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Mūsų Organizacijų ir 

Spaudos Vajus.
Dar Apie Prakalbų Ren

gimą.
Daugiau Skaitykime.
Rodosi Paviršutinumas.
Kritikuokimės? Bet Nesi- 

kabinekime.

Artinasi mūsų spaudos ir or
ganizacijų vajai. Ar mes ruo
šiamės ištikrųjų prie vajų, 

dftiip, kaip kiekvienas revoliuci- 
' nis darbininkas, revoliucines or- 
ganizacijos kareivis, turi atlik
ti savo uždavinį? Ne. Kiek 
teko patirti, iš pereiti; metų vi
sų vajų, tai tik maža -saujale 
draugų ir draugių darbavosi. 
Kiti savo revoliucines plunks
nas padengė tam tikrais išsisu
kinėjimais. Ar taip bus daro
ma ir šiais metais? Tenka pa
laukti.

Reikia pasakyti, kad mes ne
išpildome savo uždavinių kaip 
reikia. ALDLD. vajus būna 
spalių mėnesį, visi apskričiai 
rengia maršrutus. Bet rengia 
tik del papročio, o- ne del to, 
kad padarius prakalbas sėkmin
gomis, ir kad tą mėnesį dirbus 
gavimui narių į organizaciją. 
Dirbt reikia ne tik dieną, kada 
būna prakalbos kolonijoj, bet 
tui’ime veikti visas dienas ir vi
si turim rūpintis, kad gauti po 
vieną ar daugiau narių į orga
nizaciją. Jei mes visi rūpinsi
mės organizacija, tai pasekmės 
bus geros. Tas pats uždavinys 
turi būti ir su spaudos vajum: 
visi ir visos turime pasidarbuo
ti gavimui “Laisvei“ ir “Vil
niai” skaitytojų.

Jack P.

Atvirai turime prisipažinti, 
kad smarkiai nyksta mada 
skaitymo iš tarpo lietuvių dar
bininkų. Tiesa, nemažai skai
to laikraščius, ir dar brošiūras, 
)bet kaip su skaitymu knygų ?

■ Dalykai stovi prastai. Daugelis 
t laiką praleidžia šiaip kur, vie

toj gilinti žinojimą, skaityti le- 
ninistines-marksistines 
Tai vis apsileidimas, 
augti protiniai.

knygas, 
nenoras

atsilie-Pasekmė neskaitymo 
pia j mūsų judėjimą. Vadovau
jami draugai darosi paviršuti
niai. Kiti nebesupranta judėji
mo teorijos, o be teorinio išsi
lavinimo daroma aibės klaidų 
praktiškam veikime. Tiesa, 
studijavimas negali pavaduoti 
veikimo, praktiško kasdieninio 
darbo. Bet taip pat tiesa, kad 
leninizmo-marksizmo pažinoji
mas yra būtina sąlyga tikrai 
naudingo, tikrai išnašaus revo
liucinio darbo.

Well, ateina šaltesni orai. 
Pagalvokite apie skaitymą kny
gų • • •

Savikritika yra būtinas da
lykas. Be jos neprašalinsime 
iš mūsų veikimo ydų, nenugalė
sime dešiniųjų nukrypimų. Bet 
tai turi būti kritika, o ne kabi
nėjimasis prie žodžio, prie as
menų. Tankiai mėgstame su
rikti, “tas ir tas permirkęs bur
žuazine ideologija,“ “tas ir tas 
sudešinėjęs iki gyvo kaulo” — 
ir viskas. Tai ne kritika.

Draugas suklydo * Veikime. 
Nurodykime, kur, kaip ir kada. 
Kitas parašė su “būržuaziąiu 
raugu“. Pacituokime jo raštą, 
nurodykime, kur ir koks tas 
“raugas” yra. Kalbėkime apie 
dalyką, o ne apie ypatą. Ši
taip mokinsimės, tiesinsime sa
vo liniją, kovosime prieš klai
das, auklėsime darbuotojus.

Komunistas.

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.
♦
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Raudonosios Armijos šau
tuvų Balsai Jau Girdisi 

Changshoj
SHANGHAI, Chinija. — 

Pranešama, kad Chinijos 
Raudonoji Armija jau visai 
arti miesto Changsha. Taip 
ji arti, kad šautuvų balsai 
aiškiai girdisi mieste. Bur
žujams visos blusos užmirė, 
nes miestas bile valandą gali 
patekti komunistams. Turčiai 
risčiomis nešdinasi iš miesto, 
o varguoliai ištroškusiai, lau
kia išgelbėtojų raudonarmie
čių.

Komunistų pasisekimas 
baugina militaristus. Man- 
džurijos valdonas generolas 
Chang Hsuehling vėl išleido 
pareiškimą tuo reikalu. Jis 
dabar sako, kad jis griežtai 
nereikalaująs Chiang Kai- 
sheko rezignacijos, bet toli
mesnis karo tęsimas priklau
sysiąs nuo pastarojo. Girdi, 
visi kiti generolai, kurie su
daro naują Peipingo valdžią, 
pilnai sutinka liautis tarpu- 
savyj kariavus, idant atmu- 
šus komunistus.

Nauji Algų Kapojimai
Visoje Amerikoje

Taip vadinama “darbo 
diena” praėjo. Buržujai 
sveikino fašistinius Ameri
kos Darbo Federacijos va
dus, o pastarieji saldliežu- 

ivavo pirmiesiems. Bet dar
bininkų bėdos dar padidėjo. 
Pradėtas visur naujas algų 
kapojimas dar dirbantiems 
darbininkams. Iš visų kraš
to šalių plaukia žinios apie 
algų kapojimus.

Komunistai sakė teisybę. 
Jie ruošė bedarbių demon
stracijas rugsėjo 1 d. ir nu
rodė, kad laikai dar pasun
kės, ne tik bedarbiams, bet 
ir dirbantiems. Buržuazija 
yra pasiryžus nugalėti krp 
zį nauju užpuolimu ant dar-1 
bininkų klasės. Socialfašis
tai iš Socialistų Partijos ir 
fašistai iš Amerikos Darbo 
Federacijos darbdaviams 
padeda šitame darbe. Jie. 
dar nė piršto nepajudino 
kovai už bedarbių apdrau- 
dą. O Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai prižadėjo 
valdžiai, kad jie nešauks 
darbininkų į streiką prieš 
algų kapojimus.

I

Pagavo Žuvį 456 Svarą

, Seabri£ht, N. YA-rį Gilių
jų ] jūrų žvejai Larsen ir 
Muhson pagavo / ■ rdt&L: kur 
užeinamo dydžio žuvį, kuri 
sveria 456 sv. Daug vargo 
turėjo, kol ją nugalėjo. Sa
koma/ kad net tris myliaš 
žuvis vilko žvejus, kol naba
gė pasidavė.

Anglijos Socialfašistai Stoja už Gynimą 
Imperialistinių Interesą

LONDONAS.— Socialfa- 
šįstų vadovaujamas ' darbo 
unijų kongresas užgyrė re
zoliuciją, atvirai ginančią 
Anglijos imperijos intere-. 
sus. Joję reikalaujama, 
kad Anglijos kolonijos dar 
kiečiau būtų prispaustos po' 
Anglijos letena, idant išsi

laikius lenktynėse su kito-

mis šalimis. Ypatingai biz
nio reikalais kolonijos turi 
būt po globa Anglijos.

Susirinkę socialfašistai 
negalėjo pakęsti komunistų, 
kurie buvo galerijoj ir pa
smerkė “darbo”., partijos -w-x t *• A • • L Z T*

Laisve
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SOVIETŲ SĄJUNGOS KOMUNISTŲ PAR
TIJOS ATSIŠAUKIMAS DELEI 

PASKUBINIMO GAMYBOS
Komunistai Leidžia Visą Darbą per Kritikos Šerengą, Taiso 

Klaidas, Naikina Trūkumus. Tas Galima Tiktai Proletari- 
nėj Valstybėj, kur Kūrybos Darbe Įtraukiąs Plhčios Liau
dies Masės. Manifestas Aiškiai Nurodo Rolę ir Pareigas 
Komunistą. " ' j ;

sąmonę pla-tinę sąmonę, 
taus kolektyvio darbo. Štai 
kame vaidmenis Komunistų

Tame darbe taip pat turi 
būt sumobilizuotos darbo

MASKVA.—šiomis dieno
mis Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos Centrali- 
nis Komitetas išleido platų 
manifestą į partijos narius 

I ir į visą darbininkų klasę.
Manifestas liečia vykinimą unijos. Tame darbe turi' pa- 
Penkiu Metu Plano.

Visųpirma Komitetas nu
rodo, kaip didelės reikšmės 
'yra augimas Sovietų pra
monės ir kilimas žemės 
ūkio. Nuo to gerėja būklė 
visos plačios liaudies. Bet 
paskui iškeliama aikštėn 
trūkumai kūrybos darbe. 
Kai kuriose pramonės šako
se Penkių Metų Plano vyki- 
nimas šlubuoja, atsilikęs. O 
tuojaus prasidės treti metai 
plano vykinimo.

Komitetas smarkiai kriti
kuoja visus trūkumus. Nu
rodo, kad esama tokiu pra
monės direktorių, kurie Vel
kasi paskui progresą, truk
do darbą. ; Esama ir tokių, 
kurie atvirai 
sabotažuoja darbą.

sinerti Jaunieji Komunistai.
Vyriausi Uždaviniai

Pabaigoje manifesto Ko
mitetas nurodo tuojautinius 
ir būtinus uždavinius vi
siems Komunistų Partijos 
nariams. Tie uždaviniai 
yra:

1. Visuotinas mobilizavi
mas Komunistų Partijos 
spėkų, darbo unijų, Jaunų
jų Komunistų, urmininkų 
pilnam pravedimui Penkių 
Metu Plano nuskirtu laiku.

2. Sudrūtinimas discipli
nos darbe ir pakėlimas dar
bo išnašumo.

3. Aksįinimaš senųjų .spe
cialistų ir lavinimas naujų.

ir begėdiškai ■ 4. Nusakus suorganizavi- 
Tai mas •' pristatymo darbinin- 

kontr-revoliucines šiukšlės, kanas maisto ir drapanų. 
Jas reikia nemielaširdingai 5. Spaudos pasiryžęs kė- 
šluoti. iimas aikštėn trūkumų , ir

Pilnam . ir sėkmingam i nagelba organizacijoms at- 
Penkių Metų Plano prave
dimui gyveniman reikalin
ga mobilizacija visos darbi
ninkų klasės, šiam turi va
dovauti komunistai — sako 
manifestas. Būtent, jie turi 
stovėti priešakyje, duoti pa- apsidirbti 
vyzdį didžiajai masei, ’ 
traukti į darbą tą masę, ak- lystes turės 
stinti ją, kelti joje komunis-'mokėti.

sekmingam i pagelba organizacijoms 
ano prave- likti savo uždavinius.

6. Tuojaus prašalinti at
slūgimą gamyboje, nekliu
dant darbininkų vakacijų.

Aiškus dalykas, kad So
vietų valdžia mokės greitai 

‘ T su sabotažnin- 
kais. Jie už savo krimina- 

skaudžiai už-

Amerikos Darbo Federacijos Socialfašistai 
Melagiai Anglijoje

LONDONAS.— Anglijos 
darbo unijų kongrese daly
vauja ir Amerikos Federa
cijos du atstovai—Manniriį 
ir Malvy. Jie, sakė prakal
bas “varde Amerikos ddifbi- 
ninjcų.” , Bęt kiekvienas1 jų 
žodis, tai bjaurus melas. 
Pavyzdžiui,^ jie'sakė, kad 
Amerikoję bedarbių armija 
svyruoja tarpe 3 ir 5 milio-

milionų. , Malvy gyrėsi, 
kad bedarbės klausimas A- 
merikoje esąs sėkmingai iš; 
rišamas ■ nesikišant politi- 
kon. .

■ Taip, ^išrišamas”, :;kad 
vis didesnės ir didesnes ma
sės metama; iši darbo, <. Mąl- 
vy gihiasi, kad D, Foderaci- 
jbs biurokratai nesikiša pp- 
litikon, o tuom tarpu jię se

nų,'o kuomet visi žino, kądlka paskui demokratus-ir re-•ILLjj M xy.L4vJ.111 V v VIOL zSLIUJj I iycv JJcLoLy.Lll C

ta armija baigia siekti 101 publikomis.
•----m , i ■ •..................... ................... ................ ......

Jieško žuvusio New Yorko 
‘ Teisėjo i ■

Kažin kur dingo teisėjas 
Crater. Jau mėnuo laiko, 
kaip niekas-nežino, kur jis 
randasi. Policija sušilus 
jieško... ■ ■ ' ;.

Teisėjas Crater turi 
sarnamį ties Augusta, 
Paskutiniais- laikais 'jis 
maišėsi.

'Berlynas.—Vokietijos
n 4* ft A rX r. 1 r z-G L zx 1

Baisi Audra Naikina Vis
ką Santo, Domingo j

Vakar pranešta, kad Santo 
Domingoj* užėjo negirdėta au
dra, kuri begailestingai ver
čia stogus ir triuškina telefo
nų stulpus. Audra lekianti 
150 mylių į.valandą. Tai dar 
negirdėtas greitumas., 

' Bijomasi, kad audroje žus 
idaug žmonių ir daug turto 
bus sunaikinta. Platesnių 
pranešimų laukiama. Susi
siekimai labai sutrukdyta.

Taip pat pranešama, kad 
šita audra atsiaučia linkui 
Floridos.

Santo Domingo guli ant 
salos Atlantiko Okeane. Tai 
vieta, kurioj tankiai siaučia 
baisios audros.

Santo Domingo yra respu
blika, bet tik iš vardo. Kaip 
Cuba, taip Santo Domingo 
turi apžioję Amerikos impe
rialistai.

Hooveris pas Bankierius 
Ir Darbin. Pardavikus
WASHINGTON.— Prezi

dentas Hooveris gavo ir 
priėmė užkvietimą kalbėti 
Bankierių Susivienijimo 
kongrese Clevelande, ir su
važiavime Amerikos Darbo 
Federacijos, kuris įvyks 
Bostone. Jis žada pareikš
ti savo nuomonę • krizio ir 
bedarbės klausimu.

Bąnkierių kongrese Hoo
veris garbihs. bąnkierfuš, o 
fašistinių Amerikos . Darbo 
Federacijos ,vadų susirinki
me jis pagirs tuos,pardavi
kus.

Va-
Me. 
ten

mi- 
valdžią. Pakviestą jo ”di- nisteriš; paskelbė, kjad jis 
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Jicija išmetimui komunistų, mą bedarbiams paŠelpos.

Darbininkai Visą Šalių, Vienykite*I

Jūs Nieko Nepralaimesite, Tik Re

težius, o Išlaimesite Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XI!
0

‘DAILY WORKERIS’ IŠKĖLĖ 
HEARSTO LAIKRAŠČIU ŠUNYBES 

PRIEŠ SOVIETU SĄJUNGĄ

AIKŠTĖN

Pasirodo, kad Hearsto Geltonlapiai Savo Kovoje prieš So 
vietų Sąjungą Priėjo prie To, jog Begėdiškai Vogė 
Klastavo Paveikslus. Tai dar Vienas 
Buržuazija Mobilizuoja Opiniją prieš 
Respubliką.
Rugpjūčio 31 d. Hearsto 

geltonlapiai ats p a u s d i n o 
baisų paveikslą, kuriame pa
rodoma šeši pakarti žmo
nės, tarpe kurių yra dvi 
moteriškes. Didžiausiu ant- 
galviu paskęltya, kad šis pa
veikslas parodas, kaip So
vietų Sąjungos “čeką” ka
rianti “nekaltus” žmones.

Komunistų dienrašt. “Dai
ly Workeris” pradėjo tyri
nėti, iš kur tie geltonlapiai 
ištraukė tokį paveikslą. Ir 
surado. Ogi šis- paveikslas 
yra paimtas iš knygutės,
čeko-slovakų išleistos, “The] rikoje.

Trail of the Hun in 
tria-Hungary.” \Šitą 
ra išleido Pittsburgho 
ko-slavai tuojaus po 
linio karo, kurioje 
ma, kaip Austrijoj- 
joj čeko-slavai ’ yra 
mi ir žudomi, 
randasi ant 20 p

Dabar šitą paveikslą 
Hearsto geltonlapiai paėmė, 
truputį aptrypė, ir paskel
bė, jog esąs vaizdas is So
vietų Sąjungos. Tai prie 
tokio šuniško darbo nusmu
ko buržuazinė spauda Ame-

pasau 
parodo

ra karia- 
Paveikslas

TRYS SENATORIAI REIKALAUJA SOVIETŲ . 
VALDŽIOS PRIPAŽINIMO BE SĄLYGŲ

NEW YORK, N. Y.—Iš Senatoriai pasakoja, kad
Sovietų Sąjungos sugrįžo jie niekur nematė kalinių

Barkley iš ? Kentucky, Hr 
•Norbeck iš South Dakota. 
Jie ten išbuvo du mėnesiu 
ir daug vietų apvažinėjo. 
Visi" trys stebisi Sovietų 
Sąjungoj daromu ekonomi
niu progresu ir reikalauja 
Sovietų valdžios pripažini
mo.

Senatorius Wheeleris. sa- 
žuvo, o septyni smarkiai ap- j ko, kad Amerika 
degė motoriniame laivelyje. 
Sakomu, kad gažalinas eks- 
plodavo ir suplėšė laivelį su Jis, žinoma, neužgiria pa- 
■nelaimingais žmonėmis. / čios Sovietų sistemos. Kaip

ikaip Čia Amerikoj pa 
ja spauda. Jie taip .pat su* 
tinka, kad Penkjų Metų 
Planas bus pravestas 
mingai.

sek

ŽINly-ŽINELES
North port, L. L—Vienas

netenka 
daug milionų dolerių vertės 
biznio delei nepripažinimo.

