
Sovietai Nupirko 
Dvi Laikrodžių

Dirbtuves Amerikoj
t __________________

NEW YORK.—Pirmadie
nį tapo pranešta, kad So
vietų Sąjunga per savo biz
nio įstaigą New Yorke, Am- 
torg, 261 Fifth Ave.; nupir
ko visus įtaisus ir mašine
riją dviejų laikrodžių dirb
tuvių Amerikoj.

Nupirktos dirbtuvės yra 
Ansonia Clock Kompanijos 
dirbtuvė, 3 97 7th Avė., 
Brooklyn, ir Dueber-Hamp- 
den Watch Kompanijos 
dirbtuvė, Canton, Ohio.

Pirma negu buvo užves
tos derybos del pirkimo tų 
dirbtuvių, A. M. Bodrov, 
pirmininkas Sovietų maši
nerijos trusto, ir I. G. Sa
kin, technikinis direktorius, 
atvyko į Ameriką apžiūrėti 
mašineriją tose dirbtuvėse.

Tų dviejų dirbtuvių maši
nerija ir visi įtaisai bus nu
gabenti Maskvon. Ten laik
rodžių dirbtuvės bus įreng
tos ir 1931 metais pradėtas 
darbas. Pradžioj bus pa
gaminta į metus apie 1,000,- 
000 nebrangių kišeninių 
laikrodžių, 1,000,000 budi- 
ųįjįkų, 500,000 sieninių ir 
elektrikiniu laikrodžiu ir 
200,000 geresnės rūšies kiše
ninių laikrodžių. Dabartiniu 
laiku Sovietų Sąjungoj sie
ninių laikrodžių pagamina
ma apie 1,000,000 į metus.

Iš tų dirbtuvių techniki
niai darbininkai vyks Mask
von pagelbėti sustatyti ma
šineriją ir įsteigti dirbtuves. 
Manoma, kad tūlas skaičius 
nuvykusių darbininkų pasi
liks ten dirbti.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

No. 217

Prezidentas Hooveris žada 
Tyrinėti Propagandą už 

Laivų Budavojimą

WASHINGTON.—Prane
šama, kad prezidentas Hoo
veris pritariąs tyrinėjimui 
laivų budavojimo kompani
jų skleidžiamos kampanijos 
už laivyno didinimą. Bus 
tardomas kompanijų nu
samdytas propagandistas 
William B. Shearer.

Vėl Sąmokslas Prieš 
Voldemarą

KAUNAS.— Pranešama, 
kad nesenai Kaune susektas 
naujas suokalbis nužudyti 
fašistų vadą Voldemarą. E- 
są vieno viešbučio kambary 
rasta pragaro mašina, pa
ruošta pasikėsinimui. Įvy
kę daug areštų. Suimtųjų 
tarpe esą ir lenkų.

Sakoma, tarp Voldemaro 
ir Smetonos yra nesutiki
mas del santikių su Lenki
ja. Smetona nori greičiau 
susibroliauti s u fašistine 
Lenkija, gi Voldemaras su 
tuo nesutinka. Del to esą 
fašistiniai lenkai piktinasi 
ant Voldemaro.

Vaiduoklis Pavogė Lašinius

MARIAMPOLĖ.—Kvietiš- 
kių valsčiuj, Patašinės kai
me, rugpjūčio men. 17 d. 
naktį našlės Draugelienės 
pirkios augšte, kur miegojo 
tarnaitė, pasirodė vaiduok
lis. Tarnaitė išsigandusi 
pradėjo kalbėti poterius. 
Poteriavo pirkioje ir pati1 
šeimininke. Kuomet vai
duoklis išsikraustė, paaiškė
jo, kad nėrą lašinių ir ski
landžio. Rytojaus dieną šei
mininkė įskundė policijai, 
bet'jau ne vaiduoklį, o savo 
augintinį berną.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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MŪŠIAI EINA KELIUOSE PUNKTUOSE 
PALEI MANDŽURUOS RUBEŽIĮJ

MUKDEN, Mandžurija.— 
Chinijos kareiviams ir bal- 
tagvardiečiams nuolatiniai 
atakuojant Sovietų teritori
ją, padėtis labai pablogėjo 
ant Mandžurijos-Sibiro ru- 
bežiaus.

Komunikacija s u svar
biais parubežio punktais nu
traukta.

Smarkūs susikirtimai įvy
kę keliuose punktuose. 
Svarbiausi susikirtimo cen- 

I trai esą Manchuli, Pogra- 
ničnaja ir Suifenho, pasak 
United Press pranešimo.

Sakoma, Sovietai, atmuš
dami užpuolikus, atakavo 
Pograničnaja iš orlaivių; 
didžiuma gyventojų apleidę 
miestą. 50 Chinijos karei
vių esą sužeista.

Pranešama, kad pirma
dienį įvyko susišaudymas 
Amūro upėj ties Blagoveš- 
čensku tarp Sovietų ir Chi
nijos karinių laivų.

Užsmaugė Sovietų 
Darbininką v

Trečiadienį tapo atrastas 
lavona^ Sovietų piliečio,

gelžkelio darbininko, gelžke- 
lio dirbtuvėj, Charbine. Ma
tomai, reakcionieriai chinai 
jį užsmaugė.

Suvirš 3,000 Sovietų pilie
čių laikoma sugrūsti kalėji
muose ir koncentracijos 
stovyklose Mandžurijoj.
200 Chinų Įsiveržė Sovietų 

Teritorijori
Sovietų žinid agentūra 

Tass praneša iš Vladivosto
ko žinią, kad suvirš 200 
Chinijos kareivių įsiveržė į 
Sovietų . teritoriją netoli 
Grodekovo; vieną Sovietų 
sargybinį nužudė ir keletą 
sužeidė. Raudonarmiečiai 
pagalios išvijo užpuolikus.

Chinijos kariuomene pra
dėjo atakuoti Raudon. Ar
mijos pulką į vakarus nuo 
Manchuli, bet smarkus So
vietų armijos pasipriešini
mas privertė chinus greitai 
pasitraukti iš Sovietų teri
torijos.

Tas parodo, kad Chinijos 
militaristai dar vis deda pa
stangas išprovokuoti karą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Karvė su Medine Koja Kauniečiai Mažai Maudosi

Anglija Vėl Tarsis su 
Sovietais del Diplomatinių 
Santikių

LONDONAS.—Pareiškus 
Sovietų užsienio reikalų ko
misarui Litvinovui pereitą 
šeštadienį, kad Sovietų Są
junga pasirengus pradėti 
derybas su Anglija del at
naujinimo diplomatinių san
tikių, Anglijos valdžia per 
Norvegijos valdžią pasiuntė 
Sovietų valdžiai pranešimą, 
kad ji nuskirtų laiką pradė
jimui pasitarimo.

Anglija'Siunčia 100
Policistij į Palestiną

LONDONAS. — Anglijos 
socialistinė valdžia surekru
tavo 100 buvusių pasaulinio 
karo kareivių pasiuntimui į 
Palestiną eiti poli cistų par
eigas. Jie tuojaus(bus pa
siųsti į Palestiną malšinti 
arabų sukilimą prieš Angli
jos imperialistus.

30 ŽUVO EKSPLODAVUS 
SOVIETŲ LAIVUI

MUŠEIKOS PLANAVO ĮSIVERŽTI
K ALE JIMAN IR NULYNČ1U0TI REAL

Gaujoj Buvo Policistai ir Manville-Jenckes Kompanijos 
Bosai; Apie 300 Mušeikų Dalyvavo Terore

Anglijos Lakūnas Skrido
Orlaiviu 355 Mylias 
j Valandą

CALSHOT, Anglija.—An- 
tradienį Anglijos lakūnas 
A. H. Orleber tarptautinė
se orlaivių lenktynėse su-

COPENHAGEN, Danija.- 
Profesorius Morkerber iš 
Copenhageno Agrikultūros 
Universiteto padarė įdomią 
karvei operaciją: iki blauz
dai nupjovė kairiąją prieša
kinę koją ir įdėjo medinę. 
Koja buvo užsikrėtus gan
grena. Karvė dabar randa
si geroj padėtyj ir gali ge
rai vaikščioti.

KAUNAS.—Kauno Mies
to Valdybos žiniomis, 8 
Kauno Miesto pirtyse 1928 
metais yra išsimaudę apie 
120,000 kartų. Kiekvienam 
iš 100,000 miesto gyventojų 
tenka per metus tik -truputį 
daugiau kai 1 kartą išsiper- 
ti pirtyje. Tai švarą mylin
čiam žmogui būtų kiek per- 
maža.

JAROSLAVAS, Sov. Są
junga.—Antradienį Norske 
eksplodavo aliejaus gabeni
mo laivas Medvedica. Pra
nešama, kad nuo nelaimės 
žuvo apie 30 žmonių. Nuo 
eksplozijos sužeista devyni 
asmenys ant 1 laivo Grom, 
kuris greta stovėjo. Dvi 
valdžios komisijos tyrinės 
eksplozijos priežastį.

Kiek Lietuvoj Telefonų

KAUNAS.—Šių metų lie
pos 1 dieną visoj Lietuvoj 
buvo 11,877 telefono apara
tai. Atskiri abonentai tu
rėjo 1,342 aparatus, o val
džia buvo išnuomojusi 10,- 
535.

Užgriuvo žemės Darbininką

KAUNAS.—Bekasant for
te duobę apgriuvo žemes ir 
užgulė kasėją Ant. Čekį. 
Jam nulaužta koja. Sužeis
tasis nugabentas į ligoninę 
gydyti.

Vai’šavoj žydai Komunistai 
Maršuoja prieš Sionistus
VARŠAVA. — Čia žydai 

komunistai surengė de
monstraciją prieš žydų sio
nistų ir Anglijos imperialis
tų politiką Palestinoj. Ne
šė iškabas su užrašais: “Lai 
gyvuoja arabų sukilimas.” 
Darbininkai žydai po komu
nistų vadovybe surengė ma
sinį mitingą pereitą šešta
dieni.-  • i

KAUNAS.—Visoj Lietu
voj šiemet yra užsėta ru
giais apie 470,000 hektarų. 
Bendras derlius laukiamas 
apie 12,000,000 centnerių 
arba 600,000 tonų, tai yra 
apie 10 nuošimčių daugiau 
kaip pernai.

2,500 METALO 
DARBININKŲ 
SUSTREIKAVO

CATARET, N. J.—Čia su
streikavo 2,500 metalo dar
bininkų prieš United States 
Smelting ir Refining Kom
paniją. Darbininkai reika
lauja pakelti algas ant de
šimts nuošimčių, laiką ir 
pusę mokėti už darbą nedėk 
dieniais ir šventadieniais. 
Taipgi reikalauja pripažinti 
darbininkų išrinktą dirbtu-' 
vės komitetą.

Mažai darbininkų tepasi- 
liko dirbtuvėj.

Streikas prasidėjo pereitą 
šeštadienį. Iš pradžios su
streikavo 150 darbininkų.

Pirmadienį Darbo Unijų 
Vienybės Lygos Metalo 
Pramonių Biuro sekretorius 
Overgaarde kalbėjo strei- 
kierių susirinkime.

CHARLOTTE, N. C.—Te
roro kampanijoj prieš teks
tilės darbininkų vadus pir
madienį dalyvavo apie 300 
mušeikų; važiavo 105 auto
mobiliais jicškoti streiko va
dų ir unijos organizatorių 
ir daužyti Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ir 
unijos raštines.

Ben Wells, C. D. Saylor 
ir C. M. Lell, Nacionalės 
Tekstilės Darbininkų Uni
jos organizatoriai, kuriuos 
gauja buvo pasigriebus ir 
brutališkai sumušė, pasako
jo, kad toj teroristų gaujoj 
dalyvavo policistai Charles 
Ferguson ir Tom Gilbert, 
kurie dalyvavo kartu su A- 
derholtu užpuolime ant 
streikierių kolonijos birže
lio 7 d. Jie buvo valdžios 
liudininkais Gastonijos 
streikierių teiseme, kuris iš
iro del džiurės nario pa
kvaišimo. Kiti gaujos va
dai buvo Morehead, vyriau
sias užveizda Manville-Jen
ckes kompanijos L o r a y 
dirbtuvės; Dewey Carver, 
Loray dirbtuvės formano 
pagelbininkas; Carl Hollo
way, bosas; Morris Ling, 
užveizda Myers tekstilės 
dirbtuvės Gastonijoj.

Užpuolė Viešbutį
Gauja įsiveržė į VValton 

viešbutį jieškodami Hugo 
Oehler, Bill Dunne ir kitų 
unijos organizatorių. Ne
suradę jų ten, mušeikos la
bai įsiuto ir sudraskė vieš
bučio užsiregistravimo kny- 
gą*

Mušeikos užpuolė ir iš
daužė Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos ir Darbi
ninkų Tarptautinės Pašel- 
pos raštines Gastonijoj.

Wells, Saylor ir Lell, ku
riuos mušeikos buvo pasi
griebę, antradienio rytą su
grįžo čia iš Concord mieste
lio, už 30 mylių tolumo, kur 
jie buvo mušeikų nugabenti. 
Iš visų trijų Wells labiausia 
sumuštas. Jis dabar randa
si viešbuty po daktaro prie
žiūra. Jo galva labai sudau
žyta.
Planavo Nulynčiuoti Beal

lege ir Tryon gatvių. Jie 
laikė į mane atstatę revol
verius.

“Oehler klausė manęs, ai' 
aš esu vienas, ir man buvo 
įsakyta atsakyti “tai])”. 
Oehler tuomet atsakė: “Jei 
tu esi vienas, tai kodėl tu 
negali man pasakyti, kam 
tu manęs reikalauji! Po to 
jie greitai mane atitraukė 
nuo telefono.

“Kuomet atvykome į 
Charlotte, trys automobi
liai, jų tarpe ir tas, kuriuo 
aš važiavau, pasuko į šoni
nę gatvę, o kiti automobj- 
liai nuvyko į miestą sudau
žyti Tarpt. Darb. Apsigy
nimo raštinę ir įsiveržti į 
kalėjimą.

“Aš klausiau jų, kur jie 
mane veža. Atsakė, kad jie 
važiuoja į Salisbury išpil
dyt jiems duotas instrukci
jas. Mane “blekdžekiu” taip 
sumušė, kad aš buvau be są
monės per pusantros valan
dos. Daugiau ką aš atme
nu, tai kad automobiliai su
stojo laukuose ant kelio.

Grasino Nulynčiuoti
“Už kelių minu tų jie at

gal įsisodino jį (Lellį) į au
tomobilį ir važinėjo pusva
landį laiko. Paskui,jie pa
sakojo man, kad jie plana
vo mane pakarti medy, ir 
pradėjo rodyti virvę ir re
volverius.

“Pavažiavus 9 mylias už 
Concord miestelio, jie su
stabdė automobilius; ištrau
kė iš automobilių Lellį ir 
Saylorą ir pradėjo į juos 
kalbėti. Jie ištraukė mane 
iš automobilio ir tuojaus lie
pė nusimauti kelines. Pa
davė po diržą Lelliui ir Say
lor ui.

“Jie privertė mane pasi
lenkti ir rankų pirštais pa
siekti kojų pirštus, o jiems 
(Lelliui ir Saylorui) įsakė 
mane mušti. Žinoma, jie 
atsisakė tai daryti, ir tuo
jaus kas tai ant manęs už
šoko, parmušė ant žemės, 
užsisėdo ant galvos ir apie 
10 jų plakė mane rykštėmis 
nuo medžių.

“Tuo laiku važiavo linkui 
mūsų automobilis ir vienas

mušė visus orlaivių greitu
mo rekordus, skrisdamas 
Rolls-Royce S-6 vandeniniu 
orlaiviu 355.8 mylias į va
landa, v

ROKIŠKIS.— Traukinys 
tarp Rokiškio ir Panemunė
lio suvažinėjo gulėjusią ant 
bėgių moterį Veroniką Kut- 
lerytę, kuri paguldyta Pa
nevėžio ligoninėn.

Planuoja Sudaryti
Europos Šalip Sąjungą

GENEVA. — Francijos 
premjeras Aristide Briand 
pirmadienį pakvietė į poki- 
li 27 šalių atstovus ir ten c C-
jiems pateikė sumanytą pla
ną įsteigti Europos Šalių 
Sąjungą.

Po pokilio Briand pareiš
kė, kad jis esąs labai pa
tenkintas tuo susirinkimu, 

i ir sakė, kad jame tapo pa
dėtas pamatas vykinimui jo 
sumanymo — įsteigti Euro
pos Šalių Sąjungą. Visų 
Europos šalių atstovai ne 
tik simpatingai išsireiškė už 
tą planą, bet taipgi prižadė
jo dėti pastangas, kad jų 
valdžios studijuotų tą pla
ną. Jie paprašė, kad Bri- 
andas pasiųstų visoms Eu
ropos valdžioms platesnį 
paaiškinimą apie tą planą.

