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Gorkis Pasižada Stoti 
Raudonojon Armijon Pirmas Lietuvių

Išeina Kasdien, ApartMASKVA.— Paskilbęs ru
sų rašytojas, Maksimas 
Gorkis, kurio apysaka “Mo
tina” dabar eina “Vilnyje,“ 
parašė atvirą laišką* Jisai 
sako:

“Aš visuomet buvau paci
fistas,” sako Gorkis? “Aš'No. 185 
visuomet buvau prieš sker
dikus ir užmušėjus; aš jau
čiuos sugėdintu, kuomet pa-; 
manau apie karus ir žmo
niškumą. Bet po didvyriš
kos mūsų darbininkų ir to
liau prasisiekusių valstiečių 
kovos, po tų didelių pasise
kimų socialistinės kūrybos 
darbe, pravestų nežiūrint 
didžiulių kliūčių, aš paga
lios įsitikinau, joge i karas 
gali būti reikalingas gyni
mui Sovietų Respublikos. 
Jeigu šitoks karas kiltų 
prieš darbininkų klasę, su 
kuria aš kartu gyvenu ir 
dirbu—aš taipgi būsiu pa
prastas toje armijoje karei
vis. Eisiu jon ne del to, kad. 
toji armija ką nukariaus, 
bet tikslu ginti vyriausi . 
Sovietų Respublikos siekimą 
ir todėl, kad asai jaučiu, jo-, 
gei tai yra mano pareiga.” j

Šitas Gorkio pareiškimas, OSTEND, Belgija.— Čia 
rado didžiausio atbalsio prieplaukoj sekmadienį su- 
valstiečiuose ir darbininkuo- sikūlė du ekskursiniai lai-, 

j vai. Devyniolika lavonų at
rasta; dvylika asmenų dar 
nesurasta. Dvidešimts de
vyni žmonės nugabenta į

Sun Yet-seno Našlė Smerkia ligoninę.

se.
“Vilnis”

Chinijos Militarises

SHANGHAJUS. — Penk
tadieni Chinijos žymaus re
voliucionieriaus Dr. Sun 
Yat-seno našlė pasiuntė pa
sveikinimo telegramą Anti- 
Imperialistinės Lygos Kon
gresui Vokietijoj.

Ji buvo Sovietų Sąjungoj. 
Nelabai senai sugrįžo Chini- 
jon dalyvauti perkėlime jos 
vyro lavono iš Pekino į 
Nankingą. Po sugrįžimo 
Chiniion ji pirmu kartu 
pareiškė savo nusistatymą 
linkui imperialistams parsi- 
davusios Nankingo valdžios.

Ji savo telegramoj sako, 
kad Kuomintango partija 
išdavė Chinijos revoliuciją 
ir dabar bandė.išprovokuoti 
karą prieš Sovietų Sąjungą.

“Terorizmas,” sako ji sa
vo telegramoj, “tiktai su- 
drūtins masių pasiryžimą 
nugalėti dabartine kruviną
ją reakciją į kaip galima 
trumpiausią laiką.” P

10 Mainierių Žuvo
TOKIO, Japonija.—Pir

madienį ištiko gazo eksplo
zija Sumintomo Bantan an
glies kasykloj. Dešimts mai- 
nierių žuvo, 60 užgriūta ir 
abejojama, ar pavyks juos 
išgelbėti.

Chinai Pasiuntė Atstovą 
Tartis su Sovietais

Charbinas, Mandžuriia.— 
Nanking© valdžia atsiuntė 
čia savo atstovą Chu Shao- 
yang j derybas tarp Sovie
tų valdžios ir Mandžuriios 
valdžios del užgriebimo Ry
tinio Gelžkctlio.

žeriiės Drebėjimas Čilėj

Curico. Čilė.— šeštadienio 
vakarą čia įausta smarkus 
žemgs drebėjimas. Nuosto
liu mažai padaryta. Gyven
tojai buvo dideliam sujudi
me. *

Montreal Darbininkai
Darbuojasi del Gastonijos
Streikierių

MONTREAL, Kanada.— 
Vietos darbininkai darbuo
jasi del gelbėjimo Gastoni
jos streiko vadų, kuriuos 
Amerikos kapitalistai nori 
pasiųsti į elektros kėdę. Ka
nados Darbininkų Apsigyni
mo Lyga rengia didelį masi
nį mitingą ant rugpjūčio 24 
d. paminėjimui Sacco-Van- 
zetti nužudymo ir sukėlimui 
pinigų del gelbėjimo Gasto
nijos streikierių.

19 Žmonių Žuvo Susi
kūlus Laivams Belgijoj

Skandalas Italijos Fašistų 
Tarpe del Pinigii

ROMA. — Italijos fašistų 
tarpe kilo skandalas del iš
eikvojimo pinigų. Mussoli
ni prašalino iš politinio vei
kimo žymų fašistų vadą Er
nesto Belloni, buvusį Milano 
miesto majorą ir Italijos fi
nansinį ekspertą taikos kon
ferencijoj 1919 metais. Sa
koma, milionai lirų dingo iš 
$30.000.000 paskolos, kurią 
davė Milano miestui Dillon- 
Read Kompanijos bankas 
New Yorke. Belloni kalti
namas pinigų išeikvojime.

Chinijos Kareiviai Nenori
Kariauti prieš Sovietus

MASKVA. — šeštadienį 
Sovietų žinių agentūra Tass 
pranešė, kad grupė Chinijos 
kareivių, laikomų Manchuli 
mieste, pabėgo per rubežių 
į Sovietų pusę. Jie pareiš
kė, kad nenori kariauti 
prieš Sovietų Sąjungą.

Pranešama, kad Chinijos 
valdininkai prašalino dar 40 
daugiau rusų darbininkų 
nuo Chinų Rytinio Gelžke- 
lio.

i

Sena Kanuoles Kulka Eks- 
plodavo ir Užmušė 7 Lenkus

Varšava. — Sekmadienį 
lenkai valstiečiai iš kaimo 
Latnice, netoli Lemberg, bu
vusiam karo lauke surado 
sena kanuoles kulką. Pradė
jus jiems atsukti pistoną, 
kulka eksnlodavo. Septyni 
asmenys žuvo ir keletas su
žeista.

ARMONK, N. Y.—Penk
tadienio vakara netoli nuo 
čia žuvo trvs lakūnai nukri
tus ju orlaiviui. Lakūnai 
buvo: J. L. Capmani. 27 me
tu, iš Bronx, N. Y.; F. Gun- 
dry, 23 metu, iš Cleveland, 
ir A. Monell, 23 metų, iš 
Londono, Anglijos.

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Rugpjūčio (August) 6, 1929

Chicagoj Šaukiama Didelė Konferencija
Pasiuntimui Delegaty į Cleveland^

CHICAGO.— čia šaukia
ma didelė darbininkų kon
ferencija ant rugpjūčio 18 d. 
Joj bus renkami atstovai į 
Darbo Unijų Vienybės Kon
venciją, kuri prasidės Cle- 
velande rugpjūčio 31 d. 
Konferencijoj bus svarsto
ma svarbūs klausimai: or
ganizavimas neorganizuotų, 
gynimas Sovietų Sąjungos, 
gynimas Gostonijos strei- 
kieriu. v

KAIZERIO PATI ATVY 
KO VOKIETIJON

BERLYNAS. — Buvusio 
kaizerio-pati Hermine atvy
ko vokietijon. Sakoma, kad 
ji vyksianti gydytis į Berchf 
tesgaden. Komunistų spau
da nurodo, kad ji atvyko 
prirengti dirvą sugrįžimui 
kaizeriui Wilhelmui Vokie-

100 Išsižadėjo Trockio 
Opozicijos

Maskva.— “Pravda” pa
skelbė vardus apie 100 buvu
sių Trockio opozicijos narių, 
kurie pareiškė, kad jie sutin-, 
ka su draugų Radeko, Smil
gos ir Preobraženskio pa
reiškimu. Kaip žinoma, šie 
trys žymūs komunistai išsi
žadėjo Trockio opozicijos, korpusas davė užsakymą 
prisipažino prie klaidos ir Irving Air Chute Kompani- 
padavė prašymą priimti jai pagaminti 1,140 parašiu- 
juos atgal į Partiją.

.Manoma, kad iš Chicagos 
į Clevelando konvenciją bus 
pasiųsta apie 120 delegatų. 
Chicagos konferencijoj at
stovai bus iš įvairių didžių
jų pramonių. Chicagoj, kaip 
ir kituose miestuose, daug 
darbininkų neorganizuota. 
Clevelando konvencijoj 
svarbiausia bus kreipiama 
dome į organizavimą neor
ganizuotų darbininkų.

MELDŽIASI, KAD STREI 
KAS UŽSIBAIGTŲ

MANCHESTER, Anglija. 
— Pereitą nedėldienį Lan
cashire apielinkėj įvairiose 
bažnyčiose kunigai, mulkin
dami žmones, laikė pamal
das, kad greitai užsibaigtų 
500,000 tekstiliečių streikas.

Majorai iš dešimts Lan
cashire miestų pasiūlė tar
pininkauti sutaikyme darbi
ninku su darbdaviais.

Bucharest, Rumunija, — 
Rumunijos darbo ministeri
ja nusprendė prašalinti iš 
Rumunijos svetimšalius dar
bininkus, kad sumažinti be
darbiu skaičių. C.

Washington. — Amerikos 
armijos orlaivininkystės
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GASTONIA, N. C.—Na- 
cionalės Tekstilės Darbinin
kų Unijos surengtuose ma
siniuose mitinguose pereitą 
šeštadienį, Bessemer City. 
Kings Mountain, Belmont 
ir Gastonijoj dalyvavo su- 
virš 20,000 tekstilės darbi
ninku, v

Gastonijoj streikierių ko
lonijoj masinis mitingas bu
vo labai sėkmingas.

Kuomet pasirodė mitin
guose po kaucija paliuosuo- 
tos trys moterys, Amy 
Schechter, Vera Bush ir So 
phie Melvin, darbininkai ja: 

' entuziastiškai pasveikino 
■Jos ragino darbininkus ves-

Tarptautinėj Konferencijoj 
Svarstys Young Plana

Berlynas.— Vokietijos de
legacija, vadovaujant užsie
nio reikalų ministeriui Stre- 
semann, sekmadienį išvyko; 
į Hague, Holandiją, kur 
rugpjūčio 6 d. prasideda 
tarptautinė konferencija 
svarstymui Young plano del 
iškolektavimo iš Vokietijos 
karo kontribucijų. Manoma, 
kad konferencija ilgai užsi
tęs. Joj bus bandoma galu
tinai išspręsti reparacijų 
klausimas.

Dirižablio Slapukas 
Suareštuotas

Lakehurst, N. J.— Albert

Kariuomenės teismas na
grinėjo Jono Kupsto bylą. 
Jis buvo kaltinamas, kad 
1921 metais iš kariuomenės 
pabėgo pas lenkus. 1928 

Boschke, 17 metų amžiaus, • metais vėl sugrįžo į Lietu
kuos slaptai įsigavęs į vo- vą, bet buvo suimtas ir ati- 
kiečįų dirižablį Graf Zep- duotas į teismą. Išnagrinė- 
pelin atvyko Amerikon, da- ‘ 11 1 J
bar laikomas po areštu. Sa
koma, jis greitai bus išde- 
portuotas atgal į Vokietiją.

Komunistai Susikirto su 
Fašistais

Nuremberg, Vokietija. — 
Čia sekmadienį susikirtime 
komunistų su* fašistais vie
nas asmuo žuvo ir keletas 
tapo sužeista. Suareštuota 
25 asmenys.

šimtai žuvo nuo Potvinių
--------  Burlington, Iowa.— Neto-

Pekinas, Chinija.— Šimtai Ii nuo orlaivių lauko čia sek- 
asmenų žuvo nuo potvinių! madienį nukrito orlaivis ir 
Honan ir Hupeh plovinei jo-| žuvo lakūnai Paul A. 
se, Chinijoj. Potviniai kilo j Strawn, 35 metų, ir Wil
is priežasties didelio lietaus, i liam Shepherd, 32 metų.

Pekinas, Chinija.— Šimtai

20,000 TEKSTILES DARBININKŲ
DALYVAVO MASINIUOSE MITINGUOSE
Entuziastiškai Pasitiko Palių osuotas Gastonijos Streiko 

Vadoves; Organizavimo Darbas Varomas Pirmyn

Vokiečių Dirižablis 
Atlėkė Antra Kartui

LAKEHURST, N. J. —
Sekmadienį, 9:52 vai. vaka- 

Įre, pribuvo čia Vokietijos 
| milžiniškas dirižablis Graf.
Zeppelin. Antru kartu at
lėkė Amerikon, šiuo kartu

I keliavo 95 valandas ir 23 
minutas; viso lėkė suvirs 
4000 mylių. Į čia lėkdamas

I virš New Yorko miesto 
skraidė apie dvi valandas.

Atgabeno 19 pašažierių, darbininkus su darbdaviais.
Įgulos narių turi 41. Tarp
pasažierių

Šiuo tarpu dirižablis grei
čiau atvyko, negu pirmu į 
kartu, spalių mėnesį, 1928

ių yra dvi moterys. | ApSjve(|ė g? MergilMS 
livrui (hjivahhc crv’Pi- *

VARŠAVA.—Morris Bas- 
metais. Pereitais metais lė- ^n: Jungtinių Valstijų pi
ke virš 111 valandų. lietis, tapo suareštuotas uz

Pranešama, kad dirižablis viliojimą merginų. Sakoma,
dabar jau rengiamas lėki
mui aplink pasauli.

10 Metų Kalėjimo už Pabė
gimą iš Kariuomenės

jus bylą, kariuomenės teis
mas Kupstą pripažino kaltu 
ir nuteisė 10 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Uždare Valgyklą

Kaunas.—Kauno karo ko
mendantas uždarė visam 
karo stoviui Lietuvos stu
dentų susišelpimo draugijos 
valgyklą (Laisvės alėjoj 34) 
kaip pavojingą visuomenės 
tvarkai.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

ti kovą už paliuosavimą 
Gastonijos streiko vadų.