Didelis Žemės Drebėjimas 
; Iš Burmos > į pranešama, 
kad ten įvyko didelis žemės 
drebėjimas. ■ Netoli miesto kus. 
Tyapon ištisi sodžiai sunai
kinta, daugybė žmonių 
likta benamiais. Nieko 
sakoma apie, žuvimą.

pa
ne-

■ Madrid, Ispanija.— Kari
niai manevrai ore prarijo1

čios Sovietų sistemos. Kaip 
visi buržujau taip jis prie- 

Hartford, Conn.— Šiame i šingas komunizmui. '
mieste eina Connecticut val
stijos Darbo Federacijos su- kad, jis vykęs Sovietų Są- 
■važiąvimas. Susideda di-1 * 
džiumoje iš unijos lyderių.
Susirinkę darbininkų parda- 
vikai diskusuoja ne xbedar- 
bę ir darbo žmonių būklę, 
bet kaip panaikinti sausąjį 
įstatymą.

Madrid, Ispanija.— DatF 
gelyje Ispanijos miestų siau
čia didelį darbininkų strei
kai. San Šėbastiah rhieSto 
policija žvėriškai Užpuolė 
streikieiiius žuvininkus ‘į1 ir 
vieną jų ant pietos ftūdėjo. 
Almerijos { miesto : tarybos 
nariai tapo' šuareštubti1, nes 
jie pritaria darbininkams. 
' Barcelonoj - policijosspė
kos padvigubintoms, idant nu
malšinti statybos darbinin-

Senatorius Barkley sako,

Atsivertė Didžiausias 
vietų Priešas

Patriotinės “ 
Apsaugos Lygos” 
tas Menken irgi 
Europos. Tai buvo 
miausias komunistų ir 
vietų valdžios 
priešas. Bet dabar 
kad jis atmainė . savo 
monę ir stoja už 
mą. Jis sako: “Mes 
me galvą įkišę į 
Amerikos žmonės 
kas ištikrųjų dedasi 
tų Sąjungoje ir kokioj 
mėj tenai varomas k 
darbas.”

Matote, didžioji

So- *

Nacionalės 
’ preziden-

nuoz

sakosi

pnpazini-

jungon su daugybe visokių 
prietarų prieš Sovietų val
džią. Bet dabar turįs per
mainyti savo mintį. Pir- 
niiau buvęs priešingas So
vietų valdžios pripažinimui, 
o dabar stoja už pripažini- ja nugali vieną po 
m a. savo priešus.

nežino,
So vie- ,

Everest,. Wash.— Trauki
nys nusirito nuo relių ir su
dužo. Tai buvo pašto 
traukinys. Inžinierius? ir 
pečkuris žuvo.

Rhinebeck, N. Y.— Auto-
^7 gyvybes.Ties El Ferrol, mobilis su keturiais, paša- ninkūs kovon už jį.

. , .. ,, v , . _ . vienas* orlaivis staiga užsi-J žieriais įlėkę į troką. Trys Komunistų Partijos siūlo-
denybės imperatoriaus ’ po- griežtai stoja už panaikini- degė ir supleškėjo septyni I žmonėst užmušti, o vitįias mani biliuje reikalaujama, 

lAmimirtn m. M.iW.n-.p.&uw, žmonės. , 'sunkiai sužeistas. •;' : : kad būtų tuojaus paskirtažmones. / sunkiai sužeistas.

SMARKIAI RENGIAMASI PRIE ANTROS
BEDARBIŲ KONFERENCIJOS RUGSĖJO 28 D

: i i 

NEW. YORK.—Darbo U- 
hijų Vienybės: Lygos tary
ba išleido pareiškimą apie 
tolimesnę " bedarbių kovą. 
Nurodoma, kad vyriausias 
dabar darbas prieš bedar
bių tarybas ir revoliucines 
unijas, tai organizavimas 
bedarbių ir prisiruošimas 
prie . milžiniškos • bedarbių 
konferencijos, kuri šaukia
ma rugsėjo 28 d.
. Lygos' pareiškimas pilnai 
užgiria Komunistų Partijos 
siūlomą Bedarbių Apdrau- 
dos Bilių ir šaukia darbi-

$5,000,000,000 bedarbių
šelpimui, kad
bedarbiui būtų mokama
mažiau kaip po 25 dol.'į

Francijos 
Pardavė

kiekvienam

LILLE, Franci ja.— 
liaus reakciniai unijų 
susitaikė su audinycii 
ninkais ir reikalauja/ 
150,000 aūdėjų grįžtų 
bą. ' Jie visuose 'kla 
se nusileido • 
Tas reiškia, kad 
po parduoti.

Paga- 
vadai 
savi-

MM ■M ■
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“KAIRYSIS” FAŠIZMAS VOKIETIJOJ

<darbininkų pri-

kapojimus, prieš 
reikmenų; klega,

—į;.'. į.. ,, —----- -------------- ..... -

APŽVALGA
Ir Fašistas Sirvydas Pradeda 
“Stenėti” po Smetonos 
Diktatūra

J. O. Širvydas, būdamas 
fašistinės “Vienybės” re
daktorium, į padanges kėlė 
Lietuvos fašistinę tvarką; 
ypatingai jis garbino Sme
tonos kruvinojo režimą. Vė
liaus įšdųmė Lietuvon tar
nauti fašistams. O dabar 
is ten štai, kai p rašo: 
i , . (
į “Aš esu labai kantrus, pa
triotas, bet kaip kuriuos daly
kus randu labai taisytinus ir 
galimus jaisyti. šiuo klausimu 
kalbant, reiktų pasakyti, kad 
mokesčių sistema Lietuvoje 
£ra mums, Amerikoje pagyve
nusiems, nepriprasta ir keista. 
Patyriau pats ant savęs, kada 
miestely pirkęs darželį žemės 
ir mokėdamas visokius valsty
bės ir savivaldybių mokesnius, 
dabar gavau. uždėjimą mokes
čių dar nuo “pajamų,” kurių 
iŠ niekur neturiu. Čionai- teisy-j

Prisitaikydamas prie aplinkybių, fašizmas, kada reikia vaduo
ti buržuazijos į kailis, gali nukalbėti, gana “kairiai,” atsikreipda
mas į darbininkus. ’ ‘ ' i ■ •

- * * » K / » • i *

Taip “kairiai” paskutiniais laikais kalba Vokietijos tautiniai 
fašistai, nors jų vyriausi vadai yra apmokami, agentai stambio
jo pramonės kapitalo; ir jie jau suspėjo prisiauklėti dideles-ma- 
sejs pasekėjų iš bankrutuojančių smulkių biznierių? ir neturinčių 
klasinio supratimo darbininkų. ; ' i. ; ' I , . ’

!Tie;tautiniai fašistai dędasi.čampionhįs kovos prieš fravergiam 
tį amerikinį Youngo plahh; sulig kurio Jungtinių Valstijų impe
rialistai .stengiasi iščiulpti karinius .mokesčius iš Vokietijos. Per 
rėksmingą ir veidmainingą sdvo agitaciją prieš Youngo planą, 
už visišką tautinę Vokietijos nepriklausomybę nuo užsienio ka
pitalistų,, tautiniai fašistai atitraukė didelius pulkus-darbininkų 
ir nuo Socialdemokratų partijos. Nes socialdemokratai išvien 
su kaizeriniu prezidentu Hindenburgu stojo už Youngo plano

4 žabangus Vokietijai.
Tautiniai Vokiečių fašistai, mulkindami minias, šūkauja prieš 

stąmbųjį bankinį ir prekybinį kapitalą, už monopolijų panaiki
nimą. JBet jie užtyli, kad tikruoju šeimininku yra stambusis 
pramonės kapitalas, kuris finansuoja tautinius fašistus, diriguo
ja- visus jų manevrus, ir pats yra vyriausias 
spaudėjas.

Jie dviveidiškai deklamuoja prieš uždarbių 
didinamus mokesčius (taksus) ant gyvenimo
ka'd kiekvienam vokiečiui turi būti darbas; čiauška prieš maži
nimus bedarbiams pensijų ir net už padarymą Vokiečių sąjun
gos su Sovietų Respublika. Sykiu su tųom eina jų kurstymas žemės 
priaš žydus; agitacija neduot svetimšaliams darbo Vokietijoj, 
kol bus darbais aprūpinti visi saviškiai; tik pro tinklą tų “gerų 
intencijų” ima ir prasmunka tautinių fašistų mintis, kad, galų 
gale, reikėtų įvest ir verstiną darbą bedarbiams. Tuomi jie pa
tys netyčia pramuša skylę savo “geradaringuose” planuose, kųyie 
buvo rodomi “darbininkų naudai;” pastaruosiuose gi streikuose 
vakarinėj Vokietijoj jie sykiu su “socialistais” atsirekomęnda- 
vo -kaip streiklaužiai.
^Iki kelių paskutinių savaičių tautiniai fašistai džiaugėsi “yie- 

nybe” ir vis augančiais pasisekimais. Dabar gi if jų tarpe įvy
ko skilimas, Rūdijantis apie vidujinius prieštaravimus smulkio- 
sio* buržuazijos masėse. , ,

AUkilo “kairieji” tautiniai • fašistai, vadovaujami štra&serio. 
“Kairiųjų” grupė, tiesa, yramai menka, palydinant su regulia
riais, arba dešiniaisiais faAWBis. Beį. kiek jie, menkesni skai
čium, tiek skardžiau rėkia/kad didžiumos vadai Gitleris, Gib- 
belsas ir kiti “išdavę ir pardavę ‘socialistinius’ ir ‘revoliucinius’ 
idealus.” ’šie “kairieji” juodašimčiai savo demagogiškais klyks
mais juo pašėliau skverbiasi prie darbininkų, peršasi jiems į va
dus; ir tuo būdu jie yra dar pavojingesni revoliuciniam darbi
ninkų judėjimui, negu Gitlerio vadovaujamoji didžiuma tautinio 
fašizmo. Tai prieš šiuos “kairiuosius” fašistus Vokiečių Komu
nistų Partija ir sukūrė energingiausią kampaniją.

Didžiumiečiai gi fašistai lyg nujaučia, kad jau gana bus “dar
bininkiškai” prirėkauta; jie, todėl, nusprendė imtis “rimto, tei
giamo” darbo delei Vokietijos sufašistinimo; jie pradėjo keisti 
gaires. Jų tikslas tas pat—fašizmas, nors ir skirtingo plauko, 
nekaip Italijos ir Lenkijos. Mussolinio ir Pilsudskio fašizmas, 
mat, yra prieš-seiminis, prieš-parlamentarinis. Didžiumos gi
Vokiečių tautinių fašistų dabartinis kelias veda linkui koalici- Didėli
nes (sudėtinės) seimo ^valdžios, kur fašistai šalį valdytų išvien J
su stambiojo kapitalo partijomis. Toks gi valdymas reikštų ir! 
atsakomybę už įvykdinimąrYoungo plano. O tai yra jau galu
tinas nusimaskavimas vyraujančios sriovės tautinių fašistų, ar
ba kaip jie mėgsta vadintis, “tautinių socialistų.” Pridrumstę 
vandenį, pasėję tarp daugelio darbininkų demoralizaciją savo 
daug žadančiais ūbaisiais, pakenkę kiek revoliucinei darbininkų 
kovai, atlikę puikų darbą naudai didžiojo pramoninio kapitalo, 
—jie atsiduria ant slenksčio fašistinio bloko su kitomis stambio
sios buržuazijos partijomis prieš darbininkiją.

‘/Kairieji” gi, mažumos fašistai su štrassertais pliekyje, Sū- 
prantama, dar tūlą laiką patrukšmuos. Bet kas gali abejoti, kad 
ir jie šliaužia prie to paties galo, kaip ir fašistai didžiumiečiai?

Dabar/kalbant apie visą taip pašokusį ir praplitūsį Vokiečių 
tautinį fašistų judėjimą, skverbiasi klausimas:' kūpm gi galima 
būtų išaiškinti tasai reiškinys? Nagi štąiJjūgni; Vokietijoj 
siaučia gilus ir platus krizis, kuris einą plano sąlygose.
Tas)krizis suardo biznius šimtų tūkstaiw|| Mhtilktosiosį įui^ua- 
zijoss jis taipo pat apkrauna vis sunkebMaięl^okesčia^S; yąjsfy- 
bės tarnautojus, smulkius prekėjus, amatriihkuš ir kt.-į > nekal
bant jau apie tai, kad tas krizis yra išstūmęs mllionus darbinin
kų iš darbaviečių. Tokiose apystovose smulkiosios buržųa?ijęs 
masė b^ga iš senųjų partijų eilių ir metasi į tautinio fašizmo, 
“tautinių socialistų ” abazą, ir tame jieško dšeities< Stambiojo 
pramonės’kapitalo savininkai, išnaudodami minių nepasįtenkirti- 

l užkirsti kelią revoliuciniam judėjimui, pasta- 
> agentus su smarkiausiais šauksmais už /‘dar- 

reikalus ir už amatninkų bei smulkučių fabrikantėlįų 
tam komanduoja didysis pramonės kapitalas, 
taip, kad, galų gale, viskas išeitų ant naudos

O kad “socialistai” padeda bur-

Apsisaugoja nuo 
“Užpuolimų”

: .. Penktadienis, Rugs* .5,

Politinis Raportas Sovieto Sąjungos Kom 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam KongresuiVisų šalių kapitalistinė spau
da nepaliauja plepėjus apie vi
suotiną taiką, apie tai, kad jau 
daugiau nebus karų ir tt. Bet 

, tuo pačiu laiku visais garais
Union Chain Kompani-j rengiasi prie karų; Pastaromis 

i a, Sandusky, Ohio, prane-idienomis laikraščiai pranešė, 
•• . l-.'.i.- kad kain tik Tautu Lveos prasi-

dirzus yra pagauti prie 
darbo ir vis smarkiau ve
jami beširdiškam skubina
me del kieno kito pelno.

' — - — - ’
(Draugo J. Stalino Prakalba,' Pasakyta Birželio 27, 1030)

(Tąsa)
Dešinieji oportunistai nepriima to nusistatymo, kad 

jiems reikėtų sudaryt sau kitą partiją, ir čia vėl jie ski
riasi nuo trockistų. Dešiniųjų oportunistų vadai atvirai 
prisipažino klaidas ir nusilenkė Partijai. Bet kvailas da
lykas būtų manyti, kad del to jau dešinysis oportuniz-' 
mas esąs miręs ir palaidotas. Jo spėka neturi būt mie- 
ruojania šituo veiksniu. Dešiniojo oportunizmo stiprybė 
yra, smulkiai-buržuazinio elemento stiprybė, įtūžime ata- 
ikų,( kurias veda prieš Partiją kapitalistiniai elementai 
-abęlnai ir. buožės ypatingai., Ir būtent del tos priežasties 
—del to fįąkto, kad dešinysis nukrypimas atspindi savyje 
pasipriešinimą gaištančių klasių—šiuo momentu jis yla 
didžiausias Partijoj pavojus. Todėl, laiko būtinai reika
lingu dalyku vesti griežtą ir neatlaidžią kovą prieš de
šinįjį nukrypimą. > : ■ ,

Negali būt jokios abejonės, jog be pasiryžusios ‘kovos

kad kaip tik Tautų įygos prasi
dės posėdis, tai pirmiausiai die
nos’ klausime bus steigimas tam 
tikro fondo apsisaugojimui nuo 
užpuolimo arba “šiaip gręsian
čio pavojaus.” Į tą fondą skirs 
tam tikras pinigų sumas visos' 
šalys, kurios tik priklauso prie 
Tautų Lygos. Ir jeigu1 kuriai 
šaliai reikės gintis nuo užpuoli-' 
kų arba šiaip pavojaus/ tai ta 
šalis finansiniai bus remiama iš 
to fondo.1 i ;

Ką tas reiškia ? Kaip galima 
išaiškinti pasakymą'“šiaip grę
siančio pavojaus?” Koks tas 
pavojus gali būti? x' 4 I

Tuomi pavojumi yra ne kas ki
ta, kaip tik Sovietinė Sąjunga. prįe§ dešinįjį nukrypimą ir be išskyrimo (izoliavimo) va- 
lr tas pasakymas aiškus:. So- ------- - - —
vietinė Sąjunga yra gręsiantis 
pavojus, pirmiausiai, visoms ša
lims, kurios susisiekia su ja ir 
artimosioms. Tas šalis didžio
sios šalys nori sukurstyti pradė
ti karą prieš Sovietų Sąjungą, 
o finansiniai parems iš naujai 
įsteigto prie Tautų Lygos fon
do. (

O gal kai kurie pasakys, kad į nukrypimų Partijoje, 
čia daroma drąsios, niekuo ne-Į - r 
pamatuotos, išvados?

Pastaruoju laiku Lenkija vis azinį radikalizmą, ir prieš dešiniuosius, atstovaujančius 
drąsiau ir aiškiau pradeda kai- smulkiai-buržuazinį liberalizmą.
bėti prieš Sovietų Sąjungą. 10 
d. rugpjūčio Radome buvo le
gionierių suvažiavimas, kuria
me aiškiai buvo pareikšta, kad 
Lenkija turi užkariauti Kijevą. 
15 d. rugpjūčio prasidėjo kam
panija pažymėjimui “sumuši
mo” bolševikų palei Varšavą. 
Čia vėl viešai varoma agitacija 
prieš Sovietų Sąjungą.