Tą sumanymą remia ir 
Anglija. Anglijos imperia
listų atstovas socialistas 
Henderson pasakė ilgiausią 
prakalbą pokily ir pareiškė, 
kad ponas Briandas turėtų 
sušaukti tuo klausimu Eu
ropos šalių užsienio reikalų 
ministerių konferenciją nė 
už metų laiko, kaip jis pla
nuoja, bet už trijų ar ketu
rių mėnesių. Konferencija 
turėtų įvykti Paryžiuj.

Tokios sąjungos tikslas 
būtų kovoti prieš Sovietų 
Sąjungą pirmoj vietoj ir 
taipgi priešintis Amerikos 
imperializmui, kuris vis la
biau pradeda bosauti Euro
poj įdėjęs bilionus dolerių 
kapitalo.

Wells plačiai papasakojo, 
kaip užpuolikai juos pagrie-

iš mušeikų suriko: “Įstaty
mas jau čia.” Jie mane pa-

Lietuvos Fašistai Buvo Pasmerkę Sušau
dymui J. Karosą, Amerikos Klerikalų Vadą

NORI PANAUDOTI ŠAU
LIUS VARYMUI Į 

BAŽNYČIĄ

bė, ką jie kalbėjo ir tt. 
Wells sako, kad gaujos va
dai planavo užpulti kalėji
mą, kur randasi uždaryti 13 
streiko vadų, pasigriebti F. 
E. Beal ir jį nulynčiuoti.

leido. Nežinodamas, ką da
rau tuo laiku, aš pabėgau 
apie 50 jardų ir suklupau. 
Saylor ir Lell pakėlė mane, 
prinešė prie kelio ir mes 
pradėjome ■ eiti linkui Con-

Lietuvos fašistų laikraštis 
“Lietuvos Aidas” rašo:

“Rugpjūčio 26 d. karo 
lauko teismas, išnagrinėjęs 
plečkaitininko Karoso Jono 
bylą, pasmerkė jį mirti. Pa
smerktasis padavė malonės 
prašymą p. Lietuvos Respu
blikos Prezidentui, kuris 
patenkinęs prašymą, mirties

bausmę pakeitė kalėjimu iki 
gyvos galvos.”

Karosas Amerikoj būda
mas tūlą laiką redagavo 
Bostone klerikalų laikraštį 
“Darbininką”. Buvo Ame
rikos Lietuvių Rymo Kata
likų 'Susivienijimo sekreto
rium.

YLAKIAI, Mažeikių ap
skritis.—Rugpjūčio mėn. 15 
d. Ylakių kamendorius, sa
kydamas pamokslą, barė vi
sus tuos, kurie šventadie
niais atėję į miestelį, neuž
eina į bažnyčią. Grąsino, 
kad jis paprašys šaulių, kad 
jie varu padėtų jam suva
ryti į bažnyčią jon neinan
čius.

Wells pasakojo:
“Kuomet mus pagriebė, 

važiuojant “į Charlotte su
stojome prie Catawba upės. 
Jie (mušeikos) įsitraukė 
mane į gazolino stotį, pa
state prie telefono ir įsakė 
man, kad pašaukčiau H. 
Oehlerį ir pasakyčiau jam, 
kad jis turi mane sutikti už 
20 minutų ant kampo Col-

cordo.
“Atvažiuojanti automobi

liu klausė musų, kas rėkė,
ir mes jiems paaiškinome. 
Mes pėsti atkeliavome į 
Concordą. Ten apie 5 vai.
ryto pasiėmėm traukinį į 
Charlotte.”

Wells sakė, kad atvažiuo
janti automobiliu nugąsdi
no mušeikas-ir jie pabėgo.

Tarpt Darb. Apsigynimas 
Atsišaukia į Darbininkus
Tarptautinis Darbininkų 

Apsigynimas, kuris veda tą 
svarbią Gastonijos streikie
rių bylą ir veda kovą prieš 
fašistinį terorą pietuose, at
sišaukia į Amerikos darbi
ninkus paramos. Ta kova 
reikalauja nemažai pinigų. 
Byla jau kainavo -tūkstan
čius dolerių. Dar kainuos 
tūkstančius dolerių. šiuo 
tarpu darbininkai privalo 
kiek galėdami paaukoti. Au
kas siųskite sekamu adresu: 
International Labor De
fense, 80 East 11th St., New 
York City.
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AMERIKIEČIU SAVIKRITIKA, 
BET JOS DAR PERMAŽA

Amerikos draugai labai pyksta del tos kritikos, kuri 
dažnai pasirodo mūsų spaudoj. Bet nežiūrint jų pykime 
daugelis klaidų jau jų pačių pripažinta ir spaudoj jau 
apie ms kalbama. Tai yra jau-žingsnis prie ju taisymo.

irželio men. 18 d. skaitome “Vilny” įžangos 
straipsnį “Kas pas muš taisytina”: “Tūlose organizaci
jose per kokį desėtka metų nedaug kas pasikeitė veikimo 
mėtoduose, o mūsų gyvenime daug kas persimainė. Or
ganizacijos neauga taip greit, kaip turėtų ir galėtų. Ar 
yra mūsų organizacijose negeistino elemento? Taip. Ne
daug, bet yra. Tas elementas yra menševikinis. Pasili
ko'jis valantis mūsų organizacijoms nuo menševikų tik 
del to, kad anie labai silpni, negali sudaryt jokio veiki
mo. Šitie elementai, pasilikę mūsų kuopose, tai slaptai, 
tai viešai kenkia mūsų judėjimui. Springfielde tokie 
elementai gana didelių ergelių sukėlė, vienas apskriaude 
organizacijas. Čikagoj vienoj ALDLD nedidelėj kuope
lėj pora jų mėgina lizdą susisukti—dergia mūsų įstai
gas. Tokie elementai reikia mest lauk iš mūsų organi
zacijų. Tegul eina pas savuosius.”

Be abejonės, tai yra teisingi nurodymai. Tik man ro
dosi, kad tų svetimų elementų mūsų organizacijose yra 
daug daugiau, negu draugams vilniečiams rodosi. Kas 
del apsivalymo nuo jų, tai, žinoma, nepakanka tik me
chaniškai pašalinti juos iš organizacijos. Žinoma, to
kius, kurie mėgina sau menševikišką lizdą susukti mūsų 
organizacijose ir dergia įstaigas, reikia mesti laukan. 
Bet daug daugiau yra tokių, kurie per savo nesusiprati
mą pusiau tautišką ir pusiau menševikišką darbą varo. 
Tokiems reikia aiškinti klausimai, drąsiai juos statyti ir 
bolševikiškai rišti; tokiems reikia daugiau kritikos ir ne 
kokiais mažmožiais, o pamatiniais klausimais.

Toliau skaitome minimam straipsny: “Ar yra pas 
mus žalingų tendencijų, nukrypimų? Be abejonės. Tūli 
net ir žymūs draugai ima įsikalbinėti, kad dabar jau ne
galima nieko veikti; dabar jau ‘ne tie laikai’, kada buvo 
galima daug nuveikti. Tai žalingas nukrypimas. Rei
kia pripažinti ir tą faktą, gera dalis mūsų organizacijų 
narių kiek tiek praturtėjo ir, natūralu, šalinasi nuo vei
kimo, kiti netgi ima priešintis. Bet pripažinus faktą 
reikia surasti būdas kovoti su tuo blogy, o nenaudoti tai, 
kaipo neveiklumo pateisinimą.”

Su tokiais neveiklumo nešėjais į mūsų organizacijas 
reikia kuogriežčiausiai kovoti. Reikia pirmiausiai pa
šalint juos iš visų vadovaujamų organų. Paskui reikia 
pavesti jiems tam tikrą darbą ir reikalauti jo atlikimo, 
kontroliuot, kaip jie tą darbą atlieka. Jei pasirodytų, 
kad jie ir tuomet nieko nedaro, tuomet reikia jie visai 

’ pašalint iš mūsų organizacijų, kaipo balastą. Bet reikia 
atsimint, kad pavesto darbo atlikimas priklauso ne nuo 
to, kam jis yra pavestas atlikti, bet ir nuo to, kas tą at
likimą kontroliuoja, kas visam darbui vadovauja. Todėl 
ypatinga dome turi būt kreipiama į vadovaujamus orga
nus, į kuo geriausį jų parinkimą. Juose turi būt pir
miausia, veikliausieji darbininkai ir darbininkės, dirban- 

• tieji fabrikuose, tikri proletarai, o ne kokie kapitalistinių 
įmonių agentai, ne praturtėję darbininkų aristokratai, ne 
visokie biznieriai. Jei tie iš jų, kurie svetimo darbo 
neišnaudoja, dar gali būt eiliniais vienos ar kitos darbi
ninkų organizacijos nariais, tai jokiu būdu negali būt jų 
vadovaujamuose organuose.

Toliau skaitome “Vilny”: “Dėliai gilinimo ir mūsų 
drauguose klesinės sąmonės, reikia pasakyti, kad prakti- 
kiniam darbe mūsų draugų prasilavinimas toli pralen
kęs jų teoretinį žinojimą, o tas daug trukdo skleidimui 
klevinio supratimo tarp darbininkų abelnai. Būtinai 
reikia mums daugiau lavintis, daugiau gilinti savo su
pratimą marksizmo-leninizmo. . .

“Apie mūsų veikimą įvairiose draugystėse reikia tiek 
sakyti. Daugely vietų draugai tenkinasi tik įsigijimu, 
tiek įtakos, kad mes į valdybas patektume. Kelti klau
simai, kad pašalinti negeistini seni tose draugystėse li
kučiai, bijomasi. O tai klaida. Kėlimas tokių klausimų 
reikštų daugiau diskusijų. Atžagareiviški, priešdarbi- 
nihkiški elementai tuojau išsiskirtų nuo darbininkų. Dar
bininkų judėjimui iš to būtų naudos, \ies, maišydamiesi 
sykiu, neskaitomi priešais, jie nemažai pakenkia, nema
žai—-'demoralizacijos pasėja. Kita, seni vardai, persenę 
konstitucijos,—juk tai priešinga darbininkų .ideologijai. 
Kąm nuolat garsinti vardus ir idėjas, mums priešingas?”

Šitos pastabos, be abejonės, taip pat tęisingos, bet jos 
nepakankamos. Čia dar atsirūgsta senosios pažiūros, 
esą geras komunistas galįs pasidaryt tik iš knygų, iš 
lavinimosi. Žinoma, lavinimosi, marksistinių-leninistinių 
knygų negalima atmesti. Tai yra būtinai reikalinga ko,- 
munistinčs ideologijos pagilinimui. Jau seniai Marksas- 
Engelsas, o paskui Leninas pasakė: be revoliucinės teo
rijos negali būt nė revoliucinės praktikos. Vienok, toji 
teorija turi būt kuotvirčiausiai surišta su kova, su daly
vavimu kasdieninėj Liesų kovoj—fabrike, dirbtuvėj, ir 
visame šalies politikos gyvenime, įvairiose organizacijose
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Pamatinis jų blogumas yra tas, kad jos nestovi aiškioj 
klesinėj pozicijoj, kad jose yra daug smulkiai-buržuaziš- 
kumo. Del to ir senosios konstitucijos ir šenieji vardai 
galėjo ligi šiol jose užsilikti. \

Tam smulkiai-buržuaziškumui ir tautiškumui išrauti 
neužtenka tik bendrais žodžiais jį pripažinti, o reikia 
diena iš dienos su juo kovoti; reikia nepraeiti nė vieno 
jo pasireiškimo, o rašyt apie juos mūsų spaudoj, kriti- 
kuot juos ir smerki.

Tai reikia .pasakyti ir apje pasireiškiančias Amerikos 
Komunistų Partijos lietuvių frakcijos klaidas ir nukry- 
pirriuš.' Neužtenka'vieū; tilč pasakyt, kaip tą daro Sūb- 
biuro plenumas, įvykęs birželio 15 dieną Čikagoj, .kad yrą 
dešiniųjų klaidų ir nukrypimų, kurie kenkia mūsų vei
kimui, kad yra tam tikro palinkimo prie tautiškumo ir 
social-demokratiškumo; reikįa'aiškiai nurodyti, kame tai 
pasireiškia, ir diena iš dienos prieš tai kovot, o “Vilnis” 
pasitenkino pasakymu, kad po pranešimo buvo plačios 
diskusijos. “Iš diskusijų pasirodė, kad kai kurie draugai 
iš tikrųjų turi dešiniųjų nukrypimų ir net social-demo- 
kratinės ideologijos.” Bet pas ką ir kame tai pasireiškė,. 
“Vilnis” nieko nepasako.

i
Apskritai imant, aš atydžiai seku Amerikos spaudoj 

paduodamus įvairių darbininkų organizacijų, suvažiavi
mų, konferencijų, plenumų ir pasitarimų aprašymus. De
ja, iš jų gan greit nieks negali suprast, kas darosi tose 
organizacijose, kokie jose yra trūkumai, kokios klaidos 
ir nukrypimai. Iki paskutinių laikų paprastai išeidavo, 
kad “viskas gerai”, tik šiokių tokių mažiukų trūkumė
lių esą, apie kuriuos neverta esą kalbėti. <Bent spaudoj 
apie tai nebuvo rašoma. Suvažiavimo protokolai— tai 
buvo nuobodžiausias dalykas, matyt, jau tai pradeda 
keistis ir tame, be abejonės, yra ir Lietuvos Kompartijos 
spaudos ne mažas nuopelnas, nes ji pirmutinė pradėjo 
viešumon kelti įvairius Amerikos draugų veikimo trūku
mus. Dek to neturėtų pykti Amerikos draugai, >o atvi
rai tai pripažinti.

Polemizuojant su mūsų spauda, nereikia imti visokios 
smulkmenos, o pamatiniai klausimai, kurie, mano nuo
mone, teisingai buvo pas mus pastatyti. Dabar jų teisin
gumą vis labįau pradeda pripažiriti ir Amerikos draugai.

Da pora žodžių del Amerikos lietuvių komunistu spau
dos. Be abejonės, yla didelis Amerikos lietuvių k,omu- 
nistų nuopelnas, kad. jie sugebėjo pastatyt ir išlaikyt net 
du komunistiniu dienraščiu lietuvių kalbą. Tai yrą, be 
galo svarbus įrankis kovai su mūsų priešais. Vienok ne
galima nepripažinti didelių tos spaudos trūkumų. Aiš
kus dalykas, kad “Laisvė” ir “Vilnis” negali pasitenkin
ti vien komunistais skaitytojais. Jie turi būt masiniai 
organai, pritraukiantieji kuo didžiausias lietuvių darbi
ninkų mases. Tuo tikslu jie turi duot ir tokios medžia
gos, kuri ne labai tinka grynai komunistiniam dienraš
čiui, bet kuri gali patraukti tas mases. Vienok toj me
džiagoj neturi būt nieko priešinga bendram mūsų nusi
statymui. Negali dienraščiai apsieit ir be skelbimų, bet 
ne visokius skelbimus gali dėti mūsų dienraščiai. Ne 
laikraščių administracija turi nustatyt jo turinį, o re
dakcija, kuri už visą numerio turinį turi atsakyt ir kuri 
turi priklausyt nuo partijos vadovaujamų organų ir būti 
kuo tvirčiausiai susirišusi su darbininkų masėmis ir jų 
kova. Redakcija turi eiti masių priešaky, turi vado
vauti joms, o ne vilktis jų uodegoj. Jai reikalinga dau
giau savikritikos, tvirtesnių ryšių su partijos vadovauja
mais organais ir masėmis, aktyvesnio dalyvumo jų ko
voj. Tuomet ir mūsų dienraščiai bus geresni ir daugiau 
skaitytojų pritrauks.

. • • V. Kapsukas.
“Laisves” Redakcijos Pastaba

Perspausdindami iš “Balso” d. V. Kapsuko ■ straipsnį, 
mes nenorime, kad tūli draugai suprastų, jog tai darome 
tik todėl, kad jame daugiausiai kalbama apie mūsų dd. 
chicagiečių “Vilnį”, o nieko, arba visai mažai tesako 
apie “Laisvę”. Tarpe “Laisvės” ir “Vilnies” nėra pa
grindinių skirtumų—abu dienraščiai yra Amer. Komunis 
tų Partijos vadovybėje ir prieš ją atsakomingi. Per
spausdiname jį todėl, kad mes manome, jog kritika, ku
rią d. V. Kapsukas padaro, yra teisingą ir iš jos mūsų 
draugai gali pasimokinti. Mes norėtume, kad d. V. Kap
sukas padarytų pastabų ir iš “Laisvėje” telpančių raštų; 
norėtume, kad jis ir kiti užrubežio—Sovietų Sąjtmgos ir 
Lietuvos draugai—pągaliaus, rašytų apie aiūerikiečių 
reikalus ne tik per “Balsą”, bet tiesiai į mūsų ;spaudą. 
To mes prašėme jų senai. (Deja, prašymas buvo vel
tus.),

Nesutikome ir nesutinkame su’tų draugų nuomone, ku
ri buvo išreikšta “Balse” (pav., d. Ž.A.),būk amerikiečiai 
lietuviai komunistai biją savikritikos, būk jie viską darą, 
kad tik paslėpti savo silpnybes, etc. Nesutikome ir ne
sutinkame su jų tokia “kritikos” metodą, kokia buvo 
išreikšta daugelyj pirmesniųjų “Balso” numerių; kur 
buvo ne tik netikslumų (jie buvo išrėdyta keliuose 
straipsniuose ir pastabose “L.“ ir “V.”),' bet perdėjimų 
ir pačių faktų iškraipymų.

