaidų” buvusios Mažumos bu
vo ir garsiosios rezervacijos, 
kurias mes padarėme prie tezių 
Kominterno , šešto Pasaulinio 
Kongreso. Mažuma \ skyrėsi, 
nuo originalio drafto (bendro, 
aplamo plano), kurį patiekė 
drg. Bucharinas, bet mes pa
darėme rimtą “kairišką” klai
dą, jšvystydami tą opoziciją, su 
savo rezervacijomis, iki to 
punkto, kad mes atsistojome 
faktinai į poziciją, kovon’ einan-1 
čia prieš Kongreso tezio liniją. 
Mes nuėjome iki kraštutenybės, 
tikėdami, kad reikia padaryt 
tas rezervacijas, idant vest ko
vą prieš dešinumo pavojų. Ta- 

: tai ne tik sulaužė pačią pania- 
|tinę (elementarę) Kominterno.

; dar turėjo ir 
tuos blogus vaisius, kad iškėlė

atiduoda Partiją buvusiai Ma- rezervacijų klausimą iki centra- 
Lovestonas vartojo šį liniam punktui diskusijų tame 

augumentą, kaip vieną iš savo laikotarpyje 
svarbiausių priemonių delei 
mobilizavimo opozicijos prieš 
Komunistų Internacionalo lini
ją. Ir daugelis Mažumos 
draugų suteikė jam tiesioginės 
pagelbos, kaip tik tą įr patys 
tvirtindami, kad Komunistų 
Internacionalas turėjo tikslą 
atiduot Partiją Mažumai. Už 
tai Atsiliepimas labai aštriai ir

(teisingai mus smerkia. Mūsų 
klaidos šioje linkmėje buvo 
ypač pražūtingos laike (Parti
jos) suvažiavimo. Mūsų frak- 
cijiniai veiksmai suvažiavime, 
be jokio klausimo, baisiai pa
sunkino Komunistų Internacio
nalui darbą sutvarkyt jau ir 
be to nepaprastai sunkią padė-

Mes turime aiškiai suprasti, 
jog tai nėra Komunistų Inter
nacionalo intencija atiduoti 
Partiją Mažumai, bet likviduo
ti abidvi grupes ir suvienyti 
Partiją. Mažumos draugų 
priešingi tam pasigyrimai (ar
ba pergalės savinitn-aisi) yra 
ne tik kad neteisingi ir prieš
taraujanti Komunistų Interna
cionalo linijai, bet jie taipgi 
turi tendenciją diskredituot 
Komunistų Internacionalą ir 
padaryt jo darbą delei Parti
jos suvienijimo daug sunkes
niu. Jie yra kraštutiniausi 
frakcionizmo apsireiškimai, o 
frakcionizmas turi būt dabar; 
pripažintas, kaipo rimtas deši
nysis nukrypimas.

Dabar, keletas žodžių apie 
kitas buvusios Mažumos klai-j 
das. Apart jos atvirai dešinių-1 
jų oportunistinių klaidų, kurių J 
didžiuma rymojo ant pavojin
gosios (pasai ingos) L......... ..
mo teorijos, buvusioji Mažuma 
padarė tam tikrą skaičių rim
tų oportunistinių klaidų, kurios 
prisidengė “kairiosiomis”__
zėmis. Komunistų Internaci- ■ 
onalo Atsiliepimas teisingai 
.sako :

“Amerikos Komunistų Par-

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street
Worcester, Mass, 

yra gražių papuošalų vyrams, 
moterims ir vaikams—viršuti
nių ir apatinių, įvairaus pasi
rinkimo; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, j tijos Centro Komiteto Mažu

ma darė, kas link klausimų, 
paliečiančių Amerikos kapita
lizmo krizį ir masių pasvirimą 
į kairę, “kairiąsias,” bet tik
renybėje dešiniąsias oportunis- 
tines klaidas.” 'L •

Šios rūšies (klaidos, Mažumos 
padarytos, daugiausia kilo/, iš 
josios susimaišiusių 1 pastangų; 
kovot ■•prieš * dėšinuipp ; payojų 

i Partijoje. Taigi, J besistohgda-;

pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirksite nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako turime del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

t ♦ »

Gerai jsiteipykit antrašą: 
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

: pirm (Partijos) 
suvažiavimo ir tuo būdu užtem
dė kitas rimtas dešiniąsias 
das Partijoje.
Priešinimasis Komunistų 
Internacionalo Linijai

Nors Komunistų Internacio
nalo Atsiliepimas yra labai aš
trus savo politiniame analyze 
(išlukštenime) ir kritikoje, ta- 
čiaus jį, be abejo, supras ir pri
ims faktinai visa Partija; bet 
esama ir' tam tikros opozicijos, 
tai viešos, tai kiek paslėptos. 
Pirmučiausia, leiskite man pa
sakyti keletą žodžių apie atvirą 
opoziciją, vadovaujamą Peppe
rio, Lovestono, Wolfe jo ir Git- 
lowo.

'Prisiminsime, kad Lovestonas 
ir Gitlowas; argumentuodami 
mūsų suvažiavime prieš Komu
nistų Internacionalo liniją, pa
reiškė, kad Komunistų Interna
cionalas padaręs “klaidą” del 
tos paprastos priežasties, kad 
jis nesupratęs Amerikos padė
ties; kad 'Partija pasiųs 
delegaciją išaiškinti daly
kus ir kad paskui, po tų disku
sijų su Komunistų Internacio
nalu, delegacija priims iš to se
kantį nutarimą, vis tiek, koks 
aštrus jis būtų. Bet Lovesto
nas ir Gitldwas, atvykę Mask- 
voi/, užmiršo prižadą, duotą su

važiavimui, lygiai kaip kad jie: 
į užmiršo ir komtmizmo princi- 
' pul abelnai. Ir nors Komunis- 
I tų Unternacionalas sudarė Ame- 
i rikmę Komisiją, susidedančią 
■ iš pačių žymiausių vadų visų 
I Partijų, tuomet atstovaujamų 

J Maskvoje ir laikė svarstymo- 
išimtinu-1 sprendimo posėdžius, kuriuos 

’drg. Stalinas pavadino plačiau-. 
I siais iš visų, kokie tik kada bu
vo laikomi bet kuriame pana- 

fraJ šiame atsitikime, to nepaisant, 
draugai Gitlowas, Lovestonas, 
Pepperis ir Wolfe’as kategoriš-i 
kai atmetė dabartinį Komunis
tų Internacionalo Atsiliepimą, 
kur A buvo išdavas tų nuodug
nių svarstymų-sprendimų, ir 
pabrėždami pareiškė, kad t jie 
nevykdys jo gyvenime. Esmi
niai jie pareiškė, kad jų many
mas esąs augštesnis už Komin
terno nuomonę. Jų opozicija 
n’uęjo taip; toli, kad išvystė tam 
tikrus planus, kad suskaidyt- 
mūšų • Partiją,; ir įsteigt .prieširi-

•• pagalgą Kominter’nui. partiją, 
•Brandlerio'

Lovestono ir kitų opozicija 
negalima priskaityti asmeniš
kam subjektyvumui, arba išaiš
kinti ją vien tik apmaudu prieš 
aštrią kritiką, padarytą Komu
nistų Internacionalo. Ta opo
zicija yra politinio pobūdžio. 
Tai yra iš dešinės pasipriešini
mas prieš politinę Kominterno 
liniją. Tie draugai, laike Ko
munistų Internacionalo 'posė
džių, atkakliai laikėsi savo poli
tinių klaidų. Jie ne vien tik iš
reiškė apmaudą prieš aštrią 
kritiką jų teorijos apie ameriki
nio imperializmo galybę ir apie 
jų nedakainavimą darbininkų 
radikalėjimo (bei kairėjimo), 
bet jje net teoriniai gynė pačią 
išimtinumo (exceptionalizmo) 
teoriją; Jie darė didelių pa
stangų, kad suteikt veiklios pa
ramos Rusų Partijos dešinie
siems laike pastarojo Plenumo. 
Lovestono teorija apie “pūliuo
jančią' votį” (Kominterno vado
vybėj) ir apie tai, kad Komin
terno vadai perdirbinėja šešto 
Pasaulinio Kongreso nusistaty
mą, tai yra dešiniųjų ir taiks
tytuoju argumentai visame Ko
munistų Internacionale.