Bet tuomi viskas nesibaigia. 
Lenkijos valdžia surengė neva 
ękonotnihę konferenciją, į ku
rią/ pakvietė čecho-Slovakiją, 
Rumuniją, Jugąslaviją, Vengri
ją, Bulgariją ir Pabaltijos vals
tybes. Ir po priedanga ekono
minių klausimų, Lenkijos val
džia darbuojasi, kad sudarius 
bendrą bloką prieš Sovietų Są
jungą. Ir jeigu tik Lenkijos 
fašistinei valdžiai pavyktu su
daryti tokį bloką, tai jaunant- 'Koks yra pobūdis nukrypimo linkui didžiarusiško šo
ras žingsnis būtų—pulti Sovie- vinizmo dabartinėse mūsų sąlygose?
tų Sąjungą. • . Pamatiniai šis šovinizmas glūdi tame, kad stengiamasi

Tuo pačiu haiku Anglija, išvengti ^autinių skirtumų kalbos, kultūros, gyvenimo pa- 
komunistų vėliava už kapi- Francija ir kitos šalys būtinai pročių; priruošti likvidavimą tautinių federacinių respu- 
talizmo nuvertima |nori‘sutaikyti Lenkiją su Vo-Į įlikų ir teritorijų; stengiamasi peržengti per principą tau-

kietija. Jau laikraščiuose buvd tmių teisių, įr panaudoti Partijos liniją delei nacionaliza- 
fašyta, kad net Lietuva siūlo- vimo aparato, spaudos, mokyklų ir kitų valstybinių ir vi- 
ma Lenkijai, kad ji sugrąžintų suomeninių organizacijų.
Vokietijai tas teritorijas, ku
rias dabar laiko Silezijoj. ’Mat, I 
didžiosios šalys bijo, kad Len
kijai pradėjus karą prieš So
vietų Sąjungą, Vokietija nenu
čiuptų už uodegos Lenkiją. Tuo
met pasidarytų didelis nesmar 
gumas.

Francija ir Rumunija pada-

ša, kad ji nejautė-* jokios 
depresijos, kuri palietė vi
są šalį. Priešingai, ji gi
riasi, kad savo darbą varo 
pilnu laiku, 10 valandų į 
dieną ir 6 dienas į savaitę, 
dirbdama: gabenimo diržus 
(conveyor belts), kurie.ver
čia darbininkus skubiau 
dirbti visose Jungtinėse' 
Valstijųsę. Ir kad išpildy
ti pareikalavimus produk
tų, tai kompanija pakeičia 
didžiumą ' savo darbininkų 
nuo dieninio darbo į darbą 
nuo šmotų. ‘Tai geriausias 
būdas išgauti daugiau dar
bo iš mūsų darbininkų/ pa
reiškė vienas kompanijos 
viršininkų?’ '

u- , . . t z_ . , _ Sulig Jungt. Valstijų Darbe, kaip, tūli rase, kad vos spe-1 ® v. -
jai savo namelį labiau už kai-j ho Biuro pranešimo, bėgy 
ųiyno pagerinti, kiemą nušva-' pereitų 12 menesių algos ta- 

į geriau įdirbti, i po nukapotos ant 5 nuošim- 
uždedama mokesniai, 0 darbai sumažėjo ant 
» 1 — • 4 - ■ « .XV.A XX . * • XX « * XX 4 - X X XX zxl XX «

. - * 13 nuošimčiu.
v

------- r_- j Taip, visoj šaly kapitalis- 
^m?.^?|tai naudojasi bedarbe: nu- 

kapoja algas, verčia darbi-

rinti, darželį geriau įdirbti, i po nukapotos ant 5 nūošim- 
tuojau i
kad tu už kitus geriau , atrodai. 
Tavo kaimynas, per tinginystę 
ar mėgimą išsigerti, turėdamas I

10 hektarų, 
nieko, o tu, jeigu per savoj 
darbštumą ir vargą, vieną . - . . . .. . .. Tr
žingsnį švariau pažengėjai, ninkus skubiau dubti. Kuo- 
nors žemės neturėsi ir 1 hek- met 
taro pilno, turėsi mokėti mo- vaikšto be darbo, 
•kesnį ‘nuo pajamų’...

Nįatote, ir “ 
riam patriotui” 
kantrybė, o svarbiausia del 
to, kad Smetonos diktatūra 
paliečia jo kišenių, t 
Į Kuomet tas ponas keli 
Metai atgal aplankė Lietu
vą, tai sugrįžęs Amerikon 
pasakojo, kad Lietuvoj vis
kas būtų gerai, tik trūksta 
“’toiletų”. Na, kuomet tas 
“toiletų inžinierius” sugrį-Į 
žęs Lietuvon tik šiek tiek 
apsišvarino savo “darželį”, 
tuoj aus Smetonos valdžia 
privertė jį daugiau mokėti 
pinigų palaikymui fašistinės 
diktatūros Lietuvoj. Ir del 
to “kantrusis patriotas” 
pradėjo zurzėti.

dovaujančių jo elementų, mes nebūtume sumobilizavę 
pajėgas Partijos ir darbininkų klasės, nebūtume sumobi
lizavę nei spėkas vargingųjų ir vidutinių Valstiečių, de
lei išvystytos ofensyvos už socializmą,-už organizavimą 
sovietinių ir kolektyvių farmų, už perbūdavo j imą mūsų 
sunkiosios pramonės ir už likvidavimą buožių kaipo kla- 

fsės.
Tokia tai yra pozicija kai del “kairiųjų” ir dešiniųjų

Mūsų uždavinys yra tęsti neatlaidžią kovą dviem fron
tais, prieš “kairiuosius,” atstovaujančius šmulkiai-buržu-

milionai darbininkų 
tai tuo 

pačiu sykiu daugely pramo- 
labai kant- nių pasilikę prie darbo dar- 

išsisėmė bininkai verčiami dirbti nuo 
10 iki 12 valandų į dieną.

Tai tokia darbininkams 
“gerovė” kapitalistinę] . A- 
mei’i^oj. . ,

AhM^ikos Komunistuj^ar- 
tijas ■ /darbininkams sako: 
Orgahįzųokitės į revoliuci
nes darbo unijas po Darbo 
Unijų Vienybės Lygos va
dovybe ; bedarbiai, organi- 
zuokitės į bedarbių tary
bas-; kovokite ųž socialę ap- 
draudą, už darbo valandų 
sutrumpinimą, prieš skubi- 
nimo sistemą. Kovokite po

Mūsų pareiga yra tęsti nepermaldaujamą kovą prieš 
tuos taikstančius (konciliatoriškus) elementus Partijoje, 
kurie nesupranta reikalo pasiryžusios kovos dviem fron
tais, arba nuduoda, būk jie nesuprantą to reikalo.

b) Peržvalga einančios Partijoj kovos prieš nukry
pimus būtų nepilna be nurodymo Partijoj esamų nukry
pimų kai del tautų klausimo. Aš pirmučiausia mintyj 
turiu nukrypimą linkui didžiarusiško šovinizmo, o antra, 
nukrypimą linkui vietinio nacionalizmo (tautininkystės). 
Šie nukrypimai nėra tokie ryškūs ir rupiai atviri, kaip 
“kairysis” ir dešinysis nukrypimai. Juos galima pava
dinti šliaužiančiais nukrypimais.,. Tatai betgi nereiškia, 
kad jų nebūtų. Ne. Jų yra, ir—kąs svarbiausia—jie au
ga. Del to negali būti jokios abejonės. Tatai yra neabe
jotina todėl, kad visa įtemptos klasių kovos atmosfera tu
ri vesti prie tam tikro padidėjimo tautinio trynimosi, 
rasdama sau atbalsį Partijoje. Todėl tikrasis šių nukry
pimų veidas turi būt atidengtas ir parodytas tikroje jo 
šviesoje.

tų Sąjungą.
Tuo pačiu

mą, stengdamiesi 
to savo samdytus 
bininkų” j 
interesus. Visam 
kuris Manevruoja 
buržuaiinei Vokietijos tvarkai.
žuažijąi tame fašistinimo darbe, tatai yra jau nuo .senai ' žino
ma. /To pavyzdžius puikiai parodė kad ir socialdemokratas Se- 
vėrlnlgas, kaipo vidaus reikalu ministeris, vietinis Tiuringijos 
minifeteris Frikas ir kiti, kaip jie tiesioginiai dirbo ir dirbs iš- 
vien su buržuazija prieš darbininkų klasę. Ir kuo pasaulinis 
kapitalizmo krizis eis griežtyn, kuo augšęiau kils revoliucinė dar
bininkų banga, tuo fciudesnis bus “socialistų” sandarbininkavi- 
mas su. tautiniais fašistais} Į tą socialdemokratųvsandarbinin-

muša kaipo vieną iš pačių svarbiausių cielių revoliučinėje ko
VOJC

Chicagos Darbo Federaci
jos “The Federation News” 
praneša, kad -tarp birželio 
ir liepos mėnesių Massa
chusetts valstijoj 10,516 
darbininkų neteko darbo 
1,081 dirbtuvėj. Dirbančių
jų darbininkų skaičius su
mažėjo ant 5/4 nuošimčių. 
Medvilnes audeklų išdirbys- 
tęse darbininkų skaičius su
mažėjo ant 13.6 nuošimčių, 

į Pranešama, khd Illinois

ĮDOMUMAI
Švedija daugiausia po Ame

rikai pagamina mašinų, kurios 
naudojamos .valymui divonų 
(karpetų), vadinamos “va- 
kiuum klyneriais.’h Naujai iš-
rastas^ prie tų mašinų prietai- rg neva prekybinę sutartį, čia 
sas užmuša bakterijas, kurios vgj Franci ja deda pastangas, 
Įtraukiamos su dulkėmis į ma- k£d Rumuniją padarius dides-
sas užmuša bakterijas, kurios

šiiios maišiuką.

Apskaitliuojama, jog Kolom- 
bijos, pietamerikinės respubli-J AU. XXCAV4. AIAAAIVIU Ml J VO, RlC lUlllUl llVlllUd 1UOĮJUUU"

Valstijoj birželio mėnesį be-|kos, vandenpuoliai galėtų kas- 
darbė buvo daug didesnė, i dien duoti keturių milionų ark- r « \ , .l. ; i ... 1.111 1V.1 ionric icUtvn RiiTn + . von_negu tuo pat lai® metai at

O tuo pačiu sykiu kapita
listai visur įvedi paskubos 
darbo sistemą ^speed^tip). 
“Net paskubos Mašinų dir
bėjai verčiami skubiai dirb
ti?’ rašo “The Federation 
News”. Sako:>

•. “Paskuba net paliečia 
paskubos mašinų dirbėjus; 
darbininkai,. kurie dirba 
didelės paskubos gabenimo

ti ų pajėgos, jeigu būtų^ie ivan
denpuoliai 
Įdubimui.

■pakinkyti elektros

+7-—7i ii t. j, r; J J M Ik
'Į Išrasta tam\tikri klijai, kurie 
speciale mašina be jokio įsiuvi- 
mo taip sulipdo čevėrykamš odą 
ir prilipdo padus, kad čevery- 
kai būna tokie drūti arba dar 
drūtesni, .kaip' pasiūti senuoju 
paprastu būdu. Su šio išradi
mo pagelba, žinoma, lengvai ga
lima pridėti puspadžius arba 
užsilopyti čever'ykus

"Priešpastatydama fašistų ir social-fašistų demagogijai revo
liucinę programą, Vokietijos Komunistų Partija šaukia proleta
riatą per tikrą minių kovą sutriuškinti Youngo planą; bet nuro
do/ kad tiktai nugriovus patį buržuazijos viešpatavimą, tegali
ma bus į atmatų- krūvą sykiu su jąja nušluot ir imperialistinius 
Ypungo pančius. Vokietijos komunistai daro išstojimus jau SU 
išvystyta proletariato revoliucijos programa, nrisirenedamr at-
yifiems mūšiams delei buržuazijos nugriovimo ir Sovietų vai 
džioft Įkūrimo Vokietijoje. • i

vel Franci ja deda pastangas, 

niu Sovietų Sąjungos priešu.
žodžiu, pastaruoju laiku 

smarkiai pradėjo mobilizuotis 
juodosios jęgos. Anglija, Fran
cija ir kitos šalys kursto Lenki
ją prieš Sovietų Sąjungą. Len
kija kursto visas, kitas mažas’ 
valstybėles. Todėl Lenkijos fa
šistai vis drąsiau , ir drąsiau 
spaudoje ir prakaltoje išeina 
P|-įeš Sovietui Sąįungą| Neįbė" 
reikalo net ir Ameriko|e gyve-,' 
nanti rijai baltą^vardjęčiai pav 
storuoju laiku pradėjo į džiabg- 
ti.jkad Rusijoj ’bolševikų * val
džios dienos Jau suskaitytos.

Kas imperialistus sulaiko nuo 
puolimo ant Sovietų Sąjungos?

Komunistinis darbininkų ju
dėjimas. Jie bijo, kad, pradė
jus naują karą, gali Lenkijoj ir 
visame tame bloke, kurį Lenki
ja ^organizuoja, darbininkąi, po 
komunistų vadovybe, pasiųsti 
savo valdžias ten, kur Rusijos 
darbininkai pasiuntė cafą ,ir vi
są fjo valdžią. Jeigu "ne ši bai
mė/ tai jau 'senai būtų pradėję 
pulti Sovietų Sąjungą. vIr tik 
galingas komunistinis - kumštis 
gali imperialistines iltis, 'atkiš

Šio plauko oportunistai, pradėdami nuo to dėsnio, jog 
kuomet socializmas laimės pergalę, tai tautos turės su
sijungti į daiktą ir sulieti savo gimtąsias kalbas į vieną 
bendrą visiem kalbą, atranda, būk jau dabar atėjęs lai
kas panaikinti tautinius skirtumus, ir atmesti tą politiką, 
kuri remia vystymąsi nacionalės kultūros tautų, kurios 
iki šiol buvo laikomos vergijoj.

Jie nurodo į Leniną, klaidingai paduodami jo pareiški
mų ištraukas, kartais net iškraipydami jo žodžius, ir tuo 
būdu skleisdami prieš jį šmeižtą. Leninas sakė, kad prie 
socializmo tautų reikalai pasidarys bendri,—ar tatai ne
reiškia, sako oportunistai, kad jau atėjo laikas nušluot 
šalin tautines respublikas ir teritorijas naudai... tarp- 
tąutiškumo ? ' s..

Leninas, pplemižuodamas 1913 metais prieš “federaci
jų”1 naHuš,. $ak$, kad bbalsis^ taukinės- kuįtųros yra buržu
azinis pįbalsis, — ar tas fierej^kia, argumentuojama, kad 
jau laikas* Sovietų Sąjungoj panaikinti skirtingų žmonių 
tautinę kultūrą delei internacionalizmo labb? Leninas 
šakė, pufe socializmo! tautinis pavergimas ir rubežiai bus 
p^nai^inta, 'ar tab tas nereiškia, argumentuojama, kad 
jau laikas atsižadėti politikos, sulig kurioj imama do
mėn žmonių tautiniai ypatingumai, ir ęitl pirmyn lin- 

,kAi prayedimo asimiliavimo (supanašdinimo) politikos 
delei.. .internacionalizmo labo? Ir taip toliaus.

• •
Negali būt ąbejonės, kad tas -nukrypimas tautų klau

sime/kaip kad jis slepiamas po internacionalizmo mas- 
’ka’ir Lenino vardu, yra labai delikatnas ir tu obūdu 
pavojingiausia rūšis didžia'rusiškos tautininkystės.

Pirmoj vietoj, Leninas niekad nesakė, kad tautiniai 
skirtumai, turės dingti ir tautinės kalbos susilies į vieną 
vienokeriopą kalbą vienos valstybės wrubežiuose pirma 
įvyksiant socializmo‘pergalei pasauliniam maštabe. At- 
penč, Leninas kaip tik priešingai pareiškė, kad “tauti
niai ir valstybiniai skirtumai tarp žmonių ir šalių... 
gyvuos labai labai ilgą laiką net po įvykinimp proleta
rinės diktatūros pasauliniam maštabe.” (Tomas 17, p. 
178, rusų laida.) Kaip galima atsišaukti į Leniną ir tokį
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‘ WATERBURY, CONN.

Puslapis Trečias

tai Waterburyj {darbininkų • nevidonų, garbinto-j tą,; kaip kad jie ir: dabar įšr|Conn» Visi liet. darb. .privalo 
turėjo dalyvauti 10,000 ąr j,ai surengė Vytauto mažojo'galvojo Vytauto , ^ukąk^ųvęs.. .rengt’ 
daugiau. Juk čia brasso išdir-^Apgailestavimai Tai <buvo vi-;.® 

I bystės centras, kur išdirbama*'sos Conn, valstijos visų mies- m

darbininkų, (mitinge ir parodyti tierųs. ręąlę-. * 
jcionieriams, kad darbininkai 
yra pasiryžę stovėti dž savo 
teises, kaipo žmonių, ir gins 
visomis išgalėmis areštuotus “ 
{draugus, be mažiausio prasi- • 
.žengimo.