Tuo pačiu sykiu organiza- 
vjmo darbas varomas pir
myn. Rengiamasi prie dide
lės pietinių valstijų teksti
liečių konferencijos, kuri 
įvyks Charlotte mieste, N. 
C., spalių 12 d. Darbininkai 
plačiai kalba apie konferen
ciją. Konferencijos tikslas 
bus padėti pamatą organi
zavimui neorganizuotų teks
tilės darbininkų pietinėse 
valstijose.

N. T. D. Unijos raštinės 
*-.apo įsteigtos Kings Moun
tain ir Belmont miestuose.

Unija pasiuntė organiza
torius į Įvairias vietas. ■; f

Anglijos Tekstiliečių
Streikas Tebesitęsia

MANCHESTER, Anglija. 
— 500,000 Anglijos tekstilės; 
darbininkų toliaus tęsia 
/Streiką. Darbininkai sako, 
kad jie negrįš dirbti, kol. 
-darbdaviai neatšauks algų 
nukapojimo ant 12 ir pusės 
nuošimčiu.

MacDonaldo valdžia deda 
pastangas, kad kaip nors 
streiką sulaužyti, taikant 

kad nėr du metus jis apsive
dė 62 merginas, prižadėda
mas atgabenti į Ameriką. 
Jo tikslas buvęs slaptai ga
benti merHnas į Ameriką^ 
apsivedant jas.

Apart jo dar suareštuota 
rabinas Mendel Kastenberg 
ir Wawer miestelio magis
tratas, kurie kartu su Bas- 
kinu darbavosi merginų su
viliojime.

Komunistu Byla Kaune
Kaunas.— Liepos 18 d. ka

riuomenės teismas nagrinė
jo dviejų komunistinės lite
ratūros platintojų bylą. Ci- 
pė Seglovičaitė kalta nepri
sipažino, tačiau fašistai su
rado ją “kalta” ir’ nubausta 
8 mt. sunk. darb. kalėjimu.

Benjaminas Goldovskis iš
teisintas.

Abu teisiamieji Kauno gy
ventojai, kilę iš Vilniaus.

Numirė Tabako Karalius j 
Brighton, Anglija.—Eber- j 

hard Baron, tabako kara- S 
liūs multimilionierius, numi-1 
re čia pereitą penktadienį, i 
Bjauriai išnaudodamas dar
bininkus jis susikrovė turto į 
suvirš 5,000,000 svarų ster-
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KALTI AR NEKALTI-VIS VIENA
Apie elektros kedei skiriamus Gastonijos streikierius 

tenaitinė policija ir artimi teismui žmonės atvirai kal
bėjo r

“Vis viena ar jie kalti ar ne, jie yra visuomenės prie
šai, ir jų nužudymas elektros kedėje būtų pasitarnavi- 
mas i$ f(į)ąpfęnijos pusės.”

“Gazette,” vietinių kapitalistų organas, jau 
nunWhj išleido, nedviprasmiai kurstai nulyn-

Gaštonįjos “G 
virš šimto nume 
čiuot kaltinamuosius, jeigu teismas nenusmerktų juos 
mirčiąi.

67-niais prisiektais paliudijimais teisiamų tų advoka
tai, darbininkai ir tūli smulkūs biznierėliai nurodo, kad 
mušeikos, policija ir kiti fabrikantų tarnai grūmoja “ne
palikt gyvų advokatu nei liudininku,” kurie teisman stos 
už kaltinamuosius streiko dalyvius ir vadus.

Per dideles streikierių gynėjų pastangas, berods, tei
sėjas-Barnhill sutiko perkelti teismo sceną iš Gastonijos 
j netolimą Charlotte miestelį, pasireklamuodamas, kad jis 
žiūrėsiąs vien teisybės; nepaisysiąs, kokių politinių bei 
religinių pažiūrų laikosi teisiamieji.

Tačiaus teismo vietos perkėlimas neturi tiek svarbos. 
Charlotte miestelį taipgi valdo fabrikantai ir kiti kapita
listai; kurie ugnim su siera spjaudo į streikierius ir į Na- 
cionalės Audėjų Unijos komunistinius organizatorius.

Kaip Gastonijoj buvo parinkta tokie prisaikintieji 
posėdininkai (grand džiurė, kurie dar pirm formalio teis 
mo pasmerkė sučirškinimui 16 streikierių, taip ir Charlo- 
ttėj bus parinkti panašūs kapitalistų parsidavėliai ir ku- 
kluksąi.

. Negalima juk- pamiršti' to fakto, kad buržuaziniai 
teismą} yisa (Jalis kapitalistinės valstybės mašinerijos; o 
tokia/valstybė tam tik ir yra —: kad viešpataujančioji 
klasė ghlėtų sauvališkai darbininkus išnaudot ir palai
kyt savo viešpatavimą su prievartos pagelba.

Gaštonijos streikierių bylos pamatinis tikslas yra už
kirst kelią masiniam judėjimui tarp audyklų darbininkų, • YV I . • — 1 . • • A A A A A T T 1 * J * 1 —'Gk.urių-Pietinėse valstijose yra 300,000. Kadangi to judė- 
jimo- koyingiausias centras pasirodė Gastonijoj,• tai kapi
talistai, vietinė ir net Wasbhrgtono valdžia ir stengiasi 
duot girtiną pamoką gastomečiams, norėdami tuom nu
kirst galvą visam prasidėjusiam masiniam judėjimui tarp 
Pietiityų valstijų darbininkų. O tai aštuonis kartus pla
tesnis žmogžudiškas buržuazijos pasikėsinimas, negu kad 
buvo Sacco ir Vanzetti byla.

Laukt gastoniečiams teisybės bei pasigailėjimo iš 
teismo pusės, tai būtų patiems save prisigaudinėt. Tik
tai niilionų darbininkų masiniai protestai ir skubiausia 
finansine pagelba delei jų apgynimo tegali išgelbėt juos 
nuo sudeginimo elektros kėdėj.
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Lietuvos
džiaugiasi, kad prie rengimosi 

i apvaikščioti 500 metų jubilė- 
| jaus “didžiojo Lietuvos mo- 
I narcho garbingam atminimui 
i tinkamai pagerbti,“ prisidėjęs 
'stačiatikių metropolitas Eleu- 
terijus.

Metropolitas Eleuterijus pri- 
i.sidėjo prie iškilmių “didžiojo 
I Lietuvos monarcho pagerbi
mo,“ o Lietuvos vyskupai pri
sidės, kuomet metropolitas 

i Eleuterijus surengs iškilmes 
I pagerbimui Mikės kruvinojo.

Ranka ranką mazgoja, bet 
Abidvi kruvinos.

Daugelis stebisi, kodėl San
dara išrinko P. Bukšnaitį pre
zidentu, kuomet jis ne narys 

' tos partijos. Nesistebėkite. 
Jų partija tokia “milžiniška,“ 

j kad neužtenka narių užimti 
i reikalingus urėdus ir todėl tu- 
' ri rinkti tuos, kurie partijoj 
' nepriklauso.

Kad 
botsais. 
gai pajuokia

turėti paklusniais, kapitalistinių armijų viršininkai sumulkina savo kareivius, padarydami juos paprastais ro- 
Tik tokiu būdu juos.gali naudoti prieš darbininkus gynimui imperialistų reikalų. Paveikslas charakterin- 

kaip kap. armijų viršininkas išima iš kareivio galvos smegenis, palikdamas jį tuščiagalviu.

Deglųjų tvarte neramu, 
i Mat, deglieji pasigavo kumš- 
I tininką Vincą ir nori jį savo 
migyje laikyti; bet pastarasis 

įverčia jų tvoras ir veržiasi lau- 
; kan. Subėgo net trys advoka
tai, kurie nori tvorą užtaisyti 
į ir Vincą deglųjų tvarte išlai- 
i kyti.

Ar jiems tą pavyks padary
ti, greita ateitis parodys. Tuo 
tarpu tik tiek žinoma, kad 

I deglųjų tvarte didelis sujudi- 
' m as.

(Pabaiga. 5-tame pusi.)

APŽVALGA
Teisiiiga Pastaba!

Sovietų Baltarusijos “Rau
donasis Artojas” (num. 28) 
tūlas "draugas (Proletaras) 
rašo:. 

*» »

“Tam didžiai svarbiam dar
be lietuvių, darbo masėse mes 
labai mažai panaudojame mū
sų periodinę spaudą. Jeigu 
mes j Sovietų Baltarusiją pa
staraisiais metais kasdien gau
nam desėtkus ekzempliorių A- 
meritf&s, Argentinos, LKP lai- 
kraščių,’ b taipgi ir mūsų ‘R. 
A? keletą šimtų ekzempliorių 
kas shy^itę patenka į kapita
listinių •ki'aštų lietuvių darbi
ninkų rankas (išskiriant Lie
tuvą, į jkur J fašistai Sovietų 
spaudok neįsileidžia nei vieno 
lapo),.ttaj tuom mes dar nega
lim patenkint. Kaip Ameri
kos lietuvių darbininkų laik
raščiuose, taip ir “R. A.’ per- 
mažai yra rašoma informaci
nių žinių apie bendrą darbą, 
apie bendrų mūsų ryšių sustip-
1 • i ■ • ,* *ai ii da>b-iGražj Kompanija!korai* privalo susi rišt su Ame-,’ r J
rikos ♦ darbininkų laikraščiais 
“Laistę,” “Vilnis,’’ “Rytojus,” 
“Darbininkių Balsas ir nuola-j 
tos rffint juos savo raštais. To 
pat mes privalom reikalaut ir 
iŠ Amerikos ir kitų kraštų

manome, 
rašinėti

| vis silpni, nors pastaruoju 
laiku jie bandyta sustiprin
ti. Ypačiai kas liečia ben
dradarbiavimą. Iš Sovietų 
Sąjungos, mes 
draugai galėtų
amerikiečių spaudai dau
giau, negu iki šiol tai dary
davo. Juk be dd. Bučiuko, 
Daubaro, Žalpio ir dar vie
no kito draugo, # daugiau 
mums niekas neberašo, nors 
gerai žinome, kad be jų yra 
kelios dešimtys lietuvių ko
munistų, gerai vartojančių 
plunksnas, Iš amerikiečių 
pusės dar prasčiau: iš mūs 
niekas nerašinėja į “Raudo
nąjį Artoją,” nors labai rei
kėtų.
dasi mažiau

-

Norkus, kaipo sekretorius — 
čiūčelis, ir nariai — Žarelytė, . 
Z. židelis, J. Graibus, A. žu-į 
kauskas ir E. Kalibataitė.

“Iš tų asmenų mes pažįsta
me tiktai Kastą Norkų, kuris 
prieš keletą metų buvo Anie-, 
rikoje, o paskui gyveno Liętu- ’ 
voje ir turėjo laivakorčių ;

KORBPONBENCIJOS
IŠ LIETUVOS
Provokacija su 

Pasikėsinimu
Ras tai padarė pasikėsinimą 

Nbrkus buvo Ame-' Vbldemaro. Dabai rasistų 
I valdžia kaltina už tą pasikėsini
mą ir plečkaitininkus, ir aušri
ninkus ir kademus, ir dar'ką 
tai! Mums čia ne tiek svarbu, 
kas darė tą pasikėsinimą, ar 
plečkaitininkai, aušrininkai, ka- 
demai, ar patys tautininkai, ne 

įtiek svarbu, ar darė Smetonos 
i—Plechavičiaus šalininkai, ar 

. Svarbiausias daly
kas tame, kad tas pasikėsinimas 

Įturūjo provokacinio pobūdžio, ir 
j jo tikslas buvo patarnaut fašiz
mui. Net galima manyt, kad 
jis buvo padarytas su žvalgy
bos pagelba. žvalgybininkai, 
kurių buvo daug pasikėsinimo 
vietoj, turėjo pilną galimybę 
areštuot pasikėsinimo dalyvius, 
bet jų neareštavo. Matyt, žval
gyba buvo suinteresuota pasikė
sinimo dalyvių pabėgime.

Po pasikėsinimo visoj Lietu
voj padidėjo fašistinis teroras. 
Padidėjo areštai, vėl prasidėjo 
karo lauko teismai ir šaudymai. 
Fašistų valdžia naudojasi pasi
kėsinimu (kurio rengime ir pa
tys, veikiausiai, dalyvavo), kad 
vėl pradėt maudytis žmonių 
kraujuose, kad dar smarkiau su
varžyti visą šalį.

Fašistų valdžia didžiausią kal
tę už pasikėsinimą verčia ant 
plečkaitininkų. Tuo tarpu di
delė dauguma plečkaitininkų

rikos sandariečių ir Lietuvos 
valstiečių liaudininkų šalinin
kas. Dabar jisai jau įeina į 
socialistinės organizacijos cen
tro komitetą*. Suprantama, 
žmogaus įsitikinimai gali pa
sikeisti.

“Kitų pasirašiusiųjų asme-1 
nų vardai mums nežinomi.” 1
Bet mums žinomi. Paim-

sim juos iš eilės:
K. Norkus — Amerikoj 

buvęs socialistu, “tautišku 
kataliku” (“Atgimimo” re
daktorium), sandariečių; 
Lietuvoj — prašmugeliavu- 
siu žmonių kelia/ dešimtis 
tūkstančių dolerių; Brazili- 
joj-Uruguajuj bandė lošti 
komunisto rolę. Kol mūs 
draugai nežinojo, kas jis 
per paukštis, tai Norkus, bū
damas San Paulo ir Monte
video miestuose, rašinėdavo 
į “Rytojų” po slapyvardžiu 
“Rūta-Vargas.” Savo raš
tuose visur gyrė komunis
tus ir pats dėjosi juomi 
esąs. Tik kuomet rytoj ie
čiai sužinojo, kas per. vaba
las tasai “Rūta-Vargas,” ir

kuoti Norkų, tik tuomet jis 
atsistojo atvirai į. fašistų ei
les ir ilgoką laiką Buenos 
Airės* mieste redagavo’ fa
šistų lapelį “Balsą,” leidžia
mą Smetonos konsulo Skin- i 

! kio. Laižė rankas fašistams 
Tiesa, pas mus ran- jp gynė juos, 
mažiau pralavintų vus “Balsui, 

spaudos bendradarbių, bet po socialistu.
prie gerų norų viskas gali-1
ma.

orga-

k?

