
Draugė Stromberg
Pasodinta Kalėjiman

Los Angeles, Cal.— Jauna 
kovotoja, draugė Yetta 
Stromberg suimta ir paso- 

’ dinta į kalėjimą ant dešim
ties metu. Tūlas laikas at
gal ji tapo nuteista už iškė-. 
Įima raudonosios vėliavos. 
Tai tokia Amerikoje darbi
ninkams laisvė!

Visi valstijos teismai ape
liacijas atmetė. Jaunoji ko- 

- punistė, tačiaus, nenusigąs- 
T ta. Ji eina į kalėjimą 

darbininkų klasę.
u z

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldieniy.
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Iš Kur Indijonai Ėmė 
Savo Kultūrą?

Telephone, Stagg 3878

stato Dr. 
ži- 

Amerikos

Išmetė Laukan 
Bedarbius

LONDON, Anglija.— Į 
darbo unijų kongresą atėjo 
bedarbiai ir pradėjo reika
lauti kovos už bedarbius, 
kuomet kalbėjo socialfašis-

Šitokį klausimą 
Harrison, anglas, 
no, kad senovės 
indijonai buvo pakilę kultū
roje. Bet ar jie patys iš
vystė savo kultūrą? “Ne,” 
atsako Harrisonas. Jie tą 
kultūrą pasiėmė iš senovės 
Europos gyventojų?

Bet kaip jie susisiekdavo 
su Europa? Harrisonas ne
bando atsakyti į šitą klausi
ma, v

tas Clynes. Pastarasis, mat, V ** RiJanAČIn 
yra vidaus reikalų ministe- DUUdpvdlv

1 i- T V' • • bc! Darbininkamsris.
darbius galvatrūkčiais 
mėtė iš kongreso.

Tai šitaip socialistai
giasi su alkanais bedarbiais. Į ja.—Prasideda teismas

1S-

ŽINIŲ-ŽINELES
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PIETUOSE POLICIJA JIEŠKO DVIEJU 
KOMUNISTŲ VEIKĖJŲ NUŽUDYMUI, 

UŽ ORGANIZAVIMĄ DARBININKŲ
Pietinėse Valstijose Darbdaviai Bijo Komunistų, kad Nesu-

organizuotų Juodveidžių ir Baltveidžių Darbininkų. Grie
biasi Teroro, kad Sulaikyti Mūsų Judėjimą, bet Jų Pa
stangos Veltui.
BIRMINGHAM, Ala. — 

Šio miesto policija jieško 
Tom Johnsono, Komunistų 
Partijos organizatoriaus 
pietinėse valstijose. Policis- 
tai sako, kad jiems yra val
džios įsakyta šauti iš pama
tymo Johnsoną. Taip pat 
įsakyta nušauti Jacksoną,

ei-; BUDAPEŠTAS, VengriuiDai'bo .Unijų Vienybės Ly- 
gos organizatorių.

Komunistų partijos ir D. 
U. V. L. pasisekimas pie
tuose organizuoti darbinin
kus buržuazinę valdžią varo 
į pasiutimą. Ypatingai bur- ir D.U.V.L. 
žujai verda kerštu prieš*ko- nužudymui.

darbininkų, kurie buvo su
imti pereito pirmadienio 
sukilime. Neužteko to, kad 
valdžia nužudė penkius, da-

Bristol, Conn.— Profeso-|par veikiausia pasiųs ant 
rius Bower prisimygęs tvir- ’ kartuvių dar 38. Visi jie 
tina, kad mokslas sugadino kaltinami pasikėsinime nu-

> Girdi, versti valdžią.

munistus, kam jie organi
zuoja bendrai baltus ir juo
dus darbininkus.

Paskutinė bedarbiu de
monstracija rugsėjo 1 d. 
Birminghame parodė pui
kias pasekmes. Demonstra
cija buvo surengta Capitol 
Parke, kuriame juodvei- 
džiams uždrausta užeiti. 
Bet šį sykį suėjo visi darbi
ninkai ir policija buvo bejė
gė demonstraciją išardyti. 
Nuo to ir pradėjo valdžia 
gaudyti Komunistų Partijos 

organizatorius

Sprogo Bomba 
Rockefellerio Kolegijoj
> PEIPING, Chinija. — Ro
ckefellerio uždėtos kolegijos 
ofise sprogo bomba ir visą 
sugriovė. Sakoma, jog as
meniškai nuskriausto žmo
gaus kerštas. Tūlas laikas 
atgal du kolegijos daktarai 
padarė operaciją žmogui, 
kuris paskui mirė. O- 
peraciją padarė be šeimy
nos sutikimo. Jie patraukti 
teisman, bet teismas juos 
išteisino. Tai gal kas nors 
iš šeimynos sunąanė atker
šyti už tai tai įstaigai..

Laikomi po $100,000 
Kaucijos

biznį fabmeriams. < 
kad mokslas taip pagerino 
kviečius,
priauga ir nebėra kur pa
dėti.

. Budapešto valdžia bijanti
kad, jų perdaug komunistų demonstracijos

- ‘ laike teismo, tuo būdu su-1 ' 9
traukė miestan policiją iš 
visos apielinkės.

CHINIJOS RAUDONOJI ARMIJA UŽĖMĖ DAR

DETROIT, Mich.— Nese
nai čionai policija padarė 
kratą ant Tarptautinės Dar
bininkų Pagelbos vaikų 
kempės ir suėmė 10 draugų. 
Jų tarpe yra. T. D. P. sek
retorius Gottfried. Už kiek
vieną reikalaujama $10,000 
kaucijos.

Darbininkai kaltinami su-
DU MIESTU DIDŽIAUSIOS SVARBOS icfoEirmn narral ' Vnvi l _____________________
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Darbininkai Visų šalių, Vienykitės!

Jut Nieko Nepralaimesite, Tik Re

težiui, o Išlaimėsite Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

(TARP. DARBININKU APSIGYNIMAS 
PRADĖJO KOVA UŽ PAUU0SAV1MĄ 
VISU POLITINIŲ KALINIŲ AMERIKOJE

Amerikos Reakcija Didėja, Visur Auga Užpuolimai ant Dar
bininkų. Kova už Politinius Kalinius Yra Neatidėliotinas 
Reikalas Prieš Visą Darbininkų Klasę, Prieš Visus Pa

vergtuosius. J

Viena, Austrija.—Vidaus 
,reikalų ministeris Voyda- 
Voevod paskelbė, kad 
negelbės žydų, kuriems fa
šistai grūmoja pogromais. 
Jis atvirai prisipažįsta esąs 
žydų persekiotojų, šalinin
kas. Girdi, žydai perdaug Komunistii Lyga laiko susi- 
triukšmo kelia. Tai fašisto rinkimus

: prie Tarptautinės Komunis
tinės Jaunuomenės Dienos, 

LONDONAS.— Anglas j kuri įvyksta rugsėjo 8. Jau-
žurnalistas Nevinson tvirti-' nieji darbininkai, spaudžia- 
na, kad Portugalija palaiko mi bedarbės, krypsta į kai- 
baisią vergiją savo koloni- rę, darosi kovingesni. O 
joj, vakarinėj Afrikoj. Sa-I Jaunųjų Komunistų Lyga 
ko, kad ten žmonės perka- yra ta organizacija, kuri 
mi ir parduodami. Ta ve r- ■ mobilizuoja jaunuolius ko- 
gija esanti negeresnė už se
novės juodveidžių vergiją 
Amerikoje.

jiš Komunistinės Jaunuo
menės Diena

NĖW YORK.— Jaunųjų

balsas.
prisirengimui

vai prieš buržuaziją.

Bunzlau, Silezija.—Nacio- 
naliai socialistai savo susi
rinkime užpuolę atsilan
kiusius komunistus ir juos 
baisiai sumušė. Paskui pri
buvo policija ir tris komu
nistus darbininkus pasker
dė ant vietos.

Berlynas.—-Komunistai or
ganizuoja valstiečius ir dar
bininkus atviram pasiprieši
nimui taksų mokėjimo, Ma
siniai susirinkimai užgiria 
komunistų nusistatymą.

Berlynas.—Valdžios skait
linės parodo, kad bėgyje lie
pos mėnesio Vokietijoj 
darbių armija paaugo 
10 nuoš.

be- 
ant

Studentų Riaušės
BUENOS AIRES.— 

studentai suruošė protesto 
demonstraciją prieš valdžią. 
Demonstrantus užpuolė po
licija ir vieną ant vietos nu
dėjo. Labai daug sužeista. 
Paskui studentai vėl bandė 
maršuoti gatvėmis, nešdami 
iškėlė savo draugų kraujuo
se išdažytas nosinaites ir 
šaukdami: . “Šalin žmogžu
džius” !

Čia

100,000 Varguolių Indusų 
Bėga nuo Tvano

SHILLONG, Indija.—Čio
nai patvino upė Brahma
putra. Vietomis vanduo 
taip iškilo, kad apsėmė na
mų stogus. 100,000 nelai
mingų žmonių turėjo apleis
ti savo namus ir bėgti 
tvano.

’■ A-

Gal Atidengs Naujus 
Išradimus Oro Pažinime

nuo

CHICAGO.— Dr. Charles 
Abbot pasakė įdomią pra
kalbą astronomų suvažiavi
me. Jis nurodė santikiavi- 
mą tarpe saulės karščio ir 
žemes temperatūroš. Studi
javimas besikaitaliojimo 
saulės karščio ir žemės tem
peratūros galįs atidengti vi
sai naujų dalykų oro atspė
jime. Dabar tik už kelioli
kos valandų orą galima at
spėti, o tuomet bus galima 
pasakyti koks bus oras už 
kelių savaičių, arba net už 
kelių mėnesių.

O visi tie ženklai bus sau
lės veide. Pagal juos mok
slininkai galės spręsti oro 
stovį.

Apsigynimas. Tai vienatinė 
oolitinių kalinių gynimo or
ganizacija. Kampanija už- 
vardyta “Gynimo ir Paliuo- 
savimo Vajum.” Tęsis iki 
pabaigai lapkričio mėnesio.

I

Reikalavimas Prezidentui 
v Hooveriui

I

Tarptaut. Darbininkų Ap
sigynimas mušė telegramą 
prezidentui Hooveriui, kad 
jis tuojaus sulaikytų depor
tavimą draugų Serio ir Ra- 
dakovičiaus. Pirmas depor
tuojamas Italijon, o pasta-( 
rasis Jugo-Slavijon. Abiein 
grūmoja mirtis fašistinių 
valdžių rankosę. Kol kas 

Tuo vajum rūpinsis jokio atsakymo nuo prezi- 
Darbininkų dento negauta.

Tarptautinis Darbin. Ap
sigynimas nutarė pradėti 
vajų už išėmimą iš kalėji
mo visų politinių kalinių. 
Pareiškime sakoma, kad bė
gyje devynių mėnesių šių 
metu arti 5,000 darbininkų 
buvo areštuoti už dalyvavi
mą klasių kovoje.

Reakcija didėja, 
spauda aštrėja visur,
pasekmė ekonominio krizio, 
į kurį šalis tapo įblokšta.

Besiartinant rudeniui, 
prasidės visa eilė bylų prieš 
darbininkus. Dabar kaip 
tik laikas pradėt visuotiną 
vajų už kalinių paliuosavi- 
mą.

Prie- 
Tai

SHANGHAI, Chinija. — ka, nes kasdien šimtai atga- 
Komunistų armija vis ar- I ,v e
čiau veržiasi prie Hunan 
provincijos sostinės, miesto 
Changsha. Chiang Kai- 
shekas, sakoma, ■ siunčią tris 
pulkus kariuomenės apgyni
mui miesto nuo Raudono
sios Armijos. Associated 
Press sako, kad Raudonoji 
Armija siekia 40,000 vyrų. 
O tuo tarpu Chiang Kai-į 
sheko armija, kuri gina Kwantung, 
miestą, teturi 30,000 karei- svarbos militarišku žvilgs- 

'viu. Pastariesiems nesise- niu. u

lizmo įstatymo, pagal kurį 
grasia dešimties metų kalė- 

Suimtųjų gynimu
benama iš fronto sužeistų, rūpinasi Tarptautinis Dar- 

Japonija irgi skubinasi bininkų Apsigynimas.
ginti Changshą nuo kontu-i ----- '■—?----

Santo Domingo Miestas 
Sugriautas

nistų. 1 Ji ųau pasiuntė du i, 
kariniu laivu.

Tuo tarpu pranešama, 
kad komunistai užėmė .dar 
du miestu—Hsingfong ir 
Naganfu. Abudu miestai 
guli parubežyje Kiangsi ir 

ir yra didelės

Liūdna Ateitis Tiems Darbininkams, Kurie Per
žengė 40 Metus Amžiaus

Edward C. Rybicki, New 
Yorko valdžios įsteigtos 
darbo ^agentūros galva, pa
darė labai įdomų pripažini
mą. Jis sako, kad iš visų 
jieškančių darbo, virš 25 
nuoš. yra virš 40 metų am
žiaus žmonės. Rybicki sar 
ko, kad to amžiaus darbi
ninkų niekas nenori samdy
ti.

Tai kur tie darbininkai 
dėsis? Kokią jų ateitis? 
Juk 40 metų amžiaus žmo
gus atrodo pačiam viduryje 
savo gyvenimo. O jau jis 
darbo nebegali gauti!

Mat, iš 40 metų amžiaus 
darbininko dirbtuvė jau 
jau yra iščiulpus geriausias 
spėkas. Jis nebetaip išna
šus darbe. Jis nebegali taip 
skubinti, kaip jaunasis jo 
draugas. Jis mažiau pelno į 
padaro darbdaviui. Tuo bū
du jis darbdaviui neberei
kalingas—ypatingai kuomet 
milionai vaikštinėja be dar
bo daug jaunesnių,- daug 
smarkesniu. *■ > ' -v

Kapitalistai,nepaiso .savo 
vergų. Meta juos.į/Mumpes” 
be jokio: pasigailėjimo.! ...

I I

Socialfašistas MacDonaldas ' Lėbauja,' Kuomet
Milionai Kenčia Badą < ?

ralius ir karalienė. Laikraš
čiai praneša, kad MacDonal
das slaptai išvažiavo iš Los
siemouth į Dunrobin Pilį.