Taipgi reikia kovoti vison^ift « 
kempės ir 11 darbininkų aręš- ispėkomis prieš tą žiaurų reak- ; 
tavo, sulig kriminalib sindika- jeinį įstatymą kriminalio sin- 
listinio įstatymo, kurie gali būt Įdikalizmo, nes įstatymas ’ yi*& 
pasiųsti ant dešimts metų į ka- j vyriausiu įrankiu kapitalisti- 
lėjimą ir nufainuoti po $5,000. nes klasės prieš darbininkų ju- 

Todeį, visų Detroito darbi- dėjimą. I. L. D.
ninku yrįa būtipiaufcia .pareigai 1343 Ferry Ave., ’
kiekviėho būti šiame protesto ' Detroit, Mich.

•tęstas; yra rengiamas, todėl, 
,kad 30 dk rugpjūčio, pietų laj- 
ke užpuolė ■ policija, ' vedama 
prosekiūtoriaus Norman C. 
Orr ir Deputy Sheriffo Oak
land County, ant darbininkų 
vaikų: kempės ir, spėkos pagel
ia, išblaškė 70 vaikučių iš

Vytauto , ^ukąktųvęs, rengtis organizuoti ; Vpsųs-ap; 
’ ' ’ ‘ neilgai tomobilius. Draugai, kurie tū

ta dir-jrite savą automobilius, neva-
> 

tauti- gia pirmyn po Koniunistų Par- kiek telpa. Važiuokit anksti, 
kad tijok vadovybe. Ir dabar, jei pas viena, kad diena bus daug, 

senų ne Komunistų Partijos veiki- trumpesnė, nes 28 d. rugsėjo 
mas ir jos'spauda, tai tie po- laikrodžius atsuks viena va-

,Betj jūs, monelninkąi
____ __  ..__ _____ ____________ _ mohysit darbo liaudį;, ... ( .

žmonių žudymui įvairūs pa- tų kunigai šioj valstijoj išjų- barsčioj i liaudis smarkiai žen- žinokit tik patys, bet imkit, 
Vytautininkų- j būklai. , Šioj demonstracijoj

Komunistų Partijos Piknikas. • 
—Demonstracija už Socialę ‘ 
Apdraudą. • . . __ u ____________
Fašistų Sorkės.—Spaudos ^r į lietuvių darbininkų buvo kiek 
Chorų Diena. — 
28 kp. Mitingas. 

31 d. rugp. Komunistų Par
tijos 15-to Dist. įvyko pikni-. .
kas Liet. Darže, žmonių bu- mli progresyvu). Kur,
vo ne perdaugiausia gal kiek Slmts PyPkuL t>e “progresy- porto Vytauto garbintojai bu- Connecticut valstijos, 
virš 400. Priežastis—tai dvi Uai” lietuviai žūsta laike dar- -- - '■------- ---------------... ...
dieni šventė, žmonės išvažinė- bininkų svarbesnių 
ja į svečius. Kalbėjo 3 kal-,miĮ- 
betoj ai—Komunistų Partijos
kandidatas į valstijos attorney gyvena viskuo perpildyti, 
gj^e/oral Avanti Borgnis, Tarp, kad nereikės bėdavoti; 
įjarb. Apsigynimo Distrikto 01- 

Aganizatorius Taft ir T.U.U.L. kelių centų klasių kovai, oi 
7)rg. Ricpard; rinkta aukos, 
bet nenugirdau, kiek surinkta. 
Piknikas pelno duos virš $100. 
Tik tiek reikia pastebėti, kad 
iš kitų kolonijų lietuvių labai 
mažai atvyko. Iš Hartfordo 
keliolika ir iš New Haven, o iš 
kitur neteko patėmyti, jei ne
klystu. Tai dar vis lietuviai 
neprisitaiko prie tarptautišku- 
mo ir tiek. Laikas ir labai 
laikas iš savęs išmesti tą tau
tiškumo raugalą, o būti tiktai 
darbininkais, tuo kuo esame.

Darbininkų Demonstracija

1 d. rugsėjo įvyko darbinin
kų demonstracija už Socialę 
Apdraudą darbininkams. Su
sirinko ne visai mažai, bet tu- 

4^ėjo būti nepalyginamai daug 
daugiau. Tai Waterburio dar- 

tbininkų neatleistinas prasižen
gimas. Jei New Britaine de
monstracijoj dalyvavo 2,000 gaikščių

dinę savo parapijomis, 
ninkus ir kitus fašistus, 
važiuotų apgailestauti 
laikų darbininkų engėjo 
tį.

A.L.D.L.D.' daugiau, negu praėjusiose pra
kalbose ar demonstracijose, 
bet vis gi mažai, ypatingai la
bai mažai buvo atėję vadina- į 
TV"i “progresyvių.” Kur, po'sorkės: Hartfordo ir Bridge-'sukvietę ir apmulkinę iš visos 

• ■ • ■ • i„--------- - —' bet 15
vo užsidėję kepuraitės, pana- ar daugiau tūkstančių, ir būtų 

parengi- šias į sorkininkų, pasiūtas iš galėję baliavoti dar linksmiau.
(Lietuvos fašistų vėliavinio sku-(Bet Komunistų Partija ir ko- 

Rodos, kad jie raškažiuose duro. Kurie žmonės matė, munistų spauda nuplėšia nuo 
nie- pašaliais juokus krėtė išjų. Iš 'visokių monelninkų kaukes ir 
bet visos vajstij.os ir vietinių p.risi 

.. bandykit paprašyti tų žmonių rinko, apie , 12 ar 
' “ ........................ į, iMaršąvo tik pęr

kaip pradės bėdavoti, kaip be- i Meadow, gatvės ir 
da—neturi nieko, didžiausias ,^4 Grand gatvės, turbūt sąr-1 
vargas’. Tai didžiausias apsi-'matiupsi ;toliau j rodytis., , P 
leidimas—tingėjimas; vis lau 
kia, kad kiti iškovotų jiem;
geresnį rytojų.- Taipgi vertikuos 
aštrios kritikos ir kalbėtojai, i 
Demonstracija buvo garsina
ma 10-tą vai. ryte, o kalbėto-ika™ jie plunks gatve, tik jūs,

nu r
nai,. lietuviški fašistų ir Vytau- landa atgal, reiškia aukščiau

Bet buvo daugiau panašu į tų garbintojai ne T2 šimtų būtų ’sutems, tai turim anksčiau su-
važiuoti—10-tą valandą ryto 
visi' pribūkit. Mes kviečiam 
ne tik iš Conn, valstijos, bet i p 
New York, r Massachusetts ir 
kitų valstijų. Visas Naujosios 
Anglijos .liet, svietas bus čia.

A.L.D.L.D. 28 Kp. susirin
kimas įvyks 8 d* rugsėjo,., 7^4 
Banįk St., j 7 :30 yal. ( vakarę. 
Kaip kad nutartą pirmiau, kad 
šis susirinkimas turi būti bend
ras su Vilijos ČhbĖM’ir L.D1S.

. 12 kp.,1 taigi Literatūros

■parodo monelninkus darbinin-
15 šimtų, kams. šiandien Waterbury ir 

vieną galą ,po .yisą Connecticut 'valstiją 
per galiu- tūkstančiai lietuvių darbiniu-'

jkų d'žiaugi'asi paklausę TComu-j1,....... .. _____  __ _____
vargas’. Tai didžiausias apsi- matinvsi .tojiau j rodytis.; , Iš,inistų Partijos spaudos pei’SPę-lA. 12 kp.,’ taigi Literatūros

'taip vadinamų lietuviškų pone- jimo,. kadi nesiduotu ,s.avė fašis-' Draugijos nariai, Vilijos Chb- 
i:.. ~,, ---- xji. 11    _  i t . j j- j _ i i r -r »■ i ' • > ■ J -

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

;;jlių nei viepiąs, nemaršavo, tik; įamę< ąpmulkjnti
; vargšus nesusipratusius 

i suklaidintus .darbininkus su
kurstė maršuoti. Mąt, /pupai

Ils,' i-o ir ( L.D.g.A. kuopos, narės 
z; susirinkit. Turėsim is- 

ar spręsti ^pie kambarių palaiky-
, kaip monelt'ma ar'likvidavimą. . Tai ne-, 

ši<p
apvaikščiojįmui įlį vakare,

lietuvių darbininkų, kuri 'se,kė!! visos 
paskui fašistus, ar anksčiau, r 
vėliau apsižiūrės, 
nink’ai j.ubs išnaudoja. I Po ši pamirškite-—ateinantį jpahedė-1 

“Laisvės” skaityto-jai pribuvo tik 10 :50, tai labai {skurdžiai, plunkit,, o ponai, pultam ; Vytauto . ... , , -■ ,
prasta* laukti ant gatvės visą ;sisamdę gerinusį viešbutį šio Waterburyj ,jie pasijus, kad iš i jai ir šiaip pritupėjai kviečia- 
valandą; daug supykę nuėjo' miesto, Elton 'Hotel; 'baliavoja. i jų išviliojo po kelis dolerius'mi irgi atsilankyti. Pas mus

. Komunistai kai- 'Darbininkai jiemš reikalingi {šiame bedarbės krizyje ir tuo- visiems darbininkams durys at- 
bėtojai privalo pirm laiko pri- tik pinigus sudėti, kad ponai mi jų gyvenimas pasunkės dar daros mitinguose.

Taip jie ir daugiau. . ' J. Ž.'būti. Darbininkai atėję mato, laiką turėtų.
kad jau kalbėtojai yra, tai ir (turėjo: baliavojo, ūžė už dar- Darb d Jr Choru Diena į 
laukia, o kada visa valanda ibininkų nesusipratusių centus i ■ '

ivėlinasi, tai žmonėms ir rengė- ir dolerius išviliotus, sunkiai, 
jams labai nejauku stovėti ant|kruv^nu prakaitu uždirbtus. ;chOrų 
gatvės. šitos klaidūs turėtu ĮBaliavodami juokėsi iš tų varg- i i , , - .•
vengti. Įšų, kad da jie gali monyti j4. , , 1;

Vytautininkų Sorkės. jJU0S
1 d. rugs, klerikališki, tau- dab

itiški ir social-fašistiški kuni- būdu jąu negauna pinigų,
karaliui ir kitokių itie monelninkąi išgalvoja ki-

visokiais monijimo
Jei su vienu monijimo j

ĮQ30, Licoett & Myers Tobacco Co.

DETROIT, MICH.Connecticut valstijos darb.' 
suvažiavime nutarė, j 
nai dar reikia sureng-j 

jti del liet. darb. spaudos pa-1 
rėmimo ir chorų naudos išva-[sigynimas rengia didelį, prote- 

.žiavimas. Dieną ir vietą pa-'sto mitingą 6 d. rugsėjo, 7:30 
Į-skyrė : 28 d. rugsėjo, Lietuvių 1 vai. po pietų, Worker’s. Home, 
Darb. Parke, Waterbury, 1343 E. Ferry Ave. šitas pro-

Masinis Protesto Mitingas
Tarptautinis Darbininkų Ap-

įu^ norite cic/a/reto
ūyrair

r 9 i

esteri ield
Švelnesnis, taip — bet dar daugiau. 
Chesterfield suteikia turiningumą, aromatą, pa
tenkinantį kvapsnį,

GERESNIS SKONIS — štai kur atsakymas; ir 
štai ką rūkytojai pilniausiai gauna — kvapsnį ir 
aromatą švelnių tabakų, tinkamiausia krūvon su
leistų ir perblęstų. . Geresnis skonis, ir švelnesnis 
taip pat.

-r-..., . jj,
< IIG5UT& MYERS TOBACCO C0. \ į

Įsteigta 
trisdešimts i 

metų atgal • 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj. vietoj.

PHONE 
Stagg 8342

Mūsų reko-’’ 
menduotojai—, > 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku- < 
riems mes , 

a kis 1 ėgzami- 
navom,; taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentaras

NEPADALINAMA ATSAKOMYBE
Mes ištiriame akis. Išrašome receptus. Suplanuojame, padirbame ir 
pritaikome akinius, kada jie reikalingi. DVIGUBAS PATARNAVI
MAS UŽ VIENĄ MOKESTĮ.

Atneškite Mums Savo Akių Vargus
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo. Mes daugiausia remia
mės visuose atsitikimuose ant Retinoskopijos (tai yra 
ant ištyrimų sulig šėšelių).

JŪS ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS 
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

394-398 Broadway 331-335 Division Avenue
BROOKLYN, N. Y.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Įvairių šaltų gėri
mų, Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už
kandžių. 'Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat
rą m s, vestuvėms, 
sporto į pąrengi- 
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra
ži o s maud ynės- 
(swimming pool).

Lutwin’s Hall yrd 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir 1 Real 
Estate—pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
žemių. Mūsų pa
tarnavimas 'prielan
kus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST. ’ ELIZABETH, N. J. 
Telephone: Trinity 3-1045

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES I8M0KINAM, kaip apsieiti su Kasiniu automobiliu; dalinas j tris dalia:

1. Mechanitma*. Kaip sustatyti pl*q*l 
kaip surasti sugetllitius; kaip i^ražiua ko- 

BHlll statyti .z Tas viskas mokinama kiekvieni sto-
Į ~ Ifta I denta nraktiškaf. po priežiūra Instruktorių.

jt________2- Elektra ir Magmetizpiks. Tai reik&linsUv-
", '“jį; r | L šia prie dabartinių automobiliu-

I 8. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu

\ Pabaigę mnsų mokyklos kuru, turite piln<
~x’^asįi'^įįy T progi} pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 

mechaniko arba šoferio. Garantuojame lala- ’ ” 
nius ir diplomų. Mokiname gTypai lietorU- 
kai ir angliškai. Kaina prieinama Vislia. 

Mokytojam yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarai*. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. nUO 10 08 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL 
Kampas 14th Street228 Second Avenue New York, N. T<

J. KAVALIAUSKAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.
. . < ■ i

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bell ---- ------- ------------- Oregon H86

Keystone _______ ___Main 1417

LIETUVIS GRABOKiUS
IR BALZAMUOTOJAS

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenSiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų Skau- 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosyai- 

1 gio, Skilvio, žarnų ir MešlažarnSs Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėnuojam’ųju Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatįkos ir Strėnų Skaudėji- 

įįnf I mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aS jums 
/ galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

pasekmingai pagydojna naujausiais> užgiriais mok- 
aliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmes. Ai" 
8utelkiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!
t

^-Spinduliai—Kraujo ištyrimai—Laboratorijos Bandymai

DR. ZINS UOTAS! 16 th ST. K T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irvin# PI.;
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Puslapis Ketvirtu 1 Penktadienis, Rugs. 5,
-J . /... ..........

KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov Vertė D. M. šolomskas

Dimitrius tik nusijuokė. t
—Taip, noro mažai, o džiaugsmo dar ma

žiau. • j
—Kokis, po velnių, džiaugsmas,—bumba 

sibiriokas,- ......................‘
gai, džiaugiasi tie, kurie apleidžia tą butą 
pripažinti del tarnystės netinkamais. Ar 
matai, tas šviesus labai pasitenkinęs.

Per minią prasispausdinėja augštas vy
ras su tamsia kepure. Kiekvienas musku
las ant jo veido juda džiaugsmu. i

—Nu, kaip, ką?
—Netinkamas! — atsako jaunas vyras, 

dairydamasis į visas puses.

(Tąsa)
—Jūs, jūs, samariečiai, jau perdaug,— 

atkerta sibiriokas,—mūsų sibiriškos mote
rys ant visos Rusijos paskilbusios savo gra
žumu.

—Ką ten ir kalbėti, mūsų samariškos mo
terys ir “Šarabaną” išgalvojo.

Sibiriokas ranka mostelėjo, įsisuko galvą, 
nutilo ir visi sumigo.

Už trijų dienų viskas buvo paruošta ke
lionėn. Ketvirtą dieną, rytą, išeidamas iš 
valdybos, Dimitrius pastebėjo ant stulpų 
pranešimus ant siaurų ružavų, žalių ir mė
lynų popierių. Aplinkui stovėjo minia. Di- 
mitrius priėjo arčiau ir pažiūrėjo per pe
čius kitiems. Spalvuoti pranešimai apreiš
kė, kad bus verstina mobilizacija. Mobili
zuojami buvo visi gyventojai, turinti moks
lą ne žemiau 4 gimnazijos klasių. Prie ke
turių gimnazijos klasių priskaitė ir miestų 
mokyklų mokinius.

Dimitrius galvodamas praėjo arti. Padė
tis persimainė. Jis buvo baigęs miesto mo
kyklą ir todėl Euvo mobilizuojamųjų kate
gorijoje. Tiesa, pas Dimitrių kišeniuje gu
lėjo pasportas ant svetimo vardo ir galima 
buvo nestoti į mobilizaciją. Bet vargiai 
kas patikės, kad žmogus, kuriam pavestas 
atsakomingas darbas, yra nebaigęs nei “go-1 
rodskają” mokyklą. Iš antros pusės—stoti 
į mobilizacijos skyrių po svetimu vardu bu
vo pavojinga. Ir todėl reikėjo tas gerai ap
galvoti. Kiselevas sugrįžo į valdybą ir nu
ėjo pas Povilą pasitarti.

—Kaip daryti, Povil, aš jau buvau šian
dien pasirengęs išvažiuoti?

—Nu, o kas?
—Ar matėte — mobilizacija paskelbta?
—Mačiau! Ir jum reikia stoti?
—Tame tai ir dalykas, kad reikia stoti. 

O man pagal daugelio išrokavimų nesinori.
—Yra tiktai vienas išėjimas,—tarė Povi

las,—būtinas prašymas apie paliuosavimą 
jūs, bet kadangi visi laiko nustatymai del; 
to jau praleista, tai jums prisieis stoti į 
mobilizaciją ir laukti, ką padarys koopera
tyvų valdyba. O kaip pas jus/ar viskas 
tvarkoje, ar nieko neskauda?