Chicagos Grigaičio
nas džiaugiasi:

iedakcijai tik- 
kĄ £apo atsiųstas iš Buenos Ai
res laiškas ir spausdintas la-

darbifnnkų korespondentų, kad pelis (‘manifestas’), kuriuose 
jie r(*mtų mūsų spaudą.’’

Taijyra teisinga pastaba. .,įsikurįmą. 
Mūs jįrdčjfme tie ryšiai dar 1 šo, kąipo

pranešama apie Argentinos
Lietuvių Socialistų Sąjungos

Po laišku pasirk-
pirmininkas —

eiviai gi turi rūpintis likt tik-vinų darbų atlikimui, 
rais darbininkų klases kovos 
draugais.

šalin Naujas Drausmės 
Statutas

Paskutiniu metu drausmė ka
riuomenėj kiek pašlijo. Tas 
drausmės pašlijimas pasireiškia 
ne del to, kad jos kariuomenėj 
būtų permaža, o del to, kad ka
rininkų ir kadrų sauvaliavimas 
neturi ribų. Užguitas, nukan
kintas viršininkų, apvogtas ūk
vedžių, kareivis nebeturi jėgų 
atlikti kareivio pareigų, nebega
li atlikti ir bausmių. Pavyz-

Iš kitos pusės, versdami ati- i 
davinėti puskarininkhms pagar-į 
bą, fašistai statosi tikslą skal- i 
dyti kareivių ir puskarininkų i 
vienybę, patraukiant prie savęs ' 
puskarininkas, kad kareiviams 1 
sunkiau būtų kovoti prieš fašis
tus ir jų ruošiamus naujus ka
rus, už geresnį kareivių gyveni
mą.

Nei vienas kareivis, nei vie
nas puskarininkas neprivalo 
klausyti tokio įsakymo. Karei
viai neturi atidavinėti puskari
ninkams pagarbų, o puskarinin- 
kai privalo jų nepriiminėti, jei-

Mylimas “Laisvės”
Piknikas

džiui, 8 p. p. viena kuopa atsi- 3'u vienas kitas bailys pildytų 
sakė nuo komandos “bėgti,” ki- fašistų 
ta kuopa to pat pulko išvijo vir- 
šylą iš kuopos, nes jis perdaug kams. 
jau daužė veidus kareiviams. I nybė. 
p. p. 4 kuopa atsisakė imti blo
gą maistą. Nors tokiuose atsi
tikimuose fašistai karininkai ir

Šalin

Negalima praleisti bent kė
piais žodžiais nepabrėžus apie 
tą “Laisvės“ milžinišką pik
niką, kuris įvyko 7 d. liepos 
Brooklyne.

Suvažiavo tūkstančiai svie
telio iš visų Jungtinių Valsti- 

i jų kampų. Svietelis linksmi
nosi, kalbėjosi tyram oro, prie 
gražios orkestros muzikos ir 

'chorų skambančių dainų. Bu
vo proga susipažinti su kilta- 
dvasiais, besidarbuojančiais 
del darbininkų klasės, drau
gais ir senais Rusijos caro lai-

įsakymą. . . i ku revoliucionieriais.
pagarbos puskarimn-Į " - mi 1 ži

ga rb ė 
kurie 

klasės 
darbi- 

Ar tai 
Balkanus važinėjo 1 darbininkai išeina į streiką, 

ar tai reikalinga suteikti pa- 
gelbos ranką politiškiems ka
liniams, jie pirmieji ištiesia 
pagelbos ranką ir pradeda ra- 

pranešime savo vyriausybei apie ginti kitus darbininkus tą patį 
lenkų armiją jis su baime pa- padaryti. Kaip tie paukščiai, 

ireiškia, kad dabartinė lenkų ar-! gindami savo lizdą nuo prie- 
J mija negalėtų išlaikyti kovos su šų, kovoja, nekreipdami do- 

; Armija ir, kad by mės Į tai, kad ir jiems pavo- 
ir “Laisvė“1 

žygis gali j kovoja už darbininkų reika- 
pasibaigt katastrofa. Leron siū- lūs ir gina juos nuo kapitalistų 

Lame j0 jenkų armijos komandavimą užpuolimų. Todėl darbininkų 
pavest francūzų komandirams. pareiga remti “Laisvę” visais

Tegyvuoja kareivių vie- niško 
mūsų 
dirba 
labo.

Praeitais metais po Lenkija, j ninku 
pakele didžiausį triukšmą prieš paų>altę • ir 

francūzų generolas Leron. Jis 
apžiūrėjo, ar užtenkamai tos ša
lys yra pasiruošiusios karui 
prieš SSRS. Po to slaptame

Imperialistus Baime Ima

surengimą tokio 
pikniko priklauso 

rlaisviečiams,” 
c ei darbininkų' 
Jie pirmutiniai 

reikalus gina, 
išeina

kareivius, atsisakiusius nuo ko
mandos ir blogo maisto, bet pa
daryti nieko negalėjo, nes kar
eiviai laikės vieningumo. Visi 
už vieną, vienas už visus!—bu
vo jų obalsis.

Fašistų valdžia vieton to, kad 
pažaboti . karininkų ir kadrų 
sauvaliavimą, vieton to, kad pa- Raudonąja 
traukti teisman visus vagis, ku- ųoųs įos armijos užpuolimo ant; jus gresia, taip i 
rie vagia nuo kareivių maistą, Sovielų teritorijos
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kuoniet jie pradėjo nunias- aktyvo, tai yra plečkaitininkų-
veiklesnių žmonių, kartu tar
nauja ir žvalgyboj. Vadinas, 
jei tikrai pasikėsinimą ruošė 
plečkaitininkai, tai jo- ruošime 
būtinai dalyvavo ii- Lietuvos fa-

Išistų žvalgyba.

Subankrūta-
” Norkus pata-

čiūčelis — šnipas-provo- 
katorius.

Žydelis — streiklaužis.
Graibus

“Rytojų” 
pesų.

Štai kokia kompanija or
ganizuoja Grigaičio .pasekė
jų partiją Argentinoje.

Tiek jie suorganizuos so
cialistų Argentinoje,.. kiek 
Grigaitis su savo pąs’ėkėj.ais 
priorganiz avo jų ; Jungtinėse

K. | Valstijose.

Ilgina Tarnavimą 
Kariuomenėj

Fašistų vyriausybė priėmė nu-

drabužius, malkas ir k., išleido 
naują drausmės statutą. r" 
statute “sumažinamos” smulkio
sios viršininkų teisės, bet už tai 
kareivis turi laikyti rankas pa
gal siūles, nes už tam tikrą pra
sikaltimų skaičių jis atiduoda
mas teismui. O karininkai gau
na teisę' šaudyti kareivius vie-

Taipgi su dideliu susirūpini-; galimais būdais, kad ji butų 
galingesnė, kad dar smarkiau 
galėtų ginti darbininkų klasės, 
reikalus. Darbininkai privalo 
remti visą mūsų spaudą— 

,” “Vilnį” i]- “Darbi
ninkių Balsą,” nes visa darbi
ninkų spauda gina mūsų rei
kalus. H. Stankus.

mu Leron pažymi pasielgimą 
valstiečių, kurie laike lenkų ar
mijos manevrų ne tik neteikė 
jai jokios paramos, bet dargi iš
sislapstė patys ir paslėpė savo “Laisvę, 

toj už pasipriešinimą prieš juos. ĮgVVU]ius< 
Draugai kareiviai! Kuopomis, j 
batalionais, pulkais protestuo-' 
kit prieš naują drausmės statu
tą, prieš visokius varžymus^ 
prieš visokias bausmes. DARBININKU

KALENDORIUS

Bėda imperialistams. Baimė 
juos ima del Raudonosios Armi
jos, del savo darbininkų, del 
valstiečių. Revoliuciniai karei
viai rūpinasi, kad baimė juosi

--------- įapimtų ir del savo kareivių. O 
Kam Stiprina Drausmę i ši baimė ir galą imperialistams! 
Fašistai jau senai pavertė ' priartins.

kareivį į beteisį sutvėrimą. Kar
eivis neturi jokių teisių, bet už 
tai turi didžiausias teises ant 
kareiviu budeliai karininkai. 
Bet kuo toliau, kareivius dar la
biau spaudžia. Paskutiniu lai
ku įvedė pagarbos atidavimą 
puskarininkams. O už pagar
bos ųeatidavimą puskarininkas 
turės teisę daužyti kareivių vei-j 
dą, kaip kad daro karininkai. ‘

Fašistams rūpi įsivelt į ruo
šiamą karą prieš SSRS, karei-, 
viai karo nenori, šitą gerai žino' 
fašistai, už tai stiprina visokias) 
bausmes, verčia puskarininkams)Lietuvoje pradės uždarinėti! —Tūlose Italijos provpicijo- 
atidavinėti pagarbą, stengiasi j ne tik valgyklas, bet ir išeina- se paskelbta karo stovis, kuo- 

.................................111€fomū nes ir jos gali met fašistai veržėsi užvaldyti 
pasidaryti iš kareivių savo kru-lbūti žalingos fašizmo dvasiai-! kraštą, 1922.

“Kareivių Tiesa’’

tarimą apie pailginimą tarnavi
mo kariuomenėj šešiais mėne
siais.'Kas ligšiol tarnavo vienus 
metus, dabar turės tarnaut pus- 

Fašistų vyriausy- 
iš kareivių 

lakius fašistų įrankius. Karei
viai neturi pasiduot fašistams 
Jr turi vest kovą prieš visokius 
varžymus. Kareiviai niekados 
neturi užmiršti, kad jie didelėj 
daugumoj—tai • darbininkų > ir 
darbo valstiečių sūnūs. Fašis
tams rūpi iš kareivių turėt ak
lus įrankius, paskirtus darbi
ninkams malšint, ir tam tikslui kuo labiau paklusnius įrankius • masins vietas,

i didina kareiviavimo laika; kai

— nuskriaudęs. antrų metų.
ant keliu šimtu b,ei, rūpi^padavyti i *• . n bhict tOoioth innnlrHi

PASTABOS
Rugpjūčio 6 d.
—Talkininkai pagriebė Ar

changelską, 1918.
—Sacco ir Vanzetti naujas 

! advokatas, Mr. Hill, reikalau- 
įja naujo teismo darbininkų“Lietuvos Aide“ skaitau:

“Lietuvos studentų savišel- kankiniams.—Darbininkų (Ko
pimo drugijos valgykla Lais- munistų) Partija šaukia visuo- 
vės ai. 34 num., kaipo žalinga'tina protesto streiką ant 9 d. 
visuomenės tvarkai įstaiga,' rugpjūčio.
Kauno ir apskrities komendan-1
to nutarimu uždaryta visam ..., , . i • 99 f 11i u z m usekaro stovio laikui. . . ..

Greitu-laiku fašistų valdžia,
uždarinėti'

(J. V.) konstebe- 
50 maurų, kurie 
1923.

knk
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Antrad., Rugpjūčio 6, 1929 ,
,\

LAISVE Puslapis Trečias

PARTIJOS VIENYBE IR KOVA SU 
DEŠINIAISIAIS NUKRYPIMAIS

I gijos ledus pašelpinese organi-
tautiš-

meną, 
sąjun-

i kad yra darbo masių radikalė-, 
j jimas, bet ne Amerikoj; būtinai 
aštrinti kovą reformizmui, bet Didžiumoj 
ne Jungtinėse Valstijose; yra į klasiniai

1 reikalas kovoti prieš

Jau ištisi metai prabėgo nuo 
šešto Kongreso Komunistų In
ternacionalo. Kongresas, atžy
mėdamas dabartini, trečią po
karinį periodą, pabrėžė, kad ka
pitalizmas Įžengia j aštrėjantį sparno pavojų, bet ne 
krizį, kad kova už rinkas įsi- kos Partijoj. šitokia politika 
tempė labiau, negu bent kada vien tegali nuvesti Partiją i 
ir veda atskiras kapitalistų gru- oportunizmo balą ir perversti į 
peš prie konflikto, prie naujo. “kairiojo sparno’’ 
imperialistinio karo, 
vojus yra vyriausias 
dabartiniu momentu.

Karo pa- 
pavojus į

šiame mo teoriją 
momente kova su dešiniaisiais straipsnyje 
nukrypimais stovi pirmoj eilėj 

vkomunrstų partijose ir pačiam
Kominterne.

Antra, tai narių radikalėj i- 
mas. Kapitalistinės gamybos 
magnatai su racionalizacija vis 
kas kart daugiau ištraukdami 
prekių iš darbininkų rankų, dar 
didesniu kaupu pila prekių per
viršį ir mažina dirbančias sam
domas jėgas. Pasekmė to yra, 
kad darbininkai nustumiami 
štai prie ko: Nors ir pirmiau 
už skrumnias algas gan mažai 
reikmenų galėdavo nusipirkti, 
dabar gi, racionalizacijai spau
džiant, dar labiau sumažino 
reikmenų prekių nusipirkimo 
galėjimą. Taigi, didėjant spė
kų iščiulpimo tempui iš vienos 
pusės ir mažėjantis prekių nusi-

* pirkimo ištekimas iš antros pu
sės, stumia mases į griežtesnę 
kovą su naudotojais—kapitalis
tine klase.

Trečias punktas, tai kapita
listinių šalių suokalbiai ir 
griešti išstojimai, kad išprovo
kuoti karą prieš Sovietų Sąjun
gą-

Kapitalistinės šalys ruošiasi 
pulti Sovietų Sąjungą ne vien 
del to, kad ten įsikūrė nauja 
kolektyve sistema, bet ir del to, 
kad darbininkų valdomoje šaly
je masių materiale ir socialė 
padėtis sparčiai gerėja. Septy
nios ir šešios darbo valandos, 
apdrauda ligoj, senatvėj ir ne
darbo metu, vakacijcs, motinų 
ir kūdikių priežiūra, veltui 
mokslas, tai vis labai apčiuopia
mi pastuksėjimai kapitalistinių 
salių darbininkams stoti į griež- 

Atesnę kovą ir griauti buržuazi
nę sistemą, kad savo šalyje su
kurti sovietų valdžią.