Šitaip MacDonaldas vyk-

LONDONAS.- Anglijos 
darbo valdžios ministeris, 
socialfašistas MacDonaldas 
savo vakacijas leidžia Ško
tijoj. Jis pribuvo į šaunią
Dunrobino Pilį, šiaurinėj ! do “socializmą”. ; Tuo tarpu 
dalyj Škotijos. Jį ten prie- Virš du milionai > Anglijos 
mė Sutherlando kunigaikš- bedarbių kenčia badą, 
tis ir kunigaikštė. - Iš ten 
jis vyks į Loch Choir, kur
viešes pas Londonberrio ku-; Somerville, N. J.—Nakties 
nigaikštį. O paskui trauks laiku busas pavijo keliu .ei- 
į Balmoral Pilį, kur jį pri- nančius tris žmones< ir ant
ims ir vaišins Anglijos ka- vietos užmušė.

Dominican Respublikos so
stinė Santo Domingo visai 
sugriauta audros. Miestas 
paverstas į vieną baisų vaiz
dą. Ten, kur buvo gatvės 
ir namai, dabar tik laužas.

Nelaimėje žuvo 800 žmo-
ela su?ežugiau kaip 1 °00 i Fondas Streikui Prieš cbą buZvibių.

NAUJI SUKILIMAI 1ND0-CHIN1J0J PRIEŠ • , 
FRANCUOS KRUVINĄ IMPERIALIZMĄ

■ ...—-----
Ne tik Anglija turi kolo

nijas. Imperialistihe Fran
ci ja taip pat turi apžiojus 
didelius žemės plotus. Vie
na jos kolonijų yra Indo- 
Chinija. Tai valstiečių šalis.

Ir ten prasidėjo bruzdė
jimas prieš Franci jos val
džią. Sukilimai ginkluoti, jį paliu.osuoti visus politi- 
Valstiečiai veda kovą po nius kalinius. Tas parodo 
raudona vėliava. ■ revoliucionierių drąsą.

New York.— Požeminio 
traukinio darbininkas John 
Boyd tapo elektros sudegin
tas. Bevalydamas trekes, 
jis pike užkliudė uželektri- 
zuotą vielą.

Pasaulis Mažesnis, 
Negu Skelbiama

CHICAGO, Ill.— Astro- 
nomų suvažiavime Dr. Van 
De Kamp skaitė įdomią pa
skaitą apie erdves ir jų kū
nus. Jis nurodė, kad labai

Algy Kapojimą
Darbo Unijų Vienybės Ly

ga nutarė ruoštis streikui 
prieš algų kapojimą. Tam 
tikslui renkamos aukos. 
Fondo reikalais Lyga siun
čia drg. Wagenknechtą su 
maršrutu. Šiuo tarpu jis 
aplankys sekamas vietas:

Pittsburgh, rugsėjo 6, 7.
Cleveland, rugs. 8, 9.
Chicago, rugs. 10, 11, 12.
Detroit, rugsėjo 13, 14. ■
Buffalo, rugsėjo 15.
Tikslas yra sukelti $100,- 

000 į streiko į fondą.

daug šviėsos sugeria erdvė.' 593 Darbininkai 
Tuo būdu žvaigždės nėra L ..
taip toli; kaip mums atrodo. oUSueikavo
Jos mums atrodo mažos ir'
sakome, kad taip ir taip toli! KALAMAZOO, Mich, 
nuo mūsų. Bet jos faktinai 
nėra taip toli. Jų daug 
šviesos pranyksta dausose, 
tuo būdu mažai jos tepasie
kia mus. Jei tas tiesa, sa
ko, Kamp, tai žvaigždės yra 
daug arčiau, negu buvo 
skelbiama. Taip pat pasau
lis yra “daug mažesnis”, ne

Viso gyventojų yra apie 
20,000,000. O francūzų fėr.a 
apie. 20,000, kurie valdo 
kraštą. j ’

Nandango valstiečiai ir 
darbininkai paėmė už gerk* 
lės gubernatorių ir privertė

Sukilę Valstiečiai
Užpuolė Policiją

KHULNA, Indija.—Čionai 
didelė minia sukilusių vals
tiečių užpuolė policijos sto
tį ir daugelį policistų ap-- 
daužė. Policija atidarė ug* 
nį į valstiečius, bet kiek jų 
užmušė, nepranešama.

Visoj Indijoj verda kovos. 
Derybos tarpe Anglijos val
džios pasiuntinių ir Gandhi 
neina .prie galo. Sakoma, 
kad Gandhi;: bijo perdaug 
nusileisti anglams, •-! nes jb 
pasekėjai prieš jį sukiltų. 
Jis reikalaująs ’ paliuošavi- 
mo politinių kalinių-ir tei
sės varyti agitaciją už Indi
jos neprikalusomybę. 
cialfašisto' MacDonaldo įga

So

— [liotiniai su tuo-nesutinka. 
Kalamazoo Stove kompani-j Tai gal ir pačios derybos 
ja nukirto savo darbinin- pakriks. , 
kams algas, manydama, kad • 
vergai priims be kovos. Bet 
apsiriko: 608 darbininkai 
metė darbą. Streikas eina 
pirmyn.

Changsha.lis yra “daug mažesnis”, ne-, Changsha.— Dabar pilnai 
gu buvę mokslininkų pra- patvirtinta žinia, kad po at
našaujama. ėmimo miesto iš raudonar-

Dr. Kampo nuomonę pa- miečių, kruvinoji valdžia 
remia kiti du mokslininkai paskerdė 4,000 komunistų. 
—rDr. Schalen ir Dr.., Trum- Aiškus dalykas, kad sugrį- 
pler, kurie irgi tyrinėjo Ižus Raudonoji /Armija at- 
šviesos sumažėjimą erdvėse, keršins budeliams.

Chicago.— čionai nukri
to ir užsimušė Amerikos 
laivyno lakūnas kapitonas 
Page.' Apie 60,000 žmonių 
matė, kaip orlaivis lėkė 207 
mylias į valandą greitumo 
ir paskui suvirpėjo ir krito 
žemyn. Tos Chicagos orlai
vių lenktynės yra niekas ki
tas, kaip Amerikos milita- 
ristų išmislas suArūtinti 
šios šalies karines’ spėkas.
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KODĖL NEMATYT LIETUVIU TOSE 
.BEDARBIU TARYBOSE?

Lietuvių bedarbių bus virš šimtas tūkstančių, propor- 
ci6 laliai skaitant sulig bendrojo skaičiaus darbininkų, 
kūme išiuo laiku neturi jdkio darbo. 1 Bet pažiūrėjus į 
mūsų • dienraščius, il< ’ beveik niekad

Rinkite Delegatus į KRITIKA IR “KRITIKA” 
Ateivį Apgynimo 

Konferencijas!
Jaū il£as laikas kaip eina aš

tri kritika tafįie Lietuvos Ko
munistų Partijėš draugų, ypa
tingai įyveriafičlų SiS.'lUS.-/ ' ir 
Juhg't. Valstijų fcorh. Partijos 

želvių npg.y.iHuu nvniercnci- iiet- frakcijų narių. Toj i kritika 
ja New Yorke bus rugsėjo 21 ] vystosi nesveikai. Ji eina ne 
d., Manhattan Lyceum, 66 E. Įtiek kritikavimu kritikuojamų 

'žingsnių ir nukrypimų, kiek pa-

Ateivių apgynimo konferenci-

z LaisVį” ir “Vilnį, 
nematyt' llietųviti j dal^yatijan-t bedarbiu tarybose New 
Yobke; *Chicagoj otei kituose- pramonės .centHidse.

Bedąi’bėį ’klausimas (šiuo laiku yra vyriausias. Komu
nistų'Partija, Darbo ‘Vizijų Vienybės Lyga ir bedarbių 
taryboj, prifnygdamos skelbia, kad kova už sociąles ap
draudos bilių, už pensijas' bedarbiams, nusenušiems’ ir 
abelnai negalintiems dirbti darbininkams, yra šiuo mo- 
fttentu svarbiausias, centraliniš cielius. O lietuviai be
darbiai arba dalį laiko tedirbantieji darbininkai kaip į 
tai’atsiliepia? Jie beveik niekti neprisideda prie mušimo 
į tą cielių, neskaitant jų apymenkį pasirodymą ^idžio- j 
Šiose tarptautinėse demonstracijose. Antroji gi, dar Lh-nni’-inoo 
blogesnė jų “atsiliepimo” pusė tai prasidedantis niurnė
jimas, kad mūsų laikraščiai “perdaug jau” Pašą apie be
darbę ir apie kovą už socialės apdraudos įstatymą, o 
munistų Partija "ir Darbo Unijų Vienybės Lyga 
“perdaug” kalbančios apie tą patį dalyką.

Tokie ’’-“komentarai”, keisčiausia girdėt iš pačių 
darbių, kurie vis drūčiau turi susiveržti pilvus, 
apmalšint vidujinį alkio balsą.

Bermažai arba ne gana giliai tie bedarbiai mąsto.

Ko- 
irgi

be- 
kad

Jei-

tinius Vardus ir "šventųjų” var
dus kdvbš, ir jeigu mes, lietu
viai kolhūnistai, nevedėm ant 
vietos ids kovos, tai paprasti 
ddibinirikai nėra tame kaltL 
Tame yra mūsų kaltė. Ne fvien 
tų draugų, kurie yra aukštes
nėse vietose ir prie laikraščių, 
bet kaltė yra viso aktyvo. / O 
progų buvo ir yra permainyti 

tingai komunistiniam jūdejimdi j vardus. Be’t ir dabar dar ftiės 
yra blėdinga kritika, kad ji ei-, neganėtinai tame dirbame.
na kaip ir kova tarpe dviejų i Ketvirta, LKP. draugai mus 

Skaitytojams ne tiek kritikavo ūž mūsų taktiką SLA. 
atrodo, kad organizacijoje. Gyvehimas pa

čia jau eina kova tarpe visų i’odo, kad mūsų taktika ten bu- 
LKP. narių iš vienos pusės per netikus. Perilgai mes ap
taisą” .ir "Komunistų” ir tar- gauliojom save, kad pavyks fa- 
pe J.V.K.P. lietuvių komunistų ' šistus išmušti iš viršūnių ■ ir 
iš antros pusės .per /‘laisvę” ir SLA. organizaciją, kaipo buvu- 
"Vilnį”, ir tas- labai 'blbgą įs- šią pnilžiniškojė Maugutnoje 'iš 
pūdį daro, i 
bet tas ne visiems permatotfia.

Man, kaipo fabriko darbinin
kui, sunku sekti visi tie “argu
mentai” ir dar kartais ne visus 
užsienio leidinius gaunu. Vie
nok jau ir to, kas tilpo LKP. 
ir amerikinėje komunistinėje dar Brooklyno seime būtume at- 
spaudoje teko matyti, pakanka, sįskyi-ę nuo fašistų,- iki šiol jau 

organizaciją.
___ , __ ____ ___o_.i mums 

Aš visad, .buvau ir esu šąli- į gftioni klausimu daug ką nenu-

4th St., prasėdėdama 10 valandą 
ryto. Chicagoj, Buffaloj ir ki
tuose didmiesčidd'šė taipgi įvyks 
tuo tikslu kbnferęncijos.

Viso’s darbininkiškos organi
zacijos būtinai turi išrinkti ir 
pasiųsti savo delegatus į tas 
konferencijas.

Reikalingas didelis, organi
zuotas judėjimas, kad priverst 
fašistinius politikierius išmest 
iš Jungtinių Valstijų kongreso 
įnešimus prieš ateivius darbi
ninkus. Tais įnėširhais, kaip 
žinoma, yra fėikalaujama shre- 
gistrūot visus ateivius nepilie- 
čiu.s, baust ir deportuot už bile 
kokį darbininkiškai-klasinį vei
kimą. Jeigu tie sumanymai 
taptų įstatymais, tai galėtų būt 
ateiviai deportuojami net už da
lyvavimą paprasčiausiuose strei- 

i demon
stracijose. Tąja kryptim pas
kutiniais laikais ir darbuojasi 
visokie Fishės ir kiti "tamsia-1 ninkas savikritikos. Reiškiau 1 rddį‘ 
velniai.” mintį ten, kur man atrodė, kad I

O jau ir dabai’ prasidėjo de- draugai neteisingus žingsnius į 
portavimai už tokius "nusikal- daro, nesibaidžiau ir kuhaos, i —-j-
timus,” kaip pasakymas prakal-i kurios patsai susilaukiau iš kitų (tada LMPSL 
bėlės darbininkų susirinkime, draugų. 
Už tai yra paskirtas deportavi-

sirodymu §ąvo mandrųmo. Ypa-
J * . * i > . ■* • i , t X. • • h •

frontų. k . - 
giliai susipažinus, atrodo, kad

Balsą

organizacijoje. Gy vedimas pa-

Perilgai mes ap-

šią milžiniškoji daugutnoje 'iš
nors, tiesa, nėra to, darbininkų, padaryti ddfbinin-

kams tarnaujančia pašalpos or
ganizacija. Fašistai su social- 
fašistais ir kitais reakcionie
riais .su policijos pagelba uzur
puoja tą organizaciją', jiems ir 
teismai tarnaus. Tūkstantį kar
tų būtų buvę geriau, jeigu mes

kad prisisotinus tais "argument- turėtume tvirta 
tais” iš abiejų pusių. v . 'Tiesa, ir LKP. draugai

Penkta, LKP. draugai

. . \ šeštadienis,. Rugsėjo 6,

Politinis Raportas Sovietą Sąjungos Kom. 
Partijos Cehtralinio Komiteto Partijos į

Šešioliktam Kongresui u '
(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio 27, 14)30) 