Tų draugų prakalbos ir pa-( 
reiškimai Kominterno svarsto-1 
muose-tariamuose posėdžiuose 
sudaro aiškiai dešinę platformą. 
Tie draugai mėgino apvaini- 
kuot visą savo tendenciją tuom, 
kad suorganizuot Partijos skili- 
ifią prieš Kominterną ir visiškai 
paspirt šalin tą faktą, kad Par 
Tijos nariai juos sumušė, nustel
biamai milžiniška didžiuma pri
imdami ir užgirdanti Komunis
tų Internacionalo Atsiliepimą.

Pavojingas taipgi, priedai!I 
prie atvirai skaldančios Love- 
stoiio ir Gitlowo tendencijos, 
yra bandymas subudavoti “slap
tą” opoziciją prieš Komunistų 
Internacionalo Atsiliepimo lini
ją, o paskui suorganizuoti frak- 
cijinę opoziciją prieš jį. Ši pri
dengta opozicija, jeigu nebus; 
suturėta, 
nuolatinio (“amžino”) pratęsi-jprieš samdytojus, 
mo frakcijinės kovos, tik nau-Į budavoti 
jose formose, 
būt energingai 
plačias švietimo 
kas link 
kurias 
pradeda Politinis Biuras.
Partijos

įžengia į laikotarpį 
komunistinės vieny- 
tik ji bet kada iki 
patyrusi, švietimo 
kurią dabar varo 
Biuras, patarnaus

tija dabar 
pilniausios 
bes, kokią 
šiol buvo 
kampanija, 
Politinis
Partijos apšvietimui kai del pa
matinės prasmės ir išvadų Ko
munistų Internacionalo Atsilie
pimo. Tatai suvienys narius 
ideologiniai prieš tuos,- kurie, 
atviromis ir pridengtomis prie
monėmis, norėtų suskaldyti 
[Partiją arba tęsti frakcijinę 
kovą. Tatai daug patarnaus 
delei išskyrimo (izoliavimo) de
šiniojo pavojaus ir delei suvie
nijimo geriausių komunistinių 
elementų, iš abiejų buvusių gru
pių, kovai prieš tą pavojų. Ta
tai pakirs šaknis frakcionizmui, 
kuris yra tiek daug padaręs per 
savo maišalienę, paskleistą tarp 
mūsų Partijos narių.

Mūsų Partija jau pradeda 
suprasti milžinišką svarbą Ko
munistų Internacionalo Atsilie
pimo. Nariai supranta, kad nu-1 
maskavimas išimtinumo teori
jos turi didžiausios pamatinės 
svarbos Partijai. Jie taipgi su
pranta, kad Komunistų Interna- 

‘cionalo Atsiliepimas sudaužė 
senąsias frakcijas, o tai daly
kas, kurį kiekvienas Partijos 
narys turi sveikinti, kaipo tei
kiantį didžiausios Partijai nau
dos. . Be to, nariai mato iš va
dovaujančių draugų straipsnių 
ir prakalbų, jog Atsiliepimas 
patarnavo kaip priemonė įvedi
mui, tikros savikritikos Partijo
je. jši nauja savikritika ateina 
Partijos nariams, kaip koks at-1 
gaivinantis padirginimas. Visa i 
Partija pradeda kvėpuoti nau-1 
joje atmosferoje komunistinio ! 
aiškumo ir vienybės. |• I 

Dileli uždaviniai stovi mūsų' 
Partijai prieš akis. Mes turime 
kovot, kaip dar niekad pirmiau, 
prieš karo pavojų. Mos turime 
kovot už vadovybę daugėįan- 

tai gali privesti prie I čiuose darbininkų mūšiuose !
Mes turime 

.....  . ........ i naująsias unijas ir 
Opozicija turi I padaryti Daibo Unijų švietimo 
likviduota peri Lygos suvažiavimą istorinės 

kampanijas; svarbos įvykiu. Mes turime 
Kominterno linijos, I padvigubinti savo darbą tarp 

(kampanijas) dabar-negrų. Mes turime apginti tei- 
l siamuosius x Gastonijos darbi- 
i ninkus. Veikimo programa, pa- 

Vienybe...............................i |/įc]<jama Politinio Biuro, toliau
Dabar atėjo laikas padaryti' konkretizuojanti Komunistų In- 

galą ilgai frakcijinei kovai. Ko-1 ternacionalo liniją, nubrėš arti- 
munistų Internacionalo Atsilie-; miausius žingsnius, darytinus 
pimas nutiesia reikalingąją tam ! tuose komunistiniuose uždavi- 
politinę liniją ir jis kerta kriu-1 niuose. Bet kad visą tą darbą 
šinantį smūgį senajam frakciji-' įgyvendinti, mes turime turėti 
niam susigrupavimui. Dabar 
belieka tik nuoširdiems komu
nistiniams elementams užbaigti 
tą darbą, prašalinant f rakei j i- 
nes liekanas ir tikrai suvieni
jant Partiją. Kaip kad aš jau 
esu nurodęs,. tatai nebus leng
vas darbas. Frakcijinės ten
dencies ir skerspainės ant 
Partijos vienybės kelio yra at
kaklūs dalykai, bet jie gali būt 
prašalinti ir bus prašalinti. Mes 
turime pasakyti, kad mūsų Par-

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius j trumpiausį laiką. 
Mes garantuojam 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. Nedėldieniais nuo 11 vai. iki 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas 
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300>, 
Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000 ■

50
100
200
300
400

Tokiai vie- 
padėjo pagrindą Komu- 

Interpacionalo Atsiliepi- 
Jau ir dabar yra matoma 
vienybės dvasia visose 

os dalyse. Partija jau 
baigia ruoštis tokiems darbams, 
kaip dar niekad pirmiau nebu
vo ‘josios istorijoj. Padaryki
me, todėl, galą ilgajai f rakei j i- 
nei kovai ir kibkime į didžiuo- 
siu Partijos darbus, stovinčius 
mums priešakyje.“LAISVĖ” 
J 
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Greitai ir Pigiai Persiunčia

Litų
Litų 
Litų 
Litų 
Litų

uz
uz
UZ

v uz
uz

5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

1000 Litų

500
600
700
800

Litų už
Litų už
Litų už

900 Litų 
už 103.00

51.75
62.00
72.25
82.50
92.75

Norėdami
draugams vargstantiems Lietuvoje/norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

materialiai pagelbėti savo giminėms ar

46 TEN aEYCK* STREET, BROOKLYN, Nr Y
.................... ............................................................................... . .. i • ■ ■ ' ...

MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.

Kurių Jūs Pageidavo!