Norėtume, kad d. V. Kapsukas dažniau mūsų reikalais 
išsireikštų per mūsų laikraščių špaltas. Prie" to paties 
kviečiame ir kitus draugu^. Pas mus yra nukrypimų, 
yra klaidų; savikritika reikalinga nuolatinė, ir jei tik ji 
bus objektyvi ir konstruktyviška, tai labai daug padės 
Amerikos lietuvių darbininkų revoliuciniam judėjimui 
atsistoti ant geresnio kelio, vedančio į proletariato per
galę.

“Tėvynės” Vitaitis jau
čiasi komunistus supliekęs į 
dulkes. Ir kur gi nesijaus, 
turėdamas tokius “faktus” 
apie Lietuvos fašistų “lab- 
daringumą”. Pastarajam 
“Tėvynės” numeryj tasai 
“kritikas” cituoja iš Kaune 
išeinančio fašistų lapo “Mū
sų Rytojus” pranešimą apie 
“Šiaurės Lietuvos šelpimą”. 
Pasak “Tėvynės” paduotos 
citatos, “Mūsų Rytojus” pa
reiškęs :

Kaip didelė buvo visuomo 
nes šiaurės Lietuvos varguo
liams pagelba, bus numanu 
jau viep iš to, kad šelpimo rei
kalais iki šiol surinkta apie 

, 600,000 lity. pinigais, <apie 
680,000 kilogramy, javais; be 
to, kitais įvairiais daiktais. 
Taigi, viską skaitant pinigais, 
bus apie milionas lity,, šitokią 
sumą pas mus surinkti vien 
labdarybės keliu yra tikrai ne
mažas dalykas.

Prie šitos citatos “Tėvy
nės” gudruolis ya ką pa
gieda :

Užtenka' vien šito neparti
nio laikraščio pareiškimo, kadJ 
aiškiai supratus ko yra ver-1 
ti. komunistinių politikierių i 
pliauškalai ir stačiai krimina
liai šmeižtai leidžiami prieš 
Centralį Komitetą,, kuris va
dovavo šiaurės Lietuvos var
guomenės šelpimui.

Visų pirma tenka pasaky
ti, kad “Mūsų Rytojus” yra 
tokiš “nepartinis”, kokiu 
yra pats Vitaitis. Tai la
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“Lietuvos Žinios” (už 
rugpjūčio r 23 d.) Skundžia
si:

Mūsų biednuomenės skur
das nepalieka bevaisis, bet 
duodu tam tikrų pasėkų: 
skurdas gamina visokius nu
sikaltėlius. Paskendę skurde 
žmonės ir nematydami iš jo 
išeities, lengvu būdu duodasi 

,suvedžiojami komunistų ir ki
tų lengvu būdu žadančių su
kurti “rojų žemėje”.

Liūdną pav. vaizdą gali ma
tyti Kauno priemiesčiuose, 
kur matai didelius gatvės vai
kų būrius. Jie lando po vi
sas miesto landynes, maitina
si ką sugriebdami, buriasi j 
būrelius ir bendrai rūpinasi 
savo pragyvenimu.

šie vaikai nė kieno geros 
širdies nėįya regėję, visų uja
mi, valkatomis ir išgamomis 
vadinami, iš vienur išvyti ki
tur persimeta ir po miestą 
per dienas ir naktis zuja. Ir 
priverstino mokslo metu, ka
da mokyklos dirba, mokykli
nio amžiaus vaikų gatvėse pil
na. Pažiūrėjus žmogaus šir
dimi į tas vaikų bandas ir jų 
gyvenimo aplinkumą, pasidaro 
šiurpu.

Taip, šiurpu! Bet vien to
kiu pasakymu padėties ne
pataisysi. Reikia žiūrėti į 
pačias pagrindines gyveni
mo sąlygas. Tuojau pama
tysim, kad Lietuvoj, viešpa
taujant fašistiniam režimui, 
tunka tik buožės, kunigai ir 
kapitalistąi-fabrikantai. Fa
šistų valdžia tik jų reikalus 
ginti pastatyta. > Už tai jai 
ne tik nerūpi, kaip gyvens 
tie siuitai tūkstančių var
guomenės šeimų, bet jinai 
dar stengiasi visur jas nio- 
kioti, už kiekvieną pasijudi
nimą persekioti. O liaudi
ninkai ir tos pačios “Lietu
vos Žinios” padeda tam re
žimui !

kame Vitaitis čia mato ko
munistų šmeižtus ant Cen- 
tralio Komiteto? Komunis
tai atvejų atvejais sakė, kad 
Centralis Komitetas nere
mia baduolių, kad jis rū
pinasi tik buožių reikalais; 
kad jis surinktus baduolių 
vardu pinigus eikvoja sa
viem tikslam. Juk net tas 
pats “nepartinis” “Mūsų 
Rytojus” savu laiku prane
šė, kad Centralis Komitetas 
už surinktus baduoliam pi-

Įleistu Ūkininkų Padėjimas

Klausimas. — Atvykau į 
Jungtines Valstijas 1927 m., 
kaipo ūkininkas su pirmeny
bės viza. Per metus dirbau 
farm o j; po tam atvykau į Chi- 
cagą, kur dabar gyvenu ir dir
bu kaipo paprastas darbinin
kas. Ar mane gali išdep or
tu oti todėl, kad permainiau 
savo užsiėmimą? Jeigu ne
gali išdeportuoti, ar galiu pra
šyti “pirmų popierų?”

S. K. O., Chicago, Ill.
Atsakymas.—Imigracijos p 

statymas nesako, kad žmogus, 
kuris gavo pirmenybę kvotoje 
kaipo ūkininkas,' bus privers
tas tęsti tą užsiėmimą šioje ša
lyje. Jūsų negalės išdepor
tuoti, todėl ir galite prašyti 
“pirmų popierų.”

Natūralizacijos Liudininkai

rinkta 600,000 litų, bet kam 
jie atiduoti, kas buvo jais 
sušelpta—nei žodelio!

Reiškia, Centralinis Ko
mitetas neišduoda atskai
tos! Reiškia, jis naudojo 
pinigus ne baduoliam, bet 
fašistiniam interesam; reiš
kia, Amerikos fašistiniai 
gaivalai, jų tarpe ir Vitai
tis, kaulijusieji pinigus iš 
lietuvių darbininkų neva 
šelpimui baduolių, skaudžiai 
juos prigavo!ATEIVIU KLAUSIMAI

Vizos

Klausimas.—Mano moteris ■ 
Lietuvoje gavo imigracijos vi
zą, bet greitu laiku negali į 
Ameriką išvažiuoti, nes negali j 
parduoti namą ir įvairius į 
daiktus. Kaip ilgai ta viza 
pasiliks gera?

A. N. G., Detroit, Mich.
Atsakymas.—Įstatymas duo

da ateiviui, kuriam imigraci
jos viza duota, keturis mėne
sius sutvarkyti visus reikalus 
prieš išvažiuojant.

GEORGE NOBILE

Pianistas ir Moky 
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įgaliotas ir Paliudytas
• New Yorko Universite

Mokinti

■ Progresyvę Seriją (Ei!
PIANO LEKCIJŲ

Piano Pamokos Yra E 
mos Studijoje ir Mok 

Namuose

mani ir antram išklausymui.
Dabar gali prašyti antrų 

popierų, ir turėsi turėti du liu
dininkus Akrone ir du Cleve
lande.

Imigrantai ir Svečiai

STUDIO
1763 Cropsey Aveni 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Ben.sonhurst 6

OFISAS
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 69

Klausimas. — Mano brolis 
užregistruotas kvotos surašė 
Lenkijoj. Man. praneša, kad 
gal jam prisieis laukti llelis 
metus prieš išgavimą imigra
cijos vizos. Kadangi musų 
motina šioje Šalyje ir dabar 
labai serga, jis nori atvykti į 
Jungt. Valstijas, kaip 'tik greit 
gali. Jeigu negali atvažiuoti 
kaipo imigrantas, ar jis nega
li atvykti kaip svečias?

L. S., New York City.
Atsakymas.—Asmuo užre

gistruotas kvotos surašė nega
li gauti svečio vizą. Kvotos 
vizos aplikacija pareiškia no
rą apsigyventi nuolatai Jungt. 
Valstijose, o svečio vizos apli
kacija pareiškia norą tik ap
lankyti Jungt. Valstijas laiki
nai. Daug konsulų neduoda 
svečio vizos asmeniui, kuris 
užregistruotas kvotos surašė, 
nes tiki, kad toki ateiviai ne
grįš į savo šalį, kuomet jų lai
kas išsibaigs. Yra atsitikimų, 
kuomet svečio vizos yra duo
damos tokiems ateiviams, bet 
ių vardai nuimami nuo kvo
tos surašo. Jeigu tamstos 
brolis nuvyks pas konsulą ir 
jam galės darodyti, kad moti
na ištikro serga, konsulas gal

Oi, kad Sukritikavo! Klausimas.—Kiek laiko at
gal prašiau antrų popierų 
Clevelande. Tuom laiku man 
pasakė, kad aš negaliu tapti 
Jungtinių Valstijų piliečiu to
dėl, kad neturėjau dviejų liu
dininkų, kurie galėtų prisiekti, 
kad aš gyvenau Clevelande ir 
Akrone (prieš išvykstant į 
Clevelandą). Turėjau du 
draugu, kurie galėjo prisiekti 
apie išbuvimą arba apsigyve
nimą Akrone, bet man pra
nešta, kad mano du liudinin
kai turėjo prisiekti apie mano 
išbuvimą tose dviejose vieto
se, Clevelande ir Akrone. Ne
labai senai sulaukiau laišką 
nuo draugo, kuris irgi perei
tais penkiais metais gyveno 
Clevelande ir Akrone; jam 
jau pranešta, kad gali tapti 
Jungt. Valstijų piliečiu, kad j 
jis gali vartoti liudininkus j 
dviejose vietose ir kad gali 
paduoti prašymą “antroms po-j 
pieroms.”

Atsakymas.—Kuomet tams
ta pirmu sykiu prašei pilietys- 
tės,—tai duotos informacijos 
buvo teisingos, bet šių metų 
liepos 1 d., naujas įstatymas 
pradėjo veikti, ir tas įstaty
mas pei’maino reguliacijas 
apie liudininkus ir gyvenimo 
vietą. Dabar kuris nori tapti 
Jungt. Valstijų piliečiu, gali 
vartoti dvejus liudininkus 
kiekvienoje vietoje, kur gyve
no per reikalautą penkių metų

jam išduos svečio vizą. Bet 
brolio vardas bus nurnitas nuo 
kvotos surašo, ir jeigu jis vėl 
prašys imigracijos vizos, tai 
turės vėl išnaujo laukti.

F. L. I. S.

YOUNGSTOWN, OHIO.
Vietos A. L. D. L. D. 90-ta X 

kuopa, bendrai su A. P. L. A. 
24-ta kuopa, buvo surengus * 
pikniką 1 d. rugsėjo, Robin
sono giraitėje. Diena buvo la
bai graži, tai ir žmonių atsi
lankė daug. Dar nei vienas 
lietuvių piknikas neturėjo tiek 
daug publikos, kaip Šis.

Jaunuoliams buvo duoda
mos dovanos laimėjimui. Mū-j 
su draugės moterys aukojo 
piknikui sekančiai:

Drg. Kaulienė didelį “kei- 
ką”; drg. Jurgaitienė dailų 
setą stiklų su pastov’ėliu; drg. 
Kristinienė “kciką” del už
kandžių; drg. Vaikutienė di
delį sūrį del užkandžių ; rodo- 
si ir drg. Kerienė ką tai del 
užkandžių aukojo.

Bendras komitetas šioms 
draugėms taria širdingą ačiū 
už suteiktas dovanas. Taipgi^ 
ačiū publikai už skaitlingą at
silankymą ir paramą.

Piknikas labai gerai nusise
kė ir kuopoms liks pelno. To
dėl mes ir vėl galėsime ką 
nors naudingą atlikti darbinin
kų labui. J. Kasparavičia.

laiką prieš paduodant piliety- 
stės prašymą. Tos vietos ga
li būti įvairiose valstijose ai- 
ba tik įvairiuose miestuose 
vienoje valstijoj. Liudininkai 
turi prisiekti asmeniškai arba 
afideivitais, tik du. liudininkai, 
kurie prisiekia toje vietoje,

Mr. (leorge Nobiletti yra įj 
ir paliudytas mokinti Proj 
Seriją (Eilę) Piano Ix?kcijv 
kad jų yra mokinama Wash 
Universiteto Mokytojų Kolegi 
Louise, New Yorko Unive 
New Yorke, ir kitose žymi 

<moks)<| įstaigose šioje šalyje 
Nobilerci yra taipgi studijav 
lumbijos Universiteto Mokyto 
legijoj.

Mr Nobiietti per paskutini 
šimtj metų daugiausia mokint 
vius. Daugelis jų dabar jau 
mokina. Todėl jis priruošė i 
muzikos kursą.

Mr. Nobiletti patieks greiti 
dugnių pamokų kursą būsimie 
vo mokiniams, kurie rimtai r 
mokti pianu skambinti.

Mr. Nobiletti pasiekė g<? 
vaisių ačiū savo žinojimui, k 
įgijo per daugelį metų studi, 
per savo platų patyrimą, kai® 
kytojas, ir per savo paseka 
muzikales programas, duoda™ 
mokinių. Mr. Nobiletti taip ■ 
mokytojas keliose privatinė™ 
kykl ose. I

Apart reguliario pamokų ■ 
Mr. Nobiietti yra piiruošęs ■ 
kursą, susidedantį iš dviejų ■ 
kas savaitė— viena lekcija piw 
o kita klasėje. H
Klasinės paniekos apima seB 
dalykus: I

1. Muzikos teorija; visuoti™ 
^ikos istorija. I
' 2. Klausos lavinimas; ritmH

3. Muzikos rašymas, diktavH 
kompozicija. H

Patyrimas yra parodęs, jB 
mokos klasėje, be kitų dalyk® 
da sekamų rezultatų: I

1. Paskatina progresą per ®
nes tarp mokinių. H

2. Paakstina mokinius ve®
kito mokintis. H

3. Sukelia įvertinimą ir k<® 
tyvę kritiką muzikos ’r muzi®

4. Išvysto individualizmą (s
bę) ir liuosumą s.-i vi-išra isk<® 
tuojautinę ir nudutrniai i® 
kompozici ją. H

Šis puikus kurmis, su l«'ih;® 
narnomis kainomis, \ ra aidi® 
stems. H

Kad sutvarkyt pasimatyt® 
Mr. Nobiletti, malonėkite rn 
vardu, 1763 Cropsey Avė., H 
lyn, N. Y.; telefonuokite H 
hurst 6631; arba rašykite 981® 
way, Brooklyn, N. Y., arba® 
□tuokite Jefferson 6993 arba H 
Kite ir atsiųskite šią blanką:®

Dear Sir:
Kindly call at my home 

gat'd to piano lessons.

Name

Address _

Telephone

Dr. Jonas Reps
881 Massachusetts A 

(arti Central Square 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 4 po pietų ir
Nuo 7-9 vai. vakare.
Nedėliotnis: 10-12 vai. r

DARBININKŲ 
KALENDORIUS
Rugsėjo 12 d.:

—Nuslopintas Kornilovo iš

BROOKLYN LABOR LV
DARBININKŲ [STA

Salės del Balių, Koncertų, I' 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 
steiČius su naujausiais įta

Keturios bolių alleys
KAINOS PRIEINAMO

kur aplikantas prašo pilietys-* stojimas, 1917. I 949-259 Willoughby
tęs, turi atvykti asmeniškai.1 —Primo de Rivera paleido - Tel.. Stagg 3842
Jie turi eiti su aplikantu, kuo-1 Ispanijos parlamentą i)’ pradė- 
met jis būna pašauktas pir-ijo šąli valdyti fašistiškai, 1922.



Ketvirtad., Rugs. 12, 1929 ' LAISVE Pusini. Trečias

Satyros ir Humoro Meistras

Klifsaide Nugąsdino PensHveniją

Krokodilius
pestį. Padarysite gero ir sau 
(gausite “diplomą”) ir “pro
fesoriui” (sulaikysite jo gal

inio galutino išstūmimo 
plaukų).

va 
iš

Vytautas.