Gi penkių metų pienas arba, 
kaip ji paprastai vadina “Pie
nas Didelio Darbo/’ sako, kad 
iki 1933 bus įvesta industrijos 
įmonių gerinimui ir žemdirbys
tės ūkio pakėlimui šešiolika bi-; raruj?;. . v. .
lionų ir keturi šimtai milionų' . Ta išimtinumo teorija^ plačioj 
rublių. Gamybos išnašumas pa-, lietuvių darbininkų masėj, kuri 
sikels nuo aštuoniolikos bilionų ; se^a komunistų vadovybę, susi- 
triju šimtų milionų 1927-28 m/v^.a pr\e sekamų ru^ezių: atei- 
iki 43 bilionų 200 milionų ruŲ_ viai darbininkai^ negalę vaidinti 
lių, tai palyginant su prieška-17 —
rine gamyba caristinės Rusijos, I judėjime, 
bus tris syk, tiek didesnė. ' 

?<*i ne tik kad sovietijoj dirban
čių masių buities didelis pagė- 

^rėjimas, bet kapitalistinio pa-

r......... - ..... ..
Jau Antri Metai, Kai Argentinos 

Lietuviai Darbininkai Leidžia 
Savo Savaitinj Laikrait)

“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: 
Metanų^tik—S3; Pusei------ |1.IS
Pinigus siųskite American Express, 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso. 
PASTABA: Isidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Bueno* Aires, 

Argentina

Ave., ketvergą kiekvieno mėnesio, Labor 
42, Rices 

Braddock, 

St., Ali- Į 

17—K. Levine, 242 Penn Avc., Exten. 
Turtle Creek, Pa. 

10—J. Preikšu, Box .201, Minden, W. Va. 
Burgettstown, Pa. 

Mas-

St., 

St..

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.

Svetainės nuomuotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

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

12— J. Kinderis, 439 Maplewood 
Ambridge. Pa.

13— Wm. Orban, R. F. D. No. 
Landing, Pa.

14— G. Urbonas, 434 Library St., 
Pa.

15— P. Kavaliauskas, 300 Todd 
quippa, Pa.
•K. Levine, 242 Penn Avc., 
Turtle Creek, Pa.

1 " - - - • - ■
20—A. Potyrius, Box 237
22—P. Cibulskis, 7042 

noth, N. Y.
24— J. Kasparavičius, 

Youngstown, Ohio.
25— M. Garrison, 317 

Buffalo. N. Y.
26— -A. Dambauskas, 221 

Girardville, Pa.
27— M. Batutis, Box 24.
30—J. Leoijaitis, 107 N. Duquoin St, 

ton. III.
Easton, Kuopa,—M. Urba,

Easton, Pa.
3,3 A. B. Shatkus, 125

Grand Rapids, 
34—,L Audiejaitis,

Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.
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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.—

zacijose su religiniais ir 
kais vardais.

Dar keli žodžiai apie 
Dabartiniu laiku meno
goj yra apie du tūkstančiai na
rių. Jei ne pusė, tai didelė da
lis jųjų yra čia gimęs jaunimas.

i tas jaunimas yra 
klasiniai nesąmoningas ir gap 

Komunistų Partijai.
turime suvesti 

kuo daugiausia menininkų idea- 
loginio lavinimo. Negalima to
liau kęsti tokį nurudusį taip va- 

! dinamų mūs chorų palšumą. 
J Ten kova su fašistiniais kleri- 

išimtinu-j kaliniais elementais reikia aš
trinti.

Turim įvest daugiau darbi
ninkišką populiarių revoliucinių 
dainų. Chorai turi vis labiau 
persiimti vietos gyvenimu ir 
tom kovom, kuriose mes turim 
dalyvauti. Taigi mūs: dainose 
ii- scenoj tos kovos turi atsi
spindėti.
ne tik į choriečius nešti darbi
ninkišką idealogiją, bet ir vesti 
propagandą plačiose masėse.

Vyriausias darbas abiejų 
’ frakcijų draugų glaudžiai su
cementuoti, suvienyti 
i Su savęs kritika, kuri 
ti padrąsinama, mes 
apsivalyti nuo dešinių 
tunistinių nukrypimų.
Biuro ir kitų mūs organų pa
reigos turi būti suvestos Parti
jos autoriteto atbudavojimui ir 
idealoginiam viso aktyvo lavi
nimui. Geras Partijos kampa
nijų pravedimas lietuvių darbi
ninkų masėse ir jų organizaci
jose, stamantesnis lietuvių dar
bininkų traukimas į kovą su 
karo pavojum ir gynimą Sovie
tų Sąjungos, veiklus dalyvavi
mas organizavime neorganizuo
tų ir gynimas Gastonijos strei
ko vadų pakels augščiau Jung
tinių Valstijų Komunistų Par
tijos vėliavą ant klasių kovos 

Šalin pasidalinimai!

dešiniojo ■ tolimas
Ameri-: šitame punkte

Socialistų

Apie oportunistinę
drg. W.

“Už Partijos Vieny-
jau tilpo “Laisvėj,”

Foster i s

Link

636

So.

Samuel

Division

Mahanoy .

Wilsonville, III.

E. Ave,

Ben-
1119 Bushkill St., Į

Scribner Avc.,
Mich. 
Box 113. Royalton. III.

bę, ” kuris 
rašo:

‘‘Ypač
vieta, tai ta,

svarbi A tsil lepi mo 
kuri paliečia iš-

imtinumo (exceptional izmo) te- j 
Ši oportunistinė ■ teorija, | 

buržuazinės idealo gi-1
ariją, 
at spindis 
jos mūsų Partijoj, yra, skraistė, 
už kurios beveik visuomet slap

stosi dešinysis nukrypimas. Abi
dvi pirmiau buvzisios Partijos ( 
grupės, Didžiuma ir Mažuma,' 
krito aukomis šios pasakingos ir 
kenksmingos teorijos."
Po išimtinumo teorijos skrai

ste dangstėsi ir lietuviai komu
nistai. Bent kokius kilusius 
darbininkų kovos dienos klausi
mus, jei jie kildavo iš Lietuvos, 
mumyse rasdavo didesnius atsi
liepimus. O tai būdavo del to, 
kad mes šalindavomės nuo po 
mūs nosia esamos kovos, gi 
siekdavom padėti revoliuciniam 
judėjimui Lietuvoj. Jei 
rytume abelną lietuvių 
ninku aukų sąskaitą, 
plaukė per mūs lietuvių 
ninku organizacijų kanalus, tai 
daugiau tokių aukų skirta stip
rinimui revoliucijinio judėjimo 
Lietuvoj, negu kad čia vietos 
revoliuciniam judėjimui. Visai 
aišku, kad tai daryta su tuo iš- gairių, 
imtinumo išskaitliavimu, kad Lai gyvuoja savitarpinė kriti- 
ten kova aštresnė ii* daugiau ga- ka! Visų 
limybių laimėti, tai reikia rem- sias 
ti. o čia vis vien nieko nepada- vienybė, 
rysim. Tai oportunizmas. Su 1 
tuo nukrypimu reikia kovoti.

Abiejų buvusių frakcijų 
draugai savo grupės draus
mei būdavo labiau ištikimi, ne
gu pačiai Partijai. Visoki gan
dai apie nebuvimą sistemos 
Partijos aparate, apie neteisin
gą Partijos liniją, būdavo dis
kredituojama partija. Pasek
mėj to, Partijos autoritetas 
masėse yra sukoneveiktas. Daug 
lietuvių darbininkų apleido

pada- 
darbi- 
kurios 
darbi-

svarbiausios rolės revoliuciniam
, Paprastas išsireiški- 

rpaj_imas tai, “ką mes ateiviai darbi-! 
> Ininkai čia padarysim? Tai ame-

I rikonų darbas.” Su šita tenden
cija mes ne užtektinai kovojam.

šaulio baimė prieš socialistinės Ji J™ P-radžjos iki Pamigai
n Ali , , VA , A 1 Iln\» v-v -v-v 4- ZX ‘kūrybos milžiniškais žingsniais opoj’tunistinė. Dai negana to, 

pirmyn žengiančia spėka. Tos ta ,žalinSa. nuomonė yra Įsigėrus 
provokacijos Chinijoj prieš So- |r komunistuose. Pavyzdin, rei- 
vietn Sąjungą yra neužkavoja- Į<.a a'?mai a*'a!t1’^ h®tuvių nuk- 
mi įrodymai, kad kapitalistinisI (branduolių). Arba atsisa- 

kinėjimai nuo Partijos darbo ir 
nelankymas susirinkimų del to, 
kad esą stoka kalbos.

Pereinant prie mūs darbuo
tės lietuvių darbininkų masinė
se organizacijose ir tose, kurios 
randasi po mūs idėjinių priešų 
kontrole, mes ten darom labai 
daug dešinių nukrypimų.

Savitarpinio susišelpimo or
ganizacijose mūs veikimo būdas 
yra taisytinas. 1. tose organi
zacijose nepakanka stengtis iš
rinkti darbininkišką valdybą,! 
bet turi stovėti mūs veikimas 
klasių kovos pamate. Reikia ak
tyviai vesti ideologinę kovą. Tai 
turi būti dirva, iš kur gauti 
naujų spėkų komunistiniam ju
dėjimui. Būtinai reikia paaš
trinti kovą su tų organizacijų 
religinėmis ir patriotinėmis tra- • 
dicijomis.

šičia mes susiduriam su gan 
sunkiu darbu. Bet tas darbas 
pasidarys daug lengvesnis, jei 
mes tinkamai pastatysim arti-' 
mų simpatikų ideologinį lavini-, 
mą. Tuomet kovoj su reakcio
nieriais iš fašistų, klerikalų ir, 
socialistų abazo susilauksim 
naujų pagelbininkų, kurie pa-i 
dės laužyti buržuazinės ideolo-!

kūrybos milžiniškais žingsniais 
pirmyn žengiančią spėką. '

pasaulis suokalbiauja ir grie
biasi purviniausių provokacijų, 
kad pulti ir sunaikinti darbinin
kų valdomą šeštą dalį pasaulio.

Einant prie suvedimo, prisi
eina atžymėti, kad nuo šeštojo 
Kongreso bėgyje ištisų metų 
visa eilė ryškiausių faktų at- 

Jjenklino kongreso teisingą sąly- 
'Vų pasvėrimą ir formulavimus.

Mūs, J. V. Komunistų Parti
ja, tramdoma beprincipinių 
frakcijų, ne vien kad nepajėgė 
apčiuopti situacijos ir ant esa
mos vidujinės ir tarptautinės 
padėties nutiest partijos teisin- 
ga-leninistinę liniją, bet abi 
frakcijos suklimpo į oportunis- 
tinę išimtinumo teorijos balą. 
Drg. Magulin (“Imnrekor” 
num. 28) straipsnyje “Kova už 
J. V. Komunistų Partijos Bolše- 
vizaciją” rašo: “Šita išimtinu
mo teorijos pozicija Amerikoj 
matosi labiausiai išplėtotoj for
moj drg. Pepperio ir Lovestono 
opinijose. Pavyzdin, tatai susi
veda sekamam supratime: kri- 
zis kapitalizmo,, bet ne Ameri
kos kapitalizmo (tuom pasako
ma, kad egzistuojančio krizio 
pasauliniam kaprtalizme nėra),

n—J.
42— F.
43— K
44— L

35—K. Bagdonas, 114
♦ kin, Pa.

N. Vine St., Shamo-

36—K. Vaičiūnas, P. O. Box 209, Ilarris-
burg', III.

37—L. Aimanas, P. O. Box 568. Castle
Shanon, Pa.

38—B. Yuškauskas, Box 253, West Frank-
\ fort, UI.

39—J, Chiplish, 611 Vandalia St., Collins-
ville, III.

: 40—M. Andriuškevičius, 172 Gertrude St.,

Box 400. Benld, Ill.
Box 264, Buckner, II).
215 Hess Ave., Saginaw, Mich.

D. O. Box 413, Zeigler, 111.
ukaitis, I’. O. 262, Cuddy, I'll. 

Blanford, Ind.
Addison

Box

Eyck

Ave.,

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.

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones

CASTON ROPSEVICH

Tatai daug pagelbės ’
: 49- 
I
i 50-M. 

-i
I 51- F.

17—J
Detroit, Mich. 

48—A.
Minersville,
A.

576.8

O o

Partiją. 
turi bū- 
galėsim 
ir opor- 
Lietuvių

komunistų didžiau- 
laimūjimas tai Partijos

F. Abek.

PHILADELPHIA, PA.
“Laisves” Naudai

PIKNIKAS
—Rengia— 

Darbininkų Organizacijos
ĮVYKS NEDĖLIOJ

Akron, Ohio.
Guzevičienė, 
Miller, 
Šatas, 
Lasky. 
V. Sa

Simutis, Box 2 
Vaitkevičius,

Malinauskas, 
Pa.

Matulevičius, 
Brooklyn, N. Y.

Urmoniūtč, '3 
View, Pa.

Stanislovaitis, 
Wilkes-Barre, Pa 
V. Linkus, 31)6 
rago. II). 
J. Gudišnuskas, 
Pa.

246.

St.,

West

Avė.,

Chl-

o.
Ten

Norwich

307 Plymouth

So. Ilalsted St.,

437 Elm St., Tamaqua,

I MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS- 
Į TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pageibininkė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 

: Finansų raštininkė K. Čereškienė, 36 
: Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima- 
I vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo- 
i bejos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
I St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V.
Bartkiene, 29 Intervale St.; Ligonių 

Į raštininke M. Potsus, 184 Ames St.;
Maršalka J. Šimanskiene, 88 Vine 

Į St. Visos Montello, Mass.

GERAI PATAIKO!’

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. Rašt. B. BARK A U SKIS, 255

Pine St.
Fin. Rašt. A. GRIGUTIS, 2122 In

galls Ave., Linden, N. J.
Ižde V. Paulauskas, 228 Clark PI.'
Iždo Globėjai:

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Avc.
J. KRAKAUSKAS, 300 First St.

Organo Raštininkas J. KENTRUS, 
201 E. Westfield Ave., Roselle Park, 
N. J.

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Chas. Jakems, 1564 Turner 
“ Tel. 72073.

Krasnauskas, 1568

Pirm.
Avė., N. W.

Vice-pirm. A.
Quarry Ave.

Tarimų Rašt. K. Rasikas, R. R. 9, 
Box 117.

Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108
Elizabeth Ave. ,

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. lOtli St., Camden, N.

Bell Phone, Poplar 7545

J.

“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL- 
, DYBA 1929 M„ BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K, 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
North Montello StĄ Kasierius D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 

‘ M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P.
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. , 
Sąulėnas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass. ;

Didelėj ir Gražioj. Vietoj

Laurel Springs, N. J.
Masės svečių pribus iš

Baltimorės ir iš Brooklyn©
' PROGRAMA: 

PRAKALBOS 
DAINOS ir 
SPORTAS

Billy Walton, Brooklyn© At
letų Kliubo lyderis, dar tebe
siginčija su Jack Venslovu del 
čampionato kumštynėse. Jie 
dar kartą nori susitikti arenoj 
del išrišimo šio klausimo. Abu 
pasisakė sutinką kumščiu otis 
šiame piknike.

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirmininkas—F. RODGERS,
312 Oregon St., Pittsburgh, Pa.
lis Sta.)

Vicc-Pirmininkas—K. STAŠINSKAS, 
Box 655, New Kensington, Pa.

Sekretorius—J. MILIAUSKAS.
626 Woodward Ave., McKees Rocks,

Iždininkas—K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa.

Turtu Kontr.:
~ URBONAS.

434 Library St., Braddock, Pa. 
ŽVIRBLIS,
2321—5th Ave., Pittsburgh, Pa. 

URBONAS.
1911 Edgebrook Ave., Pittsburgh, Pa.

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

(Cor-

Pa.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 
Molinę, III.

Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 
Avė., Moline, III.

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

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

Iždininkas M. Milienė, 502—4th Avė., 
Moline, III.

Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 
10th Avė., E. Moline, III.

Maršalka J. Kairia, 2435—33r St. 
Moline, III.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

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

593 Avė. 
Vice Pirmininkas A. BoČis,

68 W. 10 
Protokolo Sek. P. Janiūnas,

128 W. 49th 
Finansų Sek. A. Arasimavičius,

625 Boulevard 
Iždininkas F. Lukaitis,

330 Broadway
1 Iždo Globej’as V. VaclAvičius,

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

348 Avė. C. 
Maršalka L. Rimša,

167 W. 20 St.

st.

st.

G.

A.

J.

2—P.r:
8—J.

FrancKevlčhis, 3409 W. Carson St, 
Pittsburgh, Pa.

Šiurmaičiūtė, 315 Carothers Ave., 
Carnegie, Pa.

4— P. Grabauskas, 66 Swatara Rd., Shenan
doah, Pa.

5— V. Labutis, 121 E. Monroe St., McAdoo, 
Pa.

6— M. E. Custerienė, 926 Wheelock Rd., 
Cleveland, Ohio

7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., Brent
wood, Pittsburgh, Pa.

8— W. Stašinskas, 2310 Sarah St., S. S. 
Pittsburgh, Pa.

9— K. Stasinckas, Box 655, New JCensing. 
ton, Pa.

10—J. Albauskis, 1503 Wentworth Ave., 
Chicago Heights, III.

U—J. Barškietls, P. O. Box 441, Courtnoy, 
Pa.

A. F. STANKUS

IŠ IR Į

LIETUVA
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patfirnavimas visose 

klesose.

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

$5 įeigų taksus) 
3-čia klesa

Graborius-Undertakcr

Pinigus persiunčiam grei
tai ir žemomis ratomis

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

Hamburg-American Line
*» BBOADWAY. NEW TOBK

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRABORIUS

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
Į užlaikytojas Restorano po No. 961 
I 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
tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

M. J. J. Urbszo,
187 Oak Street, 
L^’^Bce, Mass., 
j savo krautuve 
kas ♦mėnesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia.

Į
John Naujokas Taip pat drg. S. 

Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 

i miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
.Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
lyra 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, Conn., nuo. 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriups 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brdokly- 
nę, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, UzeJgwsd, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbyste* 
draugų cigarų viršminėtais vardąis, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Musų cigarai (ga- 
rantuojami. Cigarus pasiunčiate 
ant pareikalavimo visur i kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems 'Žmo
nėms, dauir ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

Skaitykite ir 
Platinkite JONĄ

Norintieji ge- 
riausio patar- 

||j navinio ir už 
|| žemą kainą, 
||/ nuliūdimo va
gy landoje šauki- 
y tės pas:

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICHC
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 Vegeliene ir Ona 
Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

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

B. Muleranka,

J. Kazlauskas,

236

98

481

Park

Cedar

Hud-

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas savaitė ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau j- 
vairių svarbių žinių, negu pir
ma.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
yra vienintelis Sovietų Sąjun- 

. goj lietuvių kalba laikraštis, 
kuris talpina daug įvairių žinių 
iš lietuvių kolonijų gyvenimo.

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

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

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

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją,” tuo pačiu palai
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos ...................
ticjiais.
Užsisakyt 
ir šiaip 
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

Užsakymus ir pinigus geriau
siai siųsti tiesiai “RAUDONO
JO ARTOJO” redakcijai pini
giniais laiškais šiuo adresu:

PETRUŠKEVIČIŲ I
162 BROADWAY •
Residencija: ?

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) ‘

UNDERTAKER

M 
sel- 
ra- NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

darbininkais ir vals-

metams Amerikoje 
užsienyje kainuoja GRABORIUS

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdybos Adresai:
Pirmininkas P. Kriščius,

Terr.
Vice-pirm.

St.
Prot. rašt.

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

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis,

kas antrą

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

45, red. gaz.

’atarnauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 

manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

$1,000 Tik Už 60 Centę
Atsiųsk 60 centų, tai gausi ylsokii| 

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

Vaistžolės yi;a nuo sekančių ligųi 
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 vaikt- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėta* ligas.

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

Atsiųsk mums 10c, o gausi mth* 
žolių ir knygų katalogą. Reikalkųp 
mūsų žolių pardavinėtojai visuos* 
miestuose.

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

lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Stadija atdara kiekvienu dieną Ir nedIUo* 
mIi nuo 9:80 iki 6 vai. po pietą

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARH 

WILKES-BARRE, PA.
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Kodėl Komunistai Dalyvauja Karuose?

ka- 
da-

1. Kodėl komunistai priešin
gi Imperialistiniams 

Karams?
Komunistai priešingi 

rams, bet aktyviai juose 
lyvauja. Keista, ar ne?

Komunistai, kaipo pažan
giausioji, sąmoningiausioj! 
ir revoliucioningiausioji 
darbininkų klasės dalis, o! 
ne kokie nors religiniai fa-, 
natikai, vaduojasi ne senti- 
mentalizmu ir ne prietarais, j 
bet aiškiu supratimu būtino,.......................
reikalo. ............. panaikinama.

Jie. labai aiškiai permato, pej atbudavojimo laike 
žino ir supranta, kad karai, karo išgriautu miestu, kai- 
ypatingai imperialistiniai, mų> gelžkelių/ tiltu ir tt., 
neša didžiausią bledį, vargą i kapitalistų klasė uždeda la
ir skurdą visai darbininkų bai sunkią naštą ant darbi- 
klasei. ninku klasės nugaros.

Karai yra vedami kapita- m . ... .
listiniu klasių delei didesnių, T(ldel ko—taijr yra 
sau pelnų, kas tuo pačiu sy-' fne“. har0 P^esimn- 
kiu reiškia didesnį išnaudo-i ka ‘ Todėl jie ir veda nenu-

priespaudl ŽrMmnta kl». P™? kapiteli™,, kuria 

sei.
Karuose žūsta ne tik mi- 

lionai darbo žmonių, bet

Gi imperialistinės armijos, 
susidedančios iš apginkluo
tų darbininkų, kurie; jeigu 
prieina nors dalinai prie 
klasinio savo reikalų supra
timo, yra milžiniška ir svar
biausioji spėka ne tik impe
rialistinio karo pirm laiko 
užbaigimui, bet ir mirtino 
smūgio uždaviniui visam 
kapitalistiniam imperialisti-

T. D. A. REIKALAI

AUKOTOJAMS Į KOMI
TETĄ ŠELPIMUI LIE

TUVOS BADUOLIŲ

Neklausykite Menševikų 
ir Fašistų!

nuomonę, kad jų 
būti pasiųsta į 
Darbininkų Ap- 

ir Priešfašistinj

Tiek menševikų, tiek fašis
tų skauda jau kelintas sykis 

atdaromis gerklėmis šaukia, 
kad Komitetas šelpimui Lie
tuvos Baduolių, besilikviduo- 
damas, nenorįs sugrąžinti au
kotojams pinigų, bet darąs 
viską, “kad jas \ nusukus.” 
Tai bjaurios rūšies melas, 
daromas tikslu, kad apšmei- 
žus ne tik Komiteto prieša
kyje stovinčius asmenis, bet 
visą komunistinį judėjimą! /

Jau daugeliui aukotojų, ku
rie pareikalavo, aukos tapo 
sugrąžintos. Kuris tik atsi
liepė, pareikalaudamas, kad 
jo auka turi būti jam ati
duota, be jokio svyravimo 
atidavėme; kitų pareikalavi
mai gauti, nors dar neišpildy
ti, bet šiomis dienomis tatai 
padarysime. Daugelis jau pa
reiškė savo 
aukos turi 
Tarptautinį 
sigynimą 
Komitetą.

Bet daugelis savo nuomo
nės dar nepareiškė. Todėl 
/raginame visus pavienius as
menis ir organizacijas kuo- 
veikiausiai tuo reikalu pasi
rūpinti: pianeškit, ką mano
te daryti. Komitetas neturi 
jokio tikslo nuo ko nors pini
gus “nusukti,” kaip sako mūs 
priešai. Mes—ne fašistai— 
kurie rinko pinigus vienam 
tikslui, neva baduolių šelpi
mui, o panaudojo “statymui 
ligoninės” be atsiklausimo ir 
žinios pačių aukotojų.

Dar sykį pareiškiu: visos 
organizacijos ir pavieniai as
menys, aukoję į KŠLB., pra
neškite iki rugpjūčio 25 d., 
ką daryti stt jūs prisiųstomis 
aukomis, kurių nebuvo gali
ma siinaudoti tam, kam rink
ta'. sugrąžinti jums, ar ati
duoti į Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą (ginantį gas- 
toniečius darbininkus) ir 
Priešfašistinj Komitetą. Su 
viršminėta diena mes komite
tą likviduosim ir kurie bus 
neatsiliepę, tų pinigus per
duosim minėtoms įstaigoms.

Tuo klausimu, beje, 
siuntinėjami ir laiškai.

KŠLB. Sekretorius,
R. MIZARA, 

46 Ten Eyck St

yra

taipgi ardoma ir naikinama 
visa tai, kas per šimtme
čius sunkiai, per neapsako
mą priespaudą, baisiai bjau
rų, nežmonišką išnaudojimą 
buvo sutverta, subudavota 
tais pačiais darbo'’ žmonė
mis.

Laike’karo ir po jo užbai- niam pasauliui, 
i gimui užviešpatauja baisi 
' reakcija. Darbininkų klasė 
persekiojama žvėriškiau
siais būdais. , Visi darbinin-

_ ir krau-
1 ją užkariauti pagerinimai 
, panaikinama.

Del atbūdavo jimo laike

Centro Biuras turėjo posėdį 
22 d. liepos ir Pild. Komiteto 
nekurie nariai negalėjo daly
vauti posėdyje ir jų aplinky
bės neleidžia nei toliau daly
vauti; tai į jų vietas paimta 
iš alternatų į komitetą.

Dabar Apsigynimo Centro 
Biuras susideda iš sekančių 
darbuotojų darbininkų judėji
me: M. Bacevičius, V. V. Va- 
sys, V. Andriulis, A. Yuris, G.Todėl komunistai ir stato

sau būtinu reikalu stot į! Kuraitis, V. Linkus ir J. D. 
imperialistinę armiją, kad iBendokajtis.
skleist revoliucinę propa-l, 'Nutarė išleisti lietuvių kal- 
gandą taipe kaieivių. Kad vartojama tik angliška konsti- 
skleist neapykantą prieš im- tucija. Konstitucija tuojaus 
perialistinį karą ir prieš pa- bus atspausdinta ir visos kuo- 
tį kapitalizmą. Kad dirbt pos gaus pagal jų užsakymus, 
armijoj delei pavertimo im
perialistinio karo į revoliu-

tęs darbininkas gali užsimo
kėti į mėnesį 15 centų ir būti 
tos organizacijos nariu.

Taipgi dabartiniu laiku, ka
da eina vajus mūsų organiza
cijoj, tai visi draugai padirbė
kime gavimui naujų narių.

Skaitytas laiškas T. D. A. 
L. S. 150 kuopos iš Carnegie, 
Pa., buvusios sekretorės Shur- 
maitienės. Laiške yra .pažy
mėta specialiai, kad ją cen
tras šmeižia ir turi atšaukti. 
Jokio šmeižto nematome. 
Per E. K. Shurmaitienę yra 
aplaikyta viena blanka , mo
kesčių rugpjūčio mėnesį 1928 
m. Blankoj pažymėta mokes-

kuopos pa- 
politiniams 

viso $17.30- 
$6 šių metų 
nepakvituo-

čių $5.80 ir 150 
rengimo pelnas 
kaliniams $11.50; 
Mes esame gavę 
mokesčių, todėl ir
ta. Jeigu yra tokie pinigai 
siųsta jūsų, turite pajieškoti, 
'kas juos išmainė, ir surasti. 
O kas link kuopos numerio, 
mes nesiginčijame, kad yra 
pažymėta ant čarterio 150

kuopa, Carnegie, Pa. Tegu 
ir būna tas numeris (vietoj 
16 kp.). f

O kas link $7.50, kurie bu
vo siųsta drg. P. V. Žalpiui 
13 d. gegužės, 1928 m., nėra 
gavęs. Turite pajieškoti iš
mainymo.

Skaityta laiškai nuo drg. J- 
Gatavecko, tos pačios kuopos 

(Tąsa 5-tam pusk)

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
čia randasi dvi lietuviškos aptiekoš, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CIIENE ST., DETROIT

konstitucijos kaina 5 cen-nes
tai.

Nutarta išleisti tam tikri a-

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyt* 
automobilius į 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.

■X

kuris
gimdo karus.