'įf
Jmendelo Padirbti iš suderintų 

Havanos Tabaku
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą išsiimti nė j ame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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Puslapis Penktas

I

WORCESTER, MASS. bei veikėjų.” Ką tas reiškia? 
Kuomet Bakanas visuomet gy
rėsi, kad jų S. L. A. 90-ta kuo
pa turi “šimtą” narių, o vaka- 

Liepos 21 d. S. L. A. 57-ta rienėj tik 50 dalyvavo, ir ku- 
kp- turėjo ekskursiją į Nan-'rių didžiuma susidedančių iš 
tasket Beach (išvažiavimą į i Pittsburgho ir apielinkės ? Čia 
Atlantiko 
tis). 
kuopos metmė ekskursija ir, • arba jis praganė jau didesnę 
reikia pasakyti, kad kas kar-jpusę tų narių? Jeigu jau 
tas skaitlingesnė. Šioje" net kuopa turi 100 narių, o į pa- 
septyni dideli busai prisipildė rengtą vakarienę tik atsilanko 
ekskursantų. Atsiskyrėlių 318 pusantro tuzino vietinės kuo- 
kuopa bandė pakenkti viršmi-i pos narių, tai jau prasčiau ne- j 

-........................taikydami' gali būti. Vėl čia remiantis Į
Red.), beti paties Bakano paskelbtais fak- j 

sužinoję tais, kad Į vakarienę tik tiek

Nekurie Dalykėliai

į! Pittsburgh© ir apielinkės ? Čia 
smiltynus maudy-jdel Bakano labai prasti popie- 

Tai trečia iš eilės tos;rai, nes ar jį nariai ignoruoja

nūs, ponias, ir panaites, kad 
padarius kokį nuosprendį prieš 
tuos nelabuosius bolševikus- 
Ponai jau savo pikniką atlaikė, 
dabar laikys darbininkai savo 
pikniką rugp. 18 d., Star Mine 
giraitėj, Courtney, Pa. Tad 
darbininkai ir darbininkės, da
lyvaukite savo piknike!

Carnegiškis.

Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715

• iNorth Montello St.; Kasierius D. Pa-

tas skaitlingesnė. PORTLAND, OREGON

nėtai ekskursijai,
• tą pačią dieną ( ?- ----- - —..

senesnieji kytresni, sužinoję tais,
- leido jiems, lai griebia sau sa- mažai vietinės kuoptos narių 

vo grietena ?—Red.), tapo atsilankė, tai remiantis t.. 
nukelta viena savaite vėliau. • skaitline, S. L. A. 90-ta kuopa

- Teisybė, ir buvo, sulyginus! narių daugiau negali turėti, 
skaitlingumu, ekskursantų pir- ’ 
mutinėj tiek, kiek liesame pie
ne grietenos.

tai remiantis ta

“Tėvynės” 29-tam num. iš 
318 kp- J. Krasinskas žabalio- 
ja neva apie pasikalbėjimą su 
komunistu iš 57-tos kp. kas-'

kaip apie 40 arba kokius tris 
tuzinus, nes jeigu turėtų dau
giau narių, tai ir surengtoje 
vakarienėje būtų daugiau da
lyvavę. O vienok S. L. A. 90 
kuopa siunčia į seimą po 3 de
legatus ir giriasi, kad gali 
siųsti 4 delegatus, tik nenori.

link siuntimo delegatų j Chi-!Tai mat> kaiP menševikai-tau- 
cagos seimą. Pasiūlymas po tininkai šmugeliuoja delega- 
1 delegatą, “jis su mano nuo-1 
mone sutiko, tik jis ir jo ben-i
drai dar nežino, kokį įsakymą bėjo ir laikraščių graborius J. 
jie gaus iš 46 Ten Eyck St. Jie j Baltrušaitis, tas ekstra kairių- 
dar neturi pranešimo iš savo jų internacionalo lyderis, ku- 
centro, tai negali pasakyt, ris dabar dirba išvien suįta
kai p jų kuopa darys.”

Koks kvailas nonsensas ir
dirbtina propaganda!
sudaryti lygią atstovybę iš šių'

Į tais ?
Taipgi toje vakarienėje kal-

šistais ir sykiu Smetoną laižo.
“Tėvynės” 25-me num. skai-

Liepos 12 d- turėjo įvykti A.
I). L. D. 4-tos kuopos susi- 

! rinkimas. Bet pasirodė, kad 
kuopos organizatorius išvažia
vęs į Canada, sekretorius—kur 
tai j jūrų pakraštį, kiti—kitur 
išvažinėję atostogų. Tik kuo
pos iždininkas su šeimyna tai 
negalėjo išvažiuoti, turėjo pa
silikti namie. Jis atnešė į su
sirinkimą knygas “Caro Kalė
jimuos.” Pasikalbėjus, sutiko 
knygas nariams išnešioti po 
stubas, kurie 
rinkimą.

Kada visi 
nuo atostogų 
turėsime surengti išvažiavimą 
ar pikniką. Manau, kad ir 
Willamette farmeriai, laukus 
apdirbę, norės susieiti su 
draugais ir pasikalbėti.v Todėl 
ir jie sutiks prisidėti prie pa
rengimo. Narys.

nepribuvo į susi-

nariai susirinks 
namo, tai mes

kriušinimo.
Be to, kalbėjo negras drg- 

Williams, chinietis drg. Y. Y. 
Hseu, gastoniečių atstovas ir 
visa eilė kitų kalbėtojų.

Tapo priimta smarki rezo
liucija, šaukianti kovingai, ma
siniai apvaikščiot Pirmąją 
Rugpjūčio, metant tą dieną j 
cbirh'i nuo 4 vai no nipfu' ir I LIETUVOS SŪNŲ IR, DUKTERŲ dainą nuo 4 vai. po pietų n i DKAUGIJA grand rapids, 

MICH.
Valdybos Adresai

Chas. Jakems, 1564 Turner 
Ave., N. W. Tel. 72073.

Vice-pirm. A. Krasnauskas, 
Quarry Ave.

Tarimų Rašt. K. Rasikas, R. 
Box 117.

Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 
159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave.

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 
Walker Ave.; Ig. Medastavičius, 
Frank Žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank Žegūnas, 515— 
11th St.

Svetaines nuomuotoj’as A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą utarninką, sa
vam name, 1057-63 Hamilton Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.;
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka 
Saulėr.as, 20 Faxon St. Visi 
Montello, Mass.

P

iš

traukiant į didžiųjų demonst
racijų vietas; rezoliucija delei 
Gastonijos stręikierių gyvybes 
apgynimo ir kitos.

Delegatai nuo savęs ir nuo 
savo atstovaujamų organizaci
jų sudėjo konferencijoj nema
žai aukų.

Bandė Išžagini, 
Pasmaugė

Pirm.

1568

R. 9,

Rep.

Keystone
Bell____

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:
Main 9669
Oregon 5136

Tel.t Groenpoint 968X

Maudynės lovyje rado 
smaugtą Katariną Kirschof- 
fienę, 3,033 Goodwin Terrace, 
Bronxe- Kas ją nužudė, nėra 
žinios. Bet piktadarys paliko 
savo čeverykų antspaudus ant 
vienos paduškaitės 
nosinę skepetaitę.

i ženklų, policijos 
bandysią surasti 
Sakoma, kad koks 
vyras buvo atėję 
langus nu plaut,
paskui sugrįžęs, mėginęs mo- 

į torį išžaginti ir pasmaugęs, 
i užverždamas jai gerklę virvu- 
i te.

pa-

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:

I Pirm’. A. Milius,, 
Moline, III.

IRir šilkinę
Sulig šių 

detektyvai 
kaltininką, | 
tai didelis IPirm- Milius,, 502—4th Avenue,
pasisiūlyt j vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 

Tai gal jis,

I LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
| Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus, 
i ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
ra Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.
1 Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą
| atliekame greit ir tinkamai.
? Tarkite* su mumis del kainos.
i Ypntiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:
S K. M. S. Į

Nau- 
biznj.