(Tąfea)
Tiesa, jog kartą buvęs marksistas, o dabar renegatas 

ir reformistas, ponas Kautskis, kaip tik priešingai aiški
na, ką Leninas mus mokino. Jis tvirtina, priešingai Le
ninui, kad pergalė proletarinės revoliucijos sujungto j 
Austrijos-Vokietijos valstybėj vidury pereito šimtmečio, 
būtų privedąs prie iškilimo bendros vokiečių kalbos ir 
suvokietinimo čekų, kaip vienatinė spėka to, ką pasiliuo- 
savo iš prigavystės pančių, kaip vienatinė spėka moder
ninės kultūros, ką vokiečiai su savim atnešė, būtų pa
vertus atsilikusią Čekų smulkią buržuaziją, valstiečius 
ir proletarus, (kuriems jų nustelbta tautybė niekt) ne
galėjo duoti) į vokiečius be verstino vokietinimo.’^ (Įžan
ga į Markso “Revoliucija ir Kontr-revoliucija.”) Tokis 
supratimas, kaip šis, kaip tik supuola su Kautškio so- 
cial-šovinizmu. Aš sumušiau tas Kautskib pažiūras 1925 
metais savo paskaitoj universitete delei rytiečių. Ar 
mUms, marksistams, kurie manome pasilikti internacio
nalistais iki galo, gali būt bile kokios svarbos tas kre- 
vezojimas anti-marksisto šovinisto, kuris prarado visą 
prasmes proporciją? Kas yra teisingas, Kautskis ar 
Leninas? Jeigu Kautskis yra teisingas, tai kaip mes 
galime išaiškinti tą faktą, jog tokios palyginamai atsi
likusios tautos, kaip bajtgudžiai ir ukrainiečiai,'daugiau 
giminingos didžiarusiams, negu čekai vokiečiams, nebuvo 
surusintos kaipo pasekmė proletarinės revoliucijos per
galės Sovietų Sąjungoj, bet, priešingai, tapo išjudintos 
prie naujo gyvenimo ir išsivystė kaipo savistovios tau
tos? Kaip mes galime išaiškinti, kodėl tokios tautos, 
kaip turkomanhi, kirgizai, uzbekai ir tadžikai (nekalbant 
jau apie gruzinus, armėnus ir azarbaidžianus ir tt), ne
paisant jų atsilikimo, ne tik netapo surusintos pasek
mėje socializmo pergalės Sovietų Sąjungoj, bet, priešin
gai, atbudo prie naujo gyvenimo ir išsivystė, kaipo sa- 
vystovios tautos? Ar tai neaišku, tkad mūsų gerbiami 
oportunistai, savo jieškojime netikro internacionalizmo, 
įpuolė į KaUtskio socialšovinizmą? Ar gi neaišku, kad 
jie, kovodami už vieną bendrą kalbą vienos valstybės te
ritorijoj, Sovietų Sąjungoj, tikrenybėj kovoja už sugrą
žinimą privilegijų del buvusios viešpataujančios karnos, 
didžiarusių kalbos? Kas tuomet atsitinka su internaci
onalizmu? • -X

• . I •
Antra, Leninas niekad "nesakė, kad panaikinimas tau

kinio pavergimo ir suvienijimas tautų interesų yra lygus 
I panaikiilimui tautinių skirtumų. Mes jau panaikinome 
tautinę priespaudą. Mes jau panaikinome tautines pri
vilegijas ir įšteigėm tautinių teisių lygybę. Mes panai
kinome valstybinius rubežius senoj žodžio prasmėj, mo
kesčių ėmimo įstaigas ir muitines, kurios kartą skyrė 
Sovietų Sąjungos žmones vienus nuo kitų. Mes įšteigėm 
Sovietų Sąjungos žmonių ekonominių ir politinių interesų 
vienybę.

Bet ar tas reiškia, kad mes panaikinome visus tauti- 
; nius skirtumus: tautines kalbas, kultūrą, būdus ir papro
čius ir tt. ? Aišku, kad tai nereiškia tą. Bet jeigu tauti
niai skirtumai palaikomi—kalba, kultūra, gyvenimo bū
das ir tt.—ar tuomet neaišku, kad reikalavimas panaikin
ti tautines respublikas ir teritorijas dabartiniam istori- 

’niam periode yra reakcinis ir priešingas proletariato 
diktatūros interesams? Ar mūsų oportunistai nesupran
ta, kad panaikinti tautines respublikas ir teritorijas šia
me atsitikime reikštų atėmimą žmonių masėms Sovietų 
Sąjungoj galimybę šviestis savo kalboj, turėti savo mo
kyklas, teismus, administraciją, ir kitas visuomenines 
organizacijas ir įstaigas savo kalboj; kad tai reikštų at
imti iš jų galimybę dalyvauti socializmo budavojimo 
darbe? Ar tai neaišku, kad mūsų oportunistai, jieško- 
dami netikro internacionalizmo, papuolė į rankas reakci
nių, didžiaurusių šovinistų ir visai užmiršo obalsį kultū
rinės revoliucijos proletarinės diktatūros periode, kuris 
atatinka lygiai visiems SovietiY Sąjungos žmonėms, kaip 
didžiarusiams, taip ir ne didžiarusiams.

Trečia, .Leninas niekad nesakė, kad tautinės kultūros 
vystymo obalšis prie proletariato diktatūros sąlygų yra 
reakcinis obalsis. Priešingai, Leninas nedvejbtinai sa
kė, kad Sovietų Sąjungos žmonėms turi būt pagelbėta 
vystyti jų tautinę kultūrą. Tai po Leninu, b nė kėho 
kito, vadovybe X Partijos Kongrese buvo pagamintu ir 
priimta rezoliucija tautų klapsime, kurioj sakoma:

. “Partijos y r;1, užduotis pagelbėti ne didžia rusi ų žmonių 
darbo' niasėmš phšivyti pirmyn pažengusią centratipę Ru
siją; pagelbeti jieiįis: a) išvystyti ir su konsoliduoti vals
tybės sovietinę sistemą jų teritorijoj tokiose formose,- 
kurios tinkamos tų žmonių būdams ir papročiams; b) 
išvystyti ir sukonsoliduoti spėkas teismuf.administraty* 
vių ir ekonominių organų, naudojant prigimtą kalbą,’ir 
tautinių organų, kurie yra apsipažinę šu savo žmonių 
protiniu išsilavinimu ir gyvenimo būdūis; c) išvystyti jų 
spaudą ir mokyklas, teatrus ir kliubus, apšvietos ir kul
tūrines įstaigas abelnai jų prigimtoj kalboj; d) suorgani
zuoti ir išvystyti plačia papėde, instrukcijų kursus ir mo
kyklas jų prigimtoj kalboj del abelnos apšvietos ir užsiė
mimo instrukcijų. } , ,

Ar tai neaišku, kad Leninas .pilnai ir aiškiai Užgyrė 
obalsį reikalingumo vystyti tautinę kultūrą pHe tų sąly
gų, kurias sudaro proletariato diktatūra?

'Ar tai neaiškių kad atmetimas obalsio tautinės kultū
ros prie proletarinės diktatūros apima atmetimą reika
lingumo kultūririės^pažangos ne didžiarusių Sovietų Są
jungos žmonių, reikalingumą verstinos apšvįetbs tieųis 
žmonėms, ir kad tai reiškia jų palikimą reakęiniąmą na
cionalistams laikyti juos protiniai pavergus? /į J,

(Tąsa bus) ’

„U6OU.UO, —--------- munhs
ir kritikos, i nurodinėjo likviduoti SLDA.

Tuom klausimu
Bet esamoji "vairia” Į užsienio draugai klydo, išimant 

tarpe amerikinės komunistinės ! ūk tą, kad jų patarimas mainy- 
mui į Italijos fašistų žiotis drg. I spaudos ir LKP. spaudos pra- '—o
Guido Serio; už panašų "prasi- deda įkirėti del savo netinka- vidavimas oiganizacijos 

; mumo {klaidingas reikalavimas.Guido Serio; už panašų "prasi
žengimą” vyriausybe nutarė de-girrimčiau pamąstytų, tai patys suprastų, jog ekonomi- ____ ,_____ ____ ____

nis kfizis su jo bedarbe ištikro yra svarbiausias momen- portubti ir R. liadekovičTų 'į fa
tes ramiais laikais; jog ypač tuo momentu išplaukia aik- Ostinę Jugoslaviją.
štėn kapitalistinės tvarkos anarchija, supuvimas; jog be-stėn kapitalistinės tvarkos anarchija, supuvimas; jog be- , Tiktai smarkus, organizuotai 
da^bė, ypač dabartiniu laikotarpiu, yra ne tiktai badme- veikiantis ir tikrai masinis ju-
tis;«milionams darbininkų, bet ir didėjantis paralyžius 
buržuazijos surėdymo, ir. jog tokie kriziai, kaip šis stum
te įstumia i imperialistinį karą kapitalistus, j ieškan
čius išeities iš savo naminių keblumų.

Nekalbant jau apie pačius masių vargus bedarbės me
tu,; jinai yra svarbiausias ‘klausimas ir iš visų kitų at
žvilgių, kuriais paliečiamą iyrą darbininkų kląsė.

O bedąrbės kančias kenčia lietuviai darbininkai ne ma
žiai!, kaip ir “tikrieji” amerikęnai ir kitų, tautų darbo 
žmonės.

Paskutinėj žinioj iš Chwagos skaitome, kad 2,000 be
darbių bei jų šeimynų tapo išmesti iš kambarių į gatves 
už negalėjimą užsimokėti nuomos (rendos). Apie pana
šiu^ bedarbių mėtymus girdime ir iš Readingo, Pa., kurį 
valdo “socialistai”, ir iš desėtkų kitų miestų. Tų nelai
mingųjų tarpe, neabejotinai, yra ir šimtai lietuvių. Mū
sų komunistinius laikraščius, be to, pasiekia nusiskundi
mai, kaip iš bedarbių yra atiminėjama namukai, už ku
riuos nepajėgia užsimokėti morgičių bei taksų. Kiti, me
tus bei daugiau išbuvę be darbo, kaip, pav., Naujosios 
Anglijos buvę audėjai, jaučiasi priversti be niekur niek01 
apleist savo namelius ir keliaut nežinia kur, bejieškant 
darbo ir duonos.

Bet mažne visi tie nelaimingi darbininkai kenčia pa
laikų. Veiklią

dėjimas tegali apsaugot atei
vius nuo, urminių deportavimų. 
Ir šis judėjimas yra kuriamas 
ne vien tarp ateivių; į jį yra 
traukiami ir "tikrieji” ameri
konai ; tūkstančiai sąmoningų 
amerikonų dedasi į organizuotą 
kampaniją už ateivių teisių ap
gynimą.

’Po mihiinų ‘prirengiamųjų 
di’striktinių konferencijų, pas
kui lapkričio mėnesį ivyks visos 
šalies (nacioridlė) ateivių apgy
nimo konferencija Washingtone, 
su demonstracija prieš kongre
so rūmą.

Dabar gi artimiausias užda
vinys yra tame, kad kiekviena 
darbininkiška organizacija iš
rinktų delegatus į distriktines 
rugsėjo 21 d. konferencijas. Šis 
reikalas turi būt iškeltas ne tik
tai susipratusių darbininkų kon
troliuojamose draugijose bei 
kuopose, bet ir mišriose orga
nizacijose, kurios .susideda iš 
įvairių pažiūrų narių.

ti vardą buvo teisingas, bet lik- 
buvo

vieniui ir dūsauja, belaukdami geresnių 
me bedarbių judėjime, bedarbių tarybose jų nematysi.

Toks rankų nuleidimas, apleipimas turi būt taisomas. 
Lietuvių, kaip ir visų kitų neturinčių darbo vieta yra 
bedarbių tarybose, mitinguose ir demonstracijose, die 
tūri įsidėmėti, jog tiktai per bendrą, vis smarkinamą ir 
plečiamą, organizuotą bedarbių ir .darbininkų judėjimą 
tegalima bus pasiekti bent kokių palengvinimų. Minė
tiną yra, jog ir kapitalistų politikieriai tiktai tuomet 
prabilo apie šiokias bei tokias bedarbių pensijas, kuomet 
juos įkaitino bedarbiai ir dirbantieji savo masinėmis de
monstracijomis, savo organizuojamomis tarybomis^ savo 
didesniais ir mažesniais mitingais, vadovaujant 'Komu
nistų Partijai ir Darbo Unijų'Vienybės Lygai. Tik ši
tokio Judėjimo pabūgęs, prasižiojo apie reikalą pensijų 
bedarbiams ir New Yorko valstijos guberhątdHuš Roo- 
sevįltas, ir N. Y. kapitalistiniai didlapidi įTettgram ir 
WčjrKL Tj^.todąl.ir “socialistai” pasijuto ^ivėršii vėid- 
mHmiligaĄ “stęti”; ųž bedarbiams penūijąs^lįdrs Męi jie 
patys nepasako, už kokias, tiktai skelbią,į kad dalį 'pirii- 
gų įį bedarbių fondą, turėtų sudėti val$tyUėį dalį 'kapi'ta- 
fistfii,fo.dali {irTai tokią stambią) dirbantieji darbinin
kai! 18 fcawliždarbių. -

ŠĮais ir kitokiais žadėjimais bei monijimais tie ir kiti 
pdlitlkieriai stengiasi nukreipti minių akis, nuo didėjan
čios .kovos. už. tikrą bedarbiams paramą, 'Už socialę ap- 
draudą;/ Buržuaziniai mekleriai tuom bando užkirsti ke
lią revoliucinei kampanijai, kurią varo Darbo Unijų Vie
nybes Lyga, Komunistų Partija ir bedarbių tarybos, rei
kalaudamos tokio įstatymo, sulig kurio būtų mokama 
benį po 25 dolerius į savaitę kiekvienam neturinčiam 
darbo iarba nepajėgiančiam dirbti darbininkui.

Nežiūrint visų tų šuleriškų buržuazijos ir jos pakali
kų manevrų,.klasiniai darbininkai ir bedarbiai, su komu
nistais ir revoliuciniais lygiečiais priekyje, .veda ir vės 
kaskart erlerįingesnę masinę kovą už socialę apdraudą, 
UŽ yienintėlę tinkamą paramą bedarbiams ii* visiems ne
pajėgiantiems dirbti. Šios kovos eilėše turi būti ir kiek
vienas lietuvis bedarbis arba dalį laiko tedirbantis dafbi- 
riirikas, o taipgi ir kiekvienas dar nuolat divbahtis dar
bininkas. turi dėtis į bendrąsias tarybas su -'bedarbiais. 
Kitaip gL lietuviai bedarbiai it dirbantieji bus! tiktai saū- 
r a ^aka, be naudos bend tajam darbininkiį klases tikslui 
Žiuo taip'OpbJ. Trizio ‘ir kovos momentu. ’

PASTABOS
Ar darbininkas turėtų dirb

damas mokėt tam tikrą nuošim
tį į bedarbių apdraudos fondą?

Taip daro Vokietijoj, Angli
joj ir kitose buržuazinėse šaly
se, kur yra , sdcidlės apdraudos 
įstatymai: dalį fondo lėšų su
deda darbininkai, kitą dalį sam
dytojai ir trečią dalį valstybė.

/Amerikos “socialistai,” neno
romis ir palaidai kalbėdami apie 
bdfikalą šiokių tokių bedarbiams 
p4iisiji|; taipb-pat šdko, kad da
lį į lėšų suhiėketų į ąpdraudps 
fdndą patys darbininkai. ’.