Šitaip Turi Būti
šių

I

GEORGE NOBILETTI

Pianistas ir Mokytojas {’h'nX^phij

a-

■t Prieš įvyksiant “Laisvės” 
piknikui, Laurel Springs, N.

i J., Pensilvenijos miesčionys 
gyrėsi visam svietui, kad jie 
trauks virvę su Niūdžersės 
larmeriais ir persivilksią juos 

naująjį Delawares tiltą į 
. iją. Aš tylėjau ir 

maniau sau—p a m a t y sime, 
kaip tas medi kojis 
šoks?

Bet pasirodžius 
Klifsaidės milžinams, 
venijos smarkuoliai, anot ame
rikonų posakio—paliko “skert 
tu dėt”—mirtinai nusigando.

Kaip tik pribuvau į pikni
ką ir pamačiau klifsaidiečius, 

! mano ūpas pakilo ir, pasisvei
kinęs, įkirtau:

“Na vyrai Galilėjaus! Ar 
i jūs žinote, kad šiandien turė
tume parodyti, ką Niūdžersė

č ai stoną

piknike
Pensil-

s įgaliotas ir Paliudytas
New Yorko Universiteto 

Mokinti
’ Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duod

mos Studijoje ir Mokinių
Namuose
STUDIO

1763 Cropsey Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Bensonhurst 6631
OFISAS

981 Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson 6993
Mr. George Nobiletti yra įgaliotas ' '

ir paliudytas mokinti Progresyvę <<,*•„ 
Seriją (Eilę) Piano Lekcijų, kaip į . ‘. 
kad jų yra mokinama Washingtono Vincai. 
Universiteto Mokytojų Kolegijoj, St. U j nutrauksime, bet apsiima-
New Yorke, ir kitose žymiausiose į uzsitl'ciukti ir ant pačios 

i<mokslqhjstaigose šioje šalyje. Mr.
Nobileui yra taipgi studijavęs Co- 
lumbijos, Universiteto Mokytojų Ko
legijoj. <

Mr 'Nobiletti per paskutinius de
šimtį metų daugiausia mokino lietu- 

Daugeli.s jų dabar jau patys 
Todėl jis priruošė speciali

patieks greitą, nuo

žinom, žinom! Nebijok, 
Męs Pensilveniją ne

“Bijotės, a?” Kas tai įkerta 
iš mūsiškių.

“Nebijome, bet... bet, bet 
. . . Mes iš vienos pusės, kaip 
tai pasakius, vakar vakare, 
matykite, draugai, atsižvel
giant į dalyką, turėjome vir
vės traukimo klausime disku
sijas ir, kaip tai pasakius, di
džiuma balsų pripažino, kad 
virvės traukimas, iš vienos pu
sės yra buržujų sportas, tai 
mes, iš antros pusės,' ir likvi
duojame tokį sportą.”

Tai štai kodėl neįvyko vir
vės traukimas “Laisvės” pik
nike. Pensilvenijos miesčio
nys statosi vyrais, kaip tie 
žvirbliai, kol vanago nemato. 
Vanagas šmėkštelėjo, vyrai į 
žabarus. Tačiaus, visas kre
ditas tenka atiduoti Klifsai- 
dei. Jeigu Klifsaide nebūtų 
nugąsdinus juos, švaikos nebū
tų buvę konfiskuotos ir vap
sos paleistos, galima daleisti, 

jie būtų kibę mums į akis.
S. V.

Papuolė į mano rankas 
metų 4-tas nurųe-ris “Aido.” 
Jame, kaip if kituose, pilna 
visokių stebūklingu raštų, o 
daugiausiai, tai apie Amerikos 
Komunistų Partiją šmeižtų.

Galų-gale metasi į akis ir 
raštas apie M i žarą, Argenti
ną ir jo ten “nedorą” gyve
nimą, etc. Rašo Ažis. Na, ir 
aš turėsiu vieną progą pasa
kyti: “Ir .gerai tau, Mizara. 
Tegul tau Ažis kailį pila, ba 
tau ten nereikėjo eiti,. Tau 
reikėjo gauti Romos katalikų 

kunigas arba patį Ažį reikėjo 
pajieškoti per kontr-revoliucio- 
nierių organą “Aidą,” o ne pa
čiam ten landžioti.

Tiek to. Aš norėčiau, kad 
pats Aželis, dailiai, po mažių-' 
ko ir povaluko ir po biskeliu-1 
ko imtų ir primerktų savo vie-1 
na akį ir pamąstytų, ką jis tą-1 
syk galėtų matyti. Aželis I

kad
HAVERHILL, MASS.

mylių apkeliavo, 
jieškotojų pagalios 
Michael ir jo brolio 

už 450 mylių nuo čia. 
uo- 
Mi-Į

matytų, kaip jaunas būdamas 
ardė vienos šeimynos porinį 
gyvenimą, ir kaip turi meiliš
kus ryšius su ta moteriške, ir 
kaip tos šeimynos vyrą blogu 
padarė, sukėlė jame despera
ciją, bjauriausią neapykantą, 
o vėliaus tą žmogų nuvarė į 
kapus.

Vadinasi, tas žmogus turėjo . v .. ,
apleisti šitą pasaulį vos tik | Suvirs metai atgal jiedu j 
sulaukęs savo pusę amžiaus. j su tėvu išvyko į mišką. Te-i 
Tai šitaip, mielasis Aželi, lie- vas nuėjo- medžioti ir juos 
tuviška patarlė sako: “Maty- pa]ik0. Sugrįžęs tėvas toj 
kie pirma ant savęs balkį, tai] 
nereikės špoksoti ant kito dul
kę ir nereikės skaldyti 4-sieks- 
ninių akmenų ant kito gal
vos.”

Viską teisingai žinantis.
Velnio Vaikas.

šimtus
Grupė
surado
lavonų
Jie maitinosi šaknimis,
gomis ir žuvų kaulais.
chael per du mėnesius buvo: 
prie savo brolio lavono.

Sugrįžęs tėvas toj 
vietoj jų neberado. Manė, 
kad jie parėjo namo. Nera
dęs jų namie, leidosi j ieško
ti. Suorganizuota grupė;

I

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

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

Du Vaikai Klajojo po 
Quebec Miškus Metus Laiko

jieškotojų, bet nebuvo gali- 
I ma atrasti. Pereitą mėne
sį sudaryta kita grupė jieš-į 
kotojų, ir šiomis dienomis 
atrasta Michael, labai suny
kęs, pusgyvis.

ROIBERVAL, Que.—Čia 
Michael Courtois, 13 metų 
amžiaus vaikas, pasakojo, 
kaip jis ir jo brolis Rene, 
19 metų, nuėję į miškų, pa
siklydo ir per suvirs metus 
laiko klaidžiojo. Rene nu
mirė du mėnesiai atgal. Jie

KAUNAS. — Prisiekusis 
advokatas Andrius Bulota 
rugpjūčio 22 d. drauge su1 
žmona išvyko j užsienį.

PLATINKITE “LAISVĘ

HAVERHILL, MASS
Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei____ $1.50

Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

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

vius.
mokina.
muzikos • kursą.

Mr. Nobiletti 
dugnių pamokų kursą būsimiems sa
vo mokiniams, kurie rimtai • nori iš
mokti pianu skambinti.

Mr.į Nobiletti pasiekė geriausių 
vaisių’ ačiū savo žinojimui, kurį jis 
jgijo per daugelį metų studijavimo, 
per savo platų patyrimą, kaipo mo- 

. kytojas, ir per savo pasekmingas 
muzikales programas, duodamas jo 
mokinių. Mr. Nobiletti taip pat yra 
mokytojas keliose privatinėse mo
kyklose.

Apart reguliario pamokų kurso, 
Mr. Nobiletti yra pri ruošęs speciali 
kursą, susidedantį iš dviejų lekcijų 
kas savaitė— viena lekcija privačiai, 
o kita klasėje.
Klasinės pamokos apima sekančius 
dalykus:

1. Muzikos teorija; visuotina mu- 
^;kos istorija.
p. 2. Klausos lavinimas; ritmas.4 3. Muzikos rašymas, diktavimas ir 
kompozicija.

Patyrimas yra parodęs, jog pa
mokos klasėje, be kitų dalykų, duo
da sekamų rezultatų:

1. Paskatina progresą per varžyti
nes tarp mokinių.

2. Paakstina mokinius viens nuo 
kito mokintis.

3. Sukelia įvertinimą ir konstruk- 
tyvę kritiką muzikos ir muzikų.

4. Išvysto individualizmą (asmeny
bę) ir liuosumą savi-išraiškoje, per 
tuojautinę ir nudugniai apdirbtą 
kompoziciją.

Šis puikus kursas, su labai priei
namomis kainomis, yra atdaras vi
siems.

Kad sutvarkyt pasimatymus su 
Mr. Nobiletti, malonėkite rašyti jo 
vardu, 1763 Cropsey Ave., Brook
lyn, N. Y.; telefonuokite Benson- 
hurst 6631; arba rašykite 981 Broad
way, Brooklyn, N. Y., arba telefo- 
Ifaokite Jefferson 6993 arba išpildy- 
KJte ir atsiųskite šią blanką:

Dear Sir:
Kindly call at my home in re

gard to piano lessons.

Name ___________________

Address

Telephone

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789
fOFISO VALANDOS:

Nuo
Nuo
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

2-4 po pietų ir 
7-9 vai. vakare.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
.‘•teičius su naujausiais {taisymais. 

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel.. Stagg 8842

žymiausiose '11 c uioiuauAu n yauvo |
' Klifseidės rinkos, prieš kalną, Į 
į kur tau plaukai ant galvos at-1 
įsistojo gatvekariu bevažiuo- i 
| j ant.”

Tai * pasakę, atsistoja nuo 
i pievos: Reisas, Maželis ir kiti 
j Klifsaidės milžinai. Mums be- 
jsikalbant, dirsteliu į šalimaįs 
I stovintį krūmokšlį ir ką pa- 
1 matau ? ! Ogi žiūriu, kad tu- 
I pi Philadelphijos pats erštas, 
nuo išgąsčio suakmenėjęs Ben- 
daravičius: jo plaukai pasi
šiaušę, akys išplėstos ir išsi
žiojęs.

A, a, manau sau : Lapė liū
tą kaip sutiko, vos iš baimės 
gyva liko. Tai pamislijęs, pa
sileidau pakalnėn, kad apžiū-: 
rėti priešo pozicijas. I

Paėjęs kelis žingsnius, susi
tinku tris “boisus” su šiaučiš- 
komis švaikomis rankose, o 
vienas, net su pasigėrėjimu, 
švepluodamas, giriasi:

“Kad dulsiu falmeliui, tai 
dulsiu į. . .

“O už ką tu jam dursi?” 
pasiteiravau aš.

“Ogi kaip vilve .tlauks, tai 
aš ii dulsiu.”

“Kas gi tau liepė taip dary
ti?” '

“Ugi anas, kul ten stovi vy- 
las, su sklybėle ir bučierio 
kvaltuku prisikišęs. Jis davė 
mums po ylą ir po kvotelį ir 
liepė dulti.”

Aš, žinoma, pasakiau “no 
monki biznis” ir konfiskavau 
švaikas. Dar su tais “boisais” 
beargumentuodamas, p a m a - 
čiau, kad atbėga eastoniškis 
šolomskas, susitinka didįjį Ja- 
tužį, apsižvalgo ir pusiau 
dzūkiškai, pusiau lietuviškai, 
prabyla:

“Kad tu skradžiai žemėn 
nueitai. Kad padarė, tai pa- 

Idarė: Vinco žvalgas aptiko A. 
Švėgždos “krasine” mūsų pik
tąsias vapsas, pradziubino di
delę dziurką, vapsos pradėjo 
spruse laukan, aš norėjau 
dziurkų* užkišč, gavau porų 
cvaksų į tarpragį ir turėjau 
bėge.”

Dabar jau buvo daugiau, 
negu aišku, kad buvo sudary
tas “dorti airiš trik,” kad su 
švaikų ir vapsų pagelba norė
ta apgalėti Niūdžersės 
rius, bet neišdegė.

Prisiartina laikas 
traukimo. Niūdžersės 
nai kaip ve: Klifsaide, 
saidė, Kemdenas ir Gibbstow- 
nas stovi vyrs į vyrą, petys į 
petį, krūtines, kaip tiltus, at
statę, o Pensilvenijos kaip nė
ra, taip nėra. Šaukiam, triū- 
bijam, skambinam, barškinam 
—niekas neatsiliepia.

Galų gale, Niūdžersės far- 
meriai sučiumpa krūmuose pa
sislėpusį Philadelphijos čyfą 
Šimanskį, atitempia prie vir
vės ir liepia sušaukti savo bri
gadą, o jis pradeda mikčioti:

“Labai apgailestauju, drau
gai, kad negalėsime susikibti 
už virvės. . .

Nekaltinkite Plikio
Važiuojant busti į pikniką, 

žmones pradėjo pasakotis kei- 
stesnius atsiminimus ir patyri
mus :

—Vienas chinietis (čainas) 
stebisi, kodėl jo vaikas yra 
rudplaukis. Aš liepiau jam 
pasiklaust airį policmaną, ku
ris stovėdavo ties to chiniečio 
skalbykla.

Pasakotoją pertraukė vienas 
plikas brooklynietis :—Na, o 
jeigu kuriai moteriai pradėtų 
gimt pliki vaikai, sveikas sa
kytum, kad tai mano darbas.

Lyriečiai Visur Palieka 
Ženklą

farmos, lyriečiai su

Maspetho Lyros Choras ką 
daro, tai iš visos didelės šir
dies. Važiuojant į kairiosios 
spaudos naudai pikniką ant 
Williek’
sirado ir pasisamdė tokį dide
lį busą, kad jis, sulig polici
jos išmieravimo, nebūtų ga
lėjęs pralysti Holland tuneliu 
j New Jersey pusę; o apart 
to, busaš taip tirštai buvo už
pildytas lyriečiais, kad polic- 
manas, pasikrapštęs peisus, 
pasakė :—Tokia voga galėtų 
išlaužt ir tunelio dugną.

Vargas buvo ir perkeliama
jam per Hūdsono upę laivui- 
ferui su tuo busu; kai jis ant 
fero užvažiavo, beveik niekam 
kitam vietos neliko.

O smagus lyriečių bunčius 
tik krikštauja, jog l<ur lyrie
čiai paširodo, visur turi palik
ti ženklą, kad jie ten buvę.

Kr.

Kas Norite “Inžinerijos 
Diplomą”?

E

farme-

virvės 
milži- 
River-

BINGHAMTON, N. Y. — 
Tūlas žmogaus pavidalo su
tvėrimas, žinomas vardais 
Bruno, Songs ir Shangai, bęt 
populiariškiausį vardą turįs 
“daktaro,” šiomis savaitėmis 
patapo “inžinerijos profeso
riumi.” Kad nebūti “inžine
rijos profesorium” tik iš var-1 
do, jis pradėjo kai kam ir 
“diplomas” siūlinėt. Pirmiausia 
pasiūlė “inžinerijos diplomą” 
S. Jasilioniui. (žiūr.^‘Tėvynės” 

Bet Jasilionis to 
ne-

ir savo nepriėmimą 
“Tėvynės” No. 35.

No. 33). 
“profesoriaus” -“diplomos 
priėmė, 
pareiškė

Dabar “inžinerijos profeso
rius” susirūpinęs, kas čia bus 
daryti, kad pirmoji “diploma” 
iškišti nepavyko? Jei kam 
reikėtų tokios “diplomos, 
atsišaukia pas 
profesoi4ų” — ‘ 
no, Glenwood 
hamton, N. Y. 
prašalinsite iš 
didelės galvos dar didesnį rū-

te- 
“inžinerijos 

daktarą” Bru- 
Ave., Bing- 

Atsišaukdami, 
“profesoriaus”

Milžiniškas Metinis

PIKNIKAS
RENGIA LAISVĖS CHORAS

NE DĖLTO J

15 d. Rugsėjo-Sept., 1929
L. ū. G. K. PARKE, BRADFORD, MASS.
Pradžia 10-tą vai. ryte ir tęsis iki vėlai nakties

Gerbiamoji Visuomene, vietiniai ir iš apielinkės! Jūs 
atmenat iš praeitų Laisvės Choro piknikų, kokie buvo 
linksmus ir kiek suvažiuodavo jaunimo chorą iš kitų 
apielinkės mieštų, taigi, šiemet bus dar linksmesnis, nes 
dalyvaus net aštuoni Antro Apskričio chorai:

3 MENDELO
Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia.

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

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro* 
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose. ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur į kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, Ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St. 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nėjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

SLaisvės Choras iš So. Bos-
ton, Mass.,

Liaudies Choras 
rence, Mass.,

iš Law-

Lietuvių Choras 
Lynn, Mass.

iš West
Hudson,

CASTON ROPSEVICHvietinis.Ir Laisves Choras,

KAS TAI YRA

Baigęs Philadelphijos -muzikos kon-j 
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- Į 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū-1 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į | 
mane, o gausite tikrai profesionalę i 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Liuosybės Choras iš Mon
tello, ‘Mass.,

Aido Choras iš Worcester,
Mass.,

Aido Choras
Mass.,

L. L. R. Choras iš Norwood,
M ass. I
Taipgi bus Lietuviška Orkestrą, kuri linksmins publiką 

visą dieną.
P. S. Jeigu ir lytų, piknikas vistiek įvyks, nes yra di

delė svetainė, kurioje tūkstantis žmonių gali sutilpt. K 
KELRODIS: Važiuodami iš kitu miestų per Haverhill ir Bradford, 
imkit Salem St., tik išvažiavus iš miesto rasite Brook Side Ave. Su
kite po dešinei, ten rasite pikniką.