Nori [tau iš ponų fašistų vadovauja- VIEiUJ £.11 
....................... ........... _ _š šių ! mo S. L- A. 3-čio Apskričio su-; ______ 
dviejų kuopų, kuomet 318 kp. j važiavimo protokolo, kad da-' 
tik vienas trečdalis vargiai yra lyynvo net 7 kuopos n viena IS iJiuZlOSlOo inCSKali31vS 
prieš 57 kp. Kokis čia susi- j prisidėjusi nauja, tai viso bu- jfonfereiiciios 
tarimas jieškomas? Kokiems :vo 8 kuopos. Nauja kuopa 
galams nesenai atsiskyrėt ? | 1^4 iš S- S. Pittsburgh, Pa., 
Jei drauge būtumėt, tai tikj(^ar nelabai senai 104 nume- 
vieno išviso užtektų, nereiktų ^tivo Haramaryille, Pa., n j 
susitarimo ir žinotumėt “įsa
kymus” iš 46 Ten Eyck St.

Tai patys muša, patys rėkia 
Mat, K- P. Centro Biuras nu- jK; 
fotografavo S. L. A. Centro 

xSekr. p. Juffeeliūtės laišką ir 
“Laisvės” N156 patalpino, kad Jvensington, Pa. 
galima būtų matyti, kaip prieš 
Baltimorės seimą buvo duoda-

j jau taip greitai tas numėris 
atsimufino ant 
Pittsburgh, Pa. 

‘kas, generalini 
riau” pone Žuke?).

Svečias buvo A. Bačėnas iš 
. Tai kur 

tas ekstra kairysis “komunis
tas” nudardėjo—tiesiai į faši- 

mi įsakymai kuopoms, kiek irj^a liogerį laižyti Smetoną, 
kokius delegatus rinkti, kad I Mat, tas z.mogus, kaip drūtas, 
-........... - - T • tempia fašistų smetonuotą ve-
loouainiuo uivujovvJ. 1 CV1 . i • V 1
dabar neva komunistas fašistui zima» ir SY^1U šmeižia savo bu- 

lS, progresyvius --------- .---- —
Vėl kas čia dy- Wm. Z. Fosteris, be kitko pa-

išsilaikius Sus. urėdystėj

'^Krasinskui ' sakė, kad 57-ta 
Kkp. laukia įsakymą iš 46 Ten 

Eyck St, kiek delegatų siųs
ti į Chicagos seimą. Jau jei 
komunistai iš 57 kp. lauktų 
panašaus įsakymo, tai tik fa
šistėliui Krasinskui nesisakys, 
kad laukiama tokio įsakymo.

Tas 
niame 
rašė, 
dviem 
virš šimto dolerių Lietuvos fa
šistiniam komitetui 
duobų gelbėjimui, 
gerai žino iš gautų 
giminių iš Lietuvos, 
tinis valdžios komitetas nešel
pia tikrų baduolių, o tik tiems 
duoda, kurie turi nejudinamą 
turtą. Bet Krasinskui, kaipo 
fašistėliui, rūpėjo paremti fa
šistus, kurie žudo komunistus, 
tad taip ir daro ir dar didžiuo
jasi per S. L. A. organą “Tė
vynę,” kurią leidžia nariai, di
delėj didžiumoj priešingi fa
šistams.

S- L. A. 57 Kp.^Narys.

Šeri! Židikai
Giuseppe Presto ra buvo įda

vęs $4,400( broliams DiSesa,

pats Krasinskas pirmes- 
“Tėvynės” numeryje 

pasirašydami su kitais 
sėbrais, kad pasiuntė

neva ba- 
nors pats 
laiškų nuo 
kad fašis-

CARNEGIE, PA.
Tėvynės” 24-tame num. 

yra tilpęs S. Bakano aprašy
mas iš S. L- A. 90 kuopos įvy
kusios vakarienės Bridgeville, 
Pa- Tarp kito S. Bakanas ra
šo: “Vakarienėje dalyvavo 
virš 50 svečių ir- viešnių, dau
guma susidedančių iš Pitts- 
burgho ir apielinkės veikles
niųjų visuomenės darbuotojų

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičių Agentūra. į

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofiąas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mius.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Avė., Moline, III.
Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—10th 

St., Moline, III.
Fin. Sekr.—K. Shimkus, 135—36th 

St., Moline, Ill.
Iždininkas M. Miliene, 502—4th Avė., 

Moline, III.
Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 

10th Avė., E. Moline, 111.
Maršalka J. Kailis, 2435—33r St. į 

Moline, III.

Dvigg* Avenae, Brooklyn, N. Y. i
Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St. i

k

o
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366 delegatai nuo įvairiau-
isių darbininkiškų organizacijų bankininkėliąms po num. 114
1 dalyvavo Priešimperialistinėj I Mulberry St., New Yorke, kad 

South 'Side ir Sovietų Sąjungos Apgynimo | nupirktų jam gerų kompanijų 
Kame daly- Konferencijoj, ketvirtadienio Šerų, už kuriuos tie bankinin- 
* * oyg a m z a vakare, Irving Plaza svetaine,-

ije, New Yorke. Apart jų, bu- čių
I vo šimtai darbininkų svečių., o žmogus negauna 
Konferencija buvo entuzias- nei savo pinigų.
tiška—svarbus mobilizacijos vė skundą augščiausiam teis-1 iždininkas F. Lukaitis,'

kėliai žadėjo didelių nuošim- 
Jau beveik metai praėjo, 

nei
Todėl pada-

žingsnis delei masinių prieška
rinių išėjimų ir demonstracijų' 
laike Tarptautinės Raudono-M 
sios įdienos, kuri bus Pirmojoj 
Rugpjūčio.

Pirmą prakalbą pasakė drg.ivusius draugus, progresyvius 
darbininkus.
vai, juk ir jo internacionalo 
vadas J. Baltrušaitis tą patį 
daro.

Toliau skaitau, apskričio 
valdybos didžiuma išdavė sa
vo raportus žodžiu, ypatingai 
iždo globėjai, ir iždininkas J. 
Virbickas. Vėl tai tikrai fa
šistiškai, nes juk ir Lietuvos 
fašistų činauninkai išduoda 
raportus žodžiu, o kuomet ma
to, kad jau bus už uodegos 
nutverti, tai pabėga nunešda
mi šimtus tūkstančių ir milio- 
nus litų 'visuomenės turto.

S. L. A. 3-čias Apskritis dar 
vis “tarkuoja” buvusį to aps
kričio iždininką T- Gelčių. 
Mat, ir T. Gelčius visuomet 
išduodavo savo raportus žo
džiu ir visuomet būdavo pri
imta taip, kaip dabartinių ap
skričio viršylų. Bet dabar tie 
jo buvę" frentai jį atakuoja, 
kad jis būk tai skaitlines ne
gerai suvedęs. Kažin ar taip 
bus ir su ponu Virbicku?