/Komunistai gi, kaip tik prie
šingai, reikalauja, kad visas 
fondas būtų sudarytas vien iš 
kdpitalistų 'ir valstybės pinigų; 
kad darbininkas nei vieno ceh- 
to nemokėtų į1 socialės apdrau
dos fohdą. Nės darbininkai he
ra kalti už bedarbę. Jie yra 
pasiryžę dirbti. Bedarbės visa

IY1U1Y1O. j i viivam vnxiao.

Kova eina ne tiek iš esmės, d()S vedėjai darė klaida tarpe, 
kiek paprastais "mandravoji-' kad. jie dėj0 į “Baisa“ ‘ 
mai.s” (užmetimais). LKP.1] 
draugai- kritikuoja mūsų nu-. respondencijos), bet ir mes ir 
krypimus, ir daugelyj atvejų pietįj Amerikos draugai ne tik 
gerai kritikuoja, jų kritika tai- dgjOme raštus netinkamu ele- 
so mus, bet kartais ir nepavyz- hieiitų, (Minio), bet ir nebuvom 
dingai; netikusiai mokina arba JįUOsi nuo turėjimo reikalo su 
bara. > , karjeristais—Butkų Juzėmis ir

Amerikiečiai draugai (ne vi- B. švedais. Abieji darėme klai- 
si) kaip ir ginasi nuo jiems da- dų.
romų primetimų, arba atsakinė-1 
ja į neteisingą kritiką, bet tan
kiai taip nevykusiai, kad net gė
da skaityti.

Kritikos juk mes neturim 
bijotis, bet kritika turi eiti ta 
vaga, kad ji taisytų mūsų klai
das, taip pat ir LKP. draugi] 
klaidas, kurias jie daro, kriti
kuodami amerikiečius.

Kokiais gi klausimais eina to
ji kritika? Viena; LKP. drau
gai mums nurodo, kad pas mus 
permaža yra savikritikos. Mes 
turim, draugai, sutikti, kad L. 
K.P. draugai tame turi tiesą, 
pas mus geros savikritikos sto
ka. 7 
mažos pastabos nusigąsta i f 
nusispjauna, ant judėjjmo, kyla 
koloniniai lermai ir tt.

Antra, LKP. draugai kriti
kuoja mus del dešiniųjų nukry
pimų. Jų buvo ir yra. Yra 
kartais ir į kairę nusvyrimų.

Trecia, mus kritikuoja tame,, 
kad mes ilgai nė nebandėme ko
voti prieš įvairius patriotinius 
ir “šventus” vardus Amerikoje 
esamų pašėlpos draugysčių. Ta
me, draugai, mes turimo atvirai 
prisipažinti, kad pąs mus ne
buvo vedamas nei darbas, nei 
per spaudą aiškinimai, kodėl 
darbininkų organizacijos neturi 
nešioti tų buvusių Lietuvos ca
rų: Vytautų, Algirdų, Uėdemi- 
nų ir kitų vardus, kodėl tfb dar
bo žmonių kankintojai neturi 
puošti darbininkų namų ir sve
tainių sienas! Ir jeigu mūsų 
laikraščiai hevedė prieš patrio-’ • ' - : ■ t - ) ( i > .

šešta, užsienio (LKP.) spau-

nežino
mų asmenų raštus (Miko ko-

Tai pamatiniai klausimai, ku
riais iki šiol buvo kritikos ra
šomos ir dabar yra. Prie to at
sirado savotiški mandravoji- 
mai, arba nerimtos kritikos. Ir 
svarbesnieji išsišokimai buvo:

"Balsas” apkaltino "Laisvę” 
ir "Vilnį”, kad būk amerikinė 
spauda nei kiek nevedė agita
cijos už “Kibirkštį”. Tai. buvo 
klaidingas kaltinimas ir "Lais
vė” davė tam atsakymą faktais 
paremtą. Jeigu "Kibirkštis” ir 
buvo kaip kam nemaloni, bet 
vistiek aktyvas didelėje didžiu
moje ją sveikino, šiuos žo
džius rašantis susilaukiau aš- 

, o vis- 
tik ją mylėjau, nes tai buvo 
mano klaidos kritikuojamos.

Drg. J. B. “Kibirkšty,j” No. 
13 smarkiai užsipuolė ant d. A. 
Bimbos knygos “Istorija Klasių 
Kovos Amerikoje>\ Tai buvo 
peraštrus kritikavimas, nes ne
tik 1926 m., ir dabar mes Ame
rikoje dar neturim geresnės 
klasių kovos istorijos. Apie per- 
aštri] “Kib?f kritikavimą ra
šiau ir d. Z. Angariečiui. Drg. 
A. Bimba buvo padaręs neku- 
rias klaidas, bet tai buvo dau
giausiai tame, kad jis 1926 m. 

į ineatsirubežiavo nuo pozicijų, 
kurias mes užimdinėjome impe
rialistinio kąro metu ir kurios 
tais laikais, Amerikos i revoliu
cionieriams f buvo i ‘išventosp.: 
Draugai iš LKP. daugiau niums 
tą knygą neprikaišioja ir rodo
si męs turėtum sustoti jiem tą 
kaišioję. H , • ( ,

Drg. J. B. ."Komunisto” No. 
243 smarkiai kritikavo “Sleke- 
rį”\ Toji kritikai mano many
mu, vietomis buvo netikusi del 
nežinojimo amerikinių tam tik- 
,rų sąlygų ("polakai”, - įnamių 
'Užlaikytojai ir tt.), vietomis 
peraštrij bet vietomis naudinga. 
Nors draugas M. Rasoda dabar 
ir neužima tas pozicijas, kurias 
amerikinia*! socialistai užimdi- 
nėjo linkui karo imperialistinio 
kžlro metu, tačiaus visgi reikė
jo padaryti tam tikras išnašas 
ir paaiškinti, kad tos pozicijos 
heatatihka dabartinei komunis
tų pozicijai. Drg. Rasoda da
vę atsakymą, kuHs daugelyj 
vietų klausimus. nušvietė.

Kas yra, blogiausia, tai su 
amerikiečių draugų pastabomis 
del LKP. draugų. Pavyzd., 

I “Vilnyje” No. 134, 1931) m.; d. 
; (Tąsa ant 4-tb pusi.)

Pas mus labai daugelis del j jš „
c* O nro Ha c< 11 1111* '

jeigu neis, tai neduot jiems 
pensijų. Buržuazijos valdinin
kai gali vest juoduosius sąrašus 
prieš kovojančius darbininkus, 

įtapusius bedarbiais. . Jie gali 
kafčik priklauso kapitalistams, j fondo pi
ją valdžiai, visai jų sistemai. m&us-

.......  xx‘ Amerikos "socialištai”, 
turi susidaryti bedarbes ir kito- i'^lk ir kalba ^pie tokius fondus 
kios socialės apdraudos fondas. 1

ją valdžiai, visai jų sistemai. ni£us< 
Todėl tik iš kaltininkų lėšų ii’

GA1 kdfh dar neaišku, kddėl 
kdhiUhistai reikalauja, kad be
darbės apdraudos fondus kon
troliuotų ir skirstytų komitetai 
pačių darbininkų ir bedarbių1? 
Tain yra labai svarbi priežastis.

Jeigu bedarbių apdraudos pi
ni
Valdžia,. kdl£ ivovi via, p«v., J 
kiėiijbj, tie kbhtrdHUotojai gdll 
SiUst bedarbius šireiklaužiaut, 6

kaip'

kuriuos kontroliuotų ir pensi
jas skirstytų pati valstybė per 
savo valdininkus-politikierius, 
kurie tilo būdti galėtų panaudo
ti bedarbių apdraudą ' prieš ko
vojančius darbininkus.

Štai kodėl komunistai ir Dar
bo Unijų Vienybės Lyga reika
lauja ne tik žmoniško socialės

Igus kontrdliudja kapitMištihS apdraticlbs įšt&tyrtib, bfet ’sykių 
aidžia,, kdib khd yfa; pav., Vp- ir čtarbiriiiikijį 'kontrolės ap-

draudos fbhdo; " 1
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asis jaunimas ^vedžio-Į ką, b ’negalint padalyti’ iš jo
, prisieis Pilypui

tik 
ar- 
šo-

'I! PITTSBlO
'th

CENTRO SEKRETORIAUS PRANEŠIMAI j Kretore.
- m as gal 

savaičių.

j Muzikos atspausdini- 
užsitrauks kokią porą

Su pranešimais viena savaite'O jeigu ir ne per jus, tai per 
jau pasilikau, 
k^d^ reikėjo eiti kiekvieną va 

k^’l paimti plunksn 
l^ibriežti žodį kita.

Taip papuolė, ką kitą.
Mano supratimu, Meno, Są- 

susirinkiman ir nebuvo lai- junga ir turėtų būti toji vieta, 
į rankas—, į kurią šiuomi reikalu visi turė

tų kreiptis ir gauti patarnavi- 
imą. Bet kol kas dar mes prie 

' ’ to nepriėjome, 
gerų norų.” 

šitas laiškas buvo skaitytas 
C. B. susirinkime, ir prieita prie 
nutarimo, kad veikalų komisija 
nupirktų kiek 1 
perskaitytų ir 
draugams, kad toki.s 

i Įima mums vaidinti.
Patarti vaidinti 

•veikalą, nežinant jo

Prabėgusi , savaitė 
tuščia, 
ras 
erini 
kvotiŲ nqrs pąmaži, bet auga.;

Proletmenininkų, kaip Pirmo, 
taip ir Antro apskričių, pikni
kai jau senai praėjo, bet “Dai
ly Wbrkeris” juose buvo už
mirštas. Nejaugi tie didieji 
kūnai nesijaučia esą po tuo pa- 1 bai”Tengvai galima 
čiu suvažiavimo patvarkymu?

Antro apskričio draugus, 
prieš patz jų piknikui įvykstant, 
tyčia paraginau, bet jie, turbūt, 
užmiršo. ..

Pirmas apskritys irgi turėtų 
spustėrti dolerinę už galvos, j miške ir skaičiau.

—0—Vincas ir Jurčiukonis 
rašyti bpe- 
Vestuvės/’ 
sako, kad

nebuvo
VVorėesterio Aido Cho-1 

prisiuntė $5 “Daily Work- 
.” Suvažiavimo nuskirtoji

.Senas 
ne juokais, rengiasi 
retę “Lietuviškos 
Jurčiukonis irgi 
stums šalin liaudies melodijas,
o gamins visai klasikines.

[JI i ‘ ? ’ .1
nežiūrint tam yKaip pasirodo,, tai liaudį ir mu

zikos bizūnas pradėspliekti. 
Vargše ta mūsų Ijaucįis! | 

■* —y0—r

Chicagos Kanklių. Choras nu-,Į 
bęt jį' kokių kūrinių, j taręs, vaidinti “Spartaką,

; tik tada patartų i Kai galės kas nors lošti kada

kokį nors 
turinio, la- 

užsimauti
■ kepurę ne tik ant akių, bet ir 
ant nosies.

ir tokis ga- pavasarį, ; Drg. . .Mizara 
rengiasi rašyti jam eilių; .aiš
ku, jas reikės vėl kam nors ap
vilkti muzikos rūbais; paskui 
veikalas prisieis tūlomis vieto
mis trumpini, todėl nusitrauks 
tolokai nuo pradžios žieminio 
sezono.

j Aną savaitę buvau pranešęs, 
Į jog gavau veikalą, penkių aktų 
komediją, “Miškas.” “Mišką” 

dolerinę už galvos, j miške ir skaičiau. Visą dieną 
Jautai greitai bėga, nepasijusim, i vaikščiojau, kaip kokis paukš- 
Kfcip reiks šaukti penktąjį su- įčių ir žvėrių evangelistas, ir be- 
>3Ž:avimą. ~ 
sieis raportuoti, kad tiek ir tiek 
trūksta prie nuskirtos kvotos, 
bus, vyručiai, nei šis, nei tas. . .

—0—
Kiek išsiuntinėjau laiškų, tai 

tik vienas sugrįžo. AŽVD, 
Brighton, Park, M. Kirstukienė, 
3950 S. Richmond Ave. Bet 
laiškas vėl pas mane, nes ten 
esamo pašto prispausta antspau- 
da, kad nėra tokio numerio. 

AŽVD Marquette nėra jokio 
antrašo; Jaunimo Ratelis, Olga 
Jodaitis, Custer, Mich, šis ant
rašas nelabai aiškus, tad jam 

laiško neadresavau. Va- 
,Wnasi, trys vienetai negavo 
^siųstų laiškų. Būtų gerai, kad 
d. Krakaitis suteiktų informacH; 
jų reikale šių vienetų.

Laiške, apart kitų klausimų, 
yra paraginimas, kad draugai 
rašinėtų menininkų skyriui. 

—0—

Ir kuomet jame pri-Iškaitydamas priėjau prie išva
dos, žiūrint idėjiniu žvilgsniu, 
kad ta komedija yra raistas.

Ostrovskis visame veikale 
piešia našlę bajorę Gurmiškie- 
nę didelių rūpesčių sugniaužtą 
ponią, nes ji nežino kam palik
ti savo turtą: pinigus, mišką.

Paskui kėlimas į padanges jos 
doros: visa gubernija žino, kad 
ji pavyzdinga moteris. Bet ga
le komedijos doroji apsiveda. 
Kapas dorai ir visoms bobiš
koms cnatoms.

Kitą.sykį duosiu daugiau iš-

Rockfordietis d. Liudžius štai 
kaip atsako į minėtą klausimą:

“Nesinori rašyt į organą, ka
dangi pas mus mažai kas skaito 
‘Laisvę.’ Rašyt ir nematyt 
spaudoje, ką esi parašęs, nesi
nori. Ar tik nepadarė klaidą, 
kad ‘I-ai/.vę’ paskyrė organu, o 
‘Vilnyj’ nieko nerašo apie me
ną?”

Šitas klausimas yra svarbus, 
jis reiktų išrišti, bet kaip? Pa- 
laikyti skyrius abiejuose mūsų 

UJienraščiuose nėra praktiška. 
Viena, sekretoriui dubeltavas'

—0—

traukų iš tos komedijos, dabar važiavimo 
gi pakaks ir tiek. Veikalų ko- 
misijos skaityti šiam kūriniui i 
nešauksiu, nes neapsimoka gai- 

(^inti brangų laiką. Leisti spau- 
! don tokį veikalą, kuris atgyve
nęs savo dienas, net priešingas 
mūsų komunistinei filosofijai — 
irgi neapsimoka.