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

TROCKIZMAS
Parašė A. BIMBA

Išleido Dienraštis “Laisve”
J.

LABAI

rodoma
Knygelč iš 64 
pušį. Kaina 20c

Už Ką Jie 
Giria Jį?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje.

46 Ten Eyck St.

c ini am e Bel] Phone, Poplar 7645

svarbi brošiūra. Joje nu- 

Trockio paklaidos revoliu- 
judėjime ir Lenino kritika

jo paklaidų. Matysite, kodėl Troc- 
I

kis taip pasipūtė po Lenino mir

ties, kad jau revoliucinėje Komu
nistų Partijoje nebebuvo galima jo 

toleruoti.

DABAR Trockis Jau Kontr-revo-

liucionierių Abaze. Susiriesdami 

giria jį visi proletarinės revoliuci
jos priešai.

“LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y,

A. F. STANKUS

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

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

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

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

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

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

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedillo- 
mie nuo 9:80 Iki S tai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Wcitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUAR1 

WILKES-BARRE, PA.

4
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Puslapis Kpfvirfas Ketvirta’d.,'Rugs. 12, 1921r D2VISV® ’

BALTIMORE, MD.Keršto širdis

kainą,
BINGHAMTON, N. Y.

tarė

Greitai ir Pigiai PersiunčiaPINIGUS į LIETUVĄ
HILLSIDE, N. J.

uz

materialiai pagelbėti savo giminėms ar

i

BROOKLYN, N. Y.46 TEN EYCK STREET,

DARBININKAI STOKITE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę
< >

REIKALAUKITE TUOJAU!< >

<

<

<

< Keturi Skyriai Pomirtinės:ŽODYNAS<' >

< >

Kauno Kaliniai Badauja 835 Puslapių
o

o

<

< >

ir <

Reikalaukit
<>

46 Ten Eyck St

■tMMMMHMn

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

ateina 
lai k r aš-

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

< >

o
< >

DONORA IR APIELINKĖ^ 
LIETUVIAI!

pasmerkdami žydų kapita
listų sionistų ir Anglijos im
perialistų politiką Palesti
noj.

papa- 
nelai-

50
100
200
300
400

patar- 
ir už

Litų
Litų
Litų
Litų

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

Litų
Litų
Litų

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

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

5.50 
10.7$ 
21.00 
31.25 
41.50

51.75
62.00
72.25
82.50
92.75

“LAISVE”

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

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

<>
>

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

o

>

ką, 
sėkmės.
30 dolerių ir prirašyta 
jų narių.

Kliubo skaityklon 
apie desėtkas lietuvių
čių ir žurnalų. Kambarys bū
na atdaras kiekvieną vakarą; 
jį lankyti ir laikraščių pasi
skaityti gali ir pašaliniai, ne? 
nariai. Žmona.

o

>

< >

>
o

>

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

< >

>

Masionių, giraitėj, Hillside
Ave. ir Chestnut St., Billside,

uz
v uz
vuz
vuz

už
1000 Litų

“LAISVĖ”
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII^

o 
O

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

500
600
700
800
900

už 103.00

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio 
navimo 

žemų

Gerai įsitemykite šią žinią 
Lietuvių Tautiškos Neprigu 
mingos Kapines, kurios įsteip 
tos 1916 metais Webster, Pa 
Parduoda Lotus del Šeimyn

ir Pavienių už Labai 
Žemą Kainą

Nuo $15.00 iki $35.00 1
Čia labai paranku lieti 

viams iš Donora, Monessen i 
Courtney. Visais reikalą 
kreipkitės į pirmininką:

JUOZAS STOCKUS, > 
Monessen, Pa. *

I MARYTE
: (Apysaka iš Našlaites Gyvenimo Rusijoj) ?

gėlės senukės.
(Tąsa bus)

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 
Residencija:

13 W. 3rd St., So. Boston, Qlass. 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel., So. Boston 0304-W.

Šią vasarą susiorganizavęs 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas, turįs savo kambarį 
315 Clinton St., tolyn vis la
byn tvirtėja. 1 d. rugsėjo 
kliubiečiai buvo surengę pikni

kuos davė neblogas pa- 
Pelno padaryta apie 

10 nau-

(Tąsa)
“Ačiū, ponuli, ačiū! Tegul tamstai die

vas šimteriopai atlygina,” dėkavojo Mary
te. Nusišluostydama savo sena skara aša
ras nuo savo veido ir paraudonavusių ir 
užputusių akių, iš kurių dabar veržėsi 
džiaugsmo spinduliai, Marytė, žemai nu
silenkdama, dar sykį paačiavusi savo ge- 
radejui, išbėgo per duris ir, pažiūrėjusi į 
ranką, kurioj stipriai suspaudus laikė gau
tus pinigus, leidosi linkui vaistinės. Bet 
nepaspėjusi pažengti nei poros žingsnių, 
ji pajuto, kad keno tai stipri ranka su
griebė ją už peties. Atsigrįždama, Marytė 
pamatė, kad tai buvo policistas, kuris sa
vo piktu ir žvėrišku balsu tuojau suriko 
ant jos: “Palauk, paukštele. Ant gatvės 
vyrus gaudai. Aš dabojau tave visą vaka
rą, kaip tu užkabinėjai kiekvieną praeivį. 
Marš į policiją!”

Marytė, verkdama, norėjo papasakoti 
jam apie jos kūdikio nelaimę, bet žiaurus 
policistas neklausė jos žodžių, vien tik 
šypsodamasis tyčiojosi:

“Žinome gerai mes jus, paukščiukės. Jūs 
gerai mokate ir verkti ir keikti, kada tik 
jums reikia. Galėsi savo litaniją papasa
koti pristavui, o dabar marš, jei nenori 
gauti į sprandą.” Ir nieko nelaukdamas, 
stumdydamas ir draskydamas, pradėjo tęs
ti Marytę gatvėmis į policijos nuovadą.

Nors Marytė dėjo visas pastangas, kad 
permaldauti policistą, norėdama papasakot 
jam savo ir jos kūdikio nelaimę, bet tas jai 
nieko nepagelbėjo. Ji tapo nuvilkta į po
licijos nuovadą ir įmesta į kamarą.

Kadangi per mėtinėse šventes nedaroma 
jokių tyrinėjimų, tai Marytei reikėjo pra
leisti tris sunkiausias dienas jos gyvenime 
įmestai ir užrakintai nuovados kamaroj. 
Kiekviena mintis apie jos paliktą mirštantį 
kūdikį draskė jos motinišką širdį. Ji ver
kė, rėkė, pakolei žiaurus sargas, įpuldamas 
į jos kamarą, ją žiauriai mušdamas, nepri
vertė ją nutilti. Marytė, žiauriai sumušta 
ir netekusi sąmonės, ant valandžiukės nu
tilo, bet sugrįžus jos sąmonei, širdį plėšian
tis verksmas vėl draskė jos krūtinę. Ji, 
verkdama, maldavo retai praeinančio sar
go, kad papasakotų pristavui apie nelai
mingą jos kūdikio padėtį, kad paprašytų 
paliuosuoti ją, nes jos kūdikis miršta kan
čiose. Bet sargas ant jos maldavimų tik 
piktai surikdavo:

“Ar nenutilsi! Ar nori, kad dar antau
sius apdailinčiau?”

Marytė ir vėl tykiai verkia, draskydama 
savo plaukus pakolei jos spėkos apleisda
vo ją. Taip kankinosi per ištisas tris pa
ras, pakolei ketvirtąjį rytą sargas, atida
ręs jos kamaros duris, savo žiauriu balsu 
nesuriko:

“Marš į pristavo kanceliariją.”
Marytė, tarytum visai negirdėjo sargo 

paliepimo. Ji ramiai, nesikrutindama iš 
savo vietos, sėdėjo ant mažo suoliuko, su 
plačiai atvertomis akimis, tarytum žiūrėjo 
į kokį tai vieną prieš ją nustatytą daiktą, 
nepajudindama savo blakstienų. Jos su
džiūvęs išblyškęs veidas dabar buvo dau-, 
giau panašus į numirėlę, arba pamišėlę, ne-1

laiptais ant antrų lubų ir įvilkdamas į di
delį kambarį, gerai supurtinęs, pastatė Ma
rytę prie didelio s^alo, prie kurio sėdėjo 
pristavas, jo pagelbininkas ir raštininkas. 
Marytė, atsiradusi dideliame apšviestame 
kambaryje, tarytum pabudusi iš gilaus mie
go, pradėjo žvalgytis aplinkui, tarytum 
bandydama surinkti savo mintis, kad su
žinojus, kur ji dabar randasi ir kas su ja 
dabar daroma? . i

“Koks jos prasikaltimas?” savo piktu ir 
griausmingu balsu pristavas užklausė poli- 
cisto, suareštavusio Marytę.

“Naktinė paukštuke, jūsų mylista,” pa
keldamas ranką prie kepurės, tarė policis
tas. “Aš ilgai tėmijau, kaip ji kabinę josi 
prie kiekvieno praeinančio vyro. Kada aš 
pamačiau, kad ji, susitarusi su vienu vyru, 
nuėjo su juomi, tai aš pasekiau paskui ją. 
Neužilgo ji su tuo vyru įėjo į jo namus. 
Aš nusprendžiau palaukti valandžiukę. Po 
trumpos valandos, ji išbėgo šypsodamasi ir 
nešina savo rankoj penkrublinę. Aš tuo
jau supratau, kas ji per viena, ir nuspren
džiau ją areštuoti.”

“Ir gerai padarei,” šypsodamasis 
pristavas.

Marytė norėjo pasiteisinti, norėjo 
šakoti pristavui savo ir jos kūdikio
mę, bet pristavas savo piktu ir griausmin
gu balsu liepė jai nutilti.

Iš kairės prasivėrė durys, per kurias, 
sukdamas ūsus, įėjo Petrovas. Pažiūrėjęs 
į Marytę, kuri dabar verkė, nepakeldama 
savo akių, Petrovas slaptingai nusišypsojo 
ir, prisiartinęs prie pristavo, ką tai pa
šnibždėjo jam į ausį. Pristavas linktelėjo 
galva, duodamas suprasti, kad jis sutinka 
su jo nuomone.

“Vardas ir pavardė?” atsigrįždamas į 
Marytę, piktai suriko pristavas.

“Marija Nikitina,” per ašaras tarė Ma
rytė.

“Tuojau padaryk jai paleistuves knygu
tę,” kreipdamasis į raštininką, įsakė prista
vas.

“Bet, dieve, jūsų mylista, už ką? As 
niekuomet nepaleistuvavau. Aš buvau 
priversta maldauti žmonių pagęlbos mano 
mirštančiam kūdikiui.”

“Niekuomet nepaleistuvavai? Neženota 
ir dar kūdikį sakai turi,” gardžiai nusijuo
kė pristavas.

Marytė, pakeldama savo akis, pamatė 
stovintį šalę pristavo Petrovą. Koks tai 
širdį perveriantis kliksmas išsiveržė iš jos 
krūtinės ir, tarytum parkris svyruodama, 
Marytė susileido ant grindų. Sugrįžtant 
Marytės sąmonei, ji tapo žiauraus policis- 
to išmesta ant gatvės, kuris, išstumdamas 
ją per duris, pridūrė:

“Pildyk, kas pasakyta knygutėj, jei ne
nori cypės gauti.”

Marytė dabar tik pajautė, kad jos ranka 
laikė kokią tai knygutę. Pasižiūrėdama j 
ją, ji suprato, kad tai buvo paleistuvės pas- 
portas, kuriame įsakoma lankyti daktaro 
revizijas ir tam panašiai. Marytė dar ke
lis sykius norėjo įsiprašyti paš pristavą, 
kad pasiaiškinus jam savo nelaimę. Bet 
kas sykis ji buvo žiauriai išmesta ant gat
vės ir grasinama žiauraus policisto muši
mu arba įmetimu jos į kalėjimą. Maryte 
dabar, matydama, kad-jos visos pastangos 
jai nieko nepagelbės, ir prisimindama savo 
mirštantį kūdikį, skubiai leidosi gatvėmis. 
Netrukus radosi pas savo seną namuką. 
Praverdama savo kambariuko duris, Ma- 

; rL.v, _ _ • v v. 7.4.- . I ryte tarytum sustingo, negalėdama dangų į dar taip nesenai zavejancia Marytę.; . - r, A t •i i i\/r 4-- f 4- X, giau pasikrutinti is vietos. Ant jos mažos Matydamas, kad Maryte nesukrutma is L ,3 .n . v u . V1 . .’ -i . • -ii • v loveles apvilktas baltais marškinukais uz- vietos, sargas, piktai sugriebdamas ja uzi , . . , V1 . vL1 . . i • ! mer k to mis aku te m is gu le j o i os ku dikis, sa-apykakles ir žiauriai supurtmdamas, sun- L . . _ , , , - i Tz’ le jo dege dvi pastatytos žvakutes. Kam- 
. v, • i-- • i j i • X- • • ibarėlyj sėdėjo kelios verkšlendamos pavar-Ką, ar negirdėjai, kad sakiau eiti į pn-i J 1

stavo kanceliariją?” Ir be pasigailėjimo 
pradėjo tęsti ją per ilgą koridorių. Paskui

Nors Lietuvos fašistų val
džia visais galimais būdais 
stengiasi paslėpti nuo pasau
lio, kas dedasi Lietuvoj, o vis 
dėlto prasprunka balsas pro 
kalėjimo geležines duris ir 
mes tai girdime.

Atėjo man mažas laiškelis 
iš Kauno kalėjimo ir štai kas 
ten sakoma: “Šiandien ba
daujanti, protestuodami prieš 
fašistų terorą, karo teismus. 
16-V1II-29.”

Jei£u Kauno sunkiųjų dar-Į 
bų kaliniai badavimu protes
tuoja prieš fašistų terorą, ka
ro teismus, tai kiekvienas pro
taujantis žmogus gali supras-

ti, kas ten darosi.
Taipgi Kauno kaliniai svei

kina mus, amerikiečius, ir a- 
čiuoja už aukas. Gaila, kad 
mes, amerikiečiai, ne visi au
kojame ir ne visi tikime, kad 
kaliniai gauna aukas, žmo
nės, kurie neaukoja ir visais 
galimais būdais stabdo aukų 
rinkimą, kenkia tam darbui, 
kada nors pamatys savo klai
das. K. F. R.

r
Sovietų Darbininkai 

Smerkia Sionistus
MASKVA.—Charkove, O- 

desoj, Kijeve ir kituose 
miestuose darbininkai dirb
tuvėse priėmė rezoliucijas,

Kalbant apie vietos lietu
vius kriaučius ir uniją, reikia 
pasakyti, kad daug randasi vi
sokių žmonių, kurie aiškiiia 
tas priežastis, delei kurių jie 
nepriklauso prie unijos.

' Yra dalis lietuvių fašistų ir 
f asistuojančių elementų, kurie 
nepriklauso prie unijos. Tie 
elementai daugiausiai patai
kauja bosams, kalba, kad uni
jos neteisingos, reikia dideles 
duokles mokėti ir tt.

Dalis lietuvių priklauso prie 
kriaučių korporacijų, patys 
dirbtuvėse dirba ir Šerus turi. 
Jie nereikalauja didesnių al
gų, dirba ilgiausias valandas 
ir tokie nemato reikalo prigu
lėti prie unijos. Juk pats prieš 
save nekovosi.