Todėl Sovietų Sąjunga, 
vienintelė valstybė pasau
lyj, kurios tvarkytojais, val
dytojais ir rėdytojais yra 
darbininkai ir valstiečiai va
dovaujant Komunistų Par- 

i tijai, ir pasiūlė visam pa
sauliui abelną visuotiną nu- 

į siginklavimą. Nes tiktai ko
munistai yra aiškūs, sąmo
ningi ir griežti karo prieši
ninkai.

i 2. Kodėl Komunistai Stoja į
• Imperialistines

Kariuomenes?
Komunistų obalsis prieš

karinėj agitacijoj ir propa-| 
gandoj yra: “nei vieno žmo-į 
gaus, nei vieno cento impe-j 
rialistiniam karui.” Reiškia, i 
komunistai sako darbinin
kams, kad ne tik jie (darbi
ninkai) patys nestotų į ar
miją, bet ir pinigų neduotų 
imperialistinio karo reika
lams.

Komunistai visur ir vi
suomet savo nusistatymą 
darbininkams pabriežia, 
kad darbininkai ne tik liuo- 

jsu noru (nors tokio dalyko 
■laike karo jau nebūna) ne-
• stotų į imperialistinę armi- 
| ją, bet organizuotu būdu 
priešintųsi, kuomet kapita

listų valdžia po prievarta 
ima į kariuomenę.

Taip pat ir apie pinigų 
mokėjimą imperialistinio 
karo reikalams. Ar jie bū
tų renkami dirbtuvėse, ant 
gatvių, namuose, bažnyčio
se ir tt. Ar tai būtų kapita
listinės valdžios karinės pa
skolos bonų formoj, ar pa
vidale aukų po priedanga 
“Raudonų Kryžių” ir baž-

C1J^7 vadovaut del kapi- jgjįacijos laiškai kvietimui nau- 
talizmo nuvertimo ir prole-’jų narių į kuopų susirinkimus 

: tariato diktatūros įsteigi- 
! mo.

3. Trys Karų Rūšys
1) Karas delei marke tų 

(turgaviečių arba pasauli
nių rinkų), kurį dvi imperi
alistinės koalicijos veda de
lei persidalinimo tų rinkų.

Čia komunistai sako dar
bininkams, kad imperialis
tai razbaininkai susimušė 
už grobį; darbininkai jame ____ _
neturi jokio reikalo; darbi-i . . 
ninkai tų imperialistiškai! yia^z^^ kapitalizmą 
razbaininkiskų šalių neturi 
tėvynės; jie turi dėt visas 
pastangas kaip fronte, taip 
ir namie, abiejose pusėse, 
atgręžt ginklus prieš abejus 
razbaininkus, savo amžinus 
priešus, naudotojus ir pa
vergėjus kapitalistus, kad 
nuvertus jų galios viešpata

i' vimą.
2) Kolonijų pasiliuosavi- 

■ mo karas, kurį veda kokios 
į nors kolonijos gyventojai
delei pasiliuosavimo iš po 
jungo kokios nors imperia
listiškai razbaininkiškos ša
lies, arba grupės tokių šalių.

Tokį karą komunistai ne 
tik remia, o ir. aktyviai ja
me dalyvauja pirmose eilė
se, nežiūrint kad tos šalies 
(kolonijos) valdžia randasi 
buržuazijos rankose. Žino
ma, sykiu vesdami intensy- 
vę propagandą tarpe darbi
ninkų ir kareivių-darbinin- 
kų už nuvertimą savo bur
žuazijos galios viešpatavi
mo.

Bet, kaip greit iš syk uo
liai kariavusi prieš imperia
lizmą kolonijos buržuazija 
pasiduoda imperializmui, 
taip greit komunistai orga
nizuoja grynai darbininkiš
ką, Raudoną Armiją ir pra
deda griežtą, atvirą, mirti
ną kovą prieš savąją, dabar 
reakcinę, buržuaziją už jos 
galios nuvertimą (Chinija 
ir kit.).

jau . atspausdinti). MENDELO(laiškai
Kuopos gali gauti tų laiškų 
kiek tik jos nori veltui.

Nutarta parašyti laiškus į!~. , , ,7.. • •-v , . j .. , j . Tabaku. Vidurys vien tik ispaselpines draugijas, kad josi, 
dauginus rūpintųsi Apsigyni- i importuotu, tabakų.
mo organizacija ir politiniais1
kalimais. . PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Nutarta atsišaukti į Lais-i_  v
vės” ir “Vilnies” skaitytojus,! 
kad visi dėtųsi į Apsigynimo 
organizaciją, nes prisidėjimas į 

daug ką reiškia materialiai ir' 
[moraliai. Kiekvienas susipra-!

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St-
Philadelphia, Pa.

ir
Iįsteigt proletariato diktatu-' 
rą visame pasaulyj.

Tą supranta kapitalistai. ISulig reikalavimo, šiuos ciga- 
Mes norime, kad apie tai rus taipgi ir per paštą išsiunti- 

labai gerai žinotų visi dar-lnėjame, kaipo užsakymus 
bininkai. (orderius).

Dimas Benamis.

DIENOS ANT MARIŲ
F ; } Iš ar į-' w

LIETUVĄ _ ’
Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiais ir greičiausiais voliečiiį laivais

EKEMEN ir EIJECEA
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ ' 

Nupigintos j abi pusi laivakortės, parankūs ir tiesūs 
gelžkelių susijungimai i by kurį kraštą Europos 

. Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai su kitais Populia- 
riškais Lloyd laivais

Del sugrįžimo paliūdiiimų ir kitokių. informacijų klaus- 
kitės lokalinėse, agentūrose arba tiesiai pas

SI I II (IIHAS. 
L LLCYDiS

BROADWAY, NEW YORK

<į>
<!>
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REIKALAUKITE TUOJAU!

Knygos, Kuri Yra Būtinai Reikalinga
Kiekvienam Gyvenančiam Jungtinėse Valstijose

<♦>

<*>

<♦>

Padirbti iš Suderintų Havanos

DARBININKAI STOKITE

J AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

Keturi Skyriai Pomirtinės:

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

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

NAUJA CENTRO VALDYBA UŽĖMĖ SAVO 
VIETĄ 1-mą DIENĄ LIEPOS (JULY), 1929

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

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.

“LAISVĖ”
iiiiiiiiiiim™

, V

J

. nytinių ir kitų įstaigų, neva j 1 
i karo nukentėjusių i___
i lams. /

Vienok komunistai patys 
stato sau už pereigą stot į 
imperialistines armijas. Ko
dėl? Todėl, kad į armijas 
apgavingu būdu ir prievar
ta suvarytos milioninės ma
sės darbo žAionių.

Ir dar daugiau, komunis-

klasių v.

veika- i ^aras> tai yra karas, kuria
me pasaulio proletariatas 
kariaus prieš pasaulinį im
perializmą ir kapitalizmą.

Jeigu, pavyzdžiui, viena 
imperialistinė šalis, arba vi
sas imperialistinis pasaulis' 
pradėtų karą prieš Sovietų 
Sąjungą, tuomet ne tik So
vietų Sąjungos visas prole
tariatas, o ir pasaulinis vi-

tai stato sau už būtiną pa- sas revoliucinis, proletarįa- 
noiA'a i imnovialiat-inoe j__ __ ________ _ v S_ .reigą sto.t į imperialistines 
armijas ir dar todėl, kad tos 
milioninės masės darbinin
kų vyrų yra apginkluotos.

Ginklai, žudymo įrankiai, 
darbininkų rankose, jeigu 
juos sąmoningai ir gudriai 
panaudot, yra svarbiausi ir 
būtiniausi įrankiai kapita
lizmo tvarkos nugriovimui 
ir darbininkų klasės 
liuosavimui.

pasi

tas apsiginklavęs puls he 
vien tik gint savo socialisti
nį tėvynę, bet į pelenus pa
vers pasaulinį imperializmą 
ir kapitalizmą.

Viso pasaulio komunistai 
rengiasi patys ir rengia vi
są darbininkų klasę prie to.

Toksai visų komunistų 
tikslas. Su tokiu tikslu jie 
viguose karuose dalyvauja,, 
kad nuverst * pasaulinį ■ impe-

*
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LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKASŽODYNAS
835 Puslapių

DABAR JO KAINA VISUĖ $15.00 
“LAISVĖ” PARDUODA PO $12.00

Turime tik keletą knygų. Greit niekur tos svar
bios knygos nebus galima gauti.- Gi be žodyno 
neišmoksite anglų kalbos ir neišmoksite teisin
gai lietuvių kalbos.

46 Ten Eyck St.
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Reikalaukit

“LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y.
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Greitai ir Pigiai PersiunčiaPINIGUS |
50

100
200
300
400

Litų
Litų
Litų
Litų
Litų

vuz
uz
uz

X uz
v uz

$ 5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

1001) Litų

500
600
700
800
900

už 103.00

M

Litų
Litų
Litų
Litų
Litų

vu z
uz
uz
uz

\zu z

51.75
62.00
72.25
82.50
92.75

Norėdami materialiai pagelbėti savo giminėms ar 
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

46' TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y
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N'ei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

© 1929. The American Tobacco Co., Manufacture:

T. D. A. REIKALAI

WORCESTER, MASS.

yra

PASTABOS
(Tąsa nuo 2 pusi.)

Komunistai viešai, per span 
pasisako, už ką juos caro į paskirtam

SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”

SKAITYKIT IR
PLATINKI!' “LAISVĘ

veckas 
kuopą ir 
sos
nimo kuopos 
rų

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

tus jmokčdamas $10.00, o likusius po $5.00 
j 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-

pasekmių
Centro

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N. Y.

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

's toasted"
VII Apskričio Kuopoms

A. L. D. L. D. 7-to Apskri
čio metinė konferencija įvyks' 
nedėlioj, 25 d. rugpjūčio, 10 |^Ll J-

AntracL, Rugpjūčio 6, .1929

I
BUFFALO, N. Y.UNION CITY, CONNS

jis

Adele Dielinikaičiūtė.

A.L.D.L.D. ŽINIOS
pradeda nugaras at-

Daugybė

kviečiamos j Melrose St

čio

Bet kiekviena kuopa priva-

IIIOIIIO IlOlltSII

Nekaip Žmonės Klausosi Po- Kanada 
nų Kalbos S. L. A. Apskričio

delegatų, 
raportus apie savo

, abelną kuopos

Gerai jie nizatorius A. Žukas, tai pa-

:W

valdybą. Žukas atsako, kad 
bolševikai apsidirbo su A. P- 
’ . A. iždu, tai dabar veržiasi 
į S. L. A., kad užgriebus čia

i apleidinčti 
Kai kurie vis dar 

laukia. Jau po keturių atva-

“SIEK LUCKY VIETOJ
SALDUMYNO.“

ir S. L. A. Generalis , 
Organizatorius

Išvažiavime j Liepos 14 d. įvyko S. L. A.
Liepos 28 d. S. L. A. IV 304 kuopos susirinkimas. Ka- 

Apskričio buvo pusėtinai dide-; daugi buvo pusmetinis susirin- 
lis išvažiavimas. Šį kartą iš- kimas ir dar garsinta, kad kal- 
pradžių tautininkai nepapras- bės S. L. A. generalis orga- 
tai gerai jautėsi.
jautėsi todėl, kad tą pačią die-! skirtu laiku žmonių susirinko 
na ir rymiečiai turėjo išva- daug.
žiavimą, bet nujausta, kad ji- A.
sai kur kas menkesnis.
liaus tautiečiams išėjo
tai-

Reikia priminti, kad šį
A. apskritį valdo “gryni’

Ryte atėjo pas mane j 
Žukas, paklausė, kelintoj;

Vė- valandoj prasidės kuopos susi
pras- rinkimas, paprašė užrašyti 

vietą susirinkimo, pasiėmė ant-!
S. L. i rašą, pasakė, kad 2 vai. po 
tau-! pietų jis bus susirinkime, o 

tiečiai ir tik todėl dideliuose' dabar važiuojąs į Kanadą pa- 
apskričio išvažiavimuose jie! sivažinėti. Sėdo į mašiną ir 

r*turi puikią progą pakrykštaut1 išdūmė.
apie tėvynės meilę ir kitus pa-l Antrą valandą žmonių susi-, 
triotiškus dalykus. Bet šį'rinko daug. Kuopos reikalai j 
kartą ve kaip buvo. Prisiar-j labai greitai atlikti ir laukia- 
tinus pavakariui, pirmininkas, j rne organizatoriaus. Bet jo 
atidarydamas išvažiavimo pro-j nėra- žmonės pradeda neri- 
grama, šaukia žmones susi- j mauti. Oras labai šiltąs, tor 
rinkti J viena vieta. Kiek nu-> del ir laukti sunku. Pagaliaus, 
matyta, pirmininko norėta su- žmonės pradėjo apleidinčti 
sišaukt visą publiką ir jai duot svetainę.
gera “spyčių.“ Bet žmonės laukia.
nenoriai rinkosi į viena vieta žiavo ir organizatorius Žukas 
klausyti tos pirmininko kai-j Mat, žadėjo būti ant dviejų 
bos. Kadangi tik trečia dalis 
žmonių stovėjo apie pirminin
ką ir niekaip visus kitus ne
pajėgė sušaukti, ,tai perstatė 
kalbėti Lietuvos konsulą. Bet 
jo nėra. Vėl šaukia tą “sve
čia,“ tačiaus kaip nešaukė, o

vis nepasirodė. Ta-; Taryba neprileido prie

i o pribuvo net po keturių.
Pradėjo aiškinti S. L. A. is 

; toriją, papasakojo, kaip 
j lankėsi Chicagoj ir kaip ten i 
j jam “sekėsi“ ir tt. Pareiškė,' 
j kad ir į klausimus atsakinės.'