—0—
Drg., Seno Vinco parašyta 

operetė—“Nebaigta Kova,” kaip 
jau minėjau, ^spaudos darbas 
gatavas. Praeito šeštadienio 
vakare teko girdėti skambinant 
Retikevičiūtę šiai operetei para
šytas dainas.

Senas Vincas, rašydamas 
dainas, dėjo joms žodžius pagal | 
liaudies nupintas melodijas. Bet! buvo perdejančiai 
kokią muziką joms Retikevičiū- 
tė parašė, tai liaudis, išgirdus 
jas dainuojant, savo tvarinio 
nepažins. Kažin, ar taip bus 
gerai ?

Viena, sekretoriui dubeltavas j —0—
rašymas: antra, pasiliktų be jo- Pereitą sekmadienį “Laisvės” 
kios kooperacijos darbas: vaka- piknike Philadelphijoj kalbėjau 
rai vienaip svarstytų organiza- su J. Jurčiukoniu, Lyros Cho- 
cijos bėgamus reikalus, rytai ki-1 ro mokytoju. Jis sakė, kad 
taip. Mūsų visų nuomonė — kaip tik bus atspausdinta ope

retės muzika, be choro klausi-

valo užsiprenumeruoti organą ir 
sekti, kas dedasi mūsų Sąjun
goje.

bendras veikimas.
Jeigu visame chore ar teatro mo, sjųskite mums ir mes mo^- 

grupėje nesiranda skaitančių j kinsimės ją lošti. Tai pirmas is 
“Laisvę,” būtinai vienetas pri- pašalinių chorų užsakymas.

—0—
Trečio apskričio komitetas 

I nutarė, kad jo, apskričio, ribose
Kiekvienu mažiausiu klausi- pirmiausia “Nebaigtą Kovą” 

mu jokis sekretorius negali at- vaidintų Bangos Choras, apskri- 
sakinėti visiems asmeniškais 
laiškais. Tam mes ir palaikom 
organą, kad visi organizacijos 
^ariai žinotų, jog tik jame telpa 
pranešimai, veikalų 'peržvalgos, 
polemikos.

žinoma, niekas nedraudžia ra- 
žvt į “Vilnį,”f nes ten yra taip į 
pat mūs, 1

Šią vasarą BrooK- 
lyne lankėsi Mari
jona’ Čėsniūtė,' iš 
Pittsburgh, Pa. 
Penketas metų at
gal ji sėkmingai 
mokytoj h vo Atei
ties ž-iedb Vaikų 
Draugijėlės chOrui / . i----. ~ ----- ----;........ -
ir,' re'giši pereitą | m<v ū* dabar pahuosųoti neduo-
žiemą turėjo suorganizavusi' 
merginų !chorą, kurį ji pati m<j-■ 
kino dainų, 
kėši, dėsianti pastangų Šuorga- • 
nlzuoti mišrų chorą, 
vėstant, laukiame žinių iš to pa-j 
garsėjusio dūmu 
įsisteig’imą ten 'darbininkiško*! 
choro.

.: Jeigu: re-* 
žisierius prisilaikytų tos pasta* 
bos, tai tarp dviejų pamočių 
išaugtų vaikas be nosies.'

i Kaip .po Laikui Palengvinti 
Pilypo-Rolę?

Mano* supratimu, jeigu 
i randasi geras komikas, ant 

;l rrioniko griežti lietuviškus 
,kius į porą mėnesių laiko gali, 
1 išmokti griežti, kad ir iš kepu- 
jre.s. O nuo dainininko jį gali-

judant jam pagelbininko. Antra- 
•_ I me veiksme galima įdėti, dar 

•; ...j -vienas draugas, kuris kvartete bią žiemą, Ji sa- i v. ° . . XT ,; užimtų Pilypo vietą., Neturint 
Qj,' tam ^draugui ką. veikti, juodu 

;su Pilypu gali lošti katromis. 
Ipas pečių ar kur kitur.

Tik tokju būdu Pilypas gali-, 
'ma pąliuosuoti .nuo daipavimo.; 
Gi paįikus 'ji, dainininku ir kę- 

’ :miku, q pnizikąnfu paėmus kita 
. i H y patą,į režisįęriąą taip gali su- 

Nelaba.' sėnai' savi' praiiėši- į įpainioti, i. vortink-
muose rašiau, kad Haverhili’io ' b 0 .auto11118 sali gauti tiek pi- 
choras turįs $1,000 ižde,, bet sle-nespėtų ne) čiaudėti, 
pia nuo žmonių. K et t nūdienio i V i 
vąkare kalbėjau su drg. žilioniu,: 
kuris sakė, kad tiek pinigų cho- j 
ras niekad nėra turėjęs. Ir 1 
patarė daugiau nerašyti nepa- ! 
matuotų padavimų, nekelti be
reikalingų kivirčių. ■ i

Taigi atsiprašau draugų ha- 
verhilliečiu, kad bereikalingai 

jūsų chorą, remda
masis nuogirdomis.

" J .Nalivaika, C. Sekr.

■ ^Režisierių! paėmus kitą ypatą zikanto pareigų.!. Kitokios išeL .i 
mužikantu, tacį kokiais motyvais ties neturint, turįn^gerą komi- 
vaquodamasis'jaunimas vedžio-i ką, b ’negalint padalyti* iš jo 
sis su savim tokį senį, Kaip Pi- ; muzikantą, prisieis Pilypui 

| lypas, per ištisą veikalą? • Ar tampyti nebylę armoniką, ar la-j^' 
tik del to, kad jis turi dainuoti ’ šiniais išteptu smičium brūžyti 
vienintelę dainelę kvartete? Tik-i per srrtuikos stygas, o muzikan- > . 
tai muzikalia instrumentas jį|tui griežti už scenerijų.
riša prie jaunimo; atimkime iš| Tai tokis mano patvarkymas 
jo tą instrumentą, jaunimui jis:bei pastaba režisieriui, negavus

, visai nereikalingas. atsakančio asmenis Pilypo rolei.
Taigi, neturint dainininko Pi- į Ant tos draugo pastabos, kuri 

lypo rolėj kvartete, ją turi už- atspausdinta brošiūraitej, patar- 
irnti kitas, draugas dainininkas, čiau uždėti raudoną - kryžių. 
Bet prie jokių aplinkybių nega-■ siunčiant knygejęs lošėjams. \ 
Įima paliuosuoti Pilypo nuo mu-' Senas Vincas.'

n ii esto Apie i

", EXTRA!
GEORGE NOBILETTI

THE IDEAL OPTICAL PARLORS
Įsteigta 

trisdešimts 
metų atgal 
Visu laiku i 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj.

PHONE j
Stagg 8342

I Brooklyno 
daktarų, ku

riems męs
’a k is egzatai- 
navom, taipgi 
jų ŠeimynoųiB 
ir pacientams

A

M* ■r
Mūsų 1 reko-

f l’

NEPADALINAMA ATSAKOMYBE
Mes ištiriame akis. Išrašome receptus. Suplanuojame, padirbame ir 
pritaikoine 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 šešėlių).
ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS

Drg. Buolio Sūnus prisiuntė ' užkabinau 
naujus žodžius dainai “Nors' 
audros ūžia aplink mūs.” Per-; 
duota gaidų komisijai.

—0—
Pereitame skyriuje tilpo ir 

kritikos. Drg. Pakaušis nepa
sitenkinęs, kam aš jam primi
niau neįrašymą protokolo kny
gom

Drauge Pakauši, visada, kada 
rengsiesi perduoti knygas kitam 
sekretoriui, neužmiršk viską už
baigti, kaip reikia, ir nebus jo
kiu nemalonumu.

Paskui labai nevykusiai ar
gumentuoji, būk pirmiaus pro
tokolų knygon nerašė, tik pasku
tinis suvažiavimaę patvarkė tą 
padaryti. Tai kodėl ant^o su-1

> protokolas knygon 
įrašytas?

Kad mano protokolas rašy
tas, tas tiesa. Bet ar ■ geriau 
pirma jį įrašyti knygon, o pas
kui kopijuoti iš: jos ir nešti prie 
raidžių statomos mašinos, ar 
taip, kaip jums prisiunčiau po

'trečio suvažiavimo?
Paskui liepiate man nęsi- 

didžiuoti. Bet pats va kaip kal
bate : , ■ ■

“Aš neturiu nei noro, nei lai
ko su bile kuo vėsti, turėti da gi 
per laikraštį, bergždžią dispu-

Kokis draugo “pasižemini-i ^ur re^®s Pilypo žodžius pa- ] u m bijos Universiteto Mokytojų Ko
mas,” stebėtis reikia. keisti.

(Del to protokolo neįrašymo 1 Dėdės Pilypo iole sunki, 
k'lbėtn iš nU0 J0 Pri‘<lnus0.v , .. d J ‘ „lS.veik visas gyvumas, kad jis tu-" mokina. Todėl jis priruošė speciali Vienos puses, O IS kltos?- d. Pa-I .• 1 - O.nv,no .-v 'muzikos kursą.

Vnnai nnidmin' rincimm’ ’r vol 1 ŪUtl gel aS . kOlYllkJS JI mil- j Nobiletti patieks greitą, T1UO-
Kausis peiciaug pasimojo n 'eiizikantas — niekas neužginčys, dugnų pamokų kursą būsimiems sa- 
perišdidžiai išpūtė dalyka. Tuo bet Jeigu draugas pastabos v0 mokiniams, kurie rimtai nori iš- 

iniv,.ngu/; UnikxG n......... .. mokti pianą_ skambinti.

“NEBAIGTA KOVA”
Proletarų Meno trečias ap

skritis išleido mano kūrinėlį; 
trijų veiksmų melodramą, liau
dies bei revoliucinėmis daino
mis apkaišytą, iš, 1905-6 metu 
revoliucijos paimtą brošiūraitę 
— ’’Nebaigta Kova.” |

Kaip apie • šį veikaliuką atsi
lieps draugai, kritikai ir kaip 
jis duosis sulošti, išgirsime ir 
pamatysime vėliaus. ;Gavęs dar 

, šiltą knygelę ir peržvelgęs ją, 
matau reikalo daryti ,pastabą 
pastabai. , . ■ ; |

Pačioj pradžioj knygelės, ne- j 
žinau kuris iš draugų, įdėjo— j 
“Pastaba Režisieriui'.’! Toj pa-1 
staboj permatoma, kad ' Dėdės 
Pilypo role labai ’ sunki. Jis 
turi būt ne tik muzikantes, bet 
ir dainininkas, o tokių pas litus 
mažai 'randasi. Nesirandaht 
tokio žmogaus; pastabos davė
jas pataria: ■ 1 . ’ •

“Todėl negaunant dainininko- 
muzikanto, geriausiai paimti Lou^e- 
atskirą asmenį muzikantu ir jį New, Yorke, ir kitose žymiausiose 
vedžiotis.

JŪS
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE,

Pianistas ir Mokytojas
, Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

BIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
1763 , Cropsey Avenue 

' Brooklyn, N. Y.
Telephone'.' BENsonhuršt 6631 

■ ■ . f te').''- o . « >
OFISAS 

981 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: JEITerson 6993 
i 

Mr. George Nobiletti yra įgaliotas 
ir .paliudytas mokinti Progresyvę i 
Seriją (Eilę) Piano Lekcijų, kaip 
kad jos yra mokinama Washington© 
Universiteto Mokytojų Kolegijoj, St.

; New Yorko Universitete,

Įvairių šaltų gėri
mų, Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už 
kandžių. Turi ’ dide
lę svetainę, tinka
mų baliams, teat
rą m s, vestuvėms, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra
ži o s maudynės 
(swimming pool).

M
Lutwin’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabeths, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams. . , 
Užsiimu if Real
Estate—pirkimu ir ‘ 
pardavimu namų ir 
žemių. Mūsų pa
tarnavimas prielan
kus. f te . 1 :

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST. ELIZABETH, N. J.
Telephone: Tririity 3-1045 • ' '• ■

Rot tnnmot ian kain moks,° įstaigose šioje šalyje. 15CL tuomet jau Kaip Nobiletti yra taipgi studijavęs Mr.
Co-

) legijoj.
Mr. Nobiletti per paskutinius 

šimtį metų daugiausia mokino lietu- 
veikalo vius. Daugelis jų dabar jau patys 

, ’ ‘ / . ’ , . i
muzikos kursą.

Mr. Nobiletti patieks greitą, nuo-

de

TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti sn gasinln automobiliu; dalinas j tris daliai ,

J M< rhanh.ma». Kaip auntatytl phkO81 
kaip surasti MigediibtuB; kaip LįaAiiiua K>- 
Btatytl. T(t« viekas mpkinfljpH kiekviena ata- 
denta praktiškai, po prleliūta instrukrorhi

2. Elektra ir Magvctbmko T«i reikfclliigia$s 
ela prie dątrtujjjnių HUtĄrnpĮiillų.

3. VaŽinčJIniBt. Kaip pastoti eskepert® *ol> 
riu.
Pabaigę rnusų mokyklon kuriui, turite piką* 

progĄ pasinaudoti vienu iŠ dviejų amatą—

ita ln»1

♦ 4

kai ir nngliSkal. Kaina prlpirpitna vial* 
Mokytojum yra žymp« ekspertas L. TIKNIA VIGUS. Lekcijos dienomis ir vakajala. Al 
kito apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. HUO lOtlki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 14tk Street

klausimu laikraštyj kalbėti dau- davėjas, vietoj duoti veik neap- 
giau neleisime. Del d. Janus- galvotą pastabą, būtų kreipęsis 
kos straipsnelio d. Nalivai.kos ; laišku prįe autoriaus pirma, ne- 
pastabą taipgi apleidžiame: iš- i gU davė veikaliuka spaudon, Pi- 
sireiškė abu po sykį—užtenka/ ]ypas būtų buvęs' paliuosuotas 
čia klausimas tokis, kurio per j nuo dainavimo ir bent dalis tos 
laikraštį niekuomet nebus .gali-j naštos būtų nuslinkus nuo jo 
....  /_//: vienas sako vienaip, pečių. -

priešingai. Juk Pilypas tik antrame 
istorijos rašymo klau- Į veiksme dainuoja kvartete ir

I daugiau dainuoti jam. nereikia.
Bendrai, mūs draugai per-,Tokių būdu, vietoj kvarteto, bū- 

daug užima laikraščiuose vietos tų galima įdėti duetas — Onu- 
tokiais klausimais, kurie teturi tės su Mariute ar Justino su 
tik dešimtaeilės svarbos, bet i / , \ .
nekreipia’ domės į vyriausius'
klausimus.' ;Tai bloga tendenci- čiam cjiorui gaminti daugiau 
ja ir rhes Aurime su 'ja kovoti, kopijų—neapsimoka., 
“L.” Red.). ■ • i „ ’ - ' —0—

Kitą savaitę tilps C. B. pa- < 
reiškimas: , atidarant koncertų Sąjungoj — Lyros 
ir teatrų žieminį sezoną. - į Stoughton,- Mass. 