“Tėvynės” 28-me num- Ba- 
i kanas garsina S. L. A. 3-čio 
j Apskr. pikniką arba, kitaip 
sakant, ponų pikniką, nes ta- 

Į me piknike, žpot paties Baka
no žodžių, bus: ponas Bago- 
čius, ponia Bagočienė, ponas 
Kazlauskas, panaitė Jurgeliū- 
tė, ponas Žukas ir t. t. ir t. t., 

i tik ponai, ponios ir panaitės, o 
• apie darbininkus Bakanas nei 
1 puse žodžio neužsimena. Ką 
čia apie tuos paprastus darbi
ninkus kalbėt, tai yra perpra
sta. Ot, apie ponus, tai kas 
kita. S. L. A. 3-čias Apskri
tis, ponų fašistų vadovauja
mas, nieko neįstengia surengti 
be pagelbos centro ponų, nes čiojimui iš darbininkų pusės, 
ką tik pirmiau surengdavo, tai

-vis būdavo į skylę. Todėl da- sakė drg. W. W. Weinstone, 
bar ir susikvietė iš visos Ame-, visapusiškai išdėdamas, kokias 
rikos kampų ponus, kad tie,

I paėmę už ausų vietinius ponus 
; fašistėlius, ištrauktų iš tos sky
lės. O jie dabar yra labaj, 
labai susirūpinę ir del S- L. A. 
progresyvių kuopų naujo aps
kričio, kur šitas naujas apskri
tis įvarė ponams fašistėliams 
dieglį į šoną, ir jiems taip la
bai sopa, kad negali nei mie-

žymėdamas, jog
’“Kuomet Komunistų (Inter

nacionalas paskelbė Tarptau
tinę Priešimperialistinę Dieną, 
Pirmąją Rugpjūčio, tai viso 
pasaulio socialdemokratai su- 
prunkštė-sukranštė, kad komu
nistai neturį jokio supratimo 
apie dalykus, kaip kas einasi 
tikrenybėje. Socialdemokra
tai sakė ir taikininkai buržu
jai taip manė, būk pasaulis 
einąs linkui taikos, ir kad ko
munistai esą bergždi trukš- 
mautojai. Dabar gi, beveik 
visai tuo pačiu laiku, kaip pri
puola Priešimperialistinė. Die
na, imperialistai, su savo ber
nais’ Chinų militaristais, pra
deda ataką prieš Sovietų Są
jungą; ir Pirmosios Rugpjūčio 
demonstracijos turi įgyti po
būdį “Dienos Kovai už Sovie
tų Sąjungą.” Visu tuom pil
nai pasiteisina komunistų nu
matymas ateinančių įvykių. 
Visur taipgi eina kariniai pri
sirengimai tarp imperialistų, 
besivaržančių už pasaulinę ga
lią ir už rinkas, nepaisant pri- 
gavikiškų nusiginklavimo i kon
ferencijų. Mes išeisime Pir
mojoj Rugpjūčio ne tik. pro
testu ot, bet ir kovot prieš ka
rą.”

Kad imperialistai nežiūri, 
kaip į kokį bergždžią dalyką, 
į tąsias Pirmosios Rugpjūčio 
demonstracijas, tatai jau pa
rodė Francijos valdžia, areš
tuodama kelis desetkus veiklių 
komunistu; areštai Cekoslova- *■ » kijoj ir kitose šalyse,' kurių 
tikslas užkirsti kelią masyniam, 
kovingam tos dienos apvaikš-

goti. Todėl ir susikvietę

DIDžIOd LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Naujos Vaidybos Vardai ir Adresai: 
Pirmininkas K. Maziliauskas,

593 Avė. A.
Vice Pirmininkas A. Bočis, 

68 W. 10 
i Protokolo Sek. P. Janiunaš.

Šerų j j 128 W. <49th
Finansų Sek. A. Arasimavičius,

625 Boulevard

st.

st.

nini prieš tuos meklerius.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

330 Broadway
I 1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

20 E. 22nd St.
2 .Iždo Globėjas J. Ladrinaitis,

' 348 Avė. C.
i Maršalka L. Rimša,
1 167 W. 20 St.

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

po plačių Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders ?5“c”
. nuo savo amžino priešo!

Ilrhfl j R Y centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš
vi UU LuA AciUo kitQ. amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE 

GREENPOINT 1411

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

Kampa* Clermont Avenue 
TELEPHONEi JUNIPER #7»«

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 47-tos kuopos susir 

rinkimas bus seredoj, 31 liepos, Am. 
Ūkėsų Kliube, 3138 Richmond St. 
Pradžia 8-tą vai. vakare. Visi nariai 
ateikit laiku, yra svarbių reikalų. 
Taipgi yra nomiųacijos blankos cen
tro valdybos. Kurie dar neužsimokė
jote, pasirūpinkit užsimokėti, gausit 
naują ’

l narių.
knygą. Atsiveskit ir naujų

Sekr. P. Zaleckas.
(177-178)

DETROIT, MICH.
Išvažiavimas į Bob-lo Parką. Ren

gia L. D. S. A. 17-ta ir 130-ta kuo- 
nos, subatoj, 3 rugpjūčio (August). 
Laivas išplauks nuo Woodward Ave. 
9 ir 10 vai. ryte, po pietų 1:30 ir 
3 valandą. Tikietas i abi puses 
augusiems 75c, vaikams nuo 6 
15 metų 40c.

Minėtų kuopų narės stengkitės 
lyvauti šiame išvažiavime, jeigu 
rime padaryti jį sėkmingu. Taipgi 
kalbinkite ir pašalinius draugus ir 
drauges važiuoti. Kurioms laikas pa
velys, ateikite anksčiau pardavinėti 
tikietų.

Komitetas.
(177-178)

BRIDGEPORT, CONN.
L. D. L. D. 63-čios kuopos susi

rinkimas bus sekmadienį, 28 liepos, 
prasidės 10-tą vai. ryte, 407 Lafa
yette St. Draugai, malonėkit atsi
lankyti visi, perf yra atėjus 
knyga “Caro Kalėjimuos.” 
turime balsavimo blankas 
Pildomojo Kom. 1930 rn.

Fin. Rašt.

su- 
iki

da
no-

A.

nauja 
Taipgi 
Centro

M. K.
(176-7)

ligą, pamatinę prakalbą pa

provokacijas ir kokius prisi
rengimus Amerika, Anglija, 
Japonija ir kiti ifnperialistai 
daro prieš Sovietų Sąjungą, 
ginkluodami Lehkiją, Rumuni
ją) Lietuvą ir skitas JPabaltės 
valstybes, ’ darydami y slaptus? 
suokalbius su Vokietija ir kito
mis kapitalistinėmis > šalimis 
delei mirtino karo prieš Sovie-

I D' L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash
land, Avė.

Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 
1946 Sharon Ave.

Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 
done Avė.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.

Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona 
Guntarienė. ,
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 vai. po pietų.

236

98

481

Park

Cedar

Hud-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN. 

Valdybos Adresai:

Pirmininkas P. Kriščius,
Terr.

Vice-pirm. B. Muleranka,
St.

Prot. rašt. J. Kazlauskas, 
son St.

Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 
Ave., W. Hartford, Conn.

Iždininkas A. Klimas, 36 
Maršalka J. Giraitis, 174 
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna 

ketvergą kiekvieno mėnesio, Labor 
Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

DETROITT Eč 1Ų A T YDA I
Kas nori važiuoti į Chicagą j “Vil

nies” pikniką, kuris Įvyks 11 rugpjū- 
čio-August, tai dabar geriausia pro
ga, nes Aido Choras rengiasi va
žiuoti. Tam tikslui išrinko komisi
ją patyrimui, kaip geriau ir pigiau 
būtų galima nuvažiuoti į Chicagą. 
Komisija atsikreipė į busų kompa
niją ir gavo busą, kuris nuveš ir 
parveš ypatą tik už $5.00. Tai yra 
geriausia proga draugiškai ir links
mai nuvažiuoti aplankyti chicagie- 
čius. Kurie norite važiuoti, turite 
užsiregistruoti pas komisijos narius ■ 
ne vėliau 5 ruų.J - ’ „ U ,
Komisija: P. Grikietis, M. Antanai
tis, J. Skulevičius ir O. Demskienė. 
Kreipkitės laišku arba telefonu se
kamu adresų: 2346 Pearl St., Detro
it, Mich. Telefonas Cedar 1077-R.