Vienas klausia, kodėl Pild.! 
“svečias” vis nepasirodė. Ta-] daryba_ neprileido prie iždi- 
da pirmininkas, lyg ir susimai- • ninkystės Gerdauską. Atsako, j 
šęs, nebežinojo, nei ką daryti.! Gerdauskas nemokąs antį 
Susipratęs, pasiuntė keletą vy-| čekių pasirašyti, tai Pild. la-i 
rų jieškoti, bet ir tie surasti|ryka ir neprileidus užimti iž-, 
niekaip negalėjo. Tik praė- j dininko, vietą. j
jus kokiai 15 miliutų ar dau-j Klausiama, kodėl Pild. la-į 
giau, pasirodė “svečias,“ dvie-pyba bijo bolševikus įsileisti įi 
jų vyrų lydimas. Svečias pa
silipo augščiau, prie pirminin-
ko, ir stovi, kaip stulpas, ke- p- 
purę ant galvos užsimovęs, j 
Vėliaus apie ką tai su pirmi
ninku pasikalbėjęs, perstato
mas kalbėti. Bet žmonės ne-i 
klauso, ką pirmininkas sako. 
Jie garsiai kalbasi ir tiek. Pra
šomi žmonės, kad nusiramin
tų. Ir vėl tas pats. Tadai 
“svečias“ pradeda kalbėti, o 
žmonės visvien kalbasi ir jo 
kalbos neklauso.

' tai vyriškis, iškėlęs rankąs 
\ augštyn, pradėjo šaukti: “Nu

tilkit, klausykit prakalbos!“ 
Ir tas nieko nepaveikė. Tas, 
matomai, tam ponui konsului 
nepatiko, kad žmonės jo ne
klauso, tai pasakęs keletą žo
džių ir “užbaigė“ prakalbą. 
Kuomet choras pradėjo dai
nuoti, tuomet daug daugiau 
prisirinko klausytis. Dainos 
veik visos sudainuotos patrio
tiškos.

Man, ^pamačius tokį reginį, 
tuoj prisiminė darbininkiški 
parengimai. Jau keletas A.

Kuopos Sekretorius J. Dieli- 
nikaitis atsako, kad Žukas 
klysta, nes A. P. L. A. iždą 
išeikvojo tautininkai ir 

į listai, o ne bolševikai, 
jnabašninkas Varašius 
j tautininkas, Aleksis ir 
žiukna socialistai.' Ir

skricių išvažiavimų šiemet bu- 
- vo, bet juose žmonės komu

nistų kalbėtojų labai klausė
si, o Lietuvos konsulo žmonės 
suvis nepaisė. Šie gyvi fak- 
tai rodo, kad žmonės labiau į ' J' ' 
linkę klausytis darbininkų kai-j 
bėtojų, kurie visuomet pasako 
apie kasdieninius pačių darbi-i 
ninku reikalus. Gerai daro
ma, kad tokiems fašistams kal
bėtojams 
sukti.

socia- 
Juk 

buvo !
Ma- 

kada 
Tada koks Pe» valdyboj būdami, išeikvo

jo apie 14,000 dolerių, tik ta- 
! d a bolševikai juos išvijo iš 
valdybos ir patys viską paėmė 
į savo rankas. l)abar A. P. 
L. A. gyvuoja gerai-

Žukas treptelia ir pasako, 
kad jis turi namo važiuoti ir 
išvažiavo. Mūsų mieste jis iš
buvo tik apie valanda laiko, i*• i
Apie tai, kad pasidarbavus 
daugiaus jaunuolių klausimu 

i ir kitais reikalais, jam neap- 
i eina. Atvykus į Buffalo, rei- 
; kia važiuoti į Kanadą pasiva
žinėti, o sugrįžus iš Kanados 
jau nėra laiko, reikia narnoj 
važiuoti.

Tai ve kaip rūpinasi gene-1 
ralis organizatorius S» L. A. • 
reikalais, imdamas iš jo algą j 
ir išlaidas už pasivažinėji-j 
mus.

Žmonių Vyks į Dai
nų Dieną

Rugpjūčio 18 d., Linden 
Parke, Union City, Conn-, bus 
visų Connecticut chorų dainų 
diena. O kad paįvairinti tą 

' dieną, tai atvyksta Aido Cho
ras iš Worcester, Mass.

Tokio linksmo išvažiavimo 
niekas nepajėgė

376 Broadway. Sb. Bdstone.
Visos kuopos 1 

dalyvauti šioj konferencijoj, 
! prisiunčiant skaitlingai dele- 
' gatų. Katros kuopos negalėsit 
atsiųsti delegatų, atsiųskit 

---------- y; raštiškus raportus apie savo 
surengti. narįu stovį, abelna kuopos 

ZMat, čia_ bus daug jaunimo, gyvavimą, veikimą ir t. t.
Visi gabūs. Maloniai dainuos Bet kiekviena kuopa priva
li- vikriai pažais. Bus ir šo-jo pasirūpinti atsiųsti delega- 

_ kiai. tus, kad bendrai su kitų kuo-
Visi pasižymėkite tą dieną pų delegatais galėtų svarstyti 

ant savo sieninio kalendoriaus, apskričio ir visuomenės reika
lai neužmiršite. Beje, ir ki- lūs.
tiem apie tai praneškite. Mū- Dar reikia priminti, kad vi
sų chorai sako: “Į dainų die-• sos kuopos pasirūpintų atsiųs
ią turi atvykti visas svietas!

Virkštele.

Pabėgo Du Kaliniai
Auburn, N. Y.— Du 

burn kalėjimo kaliniai 
bėgo sekmadienio rytų, 
buvo kempėj prie taisymo
kelio, netoli miestelio Scipio.

Au- 
pa- 
Jie

Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

užginčyti teisungunią 
patarimo:

rf$ TOASUO

Ziegfeld Gražuole

konferencijai.
Siųsdami mokestis, išrašykit' 

money orderius iždininko vai-. 
Lavas, 70 Brock St., i 

vai. prieš pietus, po numeriu 'Stoughton, Mass., o pasiuskit 
-------  ■ —1 • fin. sekr. Geo- Shimaitis, 162: 

Montello, Ma$s. !
A. L. D. L.’D. 7-to Apskri-1 

Organ. A. Tarašaka.
376' Broadway, | 

So. Boston, Mass.;

ti apskričiui metines duokles, 
po 10 centų nuo nario. Dau
gelis kuopų delegatų būdavo 
važiuodami į konferenciją at
veža ir mokestis apskričiui, 
bet dabar apskričio valdyba 
prašo visų kuopų, kad nari
nes mokestis atsiųstų prieš 
konferenciją. Tada finansų 
sekr. su iždininku galės pada
ryti aiškų raportą ir išduoti

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone Main
Bell Oregon 5136

Tcl.i Grecnpoint 9681

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

9669

Nau- 
biznį.

644 Diigg» Avenue,
Ridgevjoodo Skyrius: 253

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

Be Palyginimo
Apkepinimo procesas atžymi Lucky 
Strike, kaipocigaretą be palyginimo 
su kitais. 20.679^ daktarai yra tos 
nuomonės, kad Luckies mažiau 
teerzina, nekaip kiticigaretai. Tatai 
paeina iš išimtino kaitinimo, kuris 
moksliškai paliuocuoja tabaką nuo 
nešvarumų, kurie būna priežastim 
gerklės suerzinimo ir kosulio. Ap
kepinimo procesas taipgi suteikia 
tą extra prieskoni puikaus kvapsnio, 
kad padaryt Lucky Strike taip ža
vinčiai kvapniu. Štai kodėl Luckies 
suteikia daugiausia tyro pasiten
kinimo iš rūkymo.

(PASIRASO)

tfičia paduodamas 
skaitlines patikrino 
ir patvirtino LY
BRAND, ROSS 
BROS. IR 
MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų 
Patikrinto jai ir 
Auditoriai.

Prezidentas,
The American Tobacco Company, 

Incorporated

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir toliau 
kiekvieną subatos vakarą skleis savo muziką, 
nuo vieno vandenyno iki kito, per N. D. C. 

radio tinklą.

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
' organizatoriaus, ir laiškai 
'parodo jokio šmeižto 
| Shurmaitienę, tik 
! kad Shurmaitienę 
j kur padėjo narių mokestis ir i 
j kitas įplaukas ’ir kadangi |H. 
i Shurmaitiene atsisako eiti’ 
pareigas 150 kuopoj, turi vi-1 

įsas knygas ir kvitas perduoti I 
dą, pasisako, už ką juos caro į paskirtam nuo centro J. Mi-; 
valdžia persekiojo ir kodėl jie; liauskui, kur, mūsų supratimu,!

I Miliauskas y ra ž y m u s 
apielinkės ir

ne-
prie^ 

reikalauta, j 
prirodytų, i Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street 

Worcester, Mass.
gražių papuošalų vyrams, 

"jmoterims ir vaikams—viršuti- 
' nių ir apatinių, įvairaus pasi- 

veikė- j rinkimo; puikiausių šilkinių, 
atsako-1 vdnonių ir lininių drabužių čia 

‘■įrasite sau patinkamų ir už ga
šli Gatavecku gali pasi-jna žemą kainą; kaklaraiščių, 

pa-i skirti qjo vieną ypatą peržiū-; pančiakų, marškinių ir kitko 
i čia pirksite nepermokėdami 

J. Gata- nei vieno cento. Ypatingai 
kad gaivina 150 j gražaus stako turime del 

Mergaitėm j upelių ir 
įvairių smulkesniu drabužiukų.i

Getrai įsitemykit antrašą: 

j 90 MILLBURY STREET 
Worcester, Mass.

į užsienį pabėgo, žingeidi! bū 
tų išgirsti, už kokį prasikalti-i jas tos 
mą caro valdžia persekiojo da- mingas žmogus ir Shurmaitie 
bartinį “Vienybės” direktorių nė 
Ginkų? Jeigu “Vienybė 
skelbtų, tai būtų labai įdomus1 ręj imu i knygų, 
dalykas.

j «. H: :1<
I

Long Island City sustreikavo 
kapų darbininkai. Kažin, ar 
valdžia neuždraus tos srities 
piliečiams streiko metu mirti, 

j kad pagelbėjus kapų kompa
nijoms streiką laimėti?*

Į švenčioniškis.

rašo,
jam yra pasiųsta vi-Į vaikų, 

informacijos del atgaivi- 
Mes linkime ge-l 
carnegiečiams.

Biuro Sekr.,.

e
i
I

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s fold PmVfWc (Metelius nuo žalčio) jokių Žalčių ne- UlUftUd VUiU 11 bij0 Už 75c už baksą apsiginkluok
nuo savo amžino priešo 1

Urbo t (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolč prieš
Ui mv D u A amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti-
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligą.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

GREENPOINT 1411

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

Kumpa* Clermont Avenue 
'TELEPHONE* JUNIPER »78«

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

____________________  ORDER BLANK __________ __________
Siųsdami pinigu* *u tavo adresu, užrnSįkite:

Ai, Žemiau paairaSp*, siunčiu jum* VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man 
priaiųiti URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, au visais nurodymai*, 
kaip vartoti.
Vardan -------------------------------------------------- ------------------------------------------------ -----

No. _

UiCBtz.H

St. or At«.

SUte..,
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 MOKYKLA 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. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

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

New York City

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, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane vpatiškai. Slaptumas užtik
rinta. ‘ PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ 

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai 
110 East 16th St., tarp 4th Avė. ir Irving PL, New York 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Ncdčlioj 9 A. M. iki 4 P. M.
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>apis šeštas ’ LAISVE ' Antrad., Rugpjūčio 6, 1929

VIETOS ŽINIOS
M

Kas Bus Sekantį 
Nedėldienį

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Kontraktoriai Apskuta 
Subviu Karpenterius

-Ekskursijų Laivų 
Nelaimės

Dailydžjų (karpe nterių) 
Brolijos pirmininkas Judge 
skundžia valstijos industri
niam komisionieriui kontrak- 
torius, kurie požeminiuose 
gelžkeliuose dirbantiems dai- 

“ lydėms temoka tik 75 iki 80 
centų į valandą, nors pagal 
sutartį su unija turėtų mokėti 
$1.50.

Daily Workerio Ekskursija
Daily Workerio ekskursija 

laivu “Peter Stuyvesant,” 
Hudsono upe, bus šį penkta
dienį, rugpjūčio 9 d. Jis ly
giai 8-tą vai. vakare išva
žiuos iš 42nd St. prieplaukos 
New Yorke. Tai bus “mėne
sienos” ekskursija. Kurie šeš
tadieniais nedirba, turėtų pri
sidėt prie smagaus ekskursan
tų būrio.

Laive yra didelė šokiams 
svetainė. Grieš garsi negrų 
Andrade orkestrą.

(185-186)

Nušovė Slaptą Smuklininką 
Ir Pats Nusižudė

RIVERSIDE, N. J.
Dar Vieną Puikų ir Didelį PIKNI

KĄ rengia A. L. D. L. D. 142-ra 
kuopa ir Pionierių Skyrius iš River
side, N. J., nedėliojo, 11 d. rugpjū
čio (August), 1929, Plunkos Darže, 
Cambridge, N. J. Prasidės 10-tą vai. 
ryto ir tęsis iki vėlumos. Gerbiami 
vietos ir apielinkės lietuviai ir lietu
vaitės, žemaičiai ir žemaitės. Visus 
kviečiame atsilankyti ir bendrai pa
silinksminti, o tuo pačiu sykiu pa
remti darbininkišką judėjimą. No
rintiems šokti grieš puiki muzika, 
alkaniems bus užkandžių, o ištroš- 
kusiems šaltų gėrimų ir šaltos ko
šės. Turime paminėti, kad parke yra 
daug naujų stalų ir suolų. Nemėg
stantiems šokti bus galima pasilsėti 
tyrame ore.

Kviečia Rengėjai.
Pasarga Važiuojantiems: Imkite 

busą ant 8th ir Market Sts. su už
rašu Burlington ir važiuokite iki 
Cambridge, N. J., išlipę eikite po 
dešinei iki parko apie 6 minutas. 
Važiuojant iš Camden imkite gave- 
karj su užrašu Trenton ąrba Bur
lington; Husais neparankus privažia
vimas. 1 (185-187)

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

JF ir Amerikonišku Stilium
SO. BROOKLYN, N. Y.

A. L. D. L. D. 147-tos kuopos su
sirinkimas bus utarninke, 6 d. rug
pjūčio (August), pas drg. Stasule- 
vičių, 755—3rd Avė. Pradžia 8-tą 
vai. vakare. Visi nariai malonėkit 
atsilankyti, nes turime labai daug 
svarbių reikalų.

Sekr. A. Bružas.