' —°-1 ' /
Ketvirtadienį, 4 rugsėjo, iš

ma išrišti 
o kitas—griežtai
“Aido” i
simas reikia rišti pačiam cho- | 
re.

čio naudai. Dalykas ve kame: 
Bangos Choras čia finansiškai 
geriausia stovi ir jie, bangie- 
čiai, galėtų pagelbėti, nes ap
skričiui pinigų stokuoja jos iš
leidimui.

Visa bėda gal bus, kad jų 
. neo ivu jia >chorvedžiui muzikoj gyvumo 

tai yra, darbininkų, I stoka. Praeita sekmadienį Phi- siuntinėjau 29-ms choram,s^ dvi 
dienraštis. Bet nesiskirstykime .ladelphijoj. “Laisvės” piknike naujai jšleisths dainas : 

dainavo “Sveiki, gyvi, mūs 
svečiai,” tai nė jo tėvas taip 

Įpatestiniai ją nedirigavo, kuo
met Aido Chorą buvo sumokinęs 
lotyniškai: “Gaudeamus Igitur. ” 
Kas perdaug, tai perdaug. Bet 
manome, kad jie pasismarkins

į rytus ir į vakarus, nors sykį 
pasirodykįme, kad mokame 
dirbti harmoningai!

—0—
Clevelandietis d. Žebrauskas 

prisiuntė laišką, j ieškodamas 
sceniškų veikalų, kuris va kaip
skamba:

“Kadangi draugas esate Me
no Sąjungos sekretorium, tad ir 
kreipiuosi su klausimu apie vei
kalus. Tikiu, jog jūs visgi Šiek 
tiek jų turite, o jeigu neturite 
savo katalogo, tad prašyčiau 
draugo, kad man parašytumė
te, kokius tinkamesnius veika

lus per jus būtų galima gauti.

Gavome liaują , chorą Meno^
T Choras,'

Išsiuntėm ir
dainas.

Skaičiuje dabar yra 29 cho-
, rai.

Vėz
delį” (Dubinušką) ir “Sveika, 
‘Laisve’,”

‘‘Vėzdelis” yra rusų liaudies 
daina. Dainuoti visam chorui. 
Sutaisė B. šalinaitė. “Sveika, 
‘Laisve’ ”■—žodžiai Seno Vinco, | 
muzika—J. Jurčiukonio. ši dai- prisiųstas iš Chicago.s J dainas

Mr. Nobiletti pasiekė geriausiu 
vaisiii ačiū savo žinojimui, kurį jis 
įgijo per daugelį metų studijavimo, 
per savo platų tyrinėjimą, kaipo mo
kytojas, ir per savo pasekmingas 
muzikales programas, duodamas jo 
mokinių. Mr. Nobiletti taip pat yra 
mokytojas keliose privatinėse mo
kyklose.

Apart . reguliarių pamokų kurso, 
Mr. Nobiletti yra priruošęs specialį 
kursą, susidėdantį iš dviejų lekcijų 
kas savaitė—viena lekcija privačiai, 
o kita klasėje.

Pamokos klasėje, apima sekančius 
dalykus:

1. Muzikos teorija; visuotina mu
zikos istorija. ; • t .

2. Klausos’ lavinimas; ritmas.
13. Muzikos rašymas, diktavimas ir 
: kompozicija, i . '

Patyrimas yra. parodęs, jog pamo
kos klasėje, be kitų dalykų, duoda 
sękamų rezultatų:

1. Paskatina progresą per vhržyti-l
neš tarp mokjnių. ,

2. Paakstina mokinius viens nuo 
kito mokintis.

3. Sukelia Įvertinimą ir konstruk-i 
tybę kritiką muzikoj ii; muzikų.

4. Išvysto individualizmą (asme
nybę) ' ir liuosumą savi-išraiŠkoje, 
pėii tuojautinę ir nuodugniai ap
dirbtą kompoziciją.

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

i Kad sutvarkyt pasimatymus su Mr. 
Nobiletti, malonėkite rašyti jo vardu,

228 Second Avenue New York, N. Y.

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKIUS

IR BALZAMUOTOJAS

1

S

. Užtikrinu, kad mano * patarnavimas 
bps atatinkamiausiae ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje pralau 

kreiptis prie manęs.

il439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

/
TELEFONAI: ’ ,

Bell_ _____ j__ _______ Oregon F186 į
Keystone_____ _—Main 1417

—0— ' ' 
. Į ■ f

Per šiuos 2 menesiu Viso labo
turėjome įplaukų $2.50. Jas ga-1 

t-. , * • i niopiieiu, maioneKiie rasyu jo vtiruu,vome nuo Detroito Aido Choro 1763 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.;
.................... " ‘ ‘ “ - - - ■ - - . 0631. ar_ 

j, Brooklyn, 
_v>, ,.................................. v !n. Y./ arba telefonuokite JeffersonIšmokėti reikėjo va kiek: UZ G993t arba išpildykitę ir atsiųskite 

į šią blanką:

UŽ dainą Sveiki, gyvi, mūs sve- telefonuokite Bensonhurst
’> I ba rašykite 981 Broadway

.. to V nrhn tclpfnnuokite

biskutį.
Apie šia operetę jau prade

du rašinėti, nes apskričio komi
tetas nutarė pervesti Meno Są
jungai taip greitai, kaip tik bus 
apmokėtos spaudos išlaidos.

Jeigu kuris choras jau no
rite užsisakyti ją, rašykite laiš
kus: A. Jeskevičiūtei, “Laisvės” 
antrašu, nes ji yra apskričio se-

.na yra dienraščio “Laisvės” 
himnas. Manome, kad minimos 
dainos chorams patiks.

Dėti griežtą uždraudimą Są
jungoj priklausantiems chorams 

(kopijuoti išleistas C. B. daina? 
—negalima, bet ’prašome visų 
duoti užsakymą Centrui, idant 
jis prisiųstų dainų. Minimų 

(dainų kopija—tik 5. centaį. Pą-

$7.75; di’g. Mizarai už knygą 
“Voices of October,” kurioje ra
šoma apie Sov. Sąjungos dailę* 
$4.50; “Laisvei” už atspausdi
nimą 50 laiškų $2.00; sekreto-:

■ riui už krasos ženklus ir kon- 
vertųs $1.40. Viso $15.65. ,

Nup, seno iždininko priįmta 
$$50; ižde lieka $336.85. , (

J. Nalivaika, C. Sekr.

Dear Sir:
Kindly call at my home in re

gard to piano lessons.

Name _________:_____________ _
Address --------------------------------

Telephone: —:----------------- -------I • • i I » I

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvąi- 
gio, Skilvio, žarnų ir MSŠlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamąją Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatįkos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydojna naujausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!
K-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai

D R. ZINS 110 EAST 16 th ST. N. T.
Specialistas Jąu 25 Metai (tarpe 4th Avė. ir Irving PL; 

VALANDOS: » A. M. fa 1 P. M. Nediftoj » A. M. Dd 4 P. M.
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KRITIKA IR ‘KRITIKA’ iš prakalbų, diskusijų, lenktynių ga
vime naujų narių į šias dvi draugi
jas. Bus gardžių užkandžių ir gėri
mų. Šokiams’ gera muzika. Tat visi 
dalyvaukit. ■ • i Rengėjai.

(211-212)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia didelį pik

niką nedėlioj, 7 rugsėjo, Boukaus 
parke, Buckland, Conn. Prasidės 1

Šeštiulienis, Rugsėjo^ 19^0 

vaf.; dibną. • Laisvas Choras- palinks
mins višųs grąžloniip < dainomis, bus 
gera orchestra; šokiams. r .Kviečiame 
visus atsilankyti, būsite patenkinti.

Rengėjai. • 
’ > • ' (211-212)

Puslapis Ketvirtai «

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

ti. ‘Kam gi iškreipti mintis. 
Kam klaidinti .ska-itytojus išaš
trint kovą ten, kurį ta kova vi
sai nereikalinga?

. Baigdamas turiu pasakyti tą: 
kurie iš jūsų, draugai, darysite 
daugiau “mandravojimo”, kurie 
nevesite iš esmės kritikos, bet 
užsiimsite tik ‘‘kritika”, tai yra 
'išvirkščia kritika, tie laikui bė
gant susilauksite rūstaus balso

Telefonai: So. Boston 1662—J378

(Tąsa)
Iš kur ateina tie gandai ir kaip giliai jie 

pasiekia Sibiro gyventojus,—nesužinosi. O 
gandai vis tankesni, vis tvirtesni.

Čumliako vyrai bėgo iš miesto dešimti
mis, kad nestojus kolčakinių armijom Gau
dyti juos nuvažiavo milicionięriai. Valstie
čiai paslėpė sūnus pas kitus \ 
vienkiemiuose, dykumosė ir grioviuose. Ko-; 
mandantas milicijos davė valstiečiams tris 
dienas laiko. Tėvai kreivai žiūrėjo į mi- 
licionieriųs, apie ką tai kuždėjosi ir sūnų 

‘nedavė. Komandantas, nesulaukęs iki pa
skirto laiko nei vieno iš dezertyrų, prisakė 
susirinkti visiems vyrams, kurių sūnūs bu
vo pabėgę, sueiliavo senius ir išplakė kiek
vieną. Tą naktį valstiečiai padegė namą, 
kuriame buvo apsistoję milicionięriai, kele
tą iš jų valstiečiai užmušė, kai kurie pabė
go. Besišaudant buvo užmušta keturi vals
tiečiai. Iki ryto pribuvo sūnūs, kurie slaps
tėsi grioviuose, ir tt. Greitai suorganizavo 

’būrį, paskelbė miestelį karo padėtyje ir vi
sur pastatė sargus. Valstiečiai suprato, 
kad susirėmimas su milicionieriais veltui 
nepraeis, ir ginklavosi, kas kuom galėjo: 
atimtais nuo milicionierių šautuvais, nukal
tais griovyje už Černorajo ūkio durklais, 
iškastais iš žemės surūdijusiais kardais ir 
geležinėmis šakėmis.

Pas Aleksejų Petruchiną iš Čumliako nu
siskubino pranešti keli vyrai.

Už dviejų dienų, prie miestelio artinosi 
dvi kuopos (rotos) kareivių. Sukilėliai ap
sikasė už miestelio ir pasitiko kareivius 
energinga ugnimi iš keleto desėtkų šautu
vų. Kareiviai atsitraukė. !

Naktį sukilėliai atsitraukė iš miestelio į 
dykumas.

—Oh, dar reikėjo biskutį pakentėti,—su- ! 
sirūpinęs tarė Aleksejus Čumliako pasiunti
niams,—dar ne visur valstiečiai susiprato.

—Ką gi dabar padarysi, drauge Aleksė- _
jau, jau nekalbant apie jaunimą, seniai taip —parodvk^^
ir veržiasi taip ir verdasi i kovą. | Senis lipo nuo vežimo

Ne linkui arimo lattkh dabai, patvn-; —Kam čia rodyt?—ir priėjo prie 
tino Aitas. !vįų Nastė.—Ką, ar nematote, kad kviečius

Petruchinas galvojo ką tai: miestą vežame; pačiupinėkite, jeigu akims
—Nu, ką, paskelbsime Kolčakui karą. O-netikite.

jūs kada atvažiavote? 
‘ —Vakar rytą.

—Reiškia, rytoj arba poryt pas jus jau 
bus kareiviai.

—Jie gal jau ir yra. Tokiame atsitikime 
ilgai nelauks. •

—Oh, seni, matyti, tave įbaugino; bet 
kas gi tave čia sulaikytų?

—Nu, bet visgi geriau popieris,—reika
lavo senis ir gana.

Įsidėjo senis popierį į kišenių ir, nei ne
užvažiuodamas pas svotą Steponą Maksimi-

valstiečius' čių> nusiskubino namo.

■ ». I

Naktį iš Černorajo ūkio išvažiavo trys 
dideli vežimai. Ant pirmo patsai senis Čer- 
norajus, ant paskutinio Nastė.. Aleksėjus, g AngstrieČio parašytą istoriją

(Tąsa nūo<2-ro pusE) 
L. Pruseika užklumpa draugą 
Z. Angariėtį, apgindamas Ma
tulaitį, Rasodą, žalpį ir A. Bim
bos knygą; smarkiai barasi 
kam; drg. Z. Angarietis keliomis 
eilutėmis sukritikavo drg. A.
Bimbos knygą. Bet ten patsai įš proletarų komunistų aktyvo, 
drg. L. PruseikK tik dvemis ei- Nemanykite, draugai, kad jeig’U 
lutėmis “sukritikuoja” draugo mes, proletarai, jus gerbiame ir 
Z. Angariečio net du domus gerbėme iki šiol del jūsų dar- 
“Lietuvos Revoliucinio Judėji- bo, kuriuomi užsitarnavote pa- 
mo ir Darbininkų Kovos Istori- garbos, kad jus gerbsime ir ta- 
jo>s,” sakydamas, kad tos kny- da, kada matysim išvirkščią jū- 
gos yrą baisi mgfęalatūra.

Kokia gali būti logiška išva
da iš tpkįo “krįsįo”? , Išvada: 
tau, AAgaįrie|ti, yį’ąpįųvalia ke- 
liomis įeilhtėiįiis sukritikuoti pa- 
rašytą A. 1 Bimboj bet , ri b • fcąd _a •
man, L. Pruseika., yra galima 'klaW kurias-n*š,<įai.ome ar- 
dviemis eilutėmis iškoneveikti , v, . .. , r < .

sų “kritiką”, nepaisant iš ku
rios pusės ji bus.