(176-178)

s Komisijos nanus pjn 
gpjūčio (August). į

Draugijų Adresai, Kurios
Turi "Laisvę” liž Organą

“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL;
DYBA 1929 M., BROCKTON, (MASS.

' Pirminirikas M. Meškinis;: 9'Burton' 
St.'; " Pirmininko Pagelbininkąs K;

" I Ustupąs, 1 27 Cleveland Ave.; i Nuta-
nmų

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis, 

kas antrą

PITTSBURGIIAS IR APlELINKfi 
Priešfašistlnės Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Avė., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th. St., Mc- 

^Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. š.
Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way, 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon 

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion).

Prot. sekr. E. K. šiurmaitienė, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

sekr. R. Beniušis, 911 Jones

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

w
Valdybos Adresai:

Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun
ker Ave.; Pirm. Pageibininkė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė -T. Zįzen,, 673? -N. Maįn i$t.;. 
Finansų raštininkė K. ^Čereškienė/36 
Lansdowne/St.;:: Iždininkė, M.; Klima
vičienė, ■ 31 Clarence , St; Kasos Glo
bėjos:' V. Baronienė, 736 N. Montello 
St;, -'M:.. Dobięne, 221 Ames . St.;' V. 
Bartkienė,, 29-.Intervale’*St,;. Ligonių 
raštininke* M.' Potepis,' 184■' Ames St.; 
Maršalka ' J. ; Šimanskienė, > 88 Vine 
St. Visos Montello,' Mass.

FRANK A. URBAN'S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________________  ORDER BLANK ____ _______________

Siundomi pinigu* nu tuvo adresu, užrašykite:

Aš, žemiau pntlrašę*. siunčiu jum* VIENĄ DOLERI, už kur} malonėkit asab 
prl«ių«ti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, *u visai* nurodymais, 
kaip vnrtoti.
Varda* —_____________ __ —---------------------------- --------------- -—------------------- --

No.

Miestas State,

St. or At*.
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0174 M0KYKLA SU REPUTACIJA

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

PERSITIKRINK1T1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Street* 

New York City

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

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

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

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

SERGANTI VYRAI'IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS Į DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, 

Abelno Nusilpimo, Nervų, Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerkles Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mėšlažarnes, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš gaįiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ii’ moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane vpatiŠkai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

X-Spindulial, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 
PABARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ 

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai
110 East 16th St., tarp 41 h Avė. ir Irving PL, New York 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedčlioj 9 A. M. iki 4 P. M.
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VIETOS ŽINIOS

SPORTAS
VINČOS PATRONAI
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Nauji nariai cho- lyne, gaudavo $60 už sykį, tai

Sumušė Mūnšaino Šnipuką

000.

Rytoj Visi j Forest Parką

Gazo Kompanijos Šerai

Narys.

“ROMANSO UPĖ” 
BROOKLYNO 
PARAMOUNT’E

“EVANGELINE” RIVOLI 
TEATRE ,

Bronxe Prekybos Rūmas į- 
teikė miesto valdybai reikala- 

dešimties 
paupėje,

; šeštadienį drg. 
įžiuoja atgal į Schenectady.

lietu
ku—

TEATRASDA1N0S-MUZIKA h

New Yorko valdybos
Apsvarstymo Komisija
balsiai nutarė, kad būtų T,.x.
vesta skersai-miestinis tunelis ekskuisijos nanai

pietų i Pereitą penktadienį laivu 
sugrįžo iš Sovie-

Biznis su Nubankrūtuoto' 
Banko Depozitoriais

necticut Yankees džiazzuoja, 
lošia ir dainuoja veikalėlyje 
“Meilės Sodas.” Yra ir kitų 
įvairum ynų.

Šiandien Visi į Pikniką 
Gastoniečiy Naudai!

! Sugrįžo iš Sovietą Sąjungos 
ir Lietuvos Drg. D. Janusas

Šiandien, subatoj, nuo 
iki vidurnakčio bus milžiniš-j “Aquitania 
kas Tarptautinio Darbininkų i tų Sąjungos ir Lietuvos sche- 
Apsigynimo išvažiavimas, Ple-! neetadiškis drg. D. Janusas, 
asant Bay Parke, Bronxe. Iš- j kuris nesenai buvo išvažiavęs 
važiavimo pelnas skiriamas! su ekskursija į Sovietij Sąjun- 
apgynimui teisiamųjų mirčiai gą ir Lietuvą. Sovietų Sąjūn- 
bei katorgai Gastonijos strei- goj—Leningrade ir Maskvoj-— 
kierių. Tikimasi turėti iki! jis išbuvo apie pusę mėnesio, 
50,000 publikos. Tai bus dar- o Lietuvoj—Panevėžyj, Kaune 
bininkų vienybės demonstraci- ir Telšiuose—apie vieną savai- 

š kapitalistinius tiro- tę.ja prieš
nūs ir už darbininkų kovoto-' Sovietų Sąjungoj drg. Janu- 
jus. i šas gavo labai gerą įspūdį:

Pasiekimas tos vietos gana! žmonės pilni geriausio ūpo, 
lengvas- Penktos Avenue bu-Į linksmi; kur pažvelgi, ten ei- 
sai nuo East 177th St. subvėsina atbudavojimo darbas—tai- 
stoties daveža tiesiog į Pleas-|symas geležinkelių, budavoji- 
ant Bay Parką. t mas namų, fabrikų, gerinimas

įžangos tikietas tiktai 50 j miestuose gatvių* Visur knib- 
centų. i ždėte knibžda žmonės: Mask-

Kalbės Wm. Z- Foster, Wm.jvoj, Leningrade, sako, drg. Ja- 
W. Weinstone, J. St. Poyntz, į nušas, “pilnos gatvės svieto. 
Alf. Wagenknecht ir kiti. Vieni parkuose linksminasi, 

r. . x o- r •• i 4. i kiti važiuoja, eina, juda.” Gries Simfonijos Orkestrą,,
susidedanti iš 50 muzikantų, j Apskritai, Sovietų Sąjungos 
vadovaujama Jasos Fishber- į darbininkų gyvenimas iš pa- 
go; krutamieji paveikslai, at-iviršiaus išrodo prastesnis, 
viro oro šokiai, faijerworkai, jgu 
sporto gimnastikii rodymai ir j didžiumoj geriau 
t. t.

Atminkite, kad už dviejų tačiaus pagrindiniai jie 
dienų prasidės gastoniečių j dasi 
mirties teismai. Visi masėmis i jiems ateitis nebaisi—bedar- 
traukime į šį demonstracinį ■ bes ir senatvės pavojus negrū- 
darbininkų vienybės parengi-1 moja, 
mą.’

Ferrari ir kiti latrai, veik-j 
darni išvien su N. Y. valstijos 
bankų e x - s u p e rintendentu 
Warderiu, buvo nušmugeliavę 
$6,194,000, kuriuos 20,000 
žmonių « buvo pasidėję taupy
mui į City Trust Kompanijos 
Banką.

Bankas, kaip jau žinoma, 
tapo paskelbtas nubankrūtuo- 
tu. Dabar gi International 
Germanic bankinė Trust Kom
panija apsiima depozitoriams 
išmokėti visus jų pinigus. Už
tat depozitoriai turės pirkti po 
tam tikrą skaičių Germanic 
kompanijos Šerų. Toks pla
nas pavestas užgirti augščiau- 
sio teismo teisėjui P- J. Mc- 
Cookui. Depozitoriai su tuo 
sutinka. Bet komisionierius 
Moses priešinasi, kad šičia ga
lės būt naujos rūšies bizniavi- 
mas, kuris nežinia prie ko pri- 
vesiąs.