Kai kurie skaitosi bešališ
kais ir į uniją nepriklauso, o 
jeigu kuris ir priklauso, tai 
laikosi nuošaliai. Reikia čia 
pasakyti, kad šioje grupėje 
randasi didžiumoje tie, kurie, 
turi neva nuosavas stubukes," 
kaip kurie dar ne vieną; turi 
palei vandenį taip vadinamus 
šorus. Turi neblogus rakan
dus, pianus, gramafonus, ra
dio ir automobilius. Jie la
biausia bijo streikų ir sako, 
kad neverta prie unijos pri
klausyti, nes dažnai reikia 
streikuoti. Pasikalbėk su jais, 
tai ve kokius argumentus pa
stato. Mano visas turtas, vi
sa nuosavybė paimta iš kom
panijų ant išmokesčio. Aš 
kiekvieną savaitę turiu mokė
ti į įvairias kompanijas. Jei
gu kurią savaitę neužmokėsiu,' 
tai, žiūrėk, kompanija išsiveš 
pianą, kita gramafoną, trečia 
radio, ketvirta rakandus. Jei
gu prisieitų pastreikuoti, tai 
ne tik rakandų netekčiau, bet 
ir stubukę už nemokėjimą | 
skolų kompanija ar bankas 
parduotų. O kuomet nepri
klausau prie unijos, tai kad ir 
pigiau dirbu, bet visgi nerei
kia streikuoti ir vis šiaip taip 
verčiuosi, sulaukęs panedėlio 
vis dar nuo agentų atsikratau. 
Jei kuriam ir negaliu dalį sko
los užmokėti, tai nors nuošim
čius užmoku ir palaukia, ne- 
išsiveža daiktų, kitaip aš lik
čiau be nieko ir įmokėti mano 
pinigai žūtų.

Vadinasi, šie darbininkai, 
viską į skolas paėmę, bijo or
ganizacijų, bijo kovos už ge
resnį būvį, bijo streikų, nes 
kartais gali netekti tų daiktų. 
Iš jų galima laukti ir streik
laužių. Jie dabar neriasi iš 
kailio, kad tik skolas išsimo
kėti ir paskui “poniškiau” gy
venti.

Yra ir tokių, kurie pasako: 
Kada visi prie unijos priklau
sys, iškovos ką nors geresnio, 
tai ir aš tuomet prisidėsiu, bet 
dabar nematau reikalo prisi
dėti, nes iš unijos nieko gero 
nėra. Vadinasi, jūs viską pa-

darykite, tai ir aš ateisiu, bet 
prie darbo nenoriu prisidėti. 
Kuomet jūs kovosite, tai aš 
žiūrėsiu, bet kuomet iškovosi
te, tai ateisiu kovos vaisiais 
dalintis.

Tokių lietuvių pas mus yra 
labai daug, bet kam jie tikę, 
lai patys skaitytojai spren
džia.

Lietuviškas Skaptukas.

Ar Menininkai Nieko Neveiks?
Baigiantis vasarai tai vie

nas, tai kitas draugas bei 
draugė prisimena: Ką gi veik
sime rudenio ir žiemos sezo
nuose ? Teatro kuopa, užbai
gusi pavasario darbą, rodosi, 
nieko neplanuoja. Aušros Cho- 
rąs ilsisi dar ilgesnį laiką. Ar
gi' niekas ir nebus pradėta 
veikti ?

Choro ir teatro kuopos ko
mitetai, pasirodykite, kad dar 
.gyvi esate. Sušaukite bent 
abiejų grupių bendrą susirin
kimą, kad ką nors pasitarti.

Kadangi jau buvo minėta, 
kad bus varžytines pypkių rū
kyme, tai pasirodo, kad ne- 
kurie jau lavinasi. Aną dieną 
susitikau vieną moteriškę, kuri 
net uždusus bėga į krautuvę. 
Sakau, kur taip skubinies? 
Atsakė, tabako pirkt, nes vy
ras mokinasi greitai rūkyt, 
kad laimėti dovaną—pypkę, 
kurią duos A. L. D. L. D. 200 
kuopa savo autinge. Nors var
dų neturiu tiesos paskelbti, bet 
turiu pasakyti, kad mūsų mie
ste vadinasi du čampionai 
pypkoriai. Newark o pypko- 
riai sakė bus ir laimės dova
ną. O su moterų bei mergi
nų varžytinėmis, tai, kol kas, 
laikoma slaptai, tik tą dieną 
bus paskelbtą. Paskiaus, yra 
neoficialiai pasižadėjęs '.dai
nuot Sietyno Choras iš Newar
ko. Tai, kaip matote, turėsi
me gerą programą užbaigimui 
vasaros išvažiavimų.

Autingas įvyks 15 d. rugsė
jo, nedėldienį, po piet, šalia

Knygos, Kuri Yra Būtinai Reikalinga 
Kiekvienam Gyvenančiam Jungtinėse Valstijose

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.

Brooklyn, N. Y.

Litų už
Litų už 

v uz
5/ uz

| AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDA 
LIETUVIŲ AMERIKOJE

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300* į 
Treciame - $600, Ketvirtame - $1,000

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa
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LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

’atdrnauju visiems be skirtumo 
sitikinirnų, ir tolumas nedaro del 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at
aras dieną ir naktį. Darbą at- 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
aane; o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.
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Ketvirtad., Rugs. 12, 1929

Argentinos Lietuvių Darbinin
kų Organizacijų ir Spaudos 

Rėmimo Klausime

• čio konferencijoj, laikytoj 25 
d. rugpjūčio, 1929 m., South 
Boston, Mass., mes, delegatai, 
sveikiname jus, draugai ir 
draugės, kad jūs, būdami iš
blaškyti nepakeliamų gyveni
mo sąlygų, pajėgėte susispies- 

H » ti j 'darbininkiškas <organizaci
jas ir įsikurti savo darbinin
kiškų reikalų gynimui laikraš- 

, . taką. Mes pilnai nujaučiame* 
kaip sunku jum yra budavo- 
ti darbininkiškas judėjimas ir 
palaikyt laikraštis, todėl, svei
kindami’ jumti,’ aukojame jūsų 
laikraščio ‘Rytojaus” reika
lams 15 dolerių ir raginame 
visas kuopas ir pavienius na
rius kiek išgalint paremti Pie
tų Amerikos lietuvių darbinin
kų judėjimą ir spaudą, ypa
tingai šiuo metu, kada jie ren
gia* nuosavą spaustuvę ir no
ri sukelti gana pinigų nusipir
kimui Linotypo.

Rezoliucijų Komisija:
4 k F. Mačenas,

J. Grybas, 
A. P! Taraška.

Darbininkiškos Spaudos Palai
kymo Klausime

Kadangi darbininkiška 
spauda kasdieninėje klasių 
kovoje lošia niekuomi nepa
vaduojamą rolę, tad darbinin
kų spaudos palaikymas visuo
met turi būti statomas pirmo
je vietoje. Iki šiol mūsų A. 
L. D. L. D. VII Apskrityje 
darbininkiškos spaudos palai-1 
kymas buvo apleistas. Todėl 
mes, delegatai, laikydami A. 
L. D. L. D. VII Apskričio kon- 
fėrertciją, 25 d. rugpjūčio, So. 
Boston, Mass., pasižadame dė
ti daugiau energijos ir darbo 
darbininkiškos spaudos plati
nimui ir jos rėmimui. Taipgi 
męs raginame visas savo ap
skričio kuopas, narius ir na
res energingai darbuotis rė
mime ir platinime mūsų spau
dos. Ypatingai ateinančiam 
mūsų organo “Laisvės” vaju
je, kuris prasidės su pirma 
diena spalių, raginame visas 
mūsų kuopas ir pavienius na
rius iškalno prisirengti gerai, 
kad šis vajaus mėnuo mūsų 
apskrityje būtų pasekminges- 
nis už visus buvusius vajus.

Komisija: 
Grybas, 
Mačenas, 
P. Taraška.

Užgirianti
Šelpimo

t i

Puslapis Penktas

mokina darbininkų klasės jau 
nuolius 'marksizmo-leninizmo 
mokslo. • 1 Darbietis.

Mass., mes, delegatai, atsto
vaujanti visas didžiąsias mū
sų apskričio kuopas, karštai 
pasižadame^patys darbuotis5 ir 
kitus narius’ir pares raginti, 
kad iki 1 d. Sausio sekančiu 
metų kiekvienas mūsų apskri- 
čios narys, ir narė gautų 
žiausia po vieną naują 
į savo A.L.D.L.D. kuopą, 
tuo būdu pakėlus mūsų
skritį šiais metais iki 1,000 na- 
riU- * ■

Tuo pačiu sykiu ręikia bū
tinai išrinkti duokles iš senų
jų narių, kurie nepasirūpino 
patys pasimokpti iki šiol.

Darbūoki’mėš visi ir pakel
kime savo apskritį iki 1,000 
narių !

Rezoliucijų KoAiisija:
A. P. Taraška, 
F. Mačenas, 
J. Grybas.

A. Ž. V. D. Mokyklėlės Klau- 
■ simu

su pranešimu tėvams, i 
šią žiemą, kaip ir kas 

atsidaro minima drau- 
spalių

North Montello St.; 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. 
Saulčnas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:

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

Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 
Ave., Moline, Ill.

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

Fin. Sekr.—I
St., Moline.

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

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

Maršalka J. Kairis, 2435—33r’ St.
Moline, III.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI i
Keystone_____________Main
Bell

9669
Oregon 5136

LIETUVIŠKA REIKALINGA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI

Išmokite automobilių kursą ge
riausioj mokykloj. Yra mokina
ma dirbtuvės darbas prie automo
bilių, abelnas taisymas, degimas, 
atydus prižiūrėjimas. * Patyrę mo
kytojai. Mažiausia kaina. Infor
macijos dykai. Surasime darbus 
savo mokiniams. Pilnas mokslo 
kursas už $25. Važinėjimo lekci
jos $10. Atdara iki 9 vai. vaka
re. Ncdčldieniais nuo 10 vai. ryte 
iki 12 vai. po pietų.

-dKCS

NEW YORK AUTO SCHOOL 
228 Second Ave., cor. 14th St. 

New York.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
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 Globėjas V. Vaclavičius,
20 E. 22nd St.

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,
348 Avė. C. 

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

; Draugijy Adresai, Kurios
i Turi “Laisvę” už Organą SERGANTI VYRAI IR MOTERYS

GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS
KREIPKITĖS I DR. ZJNS—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 ypatiškai. 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. ild 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

Diskusijų Prie Kuopų 
legatų Raportų

Kadangi A. L. D. L. D. VII. 
Apskričio konferencijoj, lai
kytoj 25 d. rugpjūčio, South 
Boston, Mass., delegatai, ap
kalbėdami kuopų delegatų ra
portus, pakėlė keletą svarbių 
klausimų ir kelis iš jų sekau-, 
čiai išriša:

(1) Kadangi ne visose ko
lonijose yra organizuojama ir 
lavinama mūsų vaikučiai, ki
tose kolonijose visai nekrei
piama arba kreipiama visai 
mažai domės į vaikučių orga
nizavimą,—todėl mes ragina
me * 
galima, 
į mokyklėles, kuriose 
ti ne vien tik lietuvių 
skaitymo, rašymo ir 
pirmoje vietoje reikia 
ti darbininkišką dvasią 
rengti juos prie klasiniai susi- 
pratusio jaunimo.

(2) Kadangi' kai kurtose 
mūsų apskričio kolonijose ky
la nemažai ypatiškų ginčų ir 
pridarę žalos mūsų draugys
tės kuopoms ir abelnai veiki
mui,—todėl mes raginame vi
sus nartus ir nares, kiek ga
lint, vengti tokių ginčų—ne- 
užgaudinėti kitų narių ir 
vengti įžeidimo per kitų narių 
negeistinus išmetinėjimus bei 
išsireiškimus. Susirinkimuose 
ir kitur reikia orientuotis, kiek 
galint, šaltai ir protingai.

(3) Kadangi daugelis mūsų 
gerų draugų ir draugių yra 
nupuolusių dvasioje ir vis ne
pajėgia prasiblaivyti ir pradė
ti veikti, pasitikėdami sau ir 
savo veikimui, rodosi, jau rei
kėtų visiem permatyti, kad 
kiekvienoje kolonijoje sąlygos 
veikimui daug pagerėjo—vi
sur publikos į mūsų parengi
mus lankosi vis daugiau ir 
daugiau, parengimai ir abel
nai visokis mūsų veikimas bū
na pąsekmingesnis,—todėl mes 
raginame visus draugus ir 
drauges rimbai pagalvoti, kaip 
nusikratyti tą nupuolimą dva
sios, kad ėjus su ehergija ir 
pasitikėjimu į organizacijas ir 
tenai veikus visuomenes labui.

Rezoliucijų Komisija:
F. Mačenas, 
J., Grybais, 
A J P. Taraška.

visas kolonijas,' kur tik 
organizuoti vaikučius 

mokin- 
kalbos, 

tt., bet 
skiepy- 

ir

37 Norwich Ave., West View, Pa.
lit Kontr.:
G. URBONAS,

434 Library St., Braddock, Pa.
A. ŽVIRBLIS, 

2321—5th Ave., Pittsburgh, Pa.
J. URBONAS,

1SB1 Edgebrook Ave., Pittsburgh, Ta.

P. L. A. KUOPŲ SEKR.
ANTRAŠAI

K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubartas, 4177 Ash
land, Avė.

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

Fin. rašt. J. Overaitis, 4G89 Bran- 
done Avė.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.

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

nedėldienj kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 

i 3 vai. po pietų.

to, 
žingeidžias 
Mokyklėles

2— P. Franclccviulus, 
Pittsburgh. 1'a.

3— rJ. Šiurmaičiūlč,
Carnegie, P

4— 1’. Grabau.sl< 
j . doali, Pa.
5— V. Labutis,

' • 1’a. I ■
i 6-—M- E.
1 ; IClevcland, Ohio'1
. 7r-jJ. D. SUęluis.t'^121 Elroy Ave 

.wood, Pittsburgh
S—1W. SUauiiiskas, 

Pittsburg)^, Pa.
9—K. Stasinckas, 

ton, Pa.
IQ—J. Albauskis,

Chicago Heights, Ill.
U— J. i Barškietis/ P. O. 

Pa.
12— J. Kinderiš, ' 439 

Ambridge, Pa.
13— Wm. Orban, R. 

Landing, Pa.
14— G. Urbonas, 434

- ra. , <
15— P. Kavaliauskas, 

<!Uippa, Pa.
17—K. Levine,

Turtle Creek
19— J. I’reikša,
20— A. Potyrius,
22—P. Cibulskis, 

peth, N. Y.
24— J. Kasparavičius, 

Youngstown, Ohio.
25— M. Garrison, 317 

Buffalo, N. Y.
I 26—A. Dambauskas, 224 

ardvilie. Pa.

Valdybos Adresai:
Pirmininkas P. Kriščius, 236 Park
1 Terr.
Vice-pirm. B. Muleranka, 98 Cedar

St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud-

3403 W. CtirHon St, 

315 Carothers Ave.. 

Swatara Rd., Shcnan-

121 E. Monroe St., McAdoo, 

Cnstcricne, 926 Wheelock Rd.,

Brcnt- 
. Pa. ' ' 

'.2310 Sarflh St., S. S.. 

Box 655, New Kcnsing-

Wentworth Ave., 

Box 441, Courtney, 

Maplewood Ave., 

42, Rices 

Braddock, 

St., AIL 

242 Penn Ave., Exten. 
, Pa. 
Box 201, Minden. W. Va. 
Box 237, Burgettbiown. Pa.

, 7042

| LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus' ir pertaisome senus. Nau- 

| ji, modemiški, krautuvių langai pakelia kiekvieną bizn|. 
g Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.
| Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
| atliekame greit ir tinkamai.
ag Tarkitės su mumis del
? Ypatiškai ar laiškais kreipkitės
S K. M. S.

son St.
Fin. rašt. J.’ Pilkauskas, 7 Seymour 

Ave., W. Hartford, Conn.
Iždininkas A. Klimas, 36 
Maršalka J. Giraitis, 174 
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna 

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

kainos.
sekančiu adresu:

Praėjusią žiemą bruzdejo- 
•moj dirbome,, stengėmės išlai
kyti A. ž. V. D. mokyklą. 
Stengėmės ne tik viena tos| 
tos drhugijėlės komisija, bet 
ir vaikučių tėvai. Galime tuom 
pasigirti, kad vaikučiai, belan
kanti tą mokyklą, kas metai 
progresuoja, kaip, įietuvių kal
bos; gramatikoj, taip ir idėji
niai' bręsta supratime darbi
ninkiškos kįasės. šiai pavyz
dys:.jau keletas mergaičių ir 
berniukų užbaigė tos mbkyk- 
lėlės kursą, reiškią, šią žiemą 
jos nebelankys, b,et pašitrau- 
kusieji veik visi. paliko Aido 
Choro nariais—dainininkais.
Tai graži ir pagirtiną reikšmė 
iš mūsų vaikuc'ių-j.aunuolių!

Bet eisiu prie dalyko, taip 
sakant 
būtent 
metai,
g i j ė 1 ės m o k y k 1 a, nu o 
menesio 5 d. prasideda pamo
kų davimas. Mokyklos vieta 
—ant 24th St. ir Michigan 
Ave., draugijų žemutinėj sve
tainėj. šiemet visomis išgalčrtAPLA CENTRO KOMITETO 
mis komisija dirba, kad tik Į 
pasiekus’ vaikučiams ąugštes-' 
nio laipsnio moksle. Skaity-! 
mo ir rašybos pamokas išpii-: 
dys drg. St. Butkus, dainų pa-' 
mokas—drg. V. Žukas, naujas ' 
Aido Choro mokytojas. Pa-i 
mokos įvyks kas subata, punk- ■ 
tualiai 1 vai. po pietų., pirmo- i 
ji pamoka bus dainų vieną va- ! 
landą, po to eis skaitymo ir 
rašymo pamokos, irgi vieną Į'' 
valandą.