—Širdis, tiesa, pas mane ne kaip reikia.
—Dar geriau. Savaitę, kitą prasivargin- 

site su įvairiais bandymais, o tuomi laiku 
mes parūpinsime jūsų mobilizacijos pratęsi
ma.

Dimitrius pagalvojo ir nusprendė stoti į stuuuijusms 
mobilizaciją.’ žiūrėdavo kiekvieną šautuvą, atimtą

BOSTONAS IR APIELINKE
NORWOOD, MASS.

Tūkstančius S.L.A. narių ir 
“Tėvynės” skaitytojų mulkina 
klaidingais aprašymais “Tėvy
nės” bendradarbiai. “Tėvy
nės” num. 32-me iš Norwoodo 
korespondencijoj nuo pradžios 
iki galui, meluojama “Tėvy
nės” skaitytojams. Po antgal- 
viu “Komunistai Apgaudinė
ja žmones.” 
liepos 19 d., 
ge prakalbas.

Jis rašo: “čia 
komunistai ren-

Prakalbų tiks-
,—jo ir už skatiką nėra! Priešių- las buvo, būk tai išaiškinimas

į veikimą dieną. Bus duodama dovanos už’^ą 
Ao-itnci 'virn^ daugiausia narių ir įžanga, šio 

’ . °' Pikniko tikslas nėra.’ vjep pasidaryti
askleifeti apšvietos 
Progrania susidės 

iš prakalbų, diskusijų, lenktynių ga
vime naujų narių į šias dvi draugi- 

. Bus gardžių užkandžių ir gėri
mų. šokiams gera muzika. Tat visi 
dalyvauki!. Rengėjai.

(211-212)

CLIFFSIDE, N. J.

darbininkų mases 
savo klasės baudai, 
jos mėnesio reikalu, irgi gaus peinoUbet*‘sykiu pa 
kiekviena kuopa nuo sekr. d. -r
A. Barčiaus laiškus, kuriomis ! 
dienomis ruoštis prie tokių jas* 
prakalbų su koncertais.

Agitacijos mėnuo ir mūsų 
užduotys kuodaugiausiai su
traukti darbininkų į tuos pa
rengimus, kuoplačiausiai pa-j Linksmą koncertinį PIKNIKĄ ren- 
skleisti darbininkiška literatu-' sia L.D.S.A. 68-ta K p. ir A.L.D.L.D. 
m ir kun dantriausia užrašini 77'ta Kuopa, Cliffside, N. J. Nedėlio- rą ir kuo daugiausia uziasine- Rugsėjo (Sept.), 1930,
ti, darbininkiškų laikraščių ir Miccio’s Grove Parke, Walker ir 9th 
žurnalu ; ir gavimas į darbiniu-Fairview, N. J. Pradžia 1-mą 
. • vai. po pietų. Programa prasidėskiskąs organizacijas naujų na-14.^ poų pietų. Gerbiamieji! 
rių. Todėl, visi A. L. D. L. D. Nors jau daug piknikų čia buvo ren- 
7-to Apskričio kuopų nariai, R’ama, bet tokio linksmo ir su taip 
pradekite daryti planus, kaip ;nebuvo. Didžiausias šioje apieliiižM- 
ir kokiu būdu geriausia pasi-’ję Maspetho Lyros Choras dalyvtfls 
dfjvhuoti nhplnnm duphiniukii i Siame piknike ir savo dainų aidą, darouoti aoeinam aaroimiiKu žavgs susirinkusia publiką, žingeid

nuo draugų.’ F. Mačėno, 01- 
gps Zarubieįnės,; A. Zarubos, 
J. Grybo, A. Grybienės ir E. 
Trakimavičiaus. Fašiste pir
mininkė pasiutime pradėjo bė
gioti nuo vieno prie kito agi
tuodama nebalsuoti už priė
mimą mokesčių. Balsuoja du, 
kad priimti mokesčius, prieš 
—nei vienas. Tuo tarpu fa
šiste pradėjo trukšmuoti ir už
darė susirinkimą. Ir veik visa 
kuopos valdyba išbėgo iš su
sirinkimo. Tuomet drg. Gry
bas atsišaukia į narius, saky
damas, kad kuopos valdyba 
tiksliai nori narius sūspenduo- 
ti, nepriimdama mokesčių ir 
todėl, kurie nesutinkate su fa
šistinės valdybos šulerystėmis, 
pašilikte susirinkime. 15 na
rių pasiliko ant vietos.

Draugas Mačėnas, kaipo ko
miteto narys, atidaro išnaujo 
susirinkimą ir nariai išsirenka 
naują komitetą: pirmininku A. 
Zarubą, protdkdlų raštininku 
D. Valmą, finansų sekretorium 
Olgą Zarubienę ir iždininku 
J. Grybą. Visi pasilikę nariai 
'užsimokėjo, mokesčius. Nutar
ta sušaukti platus narių susi
rinkimas, kur bus išrinktas pa
stovus kuopos komitetas. Su
sirinkimas įvyks 5-tą dieną 
rugsėjo Lietuvių svetainėj. To
dėl visi S.L.A. nariai susirinki
te penktadienį, kur apsvars
tysime visus reikalus ir susi
tvarkysime kuo geriausia, kaip 
organizuotis ir tvarkytis be fa
šistų diktatūros ir auklėti Dar
bininkų Susivienijimą.

J. Grybas.

«

to, kas nutiko S.L.A. 36-tame 
Seime.” Meluoja fašistėlis vi
sai užsimerkęs. Reikia ;pasa- 
kyti, kad komunistai j jokių 
prakalbų minėtą dieną neren
gė. Prakalbas rengė S.L.A. 
131 kpi, dargi fašistų valdo
ma. Toliaus tas fašistpalaikis 
ir vėl; meluoja. Jis rašo; (“To
dėl aš šiuo reikalu pasiteira- 

—Štai matai,—bumba sibiriokas,—ir ne vau, kur reikia ir štai ką suži- 
'nojau: Bagočius jokio pakvie
timo kalbėt negavęs ir tuo tar-! 
pu net Bostone nebuvęs.” Čia 
irgi yra melas. Kvietimas Ba- 
gočiui buvo siųstas ir atsaky-' 
mas gautas. Jei tam netiki,! 
tai ateik pas mane, aš parody
siu atsakymo laišką.

Toliaus, “Tėvynės” mela
gius rašo, kad 19 d. liepos Ba- 

lašaipos Dimitrio gočius buvęs pas mirusį vai
ką Pittsburghe. Kur jis 
buvo tą dieną, tas man nesvar
bu. Fašistėlis turėtų žinoti, 
kad kvietimas kalbėti buvo 
siųstas ne tą dieną, kada pra
kalbos turėjo įvykti, bet kvie
timas buvo pasiųstas dviemis; 
savaitėmis pirm įvyksiant pra
kalboms. “Tėvynės” melagius 
muša pats save: pirmiaus rašė, 17-to Apskričio komitetas atlai- 

jkad Bagočius visai nebuvo Ikė savo posėdį, kuriame liko- 
dies ligą. Daktaras, senas, piktas senis, ne- Įkviestas, o dabar jau rašo, kad ' 
noromis pridėjo prie Dimitrio krūtinės au-jBagočiaus vardas buvo gar- 
sį. * .

—Gerai, eisi išbandymams.
Už dviejų savaičių Dimitrius gavo doku

mentą, kad del širdies ligos pripažintas 
tarnavimui netinkamas.’

SKYRIUS ANTRAS 
Galas černorajo ūkio

vienas jis taip džiaugiasi, aš nei nuo vieno 
čia negirdžiu noro eiti į armiją. Kiekvie
nas tik ir laukia, kad pripažintų jį netin
kamu tarnystei. Visi bolševikai.

Sibirioko balsas nepatenkintas, akys nu
liūdusios. z

—Nu, Ižą jūs, koki gi jie bolševikai?— 
juokiasi Dimitrius, paprastai nemylinti 
karo inteligentai ir

Sibiriokas nesuprant
balse, rankomis mosuoja

—Ah, sustokite, bolševikui jie visi, bolše
vikai !

—Ne, visai ne,—rimtai pastebi Samaros 
pabėgėlis,—škurnikai, Gerai būtų sumuš
ti bolševikai, bet kad juos kas nors kitas 
sumuštų, o ne mes.

Eilėje priėjo prie Dimitrio. Peržengda
mas buto slenkstį, Dimitrius pajuto, kad jis 
esąs neramus. Pareiškė komisijai apie šir-

L.D.L.D. 7-to APSKRIČIO 
REIKALAI

23 d. rugpjūčio A.L.D.L.D.

si nutarta sušaukti A.L.D.L.D. 
7-to Apskričio metinę konfe
renciją 28-tą 
(Sept.), So. 
konferencijos 
vai. ryte, 
ričio sekr 
siuntinėjo

judėjimo sustiprinimui. Apsk
ričio komitetas yra pasirengęs 
kiekvienai kolonijai pagelbėti, 
suteikiaht kalbėtoją ir dalį 
muzikalės programos.

Prakalbos su koncertais tu- { 
retų įvykti šeštadieniais ir sek- Į—.MiLio^ParkasP 
madieniais, nes kitais vakarais, 1 t ,

nike ir savo dainų aidais, 
-----.„ ---- rinkusią publiką., Zingeiduf 
bus girdėti naujai susiorganizavusį' 
Maspetho Vyrų Chorą, kuris irgi dai
nuos šiam,e piknike. Bus duetų, kvar
tetų, • prakalbų’ ir šiaip įvairių 1 žaidi
mų. Įžanga 25c ypatai.

KELRODIS. Suradimas parko yra 
labai ■ lengvas: Atvažiavę į Cliffside 
ir privažiavę prie Walker St.,, pasa

lkite į vakarus, ir ties kampu 9th St.

(210-211)

AKRON, OHIO
A.P.L. A. 40-tos kuopos susirinki

mas bus nedėlioj, 7 rugsėjo, po No. 
50 S. Howard St. Pradžia 1:30 vai. 
dieną. Visi nariai ateikite, yra svar
bių reikalų. Pirmiau per klaidą bu
vo paskelbta, kad tą dieną po Čia 
minėtu adresų įvyks A.L.D.L.D. 40 
kuopos^ .Turėjo būti A.P.L.A. 40-tos

praeitis yra įrodžius, kad,netu
ri pasekmių, todėl, turėda
mi tris ar keturis kalbėtojus 
ir visą eilę dainininkų ir muzi
kų, mes vienu sekmadieniu 
(nedėldieniu) galim atlaikyti 
šešias ar aštuonias prakalbas 
su koncertais. Todėl visi-j kuopos, 
draugai ir draugės, prie dar-Į —---- -----------
bo, o pasekmės bus džiuginau-J A.L.D.L.D. 12-to APSKRIČIO 
čios! KONFERENCIJA

. I Sekantį nedėldienj, j 7 rugsėjo,.A.L.D.L.D. 7-to Apskričio Įvyks A.L.D.L.D. 12 Apskričio konfe^ 
komiteto ir Agitacijos mėnesio rencija, po No. 51 Butler Alley, Pitri 
kom isi ios«narv^ ston, 1 a. I iadzia 10-tą vai. ryte, iKomisijos.naiys visi delegatai dalyvaukite. +

J. Grybas. Sekr. G. M. Stanionis.

I

i

i

1

CLIFFSIDE, N. J.
LI NKSM AS RON CERTIN1SPIKNIKAS HARTFORD, CONN.

Į Laisvės Choras rengia didelį pik- 
i nikų nedėlioj, 7
1 parke, Buckland, Conn, 
vai. dieną. T

i mins 
gera

i visus

Griovis ėjo už versto nuo ČernorsĮjo ūkio. 
Nuo pereitų jau metų linkui griovio buvo 
siauras kelelis, padarytas pakalnėn, ir ten 
dingdavo griovyje ant žalumo. Kalvė, ku
rią iškasė apie vidurį žiemos, greta su 
skiepais, dirbo dieną ir naktį. Gamino 
durklus, taisė senus medžiojimo Šautuvus, 

! aštrino surūdijusius kardus. Atydžiai per- xz • _ — t 'I • V • V i i • i J nuo 
baltagvardiečio ar milicianto. Dirbo pakai-

6. j tomis kalvis Vasylius su Aleksejum, ir Jo-
Mobilizacijos punkte Dimitrius pamatė Inas Kargopolov su seniu Černorajum. At- 

veik visus pabėgėlius, kurie kartu su juomi Įvažiuodavo kalvis Prokofijus iš miestelio 
nakvojo kambaryje. Čia buvo ir šviesusI Kostino ir per savaites dirbo kalvėje, kada 
sibiriokas.
lis.

—Štai, drauge sibirioke, dabar ir mes 
pakariausime.

—Nedaug su tokiais žmonėmis prikariau- 
si,—nepasitenkinančiai niurnėjo sibiriokas, 
rodydamas į minią.

—Taip, žmonės nekoki, menki, — sutiko 
samarietis,—nekoki kariautojai.

Dimitrius prisižiūrėjo. Veidai pas visus 
nusiminę ir rūstūs. Kietai suspaustos lū
pos. Retai kurio matosi šypsą. Dar re
čiau pasigirsta juokas, ir tas dirbtinas. 
Pratusi ausis iškarto jaučia balsuose ne
pasitenkinimą, o akis lengvai pastebi ne
teisingą nusišypsojimą, nepasitenkinusius 
veidus. Kiekvienas savo sieloje ką tai sle
pia.

Savo pastebėjimus Dimitrius priminė sa
mariečiui.

’ —Tai suprantama,—atsakė tas,—bet kas 
bendro tarpe šių žmonių? Kas gali su
jungti juos? Idėja? Bet, tiesą pasakius, 
pas mus nėra idėjos. Liaudies tiesa? Liau
dis? Bet mes visi kiekvienas kitaip liau
dį suprantame ir kitaip einame prie jos... 
’ Kartu su mirpa Dimitrius prisiartino prie 
buto, kur sėdėjo mobilizacijos komisija. 
Matyti, kaip veik visi nerimauja prieidami 
prie buto durų. Iš buto išeina nuliūdę ir 
piktai perkreipę lūpas. Veik kiekvieną iš
einantį pasitinka klausimai: 
- —Nu, kas, kaip?

—Priimtas,—bando drąsiai atsakyti už
klaustasis, bet lūpos pačios surūgusiai iš
stumia. Tarpe laukiančių eilės veik nei 
vieno ramaus nėra veido. Ant veidų taip 
ir matosi viena mintis:

—Paims, ar ne?
—Nejaugi tai visi nepriešininkai karo? 

—užklausė Dimitrio sibiriokas.
—O kas ?
—Ar matai, kaip nei vienam iš jų nesi

nori į armiją?

i siutas, nuo Bagočiaus atsaky
mo negavus. Na, jei Bagočius 
nebuvo kviestas, tai kaip gali
ma atsakymo laukti? Ir pir
mam saknyj ir antram “Tėvy
nės” fašistėlis r apsimeluoja. 
Užbaigia: tas fašistėlis savo 
melų korespondenciją šaukda
mas visuomenę “saugotis ko
munistų, kaipo apgavikų.” Įskričib kuopų valdybos, patė- 
Kur įrodymas, kad. komuniš-; mijusios šį pranešimą, turit šu
tai yra apgavikai? Kas iš ko- šaukt A.L.D.L.D. kuopų susl- 
munistų kur ir kada ką apga-'rinkimus ir išrinkti (delegatus 
vo? Reikalauju įrodyt). Fa- konferencijai.- Taipgi kuopos 
šistiniai sandariečiai, tai ne tik 
paprastai yra apgavę ne vieną 
lietuvį darbininką, bet tiesiog 
yra šimtais nuskriaudę finan
siškai. Tik pamislyk pats, fa- 
šistėli, kiek .visokių įvairiausių 
bendrovių buvot sutverę ? Kiek 
tūkstančių iš vargšų žmonelių-water 
esate išvilioję? Ir dabar tie' 
visi išvilioti pinigai yra žuvę?' 
(Kiek čia ant vietos, Norwoo-

dieną rugsėjo 
Boston, Mass.;
pradžia 11-tą 

Tuo klausimu apsk- 
d. A. Barčius i.š- 
kuopoms laiškus, 

bet tankiai pasitaiko, kad laiš
kai nepasiekia reikalingos vie
tos, todėl A.L.D.L.D. 7-to Ap-

Rengia L.D.S.A. 68-ta K p. ir A 
L.I). 77-ta Kuopa, Cliffside, N

Nedėlioję

i .J) 
J.

7 rugsėjo, Boukaus 
Prasidės 1

Laisvės Choras palinks- 
visus gražiomis dainomis, bus 
orchestra šokiams. Kviečiame 
atsilankyti, būsite patenkinti.

Rengėjai.
(211-212)

newark7^n»~l
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių ’ kuopos susirinkimas 
įvyks pčtnyčioj, 8-tą vai. vakare, 
Rugsėjo-(Sept.) 5 d., Kubio salėje, 
79 Jackson St., Newarke. Yra la
bai daug dalykų aptarimui. Visi 
nariai turi būtinai atsilankyti A 
stengtis- atsivest naujų narių. " ,

Komitetas. 'Y f ' Ą (210-211) f
į

Ir

LIETUVIS GRABORIUSJ. Grybas.

MALONŪS RŪKYT

ne tik Brooklyn®,

<**■*

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

munistai yra apgavikai, 
nors kiek žmogus gėdos 
pintis nedrįstų apie kitų 
gavystes kalbėti, kuomet

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI 
x67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y

ke. Bus _ duetų, kvartetų, prakalbų 
ir šiaip įvairių žaidimų.

ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI
KELRODIS. Suradimas parko yra 
labai lengvas: Atvažiavę į Cliffside j 
ir privažiavę prie Walker St., pasu- | 
kite į vakarus, ir ties kampu 9th St. j 
—Miccio Parkas.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

Rezidencija: 13 W. 3rd Street 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel.: So. Boston 0304-W

NORWOOD, MASS.
Iš S.L.A. 131 Kuopos 

Susirinkimo
2-rą dieną rugsėjo S.L.A 

131-mos kuopos įvyko susirin

..IMIUM i »■«! ii ir ii-įimrtMiŽiifiįjhKi

NĖR 
DAUGIAU
R A U M A T I Z M O

. Naujos ir Pagerintos Gold 
.ir I Medal Haarlem Oil Capsules 

publiką, žingeidi bus girdėti naujai ■ stabdo skausmus ir gėlimą del 
' „ ’ . . Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar-

turi pasistengti pasimokėti j 
Apskritį metines duokles pc 
10c nuo kiekvieno 6iario. če
kius reikia išrašyti K. Barčie- 
nės vardu, o pasiųsti dabarti
niam finansų sekr. d. G. Katu 
liui, P. O. Box 114, Bridge- 

Mass. Komitetas pa
geidauja, kad kuopos prisiųs
tų mokestis prieš konferenci
ją, ’ tai komitetas geriau ga- 

• fi
nansus ir abelną raportą. Ant- 

‘dar drįstat sakyti, kad ko-į ras ir labai svarbus padarytas 
i-----............... Jau įtarimas, tai rengtis visu smar-

tu- kurnu prie agitacijos mėnesio, 
ap- kuris prasidės su pirma diena 
pa- spalių (October). Nutarta 

čių sandarietiškų fašistų, iš ap- užkviesti mūsų apielinkės kal- 
gavysčių if galvų nesimatyti, bėtojai ir menininkai—daini-

- A * kJ U»A J V* • \JACA M Lt V v AA O V IvOlAO AkvOvAAtl/ AI JĮV Vx X kJ CA. \ v< A x AYCX A V VzJ V- AY.CC VAGA z ' *—'

Prie jo priėjo Samaros pabėgę- Aleksejus išvažiuodavo ant ilgo su parti- !de- su “Progress Wholesale” lėtų patvarkyti apskričio 
zanų mobilizavimo reikalais. jdarbininkų nuskriaudėt? Ir

Naktimis nuo upės Irtišo atvažiuodavo 
valstiečiai, įsivilkę į šiltus kailių drabužius, 
pasakydavo sutartą uparolių” tartum iš že
mės išdygusiems sargybiniams, ir tylomis 
valstiečiai įvažiuodavo į griovio gilumą.
Prie kalvės prisikraudavo paruoštų ir dar 
neparuoštų durklų, apdėdavo šienu, tvirtai 
virvėmis surišdavo ir juokėsi sau negarsiai 
į augštus kalnierius.

—Kvietelius į jomarką vežame!
—Labai susirgs kolčakiniai nuo šių kvie

čių !
Aleksejus juos visad palydėdavo, ir, 

žingsniuodamas greta su jais per gilu snie-
1 T 1 !_• V I • lUl-lllUč nuupud AVVAYV OU0UU1TIgą duodavo valstiečiams paskutinius jsa- kimas Lietuvių syetain6j. Tik n 

kvmilS. __ i.-* „4.: j

(September), 19.30 į
MACCIO'S GROVE PARKE 

Walker’ ir 9th Sts., 'Fairview; NU 5.
Pradžia 1-mą vai. po piet.

Programa prasidės 4-tą vai. po piet.
Gerbiamieji! Nors jau daug pikni- I 

kų Čia buvo rengiama, ' bet tokio 
linksmo ir su taip plačia koncertine , 
programą surengto nebuvo. Didžiau- j 
sias šioje apielinkėje Maspetho Lyros 
Choras dalyvaus šiame piknike ir 
savo dainų aidais žavės susirinkusią,

susiorganizavusį Maspetho Vyrų Cho
rą, kuris irgi dainuos šiame pikni- k Naujoviškas išradimas.

. bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai“ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM OIL 
cassssomi

kymus. ' t
—Galąsdinkite, draugai, greičiau, štai, 

štai tuojaus bus reikalingi.
—Del mūs, drauge, darbas nesusitruk-. 

dysį tik greičiau baigtųsi ta žiema, o matai: 
kiek'daug sniego—nei išlįsti negalima.

Atėjo pavasaris. Pradėjo leistis sniegas, 
nuo saulės žvilgėjo laukai ir dykumos. Juo
dais keliais nusidriekė per sniegą keliai...

Čumliako valstiečiai sukilo, kaip tik Lipe 
Irtišu nuplaukė paskutiniai ledai. Iš mies
to ėjo įvairūs gandai. Nepaisant laikraš
čių tvirtinimų apie pergales baltųjų, apie 
tai-, kad masės nusisuko nuo bolševikų ir 
“Bolševižijos”—kaip kolčakiniai vadino So
vietų Rusiją,—badas, gandai, vienas baises
nis kito, vaikštinėjo tarpe masių. Kalbėjo 
apie tai, kad baltiems karo fronte blogai, 
kad kareiviai kolčakinės armijos pereidinė- 
ja į bolševikų pusę ir pavieniais, ir ištisais 
pulkais, su ginklais, kaip pridera, o kartais 
ir su komandantais... Kalbėjo, kad jokio 
bado “Bolševizijoje” nėra, kad bolševikai 
atsineša linkui pasilikusios ten inteligenti
jos pakenčiamai ir net draugiškai, kad net 
buržujus jau ne taij) baisiai persekioja...

(Daugiau bus)

ninkai, muzikantai ir kiti. Kal
bėtojais bus užkviesti šie ga- 

!būs draugai: J. Galgauskas iš 
jNorwood, J. Skliutas iš Wor- 
jcester, J. Karsonas iš Lowell 
{'ir vienas draugas iš Brooklyn,
N. Y. Prakalbos visur turės 
įvykti su koncertais, todėl nu
tarta užkviesti visus < Massa
chusetts’ žymesnius dailės my
lėtojus, ’įkū/i^l priedermė turė
tų būti paremti darbininkų ju- 
.dėjiipą savo dailėje išsilavini- 
įrųąijs;; šie mūsų menininkai yra 
kMėČiami imti dalyvumą ūgi- 
tacijos mėnesį: Worceste^io 
M. Paruliūtė, J. Sabaliauskas, 
Vr Tumanįs ir M. Jablonskįū- 
tė-Meškienė, iš Hudson; JieVa 
Sideriūtė, iš Marlboro, Adelė 
Mickevičiūtė iš Haverhill ir iš 
Lawrence seserys Pauliukoniū- 
tės, O. Balčiūnaitė iš So. Bos
tono, H. Niukiūtė, Ig. Kubiliū
nas, Julia Rainard, P. Benlis, 
iš Bostono priemiesčio; iš Nor
woodo Izabelė Jarmalavičiūtė,
O. Kručiūtė ir J. Gudaitis; iš 

imti mokesčius, ir iš ko ne. Montello: seserys Benevičiūtės
ir Pačiai. Taipgi ir visi Mass
achusetts darbininkiški chorai 
tųr|s ateiti darbininkiškam ju
dėjimui į’pagelbą,’nes kur tik 
įvyks prakalbos, ten turės 
įvykti ir koncertai, kuriuos 
pildys minėti dainininkai ir 
muzikai, nes tik visi bendrai 
dirbdami, mes pajėgsim suor
ganizuoti ir išjudinti lietuviu

“ • c t L / '•*

ką susirinkimą atidarius, F.’ 
Mačėnas, kasos globėjas, pa
davė mokesčių knygutę .sekrę- 
tdi'iįū,. ji orėdamas.(paipmdkęti. 
Fašiste piimininke, pam‘ačid& 
kad Mačėnas mokasi duokles, 
pribėgo ' pfie fiiiaiisų sekreto
riaus ir įsakė nepriimti nuo 
Mačėno ir kitų pažangesnių} 
narių mokesčių. Nors ta mo
kesčių knygelę buvo ne Mačė-; 
no, o kito nai-io priduota ap
mokėti. Kuopos p i r m ininke, 
kaipo juodžiausia fašiste, ne
prisilaikydama konstitucijos' 
pradėjo diktatoriAųti nr pati 
viena, nereikalaudama jokių 
įrodymų, nusprendžia iš ko

Drg. > Mačėnas užprotestavo 
.prieš tokį , elgimąsi j pirminin
kės ir pareikalavo pasiaiškin
ti, ką ji prieš tuos narius turi, 
kurių nepriima mokesčių. Pir
mininkė neturėjo jokių prie
žasčių prieš tuos narius. Visi 
nariai stebisi pirmininkės idio
tiškumu. Paduotas įnešimas 
nubalsuoti, ar priimt mokestis

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
AKRON, OHIO

A.P.L.A. 40-ta kuopa rengia .šaunų 
pikniką nedėlioj, 14 d. rugsėjo, ant 
Amilijos farmo.s, visiems gerai žino
moj vietoj. Privažiuoti galima gat- 
vekarais. Automobiliais reikia va
žiuoti ‘Springfield Rd. iki 31st Sb., i 
Kenmore, Ohio. Tai bus jau pasku- ! 
tinis piknikas, todėl kviečiame visus 
dalyvauti ir pasilinksminti, žinote, 
kad A.P.L.A. 40 kuopos parengimai 
visada būna smagūs, tat nesigailėsit 
atsilankę nei šiuo sykiu,

Rengėjai. 
! 1 ' (211-212)

DETROIT, MICH. ’
.' A.L.D.L.D. 52 ir L.D.S.A. IT kp. 
rengia smagų , pikniką nedėlioj, 21 
rugsėjo (Sept.), Beech Nut—Sirnano 
Urbanto Parke. Pradžia 1-mą vai.

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 

.Už ŽEM$ KAI
NA. NULIŪDI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PASi

Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuviš
kos restauracijos Brooklyne ir 
riai užlaiko JOHN’S po 10c 
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai
. jbet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 

kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant paręikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuoki!:



jr pasukime po dešinei (ir va- ANT ST0ČIų galite’ GAtJTl
N.

j

TAI TIE ŠVELNŪS

CIGARAI

redak-
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o
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Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių Šalčių nebijo. Už 75c ui 
baksą apsiginkluok nuo savo anj- 
žino prieiol

No. ir gatvė----------

Miestas ir valst___

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

karštais 
šunyčiais 
ateinantį 

12-tą

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. V.

£

SKELBIMAS:
Šiuomi pranešu visuomenei

,P. Glaveckas, ;
Rengimo Komisijos Narys.

sukt po dešinę. Prie išvažia
vimo vietos bus iškaba.

(209-212)

, ‘ “LAISVĘ” ELIZABETH,
J B. Figcns, 221 Second St

’ Ir pas Singer j.
----- <----- 2-------------- ,--------------------------- r-

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORl US-UNDERTAKER

Hnntingtono, N. Y.,

j 1035 Spring Garden Street 
Philadelphia, Pa.

... i 1 . '' '. '

Sulig reikalavimo, šiuos cigprus 
taipgi ir per paštą išsipntiiičja- 

i me, kaipo užsakymus (rirderius).

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
lįgas įvaro, bet ir į graibą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu 
Ameriką pagarsėjusius

J Urbo Lax Tabs \
yra tai kąnuole prieš kitą amži
ną ! žmogaus priešą—'Vidurių už
kietėjimą—-kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 cęntai uz skrynutę. ♦

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue
(Kaupai Clemont Avmmm) 
MASPETH, L. U N. Y. 
Telephone, Juniper I7M

Dar kartą atsi-’ir organizacijos mūsų priešų 
neapykanta, prašom už padarytą klaidą, rankose.” Drg. D. M. šolom-

■ ■ ’ L kurie aukavote daugiau, negu iškas kalbės: “Ateiantis Impe- 
I paskelbta arba visai jūsų var-1rialistinis JCaras ir Sovietų Są- 
i dai

FAŠISTINE PERVARTA SUOMIJOJ

BALTIMORE, IUD.

tu se-

WILKES-BARRE, PA.

Visi mep žinųme,, kad Qe

CLEVELAND, OHIOo

RENGIA LIETUVIŲ KOMUNISTŲ FRAKCIJA

NEDĖLIOJĘ

PROGRAMA SUSIDĖS'Iš

5
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sekmadienį; 
vak, diena,

f

M. ž.
Klaidos Atitaisymas

Per buvusį “Laisvės” pikni
ką, kuomet buvo.renkamoj au-

nariams ir bus parodyti. Svar- jčiau, apsižiūrėkie, kad jūsų Į 
.’ biausia tai, kad narių sudėtas jkaiminka, mažiukė Riverside, h , 1 • - , kernais ir

išduota, nežiūrint, kad kacĮ baltimoriečiai philadel- 
padarė apskričio 

17 rugpjūčio. River-

nepaskelbta.
Komitetas.

frontą nuo šiaurės

ir skaldo Susivienijimą ir kuo-Į Apskričio piknike draugai p 
pas. Ir skaldo del to, kad pa-•; philadelphiečiai tikrino mums, 

sudarys ne mažiau

MINONA PARKE
■ » ■. > J 1 ' ' > • ) I i -! ■ ■ » i 1 I

(šalimai Chestnut Grove)

jųjįamai neverti tų paskolų, piečiams 
pinimvij, j. 1 1 vift \j. Avivvzx

Mel- sidiečiai veikia slaptai ir ty-

Pashpls

I pat dega vis didesne Sovie- vo renkamos, 
tų Sąjungos i
Bet Suomijos darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių masės 
vis labiau mato savo išgany
mą vien buržuazijos viešpa- 

Stambiųju buožiu Yr dvari- tavimo nuvertime ir darbi
ninkų gyvenama Lapua vie- ninkT ir valstiečių sovietų 
ta pasidarė jo centru,—ido- valdžios įvedime, kaip Sovie- 
mu pastebėt, kad ir 1918 m. 
ten buvo kontr-revoliucinių Į 
jėgų centras. Minėtasis Kp- 
solo liko apšauktas judėjimo 
vadu. Ištikrųjų tai buvo tik 
įrankis minėtųjų vadų—ban- 
kierių rankose. Visas va
dovavimas tame neva vais

įtraukus į jį didesnes vals
tiečių mases, jis prisidengę 
neva valstiečių judėjimu.

(Pabaiga)
Delko visos Suomijos bur

žuazijos partijos pasidarė 
tokiomis karštomis fašizmo 
rėmėjomis? To priežastis 
pirmiausia glūdi paaštrėju
siam ekonominiam krizyj, 
kurį Suomija gyvena, prade
dant nuo 1928 m., ir prieš
taravimų su Sovietų Sąjun
ga padidėjime, iš antros pu- 

revoliucinio darbininkų 
Masės aktyvumo ir komu- 

^nistų partijos įtakos didėji-i----------— -----  ----- —
me. Iki 1927 m. galo paly- tiečill judėjime priklausė se-

O X v • • v • p v • J ' ' •
• • v • • ’ m n i /•imn ri nvvici + n oi e* r o YY1 oginamai gana sparčiai augo i 

Suomijos pramonė. Ypatin
gai išbujojo medžio pramo
nė ir popieros gamyba. Vi
same Suomijos eksporte me
dis sudarė apie 55 procen
tus, popiera—apie 30 proc.
Iš 160 tūkstančių visų pra- Ibininkų vadų, mušt a ------
monės darbininku medžio 1 suiminėt, vežt ant Sovietų Bet tuom jie skaudžiai. apsi-1Vįgjų perstatė savo ekskursijos 
pramonėj dirbo 1927 m. 371 Sąjungos rubežiaus ir variU^1?- Ju darbai yra rodomi kapitOnu. Drauge Laurinavi- 
tūkstančiai darbininkų, po-|varyt j Sovietų Sąjungą, micvuoicv
pieros pramonėj—18 tūks-i Kaik^iu°S, ^atyt, ii’ visai |turtas buvo mėtomas nesau-4iepadarytų didžiajai Philadel- 
tančių. Suomijos, miškas užmušė. tinkamo pasiprie- giom paskolom, saviesiems sė- phijai didesnės sarmatos, kaip (

Sąjungoj.
V. Kapsukas.

junga.” Dainos bus thrpe pra
kalbų ir po prakalbų. Visi at
važiuosite iš rytų-žiemių puses 
į Baltimorę Philadelphia Road 
ir tiesiai Fayette St. važiuokite 
iki 800 W. Fayette St. ir Fre
mont Ave., pasukite po kairei, 
2 blokus pavažiavę pasukite 
po dešinei į Hollins St., ir čia 

Prie

nai išmėgintiems fašistams 
šiuckorams. Fašistai sudau- Barre, Pa. 
žė Vazoj revoliucinių darbi
ninkų •. spaustuvę, 1

S.L.A. 115 ir 35 kp. nariai, 
kurie nesutinka daugiau mo
kėti mokesčius Gegužio klikos 
p. t., susirinkimas bus rugs. 7 
d., 1930 m. 2, vąlandą .po pie
tų,. 325 E. Market St., Wilkes-

Kas Bus Mūsų Piknike
A.L.D.L.D. VI Apskričio

kretorius drg. Šolomskas rašė į S.
dienraštyje “Laisvėj,” rugp., Ipat Lietuvių svetainė.
27, kad jau nusamdė busą nuo svetainės pasitiksime ir nuva-
apskričio į baltimoriečių pik-, žinosime į pikniko vietą. Ku-

iniką, kuris įvyks 7 rugsėjo ant ’rie važiuosite per Belair mies- 
j Matulionio ūkės. i . įčiuką Belair Road, į miestą į-

Tai bus busas nuo apskričio,, važiavę, tiesiai laikykitės Gay 
(kuriame Važiuosi kalbėtojai: St., iki pri-važiupsit Fayette St. 
Senas Vincas, Pranaitis ir /šo- f r;“’1“”;; --- --
lomskas, ir dainininkai’: • M. žinokite, kaip ■ aiigščiaus nuro-

i Vaidžiulienė, Bulaukaitė, Si- (lyta. (Tačiaus, 'turiu • paste-j z„. a
irutis; Bulauka ir visi i kiti liy- bėti, kad’Gay St. vienoje! vie- s. Mickus, 278 Second St. 
■ros Choro naridi. Betlkaip su toje yra one way traffic, tai ir

ninku • spaustuvę kurioj Kiužis ir kompąpįj-a su policijos pačia Philadelphia^ kad'nieko laikykitės’po dešinei, gatveka- 
buvo ‘spausdinami ’trys kai- Pag,el ! llesi8irdi ? " Į rio relėmis).'