Aišku, kad Germanic Kom
panija ne vien iš geros širdies 
apsiima išmokėt virš 6 milionų 
dolerių nubankrūtuoto banko , 
depozitoriams. Brukdama sa-J 
vo Šerus, ji tikisi pasipelnyti, j

Nuo šiandien Rivoli teatre, 
New Yorke, rodoma “Evangel
ine,” klasiškas veikalas žino
mo Amerikos poeto II. W. 
Longfellow. Tai irgi kalban
tis, “nekaltai-romantiškas” ju
dis.. Skaičiusieji tą poemą tu
rės pasitenkinimo pamatyt ją 
krutamuose paveiskluose, ku
rie yra pilni labai gražių sce
nų.

“THE FOUR FEATHERS” 
CRITERION'S('

Criterion teatre, New Yor
ke jau septinta savaitė eina 
garsinis, kalbantis judis “The 
Four Feathers,” su kapitonu 
Trench’iu vadovaujančioje ro
lėje. Apart meiliškų scenų, 
veikalas yra įdomus savo ka
riškais nuotikiais.

Du Nauji Tuneliai už 
$178,000,000

ne-
amerikiečių : amerikiečiai 

apsirengę, 
gyvena apštesniuose butuose, 

ran- 
geresnej padėtyj, nes

Bet Sovietų Sąjungos gyve- 
1 nimo negalima palyginti su 
■ Lietuvos darbininkų valstiečių 
padėtimi, pažymėjo drg. Janu- 

; šas. Čia tai baisu.
nuskurę,

! be vilties, be ūpo.
i nams,

Aido Choro Nariams
Visi aidiečiai ir aidietės, ma

lonėkit įsidomėti, kad šį utar- 
ninką, 30 liepos, bus labai 
svarbus choro susirinkimas, 
kuriame privalo visi nariai da
lyvauti. Apart daugybės kitų 
reikalų dar bus ir raportas iš 
praėjusio išvažiavimo Forest 
parke. Nepamirškit ir susirin
kit 8-tą vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj. !
rui taip jau pageidaujami.

Aido Choro Pirm-
V. Dvariškis.

(177-178)

$200.00 DOVANŲ!
Ketverge, 18 rugpjūčio, tarpe Man

hattan ir Norman Ave’s., pamesta 3 
deimantiniai žiedai sujungti sykiu. 
1 vestuvių žiedas įsteigtas deiman- 
tukais, 2 didelis apskritas soliteras 
Įsteigtas i keturkampį remuką, 3 di
delis dailus žiedas su mėlyna safy- 
riška akia viduryj. Delei informaci
jų arba sugrąžinimui tų žiedų, kreip
kitės pas žemiau pasirašiusį, o už su
grąžinimą bus duota minėta suma 
atlyginimo. J. Strom, 701 Manhattan 
Ave., Brooklyn, N. Y. Tel., Green- 
point 3491.

BROOKLYN! EČ1AMS
“Laisves” ofise randasi laiškai 

šiom ypatom: M. Knat-Knataičiūtei, 
Juozui Krisčiūniui, Frank Antonovui, 
G. Adominui, Juozui Bukoniui, St. 
Lečkauskas, P. Grigalovsky, Vincen
tui Matijošaičiui, Ant. Uždavinienei.

Malonėkit atsiimti.

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

\. t

PAJIEŠKOJIMAI

1 PARSIDUODA Paukščių krautuvė. •• 
' Galima padaryti puikų biznį. Rei- I 

Tautininkai “patronai” vin-l Tverčiami greit turime panluot. '
cos, atvykusio is Lietuvos; ' (176-178)
kumštininko, pradėjo tą vyrą ?--------- --—7.-—.—
tąsyt po teismus'. Jie buvo j dirbtas ir gera proga pirkti. Kreip- 
prisismeige pi’ie įo, kaipo ma-! kites po No. 22 Stagg St., Brook- 

•- • • 1 lyn, N. Y. (174-179)

žmonės 
pavergti politiniai, 

Tik po- 
valdininkams ir kuni- 

I ėšu : Kams-Lietuvoj gerai, 
vien- j Šeštadienį drg. J- 
pra-! T,.x.- , , - .. -

• uiti n l/c IziiY’Ct mo y-\ o v»i -j 
automobiliams ir vežimams, j v’a’ Bimbienė ir 
nuo 10th Avė., po 38th St„; Parvvks ve,,au- 
po East River, su šakomis į ---------------------
Queensa ir Brooklyną. Tune-j. * 
lis lėšuosiąs $103,000,000. $6,000,000 Pelham Parkui

Ta pati komisija irgi vien-;
balsiai nutarė pravest panašų 
tunelį tarp Brooklyno ir Stat
en Islando, po jūros įlanka. 
Šis tunelis atsieisiąs $75,000,- v’rn£b kad įrengtų 
.L.. Tff mylių ilgio parką

■ pratęsdama ir prapalatindama 
dabartinį Pelham Bay Parką.
Tas sumanymas miestui lėšuo- 

vyk-

Huntingtone, L. L, gyvento- 
Janušas va- jai išsitraukė iš automobilio ir 

smarkiai sumušė tūlą Percy 
Bergeną, vietinį pilietį už tai, 
kad jis blaivybės agentams 
nurodinėjo, kas pasidaro deg
tinės arba kas ją pardavinėja. 
Sustabdę jo automobilį, jie vi
sų pirma išleido orą iš “taje- 
rų,” uždarė gazą, ir išsitraukę 
laukan tą šnipuką pradėjo be Į 
gailesčio vanoti jam kailį, kol j 
policija jo neišgelbėjo.

nadžeriai, nors tam patys ne-1 __
turėjo jokio laisnio, nei kvali-' PARSIDUODA restoranas—lietuviš- 
fiknriiną i ka valgykla, labai geroj vietoj, prie

£ J U- v v v, | didelio teatro, geriausioj Williams-Ką Vinča UZ kumštynes I burgo vietoj. Biznis įdirbtas per
New Ridgewood Grove, Brook-j <laug metų. Nusipirkę nesigailėsit.

• Į Pardavimo priežastį sužinosit ant vie-
• - I tos. Republic Restaurant, 475 Grand

didelę to dalį vadinami lietu-į st., Brooklyn, N. Y. (174-176)
į viski manadžeriai iš jo atsiim-j..............
/ , nors patys apie bokso I REIKALAVIMAI

! tiek suprato, j ________
O ka- j REIKALINGAS janitorius del 8 šei-

j myno namo. Gaus 4 kambarius ir
- Į šiluma. A. Klimas, 266 Keap St.,
. j Brooklyn, N. Y. 172-77

“PN ___ -_____________________

I tų $6,000,000, jeigu būtų 
' domas.

, Rytoj, 28 d. liepos, visi va
žiuokite į Forest Parką, nes 
ten įvyksta puikus išvažiavi
mas. Atsiminkite, kad šį iš
važiavimą rengia net trys kuo- i 
pos' bendromis jėgomis—S.L.

L. D. L. D. 185. Išvažiavimo 
vieta—numeris antras.

Nei vienas neprivalo pasi
likti namie, visi turi dalyvauti 
išvažiavime, nes laiką smagiai 
praleisime.

New Yorko Consolidated 
Gazo x Kompanija išleidžia 
$78,000,000 vertės Šerų, kurie 
bus pardavinėjami po $75, jei
gu užgirs Publikos Tarnybos 
Komisija. Už Šerus surinkti 
pinigai eisią pagerinimui ir 
praplatinimui kompanijos biz
nio-

PLAUKIMAS MĖNESIENOJ IR 
KOSTIUMU BALIUS
PENKTADIENIO VAKARE

RUGPJŪČIO (AUGUST) 9
Ant Laivo Peter Stnyvesant

(HUDSON RIVER DAY LINE)

Vernon Andrado Žymi Negrų Orkestrą
Laivas išplauks nuo West 42nd St., 8 vai. vakare.