Mes reikalaujam kritikos ne 
tam, kad silpninus mūsų judė
jimą, kad puldžius vienų ar kN 
tų vadovaujančių draugų auto-

Nevirškinimas ar Išpūtimas 
Pilvo ar Vidurių

Nevirškinimas, surūgusia pilvas, vėmimas, 
■atsirūgimas vandeniu ar maistu, galvos 
skaudėjimas, gasai ar išpūtimas pilvo ar 
zidurių, netekimas aiietito ir panašios ne
galės yra greitąi nugalimps su Nuga-Tone. 
5i puiki gyduolė1 išvalo sistemų nuo nuodų, j 
Tuagli konstipaciją, sutvarko ir sustiprina I 
zldurius, pilvų, inkstus ir pūslę, stimuliuoja I 
leveiklias kepenis, sustjrpina nusilpusius nėr- , 
žus ir muskulus, priduoda jums gerą ape
itą ir leidžia jūsų viduriams lengvai su- i 

virškinti viską suvalgytą.
Nuga-Tone pagelbėjo milionams vyrų ir I 

moterų atgauti geresnę sveikatą ir didesnes 
įpėkas. Jis ypač puikus yra del žmonių, 
kurioj yra silpni, liguisti, nerviški ar yra 
iusikamavę. Imkite Nuga-Tone nors tik ke- i 
etą dienų ir pastebėkite pastebėtiną page
rėjimą. Jus pasijusite stipresnis, turįs 
laugiau ’jėgos ir jūsų rpiegas bus poilsingas , 
ir atgaivinantis.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vaistų I, 
pardąvėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
itake, paprašykit jj užsakyti jų del jus iš | 
javo džiaberio., z, ... I

Žemnamijos,. Apdraudos ir 
Mortgičių Agentūra. 

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras, nuo 9 ryto iki 
, 9 vakaro,

t / į 4

Norintieji ^tpisin^giausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, krbipki- 

IŽs pas irtus. > '• ‘M, 
332 W. BROADWAY | 

SOUTH BOSTON,' MASS. I 
~ "'■ »   ..................f... i i i ■ i i *■

LIETUVIS GRABORIUS
s

NORINTIEJI &E- 
R I A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
Už ŽEMA KAI
NĄ, NULIODL 
MO VALANDOJ 
fiAUKITM PASi

ba daro vadovaujanti draugai, 
tam,. kad savikritikos pagelba 
nušveitus rūdis, tam, kad ištai
sius ten veikimą, kur jis šlu
buoja, tam kad nedaryti klaidų 
vėl ten, kur jos buvo daromos 
ir komunistai savo paklydime 
neturi gėdintis priimti klaidas, 
nes Leninas mokino: “Protin
gas ne tas, kas nedaro kbaidiį. 
Tokių žmonių, nėra ir būti ne
gali. Protingas tas, kas padaro 
klaidų, netaip didelių,, ir kas mo
ka lengvai ir greitai 
jas.” (Rusų kalboj 
XVII pusi. 128).

Dar vienas dalykas, 
mes turime tiesos j ieškoti 
kitus klaidų dešimts ar daugiau 
metų atgal; pirma, negu norime 
pažiūrėti j praeitį, kokis tas ar 
kitas draugas buvo tada, turim 
pirmiausiai prisiminti, koki 
mes patys tada buvome, ir pa
lyginti su tuo, kas tada buvo 
del darbininkų judėjimo nau
dingesnis. Taipgi neužmiršti 
tas sąlygas, kokiose draugas gy
veno, ir tas sąlygas, apie ką 
draugas rašo. Nes jeigu mos 
pradėsim “kritikuoti” tą, kas 
buvo padaryta 10-15 metų at
gal, 1 pagal dabartinį mūsų su
pratimą, pagal dabartinius Ko- 
minterno dėsnius (užmiršdami, 

ikad tada įiebuvo nė Kominter- 
no, nė jo dėsnių), kurie yra iš
vados iš pergyvento gyvenimo, 
tai mes visai nebūsim kritikai 
ir plėtėjai komunistinio judėji
mo, bet užsiimsim darkymu jo. 
Gyvenimas, kovos ėjo, judėji
mas vystėsi, nauji prityrimai 
paimti atydon, judėjimas ir jo 
keliai pasidarė aiškesni ir tas 
bus ir ateityje; kiekviena kova, 
kiekvienais metais įneš į kom.

i judėjimą naujus prityrimus,
D. M. šolomska ;.

( f

eidamas greta su Naste, palydėjo juos toli į | apie Lietuvos darbininką kov^s! 
dykumą. Pradėjo atsisveikinti. 1 Mano akimis žiūrint, čia pa-

—Nių lik sveikutė, Nastute! įvyzdingume kaip kritikas d. J.
- - - - - - — . — ■- |jų fnin ir rl T, PriiacUlra abiĮ

(prasti bibliografijos rašytojai, 
;ir kaip,vienas, taip ir antras 
perdaug numandravojo.

Kaip d. A. Bimbos knyga yra 
dabartiniu momentu mums ne
pavaduojamas rankvedis Ame
rikos darbininkų klasių kovos 
reikalais, taip ir drg. Z. Anga
riečio “Lietuvos Revoliucinio 
Judėjimo ir Darbininkų Kovos 
Istorija”, apimanti nuo gilios 
senovės iki 1907 metų yra ne
pavaduojamas rankvedis. Ypa
tingai yra svarbus antras to
mas, piešiantis 1905 metų re
voliuciją, ir bus istorinis doku
mentas, ar kas nori to ar ne. 
Gal kaip vieno, taip ir antro 
yra tam ’ tikrų klaidų ir neap- 
dirbimo, bet tiesiog neleistina 
plunkšnos pabrėžimu ilgų metų 
darbą išniekinti; tas negražu ir 
nedraugiška! Nes kartais gali 
atsirasti “mandruolis”, kuris 
ir, drg. Pruseikos parašytas 
knygas “sukritikuos” keliomis 
eilutėmis.

Kas liečia sumaišymą dviejų 
Butkų ir informavimas skaity
tojų, kur kritikuojamas (arba 
įsi vaizduotus) asmuo dirba, ne
žinau, nestato “B.” numerio ne
turiu..... Jeigu tas yra, tai blo
gai daro tie draugai, kurie už
siima tokiomis “informacijo-

i

Iš antrp^ pusės, “Vilnyj” tū
las drg. A, pirštu rodo, kad 
“Balso” Tilžėje einančio redak
toriui, nėra d. R. Neddermeyer, 
bet būk "vyriąusis “bosas yra Z. j 
Angarietis.” Tokis pasielgimas J 
taipgi yra nepateisinamas. Jei
gu “Balsas”, pasakydamas kas' 
kur dirba, gali asmenims pa
kenkti, tai

Nastė prilipo prie Aleksėjo krūtinės, tvir- 
tai apsikabino jo kaklą:

—Ką tu, ką tu, Nastute!—nustebo Alek-! 
sėjus, pirmu"kartu pamatęs Nastės'aša
ras. Jauna moteris nusišluostė ašaras 
skepetukės kampelių.

—Nieko... Tai aš taip... Širdis kažin 
kodėl nevietoje.

—Gal nereikia tau važiuoti?—maloniai 
apkabino ją Aleksejus.

—Ne, ne, aš ne del to, aš del tavęs bi
jausi!

—Kvailiukė,—nusijuokė Aleksejus,—kam 
gi del manęs bijoti?

—Aš ir pati nežinau. Taip sau,—juokėsi 
ir Nastė.

Tvirtai pasibučiavo Aleksejus su Nas
te ir su seniu Černorajūm ir ilgai lydėjo 
juos akimis, kol tolumoje nenutilo ratų 
stuksėjimas.

Kitą dieną, vakarop, kada iki vietai pa
siliko nedaugiau kaip 10 verstų, ČernOra- 
jų ir Nastę sulaikė sargai, pasiųsti iš Čum- 
liako.

—Sustok, seni, kur važiuoji? — 
kareiviai.

—Duoną vežu valdžiai.

Dr. Jonas Repšys
4

—Pačiupinėti tave, jaunuole, tikrai būtų mLS- 
gerai,—kareiviai juokėsi.

—Uh, nepraustaburniai, drigantai ir 
tieki—traukdamosi tarė Nastė.

Černorajus išėmė gautą iš valsčiaus pa
liudijimo raštelį ir padavė vyriausiam. — 

-—Taip. Atrodo, kad ginklų mes jums štai popierėlis nuo valsčiaus valdybos.
Tas pažiūrėjo į popierėlį, pačiupinėjo del 

viso ko maišą,—tikrai kviečiai.—Kodėl, se
nas kriene, tylėjai, kad paliudijimą turi?

Komandantas pažiūrėjo į jauną moterį, 
kuri vis dar nudavė, kad pyksta, sudavė 
jai biskutį per petį.

—O tu, jaunoji, labai nepyk, mes tik taip 
pajuokavome.

Kada pravažiavo kareivius, senis leng
viau atsiduso.—Nu, jau praėjo audra, pa
matysime, kas bus toliaus.

Nastė nutylėjo. Ji galvojo apie Alekse
jų, kuris atsirado nežinia iš kur, bet tvirtai

vargiai suspėsim pristatyti. Bet vistik pa
bandysime.

Pasiuntiniai išvažiavo atgal. Nespėjo at
važiuoti 10 verstų nuo Černorajo ūkio, kaip 
jie sutiko kitus pasiuntinius, skubinusius 
pas Petruchiną su žinia, kad būrys kolča- 
kinių kareivių jau užėmė miestelį Čumlia- 
ką.

Kalvis Vasyiius, Jonas Korgopolov ir kal
vis Prokofijus nusiskubino raiti po mieste
lius ir sodžius su Aleksėjo įsakymu:—būti
nai visiems susirinkti į griovį už Černora
jo ūkio.

Patį senelį Černoraju Aleksejus pasiuntė;P pamylėjo jį ir dabar nieko nenori, apart
- ~ v jo. Būk tai niekados ji neturėjo ir vyro—

’ -Ar nebūtų gerai, kad tu, seneli, nu-! su trisrV^
važiuotum į valsčių ir gautum’ paliudijimą/l—ailabai 
kad, štai, veži grūdus į miestą? pamylėjo Aleksejų ir žinojo, kad ir Alekse- sąs

° c v . uia m -ęr h io iv ami-i rnowin Kiixm ma iv ia

į miestelį Kostino.
—Ar nebūtų gerai, kad tu, seneli, nu

—Kodėl ne, nuvažiuosiu ir gausiu.
Pasikinkė senis mylimą arklį, apsuko va*- 

deles ant rankų, rėktelėjo pajaunėjusiu- 
balsu ir kaip vėjas nulėkė per žalįtiojaiitį 
lauką.

—Gal ir bus Aleksejui jo darbė tas pa
liudijimas naudingas,—galvojo Černdrąjus, 

}—nu, geriau bus aname pasaulyje Mikui 
sūneliui.

Už valandos senis buvo valsčiuje. Vals
čiaus raštininkas, senas draugas Černora
jo, nudžiugo jį pamatęs:

—Sveikas, seni, kodėl taip senai buvai?
—O juk ir tu patsai jau apie metai, kąip

• pas mane buvai. O medaus pas mane da- 
; bar yra daug.

—Nu? Užvažiuosiu kada nors. Nu, ką 
tu, seni, su reikalu į valsčių?

—Taip, man paliudijimas reikalingas, not
rių tris vežimus kviečių vežti į miestą, po- 
pieris reikalingas.

—Taip ir vežk, kam dar tau popierisj jo- 
kio-popierio nereikia.

—Nu, bet visgi geriau,—pareiškė čemo- 
rajus,—ramiau su popierių. Dar sulaikys 
kas kelyje, tuojaus jam popierį—štai, val
dišką duoną vežu, ir gėrai. _

Raštininkas juokėsi.

Mfti i.

suriko

karei-

tinis

4

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

Nedaug 
pas

ištaisyti
Tomas

881 Massachusetts Ave.
(arti Central Square) 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter 3780

. . , nej, 3rd ir South Sts. Pradžia 7-tą 
L. Prūsei-; vai. vąkare. , Visi darbininkai atei-

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS ' 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kurioje galiipa pirkti vais- , 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur ddbartiniii laiku.' '

A. M. KISHON, Aptiėkorius Savininkas ', ' 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, .MICH.

DEUTSCHLAND 
NEW yORK

Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie
sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mūs populiariais kambariniais laivais:

ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND
Del informacijų kreipkitės į lokalinius agentus mūsų

Hamburg-American Line
89 Broadway > ‘ -f- -f- -f- New York t.

j. Bus duodama dovanos ųž ga- 
Kąm gi vinių daugiausia narių ir įžanga, šio 

kvitiknn pikniko tikslas n6ra vien pasidaryti 
kiąuruu- . .e svkiu. naskleisti anšvietos

Prpgrama susidės «i

jus myli ją, ir šioji žiema buvo jos ir jo 
medaus mėnesiai. Aleksėjo gyvenimas 
buvo ir jos‘gyvenimas, jo darbas-—ir jos 
darbas. . Dabar, kartu su pavasariu, pra
sidėjo Aleksėjo veikimas, pilnas ^sunkumo 
ir pavojų, ir jauna moteris buvo pasiren
gusi’ant viso ko, kad tik apsaugojus jai 
mylimą žmogų...

Po valiai stuksėjo ratai, prunkštė arkliai. 
Pavasario naktis apsupo tamsa. Černora- 
jus kartas nuo karto atsisukdavo į Nastę 
ir pusbalsiai ragino:—Nemiegi, Nastute!?

—Ne,, nemiegu!—atsakydavo jauna mo
teris, nutraukusi sunkias mintis.

—Nepiiegok, dabar jau netoli.
—SuSfrją, kas važiuoja?—prie pat mies

telio suriko sargybinis.
—Vožti valdžiai duoną į komitetą.
—Nevollnta naktį nieko įleisti.
—O aš turiu pavelinimą,—atsakė Černo- 

raįuo.
Kareivis gulėjo ant žemės 10 žingsnių 

nuo kelio, jis tingėjo pasikelti ir jis jau ma
loniau paklausė:

—0 gal parūkyti turi, kaimyne ?
—-Ne, vaikihe, neturiu.
—Nu, gerai, važiuok sau.

(Daugiau bus)

Bucharest, Rumunija.— 
V.” pirštu rodyda- Rumunijos valdžia nutarė 

ma, kad ne Vokietijos pilietis perorganizuoti armiją, idant 
R. Neddermeyer o Maskvoje sustiprinus. Kaip žino- 
gyvenantis d. Z. Angarietis yra 
tikras “Balso” redaktorius, taip 
pat kenkė, ir gali atvesti' prie 
to, kad Vokietijos fašistai gali 
ne tik uždaryti “Balsą”, bet ir 
kitas LKP. įstaigas ten esamas 
išardyti. Tokia “argumentaci
ja” yra bjauri, ken'kia mūsų ju
dėjimui. Reikia argumentuoti 
prieš neišlaikomus faktus, o ne 
knistis kur nereikia.