1 v ir clmlnn Snstivi aniiima ir Iriin-I a_.~i__. Į

v i t , , . . . j -r-—- Ir'skaldo del to, kad pa-•;philadelphiečiai tikrino rriums, 
uzpuldmet ant kairiųjų dar--slėpus nuo narių visas šuny-jkaci jįe _

mušt juos,'bes, kokias tik privirė ponai. kaip 2 busus, ir drg. Laurina- “ 
__ - _ J  Ty z-x 4- 4n z\ 11 n Ir n 11 rl r? i n i o w d i I • v • it ... į .

Drauge Laurinavi-. Išvažiavimas
Išvažiavimas su 

šiltais 
įvyks 7 d. rugsėjo, 

prasidės 
ant 18-tos gatvės. 

Išvažiavimą rengia bendrai A. 
L.D.L.D. ir S.L.A. vietinės 
kuopos.

širdingai kviečiame apielin- 
kės lietuvius darbininkus atsi-

lankyti. Bus programa, žais
lai, lenktynės ir gera muzika 
šokiams; ant naujos platfor
mos'šokti bus sinhgu. Pagei
daujam, kad publika nesivė-j j°8e* buvusi s Restąurantas po 
luotų, nes rudens dienos yra numeriu 802 Washington St., 
neilgiausios, taip kad turėtu- ■ Rugpjūčio (August) 4 d. likos 
me laiko pasilinksmint, pasi-' perkraustytas po numeriu 763 
šokti, draugiškai pasikalbėti ir j Washington St., New York, 
vasarėlę palydėti. į N. Y.

Kviečia Rengimo Komisija. i Gaminame visokios rūšies 
'skaniausius valgius ir duodam 

KELRODIS: Reikia vazlU0V gerinusį ir mandagiausi pa- 
Jericho Turnpike arba 25-A; tarnavimą kaip aplinkiniams, 
atvažiavus į Huntmgtoną, rei- įajp jr toliau atvykusioms 
kia davaziuot iki 18th St.; pa- :sve£jarnS- Restaurantas atda

ras nuo 4-rių vai. iš ryto iki 
8:30 valandos vakare. Už- 
kviečiam visus!

—Savininkai^—
POVILAS SAMULĖNAS

ir
VINCENTA RIBOKIENĖ 
\....

rieji laikraščiai; pradėjo- — - - • • • -•

tančiu.
užėmė Anglijoj pirmąją vie
tą. Bet štai išėjo į pasaulio 

■ rinką Sovietų miškas. Ka
pitalistinių šalių miškas neį- 
* stengia su juo konkuruoti, 

nes jis turi duot kapitalis
tams pelną ir žemės savinin
kams renta, kurios Sovietu V 7 l.

Sąjungoj nebėra. Dėlto pra
dėjo mažėt ir Suomijos miš
ko išvežimas. Atsirado kri- vietos savivaldybių organų Įsa klika su policijos pagelba 

ant narių sprando, kad ant to
liams mėčius narių sumokėtus I 
centus, atsilankykite į šį susi- nešė, kad jie jau automobilius 
rinkimą. Daug svarbių veika- laiko prirengę. Gerai, drau- 
lų apkalbėsime iri organizaci- gai eastoniečiai, mes jus pasi-. 
niai susitvarkysime. tiksime su krebsų zupe. :

Chesterietis drg. Antanas 
.Degutis pranešė, kad jis atva- 
1 žinos su visais savo draugais 
keliuose automobiliuose. Ki
tas chesterietis udrg. Lipčius 
rašė drg.- Makušai: drauge, 1 
pasakykie'dfg. Vilkui, tegul•iš- 
kepA-geros juodos duonos ir, 
drg. Rogers turi parūpinti; 

vo $1 ir J. Zdanis, bet< užrašy- šviežių žuvų. Visko bus ir vi
ta po 50c; drg. Kulvinckienė sų lauksime, 
aukavo -$1, visai nedžrašyta.i 
Tad atsiprašom aukautojų, 
kad'įvyko tokia klaida. Visos 
aukos, kurie kiek tik aukavo, 
kad ir neteisingai paskelbta, 
.^ra perduotos ten, kam jos bu-

; šinimo jie nesutiko ir užtat bram 
jie dar labiau išdrįso.

Jie pradėjo reikalaut vi
siško komunistų judėjimo 
sunaikinimo, visų kairiųjų 
darbininku laikraščiu užda
rymo, išleidimo tam tikro 
įstatymo “respublikai gint”

Tad S.L.A. daugumos dele-' piknike 
gatų, atlaikyto seimo 7' 
dažio svetainėj, išrinkta P. T. ]jak beį teko sužinoti, kad jie 
organizuoja Darbininkų 
vienijimą, tai vienas iš 
kiaušių žygių, kuo mes tik ga- kįa> kac| jjc rengiasi važiuoti 
lim pasidžiaugti.jsuuymu respuvimai gnu, Tfi'd kul.ie nesutinkate ant 

pakeist rinkimo įstatymus, .0|jaus būt toj organizacijoj, 
išvyt komunistus iŠ seimo ir kur Gegužis užsikorė ir jo vi-

zis miško pramonėj, kuris;ir tt. Valdžia tam pilnai 
atsiliepė ir į kitas pramonės pritarė ir sutiko tą viską 
šakas, pirmiausia statybos išpildyt. Bet kad dar sti- 
ir metalo pramonę, šių 'priau būtų, fašistai nutarė 
pramonės šakų sumenkėji-; padaryt neva valstiečių ei- 
mas iššaukė plačių darbinin-' seną į Helsinkus, vyriausiąjį 
kų ir vargingųjų valstiečių į Suomijos miestą, ir ten dar 
masių, kurie ypatingai šiose kartą pareikšt savo reikala- 

flakose dirbo, da didesnį nu-ivimus. Toji “eisena” įvyko ........ .. ..........
4 biednėjimą ir perkamosios! liepos 7 cL Joje dalyvavo'kog del K, iP.,, aukų rinkėjai 

jų galios sumažėjimą.- -Tai 110 tūkstančių su viršums fa- padarė nemažai klaidų: nętiek 
atsiliepė ir kitose pramonės i šis tų. Jiems buvo duodami, užrašė aukų, kfek buvo auko- 
šakose, kurios dirba plačių-! specialūs traukiniai. • Ja- Draugai -Valinčius aiika- 
jų masių vartojimui, kaip Da prieš jų ėjimą senoji 
antai, tekstilio, odos, maisto i valdžia atsistatydino. Nau- 
produktų pramonėj ir tt. Vi- ja valdžia — fašistinės dik- 
sur prasidėjo krizis. Atsira- tatūros valdžia buvo pavel
do daug bedarbių. Jį dar, ta sudaryt “kiaulės snukiui 
pagilino prasidėjusis pašau- 
linis agrarinis krizis, kuris 
privedė prie didelio valstie
čių nubiednėjimo ir prasidė
jo daugelyj vietų valstiečių 
turto išpardavinėjimas del 
mokesčių už procentus, už 
paskolų nesumokėjimą.

Suomijos buržuazija, kaip 
ir kituose kraštuose, sten
gės visą krizio sunkumą už- 
kraut ant darbininkų ir var
gingųjų valstiečių pečių, bet 
sutiko didelį pasipriešinimą 
iš jų pusės. Tas pasiprieši
nimas galėjo būt juo dides
nis, kadangi Suomijoj revo
liuciniai darbininkai turėjo 
savo įtakoj 'aiškią profsą
jungų didžiumą, daug lega
lių laikraščių, dideles lega
les jda^bininkų organizaci- 

• jas. Buržuazija išpradžių 
mėgino išplėšt iš revoliuci- 

t nių ;darbininkų rankų prof-

Susi- nOri visiems padaryti “sur- 
svei- prais.” Tas jų surpraizas reiš- 

i
i busti į baltimoriečių pikniką, 
ir drg. Jokūbas Jatužis, buso 
kapitonas, ne baikomis sako, 
kad philadelphiečius pakvie-l 
sime virvę traukti. DraugeĮ 
Laurinavičiau, ar girdėjai?

Eastonietis drg. Bimba ura

VEIDO gražumas 
» * ( ’ 1 

ROJAUS veido grožybės 
LAŠAI ir naujai išrastas Mui
las tik už vieną dolerį! Ši nuo
laida tik ant 30 dienų. Kurie 
pasiskubinsit, sučėdysit $1.25.

Tikrą naturališką veidui gražu
mą suteikia tik Rojaus Veido 
Grožybes Lašai su naujai išras

tu Muilu.

Siųskit doleri registruotam laiške ar- ! 
ba money orderį, šiuo antrašu: •

BLUE ROSE LABORATORIES
69 Bond St., Dept. D 

Elizabeth, N. J.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit mums) !
II

Vardas _________________________ i

VARDU

Mandeb
Kurių Jūs Pageiddvote

Padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų", i l Vidurys vien: 
tik iš importuotų tabakų.

Kaina po 10c ir Daigiau 
I^BANDtįČij'E -ŠIANDIEN,

i ' (Idos Išdirba

STANLEY PAUL

lobalramuojA n inidoja numiruilQi ant 
visokių kspiuių. Norintieji geriausio pa- 
tarnavimo ir už žemą kailiu. nuliūoiMO 
valandoje Saulutė* pas mane. Pa* naans 
Kalite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
veriautioBe vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

i” 
Svinchuvudui. Vyriausią 
vietą joje užėmė stambaus 
kapitalo partijos — koalici
nės partijos atstovai; bet 
įėjo ir agrarų partijos atsto
vai, ir progresistų, ir šve
dų. Ji jau vykdo visus fa
šistų reikalavimus. Kas iš 
kairiųjų darbininkų nebuvo 
suimtas fašistų mušeikų, 
tuos dabar suiminėja val
džia. Visi kairiųjų darbi
ninkų laikraščiai jau užda
ryti, spaustuvės užpečėty- 
tos; daugelyje vietų užpečė- 
tyti ir darbininkų namai, iš 
seimo išmesti visi revoliuci
nių darbininkų ir valstiečių 
atstovai — vieni jų varu iš
mesti į Sovietų Sąjungą, ki
ti pasodinti į kalėjimą, treti 
veikiausia užmušti.

Tuo būdu buržuazija su 
pagelba socialfašistų tikisi 
palaidot Suomijoj komunis-

Programa prasidės 2:30 v. 
po pietų. Draugas Pranaitis 
kalbės: “Delko kyla bedarbes 
ir kaip jas prašalinti.” Drg. 
V. J. Jakštys (Senas Vincas) 
kalbės: “Mūsų organizacijos

QIIISIIISIIOIIIQIiiismoiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaiiismoiiiaiiiaiiiai

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame
jus, bet jau .senai matėmėsi. Būtų3'

< linksma pasimatyti.
Kurie dar nepažįstate mūs, tai 

del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

J. ir O. VAIGIN1S
214 Perry Ave., Maspeth, N. Y.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

sąjungas ir atiduot jas so-!^ni judėjimą. Aiškus daly- 
cialfašistams. Vienok, taiĮkas; kad tai nepasiseks jai 
nepasisekė: socialfašistai ■ atsiekt, kaip nepasisekė
pasirodė permenką įtaką tu-! Lenkijoj, Lietuvoj ir kitose 
,rį tarp Suomijos darbinin-;fašistinėse šalyse. Tuo bu
kų; jiems pasisekė atskelt Suomijos buržuazija, pa- 
nuo profsąjungų susivieniji-'turima didžiųjų imperialis- 
mo, kuris yra kairiųjų ran-! tiniii šalių, stengias taip pat 
koše, ne daugiau 10 tūkstan-1 k^ek galima geriau prisi- 
čių darbininkų, o apie 55 p’engt prie karo prieš Sdvie- 
tūkstančiai liko pas kairiuo-' Sąjungą. Tai įeina į ben- 
sius. Be to . paskutiniais:imperialistų planą
metais prasidėjo dideli dar- sudaryti bendrą fašistinį, 

frontą nuo ~ ~ 
Ėmj*augf7evofiuci- ledinio. vandenyno ligi

bininkų streikai, demonstra
cijos.
nis judėjimas ir tarp var-*
ginguju valstiečiu. ... v.

i jie ir Suomijoj padėjo fasis-
Ant šio- paTJtafo ir prade-1 tinę pervartą įvykdyt. Suo- 

jo smarkiai augt Suomijoj |mijos buržuazija, ekonomi- 
fašistinis judėjimas. Kadiniam krizini aštrėjant', taip

Juodųjų jūrų’ prieš So
vietų Sąjungą. Tuo tikslu

CLEVELAND, OHIO
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Prakalbų, sporto, žaislų ir šokių. Kalbės drg. L. Prusėika, “Vilnies” 
torius, ir kiti Chicagos veikėjai. “Red Circle” ir Darbininkų Sporto Kliubas 
tos “base balę.” Lenktynės visų: augusių, jaunuolių ir vaikų-mergaičių. Visi 
laimes dovanas.

Pyk įžangos yra skiriamos 3 dovanos: (1) $5.00 auksu; (2) metams “Lais
ve” k (3) metams “Vilnis.”

2
i 
s

Gerbiami Cleveiando ir apielinkes lietuviai darbininkai! Visus širdingai 
kviečiame dalyvauti šiąnie piknike ir pasilinksminti opi pasimatyti šu drau
gais ir pažįstamais. širdingai kviečia KOMITETAS.

/ JžANGA 35 CENTAI YPATAI '
Imkite W. 25th gatvekarį su užrašu “State Rd.” Automobiliais važiuokite State Rd. 

iki gatvekario linijos galo. . ’ ’' ’ ,

šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas 

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDL0W1TZ
2220 Avenue J Brooklyn, N. Y.

Tek: Midwood 6261

Aš, žemiaua pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonlhtt 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas _____ —
4 .

No._____________

Miestas_______

Street or Avenus

State-
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LIETUVIS

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telephones Stagg 4409

Telephone, Greenpoint 2320
NOTARY PUBLIC

bosas

T

S\

kita iš tų naujų melodijų, ku-j

Aido Choro Žinios
su-

B. K.

Tel., 0783 Stagg

koncertas

[už sukėlimą $100,000 j str 
ir organizavimo fondą.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I
B r

ršbalzamuoja ir laidoja numirusius 
int visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 
rrikštynoms ir pasivažinėjimams

imunistų šeštos Sekcijos Brook- 
lyne. Įdomu bus draugams 
•newjersieciams išgirsti prakal- 
■bą to smarkaus darbuotojo.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Užveda ir sisteinačiai sutvarko 
biznio knygas ir taksi? raportus. 
Peržiūri knygvedžių tvarkomas 
knygas ir sudaro atskaitas.

“Nemokaroasai” Darbo

Nufotografuoja ir 
numaliavojn viio- 
k i ub paveikslui 
Įvairiom ii a p a I- 
romii. Atnaujina 
•enui ir krajavui 
ir sudaro iu 
amerikoniSkaii.

TELEFONASi 
TRIANGLE 1460

KreipkltSi lino" 
adresu i

JONAS

vavo smarkiose diskusijose

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

REIKALAVIMAI I
REIKALINGI lietuviai būti nariais i 

ir užimti darbą lietuvių gesolino 
stotyse. Kaucija reikalinga. Atsi- 
šaukit sekamu adresu: Capitol Auto 
Service Stations .'Corp., 45 Branford 
Place, Room 227, Newark, N. J.

(210-211) 1

i REIKALINGA patyrusi moteris prie 
| išrankiojimo t svederių skudurų. 
[Atsišaukit anksti. Rubin Bros. 124 
' Boerum St., Brooklyn, 'N. Y.

(209-211)

[Draugijos 1-mos kuopos ir Į 
[Tarptautinio Darbininkų Apsi- 
Igynimo 17-tos kuopos,—Forest

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia 
vaistinė. Mes specialistai sutaisyti daktarą 
receptus, ir užtikrinant, kad sudėtines iią re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.
/

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipiatės i

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

65-02 Grand Ave., Maspeth, L. I.
Tel.: Juniper 6776

PARDAVIMAI
PARSIDUODA pigiai Kolster 7 tubes 

visas elektrikinis radio su cabinet. |
Kreipkitės po No. 1113 Lafayette I 
Avė., pirmos lubos po dešinei, Brook- j 

“ " (211-213)

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn; N. Y. 
JCamp. N. 4-tos gat. Tel., fireenpoint 2017-2860-8514 
likirpkit lį skelbimą ir pęisiąskit karta bu užsakymu

STOKES
171 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Taryba
, Darbo Unijų Vienybės Ly- vėsus orūi, ir girios gariita iš- 

ga kasdieną laiko mitingus at- važiayime bus malonesnė; po-

cer St., Newarke, 10 vai. rytą, kas parsiduoda^ tik už $4,800, įnešti 
|IŠ čia važiuos busai į pikniko į procento. ' " 
.vietą. Važiavimo kaina pa-,noriu važiuoti 

val“ vieniui 50 centu, o visai šeimy- 
Para“,nai $1.00.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuoswoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lyrini kaip ir suaugusiems. Kai
na ........................................................ «0e, per paltą 6U.