Tikietai $1.50 Perkant Išanksto 
$2.00 perkant tą dieną, kada laivas važiuoja

“DAILY WORKER”
26 Union Square New York City

Ex-Socialistas Republikony 
Kandidatas j Majorus

Iš repųblikotnų, norinčių 
kandidatuoti į Ne*w York o ma
jorus, kol kas daugiausia šali
ninkų turi ex-socialistas kong- 
resmanas F- H. LaGuardia, ita
lu kilmės.

“Romanso Upė” atsikraustė 
I į Brooklyn© Paramount teat- 

-jrą, Flatbįįsh Ave. ir DeKalb,, 
šiandienfliepos 27 d-, ir bus 
čia rouoma visą savaitę, jeigu 
ne ilgiau. Tai yra kalbantis 
judis, su žymiais aktoriais, C. 
“Buddy” Rogers, Mary Brian, 
Wallace Beery ir kitais. Vei
kalas iš 1840 metų laikų. Vai
kinas, žinomas, kaip bailys, 
stoja į kovą su kitu del mergi
nos meilės; lieka nugalėtas, 
bet į jį įsimyli tos merginos 
sesuo- Visame tame yra tiek 
ir tiek karšto pietinių valstijų 
senoviško romantizmo; ne
trūksta ir juokų. Techniškai 
judis visai gerai išėjęs.

Rudy Vallee su savo

i davo, i 
| manadžerystę 
i kaip karvė lipt į medį. < 
daugi Vincai buvo leidžiama j 
tik sykį į porą savaičių kumš-j 
čiuotis, tai ir prisieidavo 
plyšusiam vaikščioti.

Paskutiniu laiku Vinča 
vo nuvažiavęs į Bostoną, 
padarė kontraktą su geru 
nadžeriu Buckley’u, kuris 
nadžeriauja ii’ Šarkiui.

Čia ir pasirodė, kiek tauti
ninkai velija gero savo 
bingamjam tautos sūnui 
čai- Jis buvo jiems 
davėsi išnaudot ir 
pagelba jie galėjo 
extra biznio, kaipo 
tokie Grandstryčio kromelnin
kai.

Bet kada Vinča padarė su
tartį su Buckley’u, 
pagelba jis galėtų pakilti aug- 
ščiau sporto srityj ir kiek dau
giau’ užsidirbti, tai rudnagiai 
tėvynainiai griebė jam už 
skvernų ir nutempė į teismą 
pas Atletikos Komisiją, reika
laudami, kad Komisija Vincą 
suspenduotu neva už sulaužy
mą kontrakto su jaisiais, už 
pabėgimą nuo jųjų.

Buckley sako, kad jie nie
ko negalės pešti, nes jie netu
ri teisės manadžeriauti. Tuo
met tie “geradariai” pradėjo 
skaičiuoti, kiek tūkstančiu do- 
lerių Vinča jiems įsiskolinęs, 
kiek jie padare jam gero, ir 
t. t. Atletikos Komisija parei
kalavo iš jų, kad priduotų tik
ras, atskaitas, kiek ir kur jie 
turėjo tiek lėšų del Vinčos.

Ar tai ne žiurkiškas patrio
tizmas? Nors tu niekad ge
ros dienos nematytum, bet mo
kėk savo tėvynainiams donį ir 
gana, nežiūrint, kad ir su kiau
romis alkūnėmis vaikščiotum.

Visi jie patriotai, pasak ža
garo, kada jie “švenconą” už
uodžia.

FOR RENT

■gar- 
Vin- 

geras, kol 
kol su jo 
daryt sau 
šiokie bei

bu-l 
kuri 
ma"i PASIRANDAVOJA 4-ri kambariai 
ma-j kampiniame name; visi šviesūs. J- 

' taisyta moderniškai: elektra, maudy
nes ir garo šiluma. Randa nebran
di.—55-38 Willow Ave., Maspeth, 

N. Y. (176-178)
PASIRANDAVOJA 4 gražūs kam

bariai, su maudyne ir elektra. 
Randa $23—$22. Atsišaukite: 462 
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

(175-77)

A dm.

SAKYS TU’:, K L K1EMS

SALES—PARDAVIMAI

PA J IEŠKAU
Šakių miesto, 

ant Berry St. 
arba kas žinote 

i S. Walentinas, 
j Brooklyn, N. Y.

Vaivadą, 
Brooklyne ! 
atsišaukti j 
praneškit. } 

Suydam St., į

Pranciškaus
Gyvena 
Meldžiu 
adresą 

294

p»s—— Be — wu—— m«i —— sh—— :ts—* m—— mi—— -ri—-hi—uu—•-un-, 
| r Tel., Triangle 1450 »
j Lietuvis Fotografas;
i IR MALIORIUS

AUTHORlZfO 
DISTRIBUTORS 

y 

NATIONAL

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka aukščiausioms gero 
skonio reikalavimams.

Visos musų moderniškų 
šermenų namo įmonės visuo
met yra gatavos tamstoms 
patarnauti.

JOSEPH LE VANDA
107 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

Telephone Stagg 0783

Jumper 7646 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

Nufotografuoja ! 
ir numaliavoja Į 
visokius p a - | 
veikslus jvai- 1 
riomis spalvo-H 
mis. Atnau
jina senus ir| 
kra javus, ir 1 
sudaro s u I 
amerikoniškais Į 

O 
gerai ir pigiai I| Darbą atlieku

į Kreipkitės šiuo adresu: Į
Į JONAS STOKES Į
I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I
. »w< - - l » — —■ - - ....   ....  ....  ....   ______

416

MOK ĮNAME B AR BERI A UTĮ
Mes mokiname barberiauti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas kursas 
Įtik $25.00. Ateikite ir persitikrink i- 

SU kurio te. Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER COLLEGE 

612—10th Ave., cor, 44th St.
New York, N. Y. 169-93
KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus,

taisome 
Reika- 

S., 114 
Tel.

?

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais. Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po plet. 
Ketvertais ir •abatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniai* tik 
sūlyg sutarties.

NAUJA BUČERNE

IMK

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

Daugiau Vietos Žinią 
Con-‘Penktame Puslapyje

VĖL NAUJŲ NAUJIENŲ
Jau yra ir antras REKORDAS LIETUVIŠ

KOS VESTUVĖS ir daug kitų naujenybių. 
Visų lietuviškų dainininkų Rekordai ir Roles 
Pianams, geriausių kompanijų Radio, 

Gramofonai ir kiti visi muzikaliai instrumentai dabar 
daug pigesni, negu pirma buvo-

JONAS B. AMBROZAITIS
Savininkas

560 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telephone, Stagg 9942 j

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET
Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS 
(Undertaker)

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET
Central Brooklyn, N. Y.

DR. A. L CE ASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
(Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

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

užeiga

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žoles, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik t / 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- v 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 

. * • Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.ir žemiau paduotus.-
Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
ČepronSlių
Čobrių 
čyščių 
Dobilų
Daržų’ našlelių
Devynmečių durnar
Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių . Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiuklų
Kaštavolų Šalavijų
Kmynų Seneso lapelių
Liepos žiedų šafronų
Lisnikų Trijų devynerių
Metelių Traukžolių
Medetkų Totorkų šaknų
Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Našlelių Pinavijų šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
Parušanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. šalmėčių