Sekantį nedėldienį, 11 d. 
augusto, Clinton Parke, Mas
peth, L. L, pas Klasčių atsibus 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo .piknikas. Piknikas 
vienas iš svarbiausių tuom, 
kad jame bus leidžiama ant 
išlaimėjimo trys 
sai. (1) Majestic 
tės $250.00; (2) 
torch elektrikinės 

už važiavo ; tčs $50.00; (3)

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

Sekmadieni trys ekskursi
niai laivai turėjo nelaimę. Lai
vas “Albertina” apsidaužė, 

i atsimušdamas į tavorinį laive- 
'Pocahontas 

didelio ............ ------
kuris įsipynė į šio lai-j 

Little 
pakraščių nj po pietų. Klasčiaus Parke 
■’n” prie išlaimėjiimii. Vien jau tuom 

į bus žingeidus piknikas, i Bet juk apart laimėjimų, 
Kliubas turi paėmęs gerą or
kestrą, kuri grieš po vadovys
te prof. Retikevičiaus visokius 

į šokius.
Kiekvienas lietuvis, kuris 

tik gyvena apielinkėj Brook
lyn©, jau be svyravimų turėtų 
atsilankyti į P. Kliubp pikni
ką. Viena, kad Kliubas savo 
parengimais jau ne kartą pa
tenkino publiką, o antra šis 
parengimas pilnas visokių zo- 
bovų, o be to dar ir puikių 
daiktų leidimas išlaimėjimui.

Dabar Kliubas 
liausiu pastangų, 
nuosavą namą.

Rengimo

dideli prai- 
Radio, ver- 
Gražiausios 
lempos ver- 

_ --- -- Mahogany
plūduriuojančio Į Console laikrodis vertės $25. 

Visi tie trys brangūs daiktai 
bus išleisti sekantį nedėldie-

ant 
balkio, 
vo varomuosius ratus; 
Silver,’’ perarti ] 
plaukdamas, “prisvilo 
dugno.

Nuo dviejų pirmiau paminė
tų laivų nuimta 530 ekskur
santų ir perkelta’ ant kitų lai
vų. Nei vienas iš važiavusių i 
nieko nenukentėjo, nors per- i 
sigandimo ir sumišimo buvo į- i 
valias. !

Streikuosią Dar 3,000 
Kapinių Darbininkų

Jeigu Calvary kapinių 
poracija nepakels savo darbi
ninkams algų nuo $5 iki $7 į 
dieną, tai dar 3,000 duobka
sių ir šiaip kapinių darbininkų 
žada prisidėti prie Calvary 
350 streikierių. Be uždarbio 
pakėlimo, beje, streikieriai 
reikalauja ir vienos nuo darbo 
liuosos dienos savaitėje.

Calvary kapinių vedėjai ga-
Slaptos smuklės savininką i v.° sveikatos komisionie- 

Jacobą Lenartą, 415 E. 72ndiriau® leidimą laikinai laidot 
Št., New Yorke, nušovė buvu- numirėlius viename ilgame is-’

k or-

deda dide- 
kad įsigyt

Komisija.

Laiškas iš Lietuvos

šiomis dienomis teko aplai-
sis* jo bartenderis John kastame rave, į kurį sukišta kyti laiškutis iš Lietuvos nuo 
Hampl, kuris, nudėjęs Lenar- Jau 250 grabų. Kuomet strei- šakių apskričio. '„ič
tą, ir pats nusišovė.

Hampl pastaruoju laiku bu
vo bedarbis; atėjęs prašė iš 
smuklininko Lenarto pasko
lint pinigų. Kuomet Lenar
tas atmetė prašymą, tai buvęs 
j b' draugas ir paleido į jį tris 
Wtef-S i

sis jo bartend eris . Kuomet strei- šakių apskričio. Tame laiš
kas baigsis, tai šie grabai bus kutyje rašoma, kad tik viena- 
išimti ir Į atskiras duobes per-, me šakių apskrityje yra 150 
kelti.

12 įvairių unijų
pritarimą streikieriams ir ža
da jiems finansinės pagelbos.

Nugriuvo Statoma 
Mokykla

ūkių ant licitacijos. Mažaže- 
išreiškia miaiį negalėdami išsimokėti į- 

vairių didelių mokesčių, aplei
džia ūkius arba skolininkai 
paima už skolas- Toliaus pa
sakoma, kad nėra to mažaže
mio, kuris nebūtų įsiskolinęs 
Vailokaičjams ir kitiems tur
tingiems buožėms.

O Dz. Rep.

l Policija Sergsti Chinus 1 __________
Pristatyt^ daug policijos į 

chnų gyvenamą vietą (čaina- 
tauną) New Yorke.

Chicagoj, Bostone ir kitur
Nugriuvo plieniniai stulpai, Iprasidėjo kruvina kova tarp 

balkiai, spyriai ir visi rėmai dviejų priešingų chinų biznie- 
naujai statomo vidurinės mo- rių 
kyklos namo Florai Parke, 
apie 50 tonų balkių išviso, j mesti ir New Yorkan. 
Nieko nesužeidė. Su kontrak- j 
toriais buvo miestas sulygęs i

Pabėgusio Moteris Bandė 
įPrisigirdyt su Kūdikiais

statymą- Pasirodo, kaip “drū
ta” ji buvo statoma.

organizacijų, 
tongų.” Ta kova gali

vadinamų 
persi-

Sūnus Apvogė Čigoną 
“Karalių”

sūnus,Čigonų “karaliaus”
Harry Kaslov, 18 metų, ką tik 
apsivedęs su “augštos veislės” 
čigonaite Mare Stevensoniūte, 
pabėgo nuo tėvo, pasivogęs 
$4,500, kaip dabar “karalius” 
skundžiasi policijai.

Išplėšė $30,000 Vertės 
Deimantų

Asbury Park, N. J., gink
luotas plėšikas įsiveržė į butą 
milionierių FL Smithų, jiems 
bemiegant. Nors paskui jie

Qoncetta Caputa, 24 metų 
moteris, 41 Woodhull St., 
Brook lyne, jau buvo prisiren
gus šokti ir prisigirdyti Go- 
wanus kanale, su dviem ma
žais kūdikiais, kuriuos laikė 
vieną vienoj rankoj, o kitą— 
kitoj. Nuo mirties išgelbėjo 
policijos detektyvas. Paskui

pabudo, bet plėšikas pagrūmo- moteriškė, paimta ligoninėn, 
jo šausiąs, jeigu netylės; ir, aiškino, kad mėnuo atgal ją 
pasičiupęs $30,000 vertės dei- apleido jos vyras, o ji dabar 
mantų ir kitų brangumynų, lė- su kūdikiais visiškai neturi iš 
tai sau išėjo; įsisėdo automo- ko gyventi; jos motina, ir tai 
bilin ir nuvažiavo. įjos pas save nepriėmė.

Lietuvių ūkesų Kliubo XXII Metinis

PIKNIKAS
Nedalioj, Rugpjūčio (August) 11,1929

KLAŠČIAUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės, ir Rust St. Maspeth, L. L, N. Y. 

PRADŽIA 2 VALANDĄ PO PIETŲ 

Orkestrą Profesoriaus Retikevičiaus

Bus leidžiama ant išlaimėjimo trys dideli daiktai: Pir
mas—brangus Radio Setas, Antras—Dvi pastatomos pui
kiausios ir naujausios mados elektrikinės lempos; Trečias 
—•šios gadynės naujovinis laikrodis Console. Islaimėji- 
mas šių trijų brangių daiktų bus Piliečių Kliubo piknike. 
Tiki etų del išlaimėjimo galima gauti pas. kiekvieną P. K. 
narį; tikietas 25 centai. Surinkti pinigai už laimėjimus 
eis kliubui del įsigijimo nuosavo namo. Brooklyn© visuo
menė turėtų paremti P. Kliubą įsigyti ^nuosavą namą.

RI INI EWOO T)I Eč I v A T Y D AI
L. D. S. A. 132-ros kuopos susirin

kimas bus seredoj, 7-tą rugpjūčio, 
Degulio svetainėj, 147 Thames St., 
8-tą vai. vakare. Visos nares atei
kit, yra svarbių reikalų.

Sekretore S. Kazokiūte.
(185-186)

KORNEVILIO VARPŲ LOŠĖJAMS i
Draugai lošėjai. Seredos vakare, 

7 d. rugpjūčio (August), “Laisvės” 
name, bus praktika. Visi ateikit, 
nes jau laikas gtoti darban. J. Na- 
livaika. 184-85

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Išvažiavimą į Bob-Lo Parką ren

gia A. P. L. A. 47-ta kuopa su bato j, 
10 d. rugpjūčio. Laivas išplauks 
nuo Woodward 9 ir 10 vai. ryte ir 
1:30 ir 3 vai. po pietų. Tikietas i 
abi puses suaugusiems 75c, mažiems 
nuo 6 iki 15 metų 40c. Minėtos 
kuopos nariai ir narės, rūpinkitės 
visi ir visos dalyvauti šiame išvažia
vime. Kuriems laikas pavelys, ma
lonėkit ateiti pas laivą 7:30 vai. ry
te pardavinėti tikietų.

širdingai kviečia Rengėjai.

GREAT NECK, N. Y.
Pajieškau mergaitės arba senyvos 

moters, kuri apsiimtų prižiūrėti vai
kučius. Valgis ir kambarys ant vie
tos. Sąlygos geros. Užmokestis 
taipgi pagal susitarimo. Matyt ga
lite bile dieną. Atsišaukit sekamu 
adresu: M. K. Adams, 95 Steamboat 
‘ ’ Great Neck, N. Y. 184-89Rd.,

L.
YONKERS, N. Y.
D. L. D. 172 kuopos susi- 
bus seredoj, 7 rugpjūčio, 
252 Warburton Ave. Pra- 

vakare. Visi nariai

A.
rinkimas
po num.
ūžia 7:30 vai.
susirinkit, turime svarbiu reikalų ap
tarti. J. Y. ‘ 184-85

REIKALAVIMAI

417 Lorimer Street

" Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

“TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KU1UEMS 
MESPATARNAVOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka aukščiau šiem s gero 
skonio reikalavimams.

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

A

l 416

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

'BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842

KAM reikalingas auskyperis, malo
nėkit atsišaukti. Aš esu patyręs 

tame darbe; sutaisau paipas, elek
trą, pentinu ir karpenterio darbus 
atlieku. M. Mulev, 322 S. 1st St., 
Brooklyn, N. Y. 184-85
REIKALINGA patyrusių finišerkų 

ant moteriškų ir vyriškų kotų. At
sišaukite: Irving Cloak Co., 887 
Broadway, netoli Myrtle Ave., ant 
2-ro floro, Brooklyn, N. Y. .183-85

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

Telephone Stagg 0783

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

D1ENRAŠTJ “LAISVE”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite: 
“LAISVE”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N.

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

KAS TAI YRA

TROCKIZMAS
Paraše A. BIMBA

Išleido Dienraštis “LaisvS”

Knygelė iš 64 
pusi. Kaina 20c

LABAI »svarbi brošiūra. Joje nu-
. rodoma Trockio paklaidos revoliu

ciniame judėjime ir Lenino kritika 
jo paklaidų. Matysite, kodėl Troc
kis taip pasipūtė po Lenino mir
ties, kad jau revoliucinėje Komu
nistų Partijoje nebebuvo galima jo

už

SALES—PARDAVIMAI

Juniper 7646 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, 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.

PARSIDUODA aptieka. Gera proga 
pirkti aptieką lietuvių kolonijoj; 

biznis įdirbtas per 20 metų; apart- 
mentiniame name. Biznis labai ge
ras. Parsiduoda iš priežasties ligos. 
Medvene’s Drug Store, 10th and 
Green Sts., Philadelphia, Pa. 183-85

REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA didelis namas, tin

kamas del mažo hotel io ar board
ing house, geroj vietoj, graži apie- 
like, garadžius del 2 karų, lotas 143 
pėdų platumo su 213 pėdų fronte. 
Del informacijų kreipkitės pas D. 
Deveikis, 139 E. Broad St., Burling
ton, N. J. (185-196)

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barbenanti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas kursas 
tik $25.00. Ateikite ir persitikrinki
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 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452.

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

Tel. 
?

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prleS piet; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir anbatomia iki 0 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
su lyg sutarties.

NAUJA BUČERNE

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas;

IR MALIORIUS
Nufotografuojai 
ir numaliavoja Į 
visokius p a - | 
veikslus įvai- ? 
riomis spalvo- { 
mis. Atnau- | 
jina senus ir | 
kra javus ir 1 
sudaro su 
amerikoniškais

DR. A. L. CEASAR
Darbą atlieku

Kreipkitės
JONAS

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu:
STOKES

I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. Į

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

DAKTARAS IR CHIRURGAS
Specialistas dęl visų ligų ir opera- 
Įcijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk- 
jlės. 
in o

Naujausi Diagnozo ir Gydy 
būdai.
127 East 84th Street

(Tarp Park ir Lexington Avės. 
NEW YORK CITY

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

MALONAUS PASIMATYMO*

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

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

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

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmones taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus.
Apynių
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir dauniau.
Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiuklų
Kaštavolų Šalavijų
K mynių Seneso lapelių
Liepos žiedų šarronų
Lisnikų Trijų deyynerių
Metelių Traukžolių
Medetkų Totorkų šaknų
Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Našlelių Pinavijų šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
Parušanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. Šalmėčių

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

Pranešu, kad aš nupir
kau A. Lessingo bučemę 
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
* (Garbacauskas)

431 LORIMER STREET
Brooklyn, N, Y.

toleruoti.

DABAR Trockis Jau Kontr-revo-

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI ‘

Brooklyn, N. Y,46 Ten Eyck St
KELRODIS: Iš New Yorko važiuodami, imkite 14th St. subway ir 
persimainykite ant Grand St. gatvekario. Flushing Ave. ir Grand St. 
karai daveža. . ■ ■ : : : Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

liucionierių Abaze. Susiriesdami 
giria jį visi proletarinės revoliuci
jos priešai.

“LAISVĖ”
PETRAS KUNDROTĄ

Ph. G., Vaistininkas
229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNĖRIOS 75 CENTAI
Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514

Už Ką Jie 
Giria J j?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje.