Visi detroitiečiai vaikų Le
vai, nepraleiskite šios, mūsų 
vaikučiams reikalingiausios, 
progos! Tai mūsų visų tėvų 
kasdienine priederme, kad nei 
vienas mūsų kūdikis nepalik
tų nelankęs šios mokyklėlės'; 
leiskime visi, raginkime visus, 
n'ėS kuo skaitlingėsnis vaikii,-' 
čių būrys, tuo eiųa. mokslap. 
sparčiau. Nepamirškite spa
lių menesio 5 d.

turiu pranešti 
naujienas: 
atidarymui

yra rengiamas vaikučiams pa-
1 silinksminimo vakaras, toj pa- 
5 čioj žemutinėj svetainėj (24th
St. ir Michigan Ave.), tai bus 
šį mėnesį, rugsėjo 28 d., 
batos vakare, 7 vai. 
čiams įžanga veltui.
bus jiems duodama veltui šalt- 
košė (aiskrymas) ir tt., o su
augusiems įžanga 25c. Prie 
to, bus gera muzika, kuri grieš 
lietuviškus ir" angliškus šokius, 
kaip vaikučiams, taip ir suau
gusiems. Atsilankykite visi, 
nes tuomi bus atidaroma mo
kyklėlė. Įsitėmykite, rugsėjo 
28 dieną. (2) Su pirmutinė
mis pamokomis tuoj bus moki
nami vaikučiai linksmos ope
retės “Sniego Karalaitė,” 
kurią patys vaikučiai persta
tys tuoj po kalėdų, 
jau pradėti mokinti 
me veikale yra nemažai dai
nų. [ 
berniukai ir 
dainuojant, ji 
nu 
dėjimą 
leist vąikučiuB' 
pąmokoihis, ųės 
dalinti 'Knygdtc^s 
kučiai, susirinkę, visa grupė, 
tuojaus imsis naujus paveiks
lus (fotografijas),.;

Prie pabaigos dar turiu pri
minti, brangūs detroitiečiai, 
stengkimės šią, žiemą praplės
ti minimos mokyklėlės kursą, 
tai yra, leisdami savo vaiku
čius ir raginkime kitus, 
turime abu gabius mokytojus, 

<abu jaunus ir mūsų to darbo 
pradžid rodo, kad 'šią žiemą 
mokyklėlės apsibrėžtasis dar
bas duos daugiau vaisių, negu 
pirmiau, todėl atkreipkite aty- 
da į tai.
' Įsitėmykite: mokykla atsi

daro spalių 5 d.; mokyklos 
atidarymui linksmas, vakarėlis 
—rugsėjo 28 d. ir vaikučiai 
perstatys “Sniego Karalaitę? 
tuoj po kalėdų (apie tai bus 
pranešta vėliau,).

Sll- 
Vaiku- 
Be to,

Mahanoy

27—M. Balutis, Box 24, Wilsonville, 111.
30— J.

ton.
Easton, Kuopa,—M.

Easton, Pa.
33—A. B. Shatkus,

Grand Rapids, Mich.
31— J. Audiejaitis, L„..
35— K. Bagdonas, 

kin,' Pa.
36— K. Vaičiūnas, 

burg, Ill;
37— E. Aimanas,, 

Shanon, Pa.
38— B. Yuškauskas, Box 

fort, 111.
39— J. Chiplish, 

ville, 11).
Andriuškevičius. 172 Gertrude 

Akron, Ohio.
Gllzevicicne, Box 400, Benld, 
Miller,. Box 264, Buchner, 111. 
Šatas, 215 Hess Avę., C 
Lasky, P. O. Box . 413,

N.

o.
o.

PITTSBURGHAS IR APlELINKfi
Priesfašistines Tarybos Komitetas

1 1928 Metams:
Avė., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809-v-8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

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

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

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

Prot. sekr. E. K. šiurmaitiene, 815 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders ?B“C°
nuo savo amžino priešo!

Ilrhn I a Y Talis centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI BU LidA laLo i^tą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

o
tj
3
i

3

III.

Saginaw, Mich, 
l.nnik.v, X. v. Zeigler, III.
V. Savukaitis, P. O. 262, Cu<l<ly, Pa.

Simutis, 1
Vaitkevičius, 

Detroit, Mich.
Malinauskas, 

» Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius,

Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtč, 3 

View, Pa.
51^-J. 'Stanislovaitis, 

J WilkeS-Barre, P" 
52*^V. -r

'į cago,| 111.
$31— J. jClpcįiūsiviskstB.

MOTERŲ PAŠELPINe DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininke E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pageibininkė O. 
Turskiene, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininke K. čereškiene, 36 
Lansdowne St.-; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronięnė, 736 N. Montello 
St., M. Dobiene, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

o

CLEVELAND© ŽINIOS
N«.

1568
pa-

R. 9,

čio konferencijoj, laikytoj 25

io
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FRANK A. URBAN’S PHARMACY
111 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
___ _________________ ORDER BLANK _______________ ____  

Siųsdami pinigu* *u *avo adresu, užrašykite!

Ai, Kerniau pa*irašę*, *iunčiu jum* VIENA DOLERI, už kurj malonėkit man 
priiiųatl URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, *u tiuli nurodymais, 
kaip vartoti. 
Vardai -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'uawicuu nvc., x'uuiiiaų. xvciovi
• a' ■»'■|Kt Venfilauskaa, 12 Andover St.; Li-

A. Z. V. D. Komisija. ’ Igonių Raštininkas, B. KavalČius, 715

Box 27, Blanford, Ind. 
ieius, 5768 Addison Ave.,

246,

St., 

West 

Ave.,

Chi-

IV O. Box

46 ' Ten Eyck
I i ų

Norwich A ve.,

307 Plymouth

Linkus, 3116 So. Ilalstcd St.,

437.. 4(m St., | Tamaqua,

>askirstymui 
nitinai rem-

Į veikalo lošimą įeis visi, 
ir mergaitės, nes 

į'iau ąsme- 
tuo 'skdrhbfesnife višdš 'diL 

Todėl tėvai privalo 
su j pirkiomis 
r$kalihgaj iš- 

\3) yaį'ku-]

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

Lietuvos Baduolių 
Komiteto Likvi- 
davynę.
L. D. VII Apskri

čio metinėj konferencijoj, lai
kytoj 25 d. rugpjūčio, South 
Boston, Mas$.

Mes, delegatai, reiškiame 
pilną sutikimą Lietuvos Ba
duolių šelpimo Komiteto lik
vidavimui. Taipgi pilnai sb- 
tinkame ir užginame kalbamo 
komiteto pinigų 
taip svarbiom ir
tinom įstaigom, kaip ^tai: Gas- 
tonijos streikierių gynimui ir 
Priešfašistiniam Komitetui.

Kadangi nebuvo galimybių 
perduoti Lietuvos bąduoliams 
mūsų "aukotų pinigų, iš prie
žasties fašistinės valdžios Lie
tuvoje, kuri neprileido mūsų 
prie šelpimo baduolių, tad ki
taip komitetas ir negalėjo 
sielgti.

Rezoliucijų Komisija:
J. Grybas, 
F. Mačenas, 
A. P. Taraška.

Komunistų Partijos 10 Metų 
Paminėjimas

Subatoje, 14 d. rugsėjo, Gr- 
dinas Hali, 6021 St. Clair 
Ave., 8 vai. vakare, įvyks pa
minėjimas 10 metų sukaktu
vių nuo įsikūrimo Komunistų 
Parti j bs šioje šalyje.* Progra
ma bus gera, kuri Susidės iš 
lošime), dainų ir prakalbų.

Visi “Laisvės” ąkaitytojai 
dalyvaukime mūsų Partijos 
minėjimo vakare. Kartu pra- 
neškime kaimynams ir jauni
mą raginkime čionai būti.

šiame parengime bus kalbė- 
I tojai studentai Komunistų Par
tijos propagandos mokyklos, 

cf. rugpjūčio, Šoūth Boston, kuri čionai yra atsidartiis ir

REZOLIUCIJA
Delei A. L. D. L. D. VII Ap

skričio Vajaus Gavimui 
Naujų Narių

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 

!Prot. Rašt. B. BARKAUSKIS, 255 
Pine St.

'Fin. Rašt. A. GRIGUTIS, 2122 In- 
iipų galls Ave., Linden, N. J.

Ižd; V. Paulauskas, 228 Clark PI.
Iždo Globėjai:

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave.
J. KRAKAUSKAŠ, 300 First St.

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

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

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

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmiųinko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27) Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. ■ Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Chas. Jakems, 1564 TurnerPirm.
Avė., N. W. TeJ. 72073.

i Vice-pirm. A. Krasnauskas, 
Quarry Ave.

Tarimų Rašt. K. Rasikas, R. 
Box 117.

Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 
159' Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1180 Alpine Ave.

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

Dženitorius Frank žegūnas, 515— 
llth Si

Svetainės nuomuotojas A, Garba- 
naUskas, 1108 Elizabeth Ave.

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

I 
5

____Miestą*

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA 8U 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 rm*žą kainą. Spe
cialus klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

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

New York City
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VIETOS ŽINIOS
Ruoškitės Prie Gastoniečių 
Tag Days Rugsėjo 21-22 d.

Visos darbininkiškos Didžio
jo Nev; Yorko draugijos, kuo
pos ir kitokios organizacijos 
turi išanksto ruoštis, kad sėk
mingai galėtų dalyvauti rugsė
jo 21-22 d. masinėse “Tag 
Days,” renkant tomis dienomis 
aukas naudai mirtin teisiamų
jų ir budeliuojamųjų Gastoni- 
jos streikierių.

Teisia ' Kriaučių už Tai, kad 
Gengsteriai Jį Primušė...

štai jums pavyzdys kapita
listinės teisybės kas link dar
bininkų “demokratiškame” 
New Yorke.
• Kelios savaitės atgal, beei
nant į darbą Joe Jacobsui, na
riui kairiosios Siuvėjų Unijos, 
jį užpuolė ir žvėriškai sumušė 
kriminalistai, pasamdyti socia
listinės International Ladies 
Garment Workers valdybos. 
Nors Jacobs neturėjo progos 
nei ranką pakelti, kad apsi
ginti nuo mušeikų, tačiaus jis 

, tapo areštuotas būk tai “už 
kriminalį užpuolimą” iš jo pu
sės. Jis buvo taip primuštas, 
kad iki šiol gulėjo ligoninėje. 
Teismas turėjo įvykti pereitą 
antradienį; bet Jacobs buvo 
dar persilpnas, kad galėtų 
teisman stoti; todėl jam leista 
pagulėti Hunts Point ligoninė
je dar iki rugsėjo 30 d., o tuo
met jau bus teisiamas už tai, 
kad jis buvo sumuštas.. .

Bazaras “Daily Workerio” ir 
“Freiheit” Dienraščiams

Nuo.spalio mėnesio 3 iki 6 
d., Madison Square Gardene, 
New Yorke, bus bazaras nąu- 
dai komunistų dienraščių 
“Daily Workerio” ir “Frei- 
heito.” Moterų Darbininkių 
Taryba, Amalgameitų Maisto 
Darbininkų Unija ir kitos pro
letarinės organizacijos prane
ša, kad jos yra jau pilnai pri
sirengusios dalyvauti tame ba- 
zare. Pažymėtina, kad jame 
bus didelis daugis dirbinių iš 
Sovietų Sąjungos; tai bus dai
lės, žaidimo ir kasdieninio 
naudojimo dalykai. Yra pri
ruošta didelis parinkimas vy
riškų ir moteriškų drabužių, 
virtuvėms ir namams įvairių 
daiktų ir daug ko kito.

Lietuviai darbininkai, prisi
dėkite prie šio parengimo; au
kokite daiktų bei pinigų. Ge
rai būtų, kad mūsų darbinin
kų ir darbininkių organizaci
jos įsisteigtų savo būdeles ta
me bazare.

Kuomet visi reakcijos bul
dogai taip pašėlusiai puola 
minėtus komunistų dienraš
čius, turime išreikšti jiems sa
vo užuojautą ir suteikti mate- 
rialę pagelbą.

Policija be Priežasties 
Šaudo Juodukus

Statybos Unijų Supuvę 
Vadai—Namų Padegėjai

Šaika mūrininkų, elektrinin- 
kų, tinkuotojų ir kitų statybos 
unijų vadai, Amerikos Darbo

■ Federacijos kapitonai, versti- 
I nai ėmė kyšius iš namų sta
tyboj kontraktorių Bronxe 
ir kitose New Yorko dalyse. 
Jeigu kontraktoriai atsisaky
davo mokėti tiems vadams 
graftą, tai greit pasidarydavo 
gaisras statomuose namuose, 
sako Samuel Derfneris ir kiti 
kontraktoriai dabar prasidėju
sioje byloje Bronxe. Minėti 
supuvę unijų vadai yra kalti
nami, kad jie samdė krimina
listus uždegti tokius statomus 
namus, iš kurių kontraktorių 
negavo kyšių.

Keli metai atgal tokiais dar
bais buvo pagarsėjęs federaci
nis statymo darbų unijų “bo
sas” Bandeli'; dabar ta supu
vimo istorija pasikartoja.
, Pastaraisiais metais tie žu-| 
Tikai išveržę iki $3,000,000 iš i 
namų statymo kompanijų. O 
gaudami riebius kyšius, kaip 
jau žinoma, jie paskui atvejų 
atvejais pardavinėjo ir parda
vinėja mūrininkų, tinkuotojų, 
elektrininkų ir kitų statybos 
darbininkų reikalus.

čiamos, bet tam tikrose įstai
gose sudeginamos visos atma
tos, sušluojamos bei surenka
mos nuo Brooklyno gatvių.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
GREAT NECK, N. Y.

Pasirandavoja geras kambarys, 
garu apšildomas, su visais paranka
mais, puikioj vietoj, parankus susi
siekimas į visas dalis miesto. Gali 
atsišaukti viena arba dvi ypatus. K. 
Tishkus, 4 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. 217-19

PH I LA DELPHI Ečl AM S 1R 
ARTIMIEMS

Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 
11 kuopa rengia smagų išvažiavimą 
nedelioj, 15 rugsėjo, Burholme Par
ke. Užprašome visas drauges iš 80 
kuopos ir camdenietes iš 75 kuopos. 
Taipgi ir visus darbininkiško judė
jimo rėmėjus prašome atsilankyti. 
Vieta puiki ir visiems žinoma. Ar
čiausia privažiuoti karu num. 50, 
Fox Chase, 5-ta gatve. Kviečia ko
misija. ' 217-19

NEWARK, N. J.
L. D. S. A. 10 kuopos susirinki

mas bus pėtnyčioj, 13 rugsėjo, pas 
drg. Žukauskienę, 566 S. Clinton 
St., East Orange, N. J. Pradžia 8 
vai. vakare. Visos nares atsilanky
kite, vra svarbių reikalų. Org. O. 
Stand ienė.

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, tokioje 
vietoje, kur biznį galima daryti su 
gražiu pelnu. Ypatingai gera vieta 
del Lietuvių. Homestead Restaurant, 
155 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Kaina tikrai jums prieinama.

217-19
PARSIDUODA restoranas. Geros i- 

plaukos. Parduosiu už labai pri
einamą kainą. 52-20 Flushing Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 2565.

217-19
PARSIDUODA užeiga, biznis geras 

ir gera proga: pirkti. Pardavimo 
priežastis—savininkas delei nesvei
katos išvažiuoja i šiltą kraštą. B. 
Paul. 13?; Brunswick St., Jersey City, 
N. J. 217-19

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Lorimer Street417

Pavalgius čia jnalonu būti, pasišne. 
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin 
šit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

Raudonasis Sekmadienis
Ateinantis sekmadienis, rug

sėjo 15 d., bus “Raudonasis 
Sekmadienis,” pašvęstas Ko
munistų Partijos narių mobili
zavimui rinkti piliečių para
šus. Tie parašai reikalingi, 
kad galima būtų įdėti Pąrti- 
jos kandidatus į balsavimų są
rašus šiuose rinkimuose mies
to valdybos ir kitų valdininkų. 
Kiekvienas Komunistų Partijos 
narys Brooklyne ir abelnai Di
džiajame New Yorke tą dieną 
turi atsilankyti į savo sekcijos 
raštinę 9:30 vai. iš ryto, kad 
dalyvaut parašų rinkimo kam
panijoj..