!
 JŪS NEGALITE PRALEISTI JO

Šiandien pirmu kartu rodomas garsiausias Sovietų paveikslas,— 
baisiai galingas“STORM OVER ASIA”

(AUDRA AZIJOJE)Gavo didelių aplodismentų Paryžiuje ir Berlyne 
w MEIROBPOMF1LM PRODUKCIJOS, AMKINO LAIDA • 
| Diriguojamas Vsevolod PudovkinoK Žinomas nuo garsiojo Sovietu paveikslo “THE END OF 
H PETERSBURG.”
j CAMEO—42nd Street ir Broadway

K Prieinamos Kainos Rodo be Perstojinio

44-tas METINIS PIKNIKAS «“• METI“'S 
ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTES 

įvyks Subatoje

6 i Rugsėjo (September), 1930 m, 
DEXTER PARKE

Jamaica Ave. ir 75th Street, Brooklyn, N. Y.
Gerbiami Brooklyno ir apielinkes lietuviai ir lietuvaitės! Kviečia

me visus atsilankyti į mūsų puikiausi pikniką, kur bus proga su pa
žįstamais sueiti ir prie puikios muzikos smagiai pašokti.

Muzikantai po vadovyste Prof. P. Rich, susidedanti iš dviejų benų, 
grieš be perstojimo vėliausius lietuviškus ir amerikoniškus šokius.
Pradžia 2-rą Valandą po Piety ĮŽANGA 50 CENTŲ 

Kviečia RENGIMO KOMITETAS.
KELRODIS: Brooklyniečiams geriausia važiuoti Jamaica Line “L” ir 
išlipti ant Elderts Lane stoties ir eiti j parką

Penktadienis, Rugs. 5
'■. —

VIETOS ŽINIOS’
V J

. Darb. Apsigynimas Išgavo' Konferencijos Bedarbių 
Suturėjimą Deportavimo 
Drg. Guido Serio

Reikalais ne tik New Yorke, 
Bet ir Visoj Amerikoj

Newarko Masinis 
Mitingas Rytoj

New Jersey valstijos Komu
nistų Partijos rinkimų kampa
nijos komitetas drauge su par- 
tijinėmis Newarko grupėmis | 
rengia masinį mitingą Military 
Parke, šeštadienio popietį, rug- 

! sėjo 6 d.; pradžia 4-tą vai. 
[Apart kitų kalbėtojų, kalbūs ir 
drg. Dominikas Flaiani, komu
nistų kandidatas į šalies kong
resą.* Jis yra pasižymėjęs pir- - 
mesniu energingu veikimu, I 
kaipo ^organizatorius ir demon
stracijų vadas, užy ką buvo 

[areštuojamas ir nuteistas. Da-

Protesto mitingas prieš de-. Darbo Unijų Vienybės Ly- 
portavimą į Italiją darbininko gos centras ragina visas darbi- 
Guido Serio įvyko trečiadienio ninkiškas organizacijas ruoš- 
vakare, Manhattan Lyceum ,tis į konferencijas, kurias Ly- 
syetainėje, New Yorke. Vy- ga šaukia visuose Amerikos 
riausą prakalbą pasakė drg. J. [miestuose rugsėjo. 28 d. Ypa- 
Engdahl,komunistų kandidatas-tingai pabrėžia, kad tose kon- ... . . . .
į vice-gubėrnatorius,centralinis ferencijose daugiau, negu bentlbar ,j\s Ya + org^'n1lzatori”s k1°" 
sekretorius Tarptautinio Dar-ikada dalyvaus bedarbių tary-Į 
bininkų Apsigynimo. Jis pa- bos. Pamatinis šių konferen-j 
rodė, kad tas darbininkas bu-icijų tikslas—tai išjudinti kuo, 
vo areštuotas ir deportavimui plačiausias bedarbių ir dirbau- j 
paskirtas-vien už tai, kad jis .čiųjų minias į kovą už sočia-j 
pakalbėjo masiniame italų i lės apdraudos bilių, kurį patie- Mp.AZ«rlr:npe Mnfprii 
darbininkų mitinge Erie, Pa., [kė Komunistų Partija. Tuom!įJVWy1 
gegužės 11 d. Tarptautinis [bilium yra reikalaujama išleist Tarybos Piknikas 
Darbininkų Apsigynimas iki [įstatymas, kad būtų mokama 
šiol iškovodavo iš valdžios lei- ne mažiau kaip $25 į savaitę 
dimą paskirtiems deportavi-j kiekvienam bedarbiui, nuseiiu-' 
mui pasirinkti liuosą išvažiavi- 'šiam ir šiaip nepajėgiančiam 
mą į tą šalį, kur jie nori. Bet įdirbti darbininkui. Bilius rei- 
dabar Amerikos imigracijos [kalauja sudaryti penkių bilio- 
vyriausybė atsisako duoti drg. jnų dolerių fondą, paimant į jį 
Guidui Serio pasirinkimą, į [visus karo dalykams skiria- 
kurią šalį jis nori išvažiuot iš imusxpinigus ir apkraunant spe- 
Jungtinių Valstijų. Jis yra [cialiais mokesčiais visus buržu- 
paskirtas išbugdymui stačiai į jus, turinčius daugiau, kaip 
fašistinę Italiją, kur jam grę- $5,000 metinių įplaukų. Kiti 
šia mirties bausmė, kaipo re
voliuciniam darbininkui. ’ Į (1) kova prieš mėtymą i:

Nuo pat arešto Guido Se-[kambarių bedarbių, kurie ne 
rio buvo laikomas kalėjime, turi iš ko užsimokėti; (2) pri 
kadangi darbininkai negalėjo 'verst miestų ir valstijų 
gauti jam tokios augštos pa- džias duoti tuojautinės 
rankos—$25,000. Dabar, ta-: mos bedarbiams,
čiaus, Tarptautinis Darbiniu-1 ».J tas konferencijas

Newarko Moterų Darbinin
kių Taryba rengia pikniką 
sekmadienį, rugs. 7, Chatham 
Colony. Pikniko programa 
pritaikyta ir jauniems ir se
niems. Darbininkių Taryba 
yra viena iš veikliausių organi
zacijų Newarke, N. J. Pusė 
pikniko pelno eis Komunistų FA i • • • 1 ’ ___ , , T ■! -T « I

Telephone, Stagg >910 . k

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

Graveriai Kažin kur 
Nudėję Teisėją Liudininką

Mėnuo atgal kažin kur din
gęs miestinio aųgščiausio teis
mo teisėjas J. F. Crater būtų 
turėjęs būti vienu iš liudininkų ' 
byloje prieš magistratą teisė-1 
ją Ewaldą, kuris kaltinamas, 
kad nusipirko magistrato vie
tą už dešimts ar daugiau tūks- 
stančių dolerių. Yra spėjimų, 
kad gal Ewaldas su savo sėb-; 
rais pasirūpinę, kad negalėtų 
Crateris prieš juos liudyti.

ACCOUNTANT■
KWC() PERŽIŪRĖTOJAS

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas Stagg 28X2

FRANK WHITE
STOGDENGIS į \ * , f I

Metalu Išmdšame Sienai 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y. .; t
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

a® iB

B

BL

REAL ESTATE: Namai, Žemė [
PARSIDUODA FARMA

Galit pigiai pirkti gražią farmą, ] 
105 akrai žemes, 75 akrai dirbamos, [ 
30 ganyklos ir krūmų. Žeme gera, 

.. . , viskas auga. 7 kambarių stuba, van- 
Partijos rinkimų kampanijai, duo stuboj ir prie barnūs. Visi bu- 
Norintieji dalyvauti piknike 1 (1l?kai.gerb Y.r?v.2 ark’iai> U. *fal" 

minimu konferencijų tikslai:nrašnmi ateiti i 98 Mor Vljų’ įau^r.Pauksc,n’-. YK\a reik{d1.n" i/ix , ” , y ,y yra prašomi ateiti Į Jo iviei mašinerija apdirbimui žemes. Vis-
", . . i

reikia tik $2,000, likusieji ant 5 ar 
6 procento. Pardavimo priežastis—■ 

!.... .................. i Į seną tėvynę. Pasi-
■ naudokit proga.
Į FRANK BARTASZIUS 1 
j R. F. D. 4, Ulster, Pa.;

(211-214.)!
_ _ Tarptautinis Darbiniu-1 tas konferencijas labai j  ------------  

kų Apsigynimas išsistengė iš svarbu yra įtraukti kaip galint n • • n* J r V
federalio teisėjo R. P. Patter- didesni skaičių darbininkų iš Dviejy Didelių KllOpU 
šono patvarkymą, kad būtų ' Amerikos Darbo Federacijos. ĮšvaŽiavilPStS FoTCSt Pulke 
suturėtas Serio išdeportayi-' Jose taipo pat bus išdirbta' 
mas. Tuo tarpu T. D. Apsigy-[planai delei sėkmingo vajaus 
nimas dės visas pastangas, kad [už sukėlimą $100,000 į streikų 
būtų leista jam pačiam, kuri 
nori išvažiuoti, šaukiamais gi 
masiniais mitingais turi būt 
daroma spaudimas į valdžią, 
kad jinai nedrįstų deportuoti 
Šerio į fašistų nasrus.

Apkūlė Bosą, Bandžiusį 
Suardyt Mitingą

Dvi savaitės atgal, 
Coney Island skalbyklos užlei
do mušeikas, kurie išdaužė mi
tingą Darbo ’Unijų Vienybės 
Lygos, surengtą per pietus 
prieš tą skalbyklą.

Bet pereito trečiadienio mi
tinge bosui ne taip pavyko. 
Jis pats gavo į kailį nuo susi
rinkusių 75 darbininkų; keli io 
mušeikos taipgi buvo apkulti, 
o kiti pabėgo. Policija betgi 
ar0tavo Lygos kalbėtojus J. 
Harrisą ir Fr. Williamsą ir du 
mitingo komiteto narius. Jie 
kaltinami už susirinkimo lai
kymą ir lapelių skleidimą 
prieš skalbyklos duris.

Lietuviu Atletų Kliubo 
Narių Atydai!

Reguliaris Atletų Kliubo 
sirinkimas įvyksta šiandien, 5 
d. rugsėjo. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti, nes bus nema
žai įvairių naujų dalykų apta
rimui.

“Pagelta” Darbininkams 
Virš 40 Metų Amžiaus

Tammany Hall politikierius 
Ed. C. Rybickis, direktorius 
miestinio “nemokamojo” dar
bo biuro, žada už dviejų sa
vaičių sušaukti konferenciją 
80 didesnių darbdavių; ketina 
užtarti darbininkus ir bedar
bius, sulaukusius 40 metų am
žiaus ir daugiaus; bandysiąs 
juos įtikinti, kad nemestų iš 
darbo tokio amžiaus žmones, 
kaip “persenus,” ir kad neat
sisakytų darban imti naujus tų 
metų darbininkus.

Nieko gero, suprantama, 
neišeis darbininkais ir bedar
biams iš tokių “užtarytojų.” 
Jie tiktai daro manevrus, kad 
kaip nors pakenkti bedarbių 
ir dirbančiųjų kovai už socia
lus apdraudos pensijas, kurių 
reikalauja Komunistų Partija 
ir Darbo Unijų Vienybės Ly
ga.

Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas:

J. JESKEVIČIUS 
46 Ten Eyck Street 
BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

MATTHEW P. BARAS
(BIELIAUSKAS)

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikrle kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

Sekmadienį, rugsėjo 7 d., di
delis bendras išvažiavimas Lie
tuviu Darbininkų Literatūros I- 

PROGA FOTOGRAFAMS 
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ STU- 

dija Mahanoy City, Pa. Studija ge
rai įtaisyta, su gera dienos šviesa. 
Pardavimo priežastis—noriu atsilsė- 

Kainą pranešiu ant užklausimo, 
todėl par- 

i duosiu už labai žemą kainą. Žingei- 
daujanti tuo bizniu, kreipkitės be 
atidėliojimo sekančiu adresu: 

MAHANOY CITY STUDIO
205 E. Centre St., Mahanoy City, Pa.

204-30

Biuras, Mitingai ir Bedarbių Pa,r,ke- ........ . ,.7 ° r Vasara baigiasi, bet musų, i į1- . _
darbas turi tęstis. Be to, at-1 No,'m ^re.ta. parduot.

ilsis ;ir pasilinksminimas su 
draugais lipšnesnis, — nekal
bant jau apie tai, kad išvažia
vimas yra rengiamas reika
lams tų dviejų svarbių darbi
ninkiškų organizacijų, kurias 
privalo remti kiekvienas są
moningas darbo žmogus.

Išvažiavime dainuos Aido 
Choras, vadovaujamas šaknai
tes. Choras yra išmokęs nau
jų dainų, kuriomis pasižymė
jo Philadelphijoj. Reikia tikė-

virame ore prieš prigavingą 
“nemokamą” darbo suradimų 
biurą, 'kurį įsteigė demokratai 
politikieriai New Yorke. Be
darbių būriai susidomėję klau
sosi komunistinių kalbėtojų, 
aiškinančių reikalą kovoti už 
Komunistų Partijos išdirbtą 
socialės apdraudos bilių. Maž
ne kasdien policija užpuldinė
ja susirinkusius; bet mitingai 
nesiliauja.

Po trečiadienio mitingui 200 
bedarbių nuėjo į Bedarbių Ta-jtis, kąd ir Forest Parke sek- 
rybos centro svetainę ir daly- ruadienį suskambės bent viena 

smarkiose diskusijose
kas link bedarbių aprūpinimo, rių dar nebuvote girdėję.

Prakalbą išvažiavime pasa
kyt yra pakviestas drg. A. 

[Bimba, kuris šiomis dienomis 
i iš vakarų sugrįžo dirbti “Lai- 
įsvės” redakcijoj.

Daugelis įsirašė į Bedarbių Ta
ryba.I ‘ ________________

Demonstracinis Mitingas 
Prieš Lenkijos Fašizmą

Prieš Lenkijos fašizmą įvyks 
demonstracinis mitingas rug
sėjo 12 d., 8-tą vai. vakare, 
Manhattan Lyceum svetainėje,

Aido Choras dabar turi dar- 
bymetę; rengiasi prie savo me- 

New Yorke. Prakalbos būs tinio koncerto. Jo mokytoja 
anglų, lenkų, ukrainų, ’rusų, Šalinaitė darbuojasi visomis 
žydų ir finų kalbomis. P 
leista ir lietuviškai pakalbėt, I 
jeigu rasis tam kalbėtojas.

Liet. Amerikos Piliečių 
Kliubo Susirinkimas

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo susirinkimas bus šian
die, penktadienį, rugsėjo 
(Sept.) 5 d., Kliubo kamba- 
rilipse, 220 Leonard St., ’Brook
lyne, N. Y. Pradžia 8-tą vai. 
vakare. Visi nariai, malonė
kite dalyvauti šiame susirinki
me.

A. Deikus.

Bus, pastangomis.
I Aidiečiai turi net po tris pa-
I mokas į savaitę. Aido vyrų 
choras laiko praktikas pirma
dienį, o mišrus visų choras 
trečiadienį, ir penktadienį.

Važiuodamas į “Laisvės” 
pikniką, įvykusį Philadelphi
joj, Aido Choras suteikė vel
tui kelionę savo bedarbiams 
nariams. Pagirtinas dalykas, 
pavyzdinga vienybė.

Metinis Aido
įvyks spalio mėn. 5 d., Labor 
Lyceum, Brooklyne. 
nas darbininkas, 
choro pasitarnavimą darbinin
kiškam judėjimui per lietuvių 
ir tarptautinius darbininkų pa
rengimus, turėtų būt - pasiry
žęs paremti Aido Chorą visais 
galimais būdais, o ypač kiek
vienas turėtų dalyvauti atei
nančiame metiniame jo kon
certe.

Choro didžiumą jau dabar 
sudaro jaunimas. Tatai pažy
mint, tenka paragint, kad vis 
daugiau jaunų mergaičių ir 
vaikinų stotų į Aidą, iš ko bū-.

Kiekvie- 
minėdamas

Talkon T. D. Apsigynimui
Laiko turintieji darbininkai 

yra šaukiami talkon į centrą 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo (International Labor 
Defense), 80 East 11th St., 
Room 430, New Yorke. Kiek
vienas darbininkas galėtų pa
dėti—prie laiškų bei lapelių 
sudėliojimo į konvertus ir prie 
kitokio išsiuntinėjimo :darbo. tų nauda ir patiems ir darbi- 
Kurie tiktai galite, eikite tuo- ninkiškai visuomenei.
jaus talkon. S. Peleckas.

416 Metropolitan Avenue 
5Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

J. LeVAND
(Lcvandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
r IR BEAUTY PARLOR

&

I^=
PRANEŠIMAS MOTERIMS

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

šįmet turime geriausios ir vėliau
sios mados Permanent. Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyti 
o mes patarnausime kuogeriausia. *

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus plaukus ir sugar- 
biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

. BROOKLYN, N. Y.

* * >'■
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