Iš vienos pusės, tas darbas 
šiemet yra sunkesnis, negu pir
miau. Mat, žydų sionistai ir 
juodašimčiai socialistai užkūrė 
bjauriausią bataliją prieš ko
munistus, sąryšyje su Palesti
nos arabų kova su žydų bur
žuazija, Anglijos imperializ
mo tarnaite Palestinoje. Da
roma pogromai ir ant komu
nistams pritariančių negrų. 
Todėl,,iš savo pusės, komunis
tai turi parodyt juo didesnio 
pasiryžimo, o tikslas bus pa- 

' siektas.

KLAIDOS ATITAISYMAS••

Gerai nenugirdus pranešimo 
£«, per telefoną, vakarykščiame 

numeryje buvo išspausdinta, 
kad lietuviška radio programa 
bup skleidžiama rugsėjo 17 d., 
g WBCH radio stoties, o tu- 
tėjo būti iš WPCTI stoties.

BROOKLYN PARAMOUNT
* Flaibush, ties DeKalb, Brooklyne

Policmanas Wm. Bourbon 
be jokios tikros priežasties nu
šovė juoduką Vincentą IIol- 
berta, automobiliu garažo dar
bininką, 59 W. 133rd St., New 
Yorke.

Pervežant savininko auto
mobilių iš vieno garažo į ant
rą, jis truputy užkliudė kitą 
automobilių gatvėje, tačiaus, 
jam jokios žalos nepadarė. 
Juoduką už tai užpuolė polic
manas begailestingai buože 
daužyti. Juodukas pabėgo į 
vienų namų skiepą. Policma
nas atsivijo ir mirtinai jį pa
šovė. Ant rytojaus juodukas 
mirė Bellevue ligoninėje. Ir 
prie jo nebuvo prileidžiama 
jokie giminės nei pažįstami, 
iki jis numirė.

Negrai jaunuoliai, studentas 
Ralph Baker ir jo draugas 
Wm. Fontaine atsisėdo šalia 
policmano Walter Lowe’o, ap
sirengusio paprastai civiliais 
drabužiais, Fulton St. elevei- 
terio traukinio vagone. Polic
manas pasijuto baisiai nuže
mintas, kad juodukai drįsta 
sėstis greta jo. Paskui, jiems 
išeinant iš traukinio, tas tvar- 
kadaris norėjo juodukus areš
tuoti; kuomet jie nepasidavė, 
jis ėmė šaudyti, perverdamas 
kulka Bakeri, kuris dabar ran
dasi St. John’s ligoninėje, 
Brooklyne, ir mirčia vaduoja
si. Pašautojo draugas areš-f 
tuotas. Vien už tai, kad jub- 
daspalviai turėjo drąsos atsi
sėsti šalia balto niekšo polic- 

kmano.
Tokių žvėriškų pasielgimų 

iš policijos pusės su juodukais 
būna beveik kasdieną.

Vienatinė negrų teises gi
nanti politinė organizacija, tai 
yra Komunistų Partija, kuri, 
todėl, gauna vis daugiau pri
tarimo tarp juodaspalvių dar
bininkų.

Prof. Scott Nearingo Kursai 
Workers Schoolėje

Workers Schoolėje, 26 Un
ion Sq., New Yorke, profeso
rius Scott Nearing duoda kur
są pamokų apie “Amerikos 
Imperializmo Išsivystymą,” 
trečiadienio vakarais nuo 8 :30 
iki 9 :30. Jis yra vienas iš ga
biausių mūsų mokytojų.

Kiekvieną trečiadienio va
karą, nuo 7 iki 8:20 vai., 
Scott Nearing dėsto apie “So- 
ciales Įstaigas Kapitalizmo 
Gadynėje.”

Lavintis reikia kiekvienam 
komunistui ir norinčiam pa
žangos proletarui. Ir bile vie
nam labai naudingos būtų tos 
pamokos. Rašykitės į Workers 
School, kursus.

Visi Kriaušiai Dirbtuvių 
Čermanai, Tėmykite!

12 d. rugsėjo, kaip pusė po 
šešių vakare, bus visų New 
Yorko dirbtuvių čermanų su
sirinkimas, Webster Hali sve
tainėj, 11 th St. and 3rd Ave. 
Stengkitės visi laiku šiandien 
pribūti, nes bus labai daug 
naujo pranešta apie Amalga
meitų unijos padėtį.

\ J. Buivydas.

PLYMOUTH IR WILKES-BARRE 
A PIEL INK EI

L. D. S. A. 5.3 kuopa rengia šau
nų pikniką nedelioj, 15 rugsėjo, ant 
Radzvilos ūkės. Vieta puiki ir vi
siems žinoma. Del šokių yra plat
forma, o ant platformos grieš gera 
orkestrą Įvairius šokius. Bus ska
nių valgių ir gėrimų. Taipgi turė
sime klamsų ir clam chowder. Kvie
čiame visus atsilankyti ir pasilinks
minti. Rengėjos. 217-18

DETROIT. MICH.
A. L. D. L. D. 52 kuopos susirin

kimas bus nedelioj, 15 rūgščio, I. 
A. S. svetainėj. 24th St. ir Michi
gan Ave. Pradžia 10 vai. ryte. Vi
si nariai malonėkit atsilankyti, tu
rime labai svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskit ir naujų nariu. Sekr. V. 
Geraltauskas. ‘ 216-17

PHILADELPHIA,PA.
Svarbus A. Ž. V. D. susirinkimas 

bus pėtnyčioj, 13 rugsėjo, 8th St. 
ir Fairmount Ave. Pradžia 7 vai. 
vakare. Visi vaikučiai malonėkit 
atsilankyti, nes bus išduota rapor
tai apie veikalų suradimą , ir kitką, 
ką turėsime veikti atvėsus orui. Pa
geidaujama, kad visi vaikučiai da
lyvautu ir naujų atsivestų, nes du 
susirinkimai buvo praleisti delei ši
lumos. Komisija. 216-17

PHILADELPHIA. PA. 
Gražūs Vakarėlis

Darbininkiškų Organizacijų Bend
ras Komitetas rengia šaunu vakarė
lį subatos vakare, 14 rugsėjo, Lietu
vių Liaudies Name, N. E. kampąs 
8th St. ir Fairmount Ave. Šis va
karėlis bus dar pirmas po vasaros 
sezonui, todėl kviečiame visus atsi
lankyti ir smagiai laiką praleisti. 
Bus puiki muzika, Įvairiu pamargini- 
mų, skaniu gėrimų ir užkandžiu. Tat 
nepraleiskit šios progos. Kviečia 
rengėjai. 216-18

Degins Visas Atmatas
Nuo šio laiko, kaip praneša 

gatvių departmento galva, ne
bus niekur į jūrų vandenį ver-

|Į. . SPORTAS
...........:....................... ........................................

POŽĖLOS RISTYNĖS 
BROOKLYNE, RUGS. 17

DETROIT, MICH.
A. P. L. A. 47 kuona rengia pirmą 

ir šaunų pikniką nedelioj, 15 rugsėjo, 
Price Grove Parke. Prasidės 10 vai. 
ryte ir tęsis iki vėlumos. Gera lie
tuviška orkestrą grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Kviečiame vi
sus atsilankyti ir smagiai laiką pra
leist’. O tnomi pnremsite A. P. L. 
A., kuri vietos lietuviams žinoma 
kaipo centralizuota pašelpos drau
gija. Taipgi bus priimami nauji na
riai į A. P. L. A. 47 kuopą, kuri 
gerai gyvuoja, turi apie du šimtu 
narių. Tat nepamirškite atsilanky
ti ir įstoti į A. P. L. A. Rengėjai.

216-17

ELIZABETH, N. J.
Išvažiavimas į laukus įvyks nede

lioj, 15 d. rugsėjo, Kenilworth, N. J., 
no medžiais, panrastoj vietoj, kaip 
kitais metais. Jeigu tą dieną lytų, 
tai parengimas įvyks L. D. P. Kliu- 
be, 69 S. Park St.. Elizabethe. Vi
si ir visos dalyvaukite. Įžanga dy
kai. Rengėjos. . 216-17

50c iki 1 P. M. Sekmadieni

štai kitas visa-žvaigždinis šūvis! 
Pažiūrėkite j juos. Walter 
Huston, Charles Ruggles ir 
Claudette Colbert veikale.

“THE LADY LIES”
(Ponia Meluoja)

Paramount’© smagi visa-kalbė ko
medija, kaip jos daro ir kodėl tai 
daro — New Yorko apartmentinis 
gyvenimas pačiam pašėlime!

Tas karštakraujų melodijų meist
ras,

PAUL ASH ir jo genge, žavins 
jus su savo muzika ir asmenybe.

“5 ir 10 FOLLIES”
Jack Partington’s Publix Veikalas. 
Nuolatinis smagumo kermošius! 
BOB WEST darantis muziką su
judinančia daina! Paramount© 
GARSINĖS ŽINIOS!

BROOKLYN PARAMOUNT
------- -

Penki Išplėšė $4,600
Penki plėšikai, įėję su re

volveriais, išplėšė $4,600 iš 
raštinės Crown Dyeing and 
Bleaching Kompanijos, 219 
Morgan Ave., Brooklyne, už 
penkių minučių po to, kai tie 
pinigai buvo iš banko atnešti 
apmokėjimui darbininkams al
gų. Tuo tarpu raštinėje bu
vo septynios mergaitės tarnau
tojos ir trys vyrai. Visi buvo 
sustatyti palei sieną ir, sulig 
plėšikų paliepimo, laikė augš-r 
tyn iškėlę rankas, kuomet plė
šikai darbavosi, jieškodami pi
nigų, kuriuos jie suradę pasi
čiupo ir automobiliuje pabė
go. Visa tai įvyko, kuomet 
už sienos dirbo suvirš 125 dar
bininkai.

Rugsėjo 17 d., ateinantį ant
radienį, gerai žinomas lietuvių 
ristikas Karolis Požėla turės 
imtynes, iki pergalės, su Vo
kietijos drūtuoliu Hans Baue- 
riu, New Ridgewood Grove 
svetainėje, ties Palmetto ir 
Nicholas Ave., Brooklyne.

Vokietys 15 svarų sunkesnis 
už Požėlą; bet pastarasis yra 
pagarsėjęs savo ristikišku iš- 

rsilavinimu ir apsukrumu.
Ristynių promoteris Rudy 

Miller praneša, kad apie vi-, 
durį spalio mėnesio toje pat 
vietoje turės ristynes Richar
das Schikat, prūsų lietuvis, da
bartinis pripažintas pasaulio 
ristikų čampionas.

JCK.

CLEVELAND, OHIO 
Bendras Collinwoodiečių Išvažiavimas 

A. L. D. L. D. 190 ir S. L. A. 362 
kuopos rengia bendrą išvažiavimą, 
kuris jvyks rugsėjo 15 d., Metropo
litan Parke. Išvažiavimas komisijos 
sutvarkytas sekamai: (1) 12 vai. vi
siems pataria būti nurodytoj vietoj, 
(2) kad kiekvienas dalyvis atsivež
tų savo pietūs, (3) 3 vai. po pietų 
visi bendrai susidėję valgysime pie
tus ir 5 vai. kursime ugnį ir kep
sime Weenerius ir marshmellons, o 
visą kitą laiką praleisime į vairiems 
žaislams. Kviečiami visi atsilankyti. 
Mašinoms važiuoti Euclid Ave. iki 
Highland Rd., pasukę Highland Rd. 
tuoj rasite tą vietą. Gatvekariais 
važiuokite Euclid Ave., E. Cleveland 
karais iki Ivanhoe Rd., nuo ten im
kite busą; išlipę Highland Rd., tuoj 
rasite minimą vietą. J. Žebrauskas. 

216-17

REIKALAVIMAI
. M-*—* M— ai—<■—-1—- M —M —— M—M —. M >*»■■ —. M —

BALSO IR MUZIKOS
STUDIJA

REIKALINGA merginų prie gero 
darbo. Atsišaukite: J. Eisenberg

Co., 55-57 Montrose. Ave., Brooklyn, 
N. Y. Tel. Stagg 3456. 217-19

Taipgi Pirmos Klesos Chorvedys
Myron Korykora jau Brooklyne. Ji
sai atidarys savo STUDIJĄ rugsėjo 
15, 1929, po num. 417 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Visi yra kviečiami 
ateiti ir susitarti apie mokinimą.

RACHUN BROTHERS
263 Kent Ave., Brooklyn, N. Y. 

MAGIŠKI DAIKTAI 
PINIGŲ LOŠĖJAMS!

Vaktuokite gudrių kaziminkų trik- 
sus. Prof. Kitras’ nauja knyga iš
aiškina, kaip kaziminkai savo trik- 
sus padaro. Kaina $1. Mažai jau 
tebeliko. Pirmutine knyga, kuri taip 
išaiškina viską. 217-29

PA R S11) UO D A LI ET U VIŠK A S 
RESTORANAS

Visai pigiai galima pirkti resto
raną, puikiai naujai Įtaisytą, su vi
sais parankumais, geroj vietoj, lietu
viais ir kitom tautom apgyventą. 
Biznis įdirbtas, galima daryti gerą 
pragyvenimą. Pardavimo priežastis 
—savininko nesveikata. Pasinaudo
kite proga, ir greit atsišaukit. Mrs. 
O. Tamolevičienę, 92 Lawrence St., 
Lawrence, MassJ 216-21

PARSIDUODA ' fotografijų studija, 
labai geroj vietoj, daugiausia lietu

viais apgyventa, biznis įdirbtas per 
50 metų, viskas puikiai įtaisyta. 
Pardavimo priežastis—savininkas iš
važiuoja į Europa. B. A. Zinis, 499 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 8383 arba Jamaica 7394.

(213-218)

PARSIDUODA restoranas, geroj 
vietoj, prie vandens, daug laivų 

prieina. Pietus darome del 200 žmo
nių. Atvažiuokite laike pietų, tai 
pamatvsite, kad daroma geras biz
nis. Taipgi parsiduoda 6 šviesūs ir 
fornišiuoti kambariai. Galima pirk
ti atskirai. Pardavimo nriežastj su
žinosite ant vietos. W. Mitchell. 420 
West St., near 11th St., New York. 
N. Y. 194-220

REAL ESTATE: Namai, Žemė
TĖMYKIT, PARSIDUODA

PUIKI FARMA PIGIAI
Farma arti cementinio kelio 

(state road). Gori marketai, mo
kykla, bažnyčia, bankos tik viena 
mylia tolumo nuo farmos. Farma 
užima 105 akerius žemės; 70 akerių 
ariamos. 35 akeriai ganyklos, 5 ake- 
riai pyčių ir kitokių vaisiniu me
džių. Viskas auga kuo geriausia. 
Visa ūkė užtverta drūta dratine tvo
ra. Budinkai geri, su naujais sto
gais. Stuba 7 ruimų. Vanduo stu- 
boj ir tvarte. Tvarte randasi 2 ark
liai. 7 karvės ir 4 veršiai. 150 vištų 
ir kitokiu paukščių. Viskas parsi
duoda sykiu su farmos visais Įran
kiai ii’ mašinoms už $4,600. Reikia 
įnešti $2,000. Kita suma liks ant 5 
ar 6 nuošimčio. Priežastis pardavi
mo yra, kad likau našlys ir vienam 
nesmagu gyventi. Kas prirodys kup- 
čių arba pirkėją, aplaikys $200 atly
ginimo už savo darbą. Atsišaukite 
šiuo adresu: Mr. Frank Bartaszius, 
R. F. D. No. 4, .Ulster, Pa. 216-29
PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 

tik 3 menesius valioti. Parsiduo
da labai pigiai. Kas nori, gali ir 
kambarius randavoti, randa tik 
$20.00. Savininką galima matyti 
rytais iki 10 vai., o panedėlyj per 
visą dieną. J. Grice, 40 Johnston 
Ave., Kearney, N. J. (199-227)

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
Ford—$460, Chevrolet—$525, seni 

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York

Tel., Triangle 1450 •
Lietuvis Fotografas Į

IR MALIORIUS

Darbą atlieku
Kreipkitės

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a - 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kra javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai 
šiuo ^adresu:

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numinfsius 
ant visokių kapinių; par samdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

3.

DR. A. L. CEASAR
; DAKTARAS IR CHIRURGAS
Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
les. Naujausi Diagnoze ir Gydy
mo būdai.

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

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki

t.----------------------------------------------
| Telephone, Stagg 4409

I A. R4DZEV/ČH/.S
GRABORIUS u

į (Undertaker) n

4416 Metropolitan Avenue

I(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Juniper 7646
RALPH KRUCH *

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MA SPETH, N. Y.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumeriy. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.

Jie dabar laiko daugeliui 
žinomą

REPUBLIC LUNCH
475 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

Puikus pasirinkimas daržovių, mėsiškų ir 
pieniškų valgių. Turime puikų patyrimą 
gaminime pirmos klasės lietuviškų ir Ame 
rikoniškų valgių.

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg 

j. levanda 
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

Jūs pažįstate mus, mes pažjstame jus, bet

užeiga
jau senai matžmžsi. Būtų linksma pa«i- 
matyti.

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

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