“Laisvėje” No.^ 203 skaitau 
drg. Petrųškos: “Tilžės “Bal

s’’ rašo, kad A. Jankauskas 
dar vis tebėra Amerikos Komu
nistų Partijos narys.. Gau
nu “Balsą”. No. 15-63 ir.- .skai
tau :■ “Kur važiuoja dešinieji. 
Vienas, dešiniųjų' vadas, Jan
kauskas, po išmetimo iš parti
jos užėmė “Darbe 
•koą svietą ; u* veda tenai atvirą kite pasiklausyti svarbių prakalbų 

J j . L« *. i t- ja apie dabartine darbininkų padėti. Kal- kovU piles ^Omuhistus. Jis dar Alina Burlak. Rangia Tarptau-

m a, Rumunija turi padarius 
militarinę sutartį su Lenki
ja prieš Sovietų Sąjunga.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

GREAT NECK. N. Y.
T.D.A. 48-tos kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 8 rugsiijo, Z. Strau- 
kos svetainėje, 139 Steamboat 
7:30 vai. vakare. Visi mariai ateikit 
ir naujų narių atsiveskit. (
. Valdyba.*

i . . \ (212-213)

MINERSVILLE, ?A.
įDideliš- masinis, <n)itingąs bu$ su

katoj', 6 rugsėjo, Darbininkų svetai-

komhhištų partijos nUrys ir kar
tu prięšfašistinio komiteto pir
mininkas būdamas, kartu suge
bėjo būt Amalgameitų sąjungos 
keliaujančiu organizatorium ir 
dirbt prieš komunistus.” Argi 
čia “Balsas” sako, kad Jankaus
kas yra komunistų partijoj da
bartiniu laiku? Nieko pana
šaus. Pasakoma pat pradžioje 
rašymo, kad Jankauskas po iš
metimo iš partijos nuėjo reda
guoti “Darbą” ir atvirai prieš 
komunistus kovoja, r Antrame 
gi paragrafe pasako, kad Jan- 
kauskas dar komunistų partijos _______ ____
narys 'bddąinas sugebėjo1 karti/ rengia smagų pikniką neaslioj,. 21 
būti ii* Amalgameitų unijos or- lrV^s®D Bn^!wNuV~Simani0 
ganjzatorių,h), unijos, kuri kovo-! dieną. Bus duodama dovanos pž ga
ja1 prlėš kįoinunistus. Kam gi vinrn daugiausia narių ir įžanga, šio

tl teny kUiL nėra kasi kiltlkuo- ir pasilinksminti. Prpgrama susidės

Darbininkų Apsigynimas.
Rengėjai. ‘

AKRON,. OHIO
A.P.L.A. 40-ta kuopa rengia šaunų 

pikniką nedėlioj, 14 d. rugsėjo, ant 
Amilijos farmos, -visiems gerai žino
moj vietoj. Privažiuoti galima gat- 
vekarais. Automobiliais reikia va
žiuoti Springfield Rd. ■ iki 31st St., 
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.
(211-212)

> DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 ir L.D.S.Ą. 17 kpl

...o....,.,, ..i ..

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y
A. M. Balchunas, Savininkas Tel.. Stagg 5938

GREITAS LAIVU PATARNAVIMAS
PER HAMBURGĄ MŪSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS *4

HAMBURG
ALBERT BALLIN

MALONŪS RŪKYT,
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 Svaresnė^ lietuviš
kos restauracijos Brooklyne ir prakilnestti biznie
riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa
daryti ir po vardu PETRO. »
. Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
bet\ ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur Rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad- 
resuokit: . ,

NAUJOKŲ CIGARŲ DiRBĖJAJ
x67 DIVISION AVENUE, .BROOKLYN, N. Y.
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SCRANTON, PA.
Atsakymas M. Ž.

“Laisvės” No. 185, *M. 
rašydamas pastabas

) . i
apie mane? Juk “Tai Išdavi
kas.” Na, ar toks, kaip M. ž. 
! gali būt organizatorium darbi- 
ininku? Ne. Kad toks M. ž. 
nedemoralizuotų darbininkiškoz

rašydamas pastabas, supila judėjimo, reikia nušviest, kaip 
puodynę sutrų ant mano gal- ištikrųjų buvo. SLA 143 kuopa 
vos, primesdamas man kalbė- nutarė siųst du delegatu į S.L. 
jimą už republikonus ir ipa- A. 36-tą Seimą, nors pinigų 
smerkimą K. Genio, kad S.L. ižde buvo mažai, bet tikėjosi 
A. 36-tame seime nuėjęs su gaut paramą iš šalies, labiau- 
progresyviais ir už demoraliza- šia iš S.L.A.
vimą veikimo. Kolei M. Ž. tik kuris ir tarimą buvo padaręs 
pakampėmis šnypštė prieš ma- remt finansiškai silpnas kuo
ne, tai aš nekreipiau atydos,'pas pasiuntime, delegatų j 36- 
bet kaip tik gavo dar porą tą Seimą. Bet matyt VII Aps- 
draugų, nusistačiusių prieš kričio valdybai pasirodė mūs 
^ji/ne ir sudarė pilną trejybę, delegatai ne 

lJF«a išėjo viešai per spaudą, 
/Manydamas mane nupuldyt 
^plačios visuomenės akyse.

Jm^astabosi
‘‘P.^shrkąįtis, kuris daug gy

rėsi ‘revoliucioniškUmu’ praei
tais metais savo kliube kalbė
jo už republikonus” ir t. t.

Viena, kad aš savo kliubo

VII Apskričio,

IŠ

dar

....  —------------- ;------ ■■■", "H ......- . .Ui U"'

VIETOS ŽINIOS
■ r < '„r,y /v?.i-in r,^

pelnyti; atleidinės brangiau 
apmokamus darbininkus, o j u SKELBIMAS

LYŪOŠ CHORO VAžIAVi-,ne kompanija neduoda darbo 
MO I DANBURY IR j tokio amžiaus darbininkams, 

J kaip “perseniems;”
Drg. Engdahl, Centralinis 

sekretorius Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo, sako, mi
nimi krautuvių savininkai ne 
ką gero ketina daryti suauges- 
nierris darbininkams :'jie tuomi 
stengsis tik dar riebiau ‘paši-'

VEIKIMO
(Tąjja nuo 6 pusi.) 

salės; į penkiolika minučių 
jau ir vyrai visi buvo b use su
sėdę. 8:30 vai. išvažiavome. 
Taipgi keletas su mumis buvo 
geri Lyros Choro draugai: 
Paukštys, Matulis ir Rainys, 

tai jo-i Išvažiavę iš miesto, matome 
1 visai ka kita. Mūsų- busas I i 1 1 ' ■ V* I ■ • XT

vieton statys senesnius su daug 
pigesniu apmokėjimu. <Tuo 
būdu, demokratinis darbo biu
ras tarnaus, kaip skebavimo 
agentūra, su pagelba kurios 
įvairūs išnaudotojai kapos už
darbius savo darbininkams.

Rusas Užmušė Tris

1 k

Šiubmi pranpšu. visuomenei, 
jogei buvusis Restaurantas po 
numeriu 802 Washington St., 
Rugpjūčio (August) 4 d. likos 
perkraustytas po numeriu 763 
Washington St., New York,

k ošė r, 
kios paramos ir negavom. (

Ir kadangi drg. Genys jau 1 lenda, lyg požeminis New Yor- 
buvo aprūpintas finansiškai, ko traukhys: medžiai didžiau- 
nes kuopos valdyba išda-;si abiem plušėta kelio, šakos 
Ve jam pinigus, o apie man (nusidriekę kabo ant kelio. Iš
gavimą pinigų dar' svars- Į važiavus ant Danbury kelio, 
te Vii Apskričio valdyba, ir matosi d augiausią taukai,' ąž-Į

svars-1 važiavus ant Danbury kelio;

M. ž., todėl atlyginimas už sodinai fyišokiais ‘ medeliais 
mano sugaištą laiką ir kelio- pardavimui—Visdkių “lietuvįš- 

j” ėglių, pušelių ir kitokių.
Su- 12:30 vai. pribuvome į dai

lią pikniko Vietą, .nusodintą 
Publikos dar nebu-

visai neturiu ir už republiko- n^s lėšas kabojo ore; ir galų kų 
nūs dar nesu niekad kalbėjęs. gale aš pasilikau namie..
Dalykas Štai kame: Lietuvių grižus K. Geniui iš seimb ir iš- - 
Politiškas Kliubas vakarinės įdavus raportą, nudžiugom vi- obelimis. ,

i-'vo, tik rengimo komisija ruo- 
' Valgių ir gėrimų tiek 

antrą Kristų. Aš daviau įneši-|daug prisivežė, kad mes abe- 
mą, kad K. Genio raportas būti jojome, kas čia tą viską sti- 
priimtas su pagyrimu už tai, j naudos, nes čia miestukas ma- 

progresyvinis: žhs ir lietuviu* yrn npie l.&0 su

i vuuoaao iinuuao v anai niuo j r- .
Scrantono dalies, kur ir aš p r i- si draugai, išskiriant vieną mer t _ 
klausau, surengė politiškas teriukę, kuri Gegužį skaito už i sėsi, 
prakalbas. Tuomlaikinis kliu
bo prezidentas K. Z. pakvie
tė mane dalyvauti, kaipo bu
vusį prezidentą, sakydamas, i kad laikėsi su _ _
“kad aš turbūt negalėsiu da-1 delegntms. Įnešimas greit pa- šeimynomis, 
lyvauti, tai tu užimsi prezi-' remtas ir priimtas veik vien- 
dento vietą.” .

^.pasirodė, kad tose prakalbose kuri nebalsavo).
"dalyvauja ir tuomlaikinis pre
zidentas, ir pakalbėjus keliems 
miesto viršininkams ir kitiems 
fašistams, pakviečia ir mane, 
ko aš visai nesitikėjau. Mat, 
jų tikslas buvo, kad kaip tik 
aš pradėsiu kalbėt už komuni
stus, taip gueit liksiu nušvilpi peikimo, bet kad seime pasiro- 
tas, o gal ir apdaužytas; bet dė vyras,—dirbo kartu su pro- 
aš supratau jų tikslą ir prabi-'gresyviais delegatais, o ne su 
lau šiais žodžiais: Draugai! Gegužio mušeikomis, tai lai

Bet mūsų ap
sirikta. 1-mą valandą kad

Aš sutikau, bet balsiai (apart tos moteriukės, pradės važiuoti automobiliai,
Kada prisi-1 bematant jau buvo iki- šimto 

ėjo man raportuoti (mat, ne-' automobilių ir arti 400 publi- 
' kurie manė; kad ir aš buvau kos. J .
seime), aš paaiškinau dalyką, linksmesni paliko, 
kodėl aš nebuvau seime ir pa- 1— ------ -------  --
stebėjau, kad K. Genys nesi- toms obelims, 
skaitė su veiklesniųjų draugų 
nutarimu, už ką vertas pa-

Nustebo lyriečiai, net 
Sako, jau 

mes neturėsime dainuot tik ši-

Daugelis suvažiavo iš apie- 
linkės miestukų ir farmerių 
paremti danburiečius. Didžiu
mą publikos sudarė jaunos 
mergaitės, bet mažai matėsi 
amerikiečių vaikinų. Kur jie? 
Laikas smagiai ėjo. Progra
ma prasidėjo 4-tą vai. vakare. 
Pirmiausia dainuot pašauktas 
Lyros vyrų choras su drauge 

o suaugę'nuo darbo, todėl jam būt bu- Retikevičiūte. Sudainavo
- -- v 1 1---------------------- ( Tai taip penkias dainas be pertraukos.

• . Dainuoti labai sekėsi, nes bu
cams, "buvo keletas ir fašistų ‘ mano papeikimas. O tu, žal< vo g’eras °fasj. be vėjo,; ir sale 

pu šnipu Klinga priešakyje, j doke, kaip aprašei, su tais sa 
T bet ne už republikonus, kaip vo melais

M. ž. sako^
Toliaus tęsia savo šmeižtą 

sekančiai: “Visos fašistinės* 
varnos skaniai nusikvatojo. 
Ir kur gi nesikvatos, kuomet 
save vadinantis ‘bolševiku,’ 
kalba už republikonus.” Kaip 
jau pirmiau minėjau, už re
publikonus nekalbėjau, o tik 
viršminėto kliubo nariams 
(buvo keletas ir pašaliečių) ir 
kalbėjau kaipo į darbininkus, 
ką daro ir pats M. ž. ir kiti 
kalbėtojai. Imkime pavyzdį, 
ar buvo nors vienos prakalbos 
tau surengtos, kur būtų buvus 
publika tik iš vienų bolševikų ? 
Paprastai mes kviečiame visus 

i lietuvius darbininkus, kurių
* tarpe | daugiausia suklaidintų 

katalikų; na, ir ar tu nekalbė
jai tokiose prakalbose aiškin
damas darbo klasės reikalus? 
Kalbėjai ir ne vieną kartą, o 
aš tau niekad nepasakiau, kad 
vot žaldokas kalba už katali
kus, kaip kad tu man primeti.

Dar toliaus: “Ir reikia pasa
kyti, kad serantoniečiai nesi
rūpina jo prašalinimu iš A.L. 
D.L.D. narių tarpo.” Tai šitaip 
kalba organizatorius M. Ž. Ir 
ištikrd Scrantono draugai tu
rėtų pridėt antspaudą prie to- 
.kio.. organizatoriaus sėdynės, 
kad jis nedrįs|ų keltį suirutės 
mūsų'tarpe, nes mds spėkos ir 

. taip gana menkos. Dar vienas 
^dalykas melagingai sugalvo

tas tai ve: “Kiek teko sužinoti, 
; tdi grįžus delegatui K. Geniui 

iš S.L.A. 36-to Seimo ir išda- 
j-vus raportą iš seimo ir visų 
^įvykių, tai P. Šlekaitis davė 

inešimą papeikt K. Gfefib kam 
jis dalyvavo seime. Vadinasi

tai laiDraugai! Gegužio mušeikomis, 
Jūs čion didžiumoj darbiniu- bus viskas pamiršta, 
kai, ir kaipo būdami jais, ture- nys pasiaiškino, kad 
tumėt žindt, už ką “votuot,” i senai rengėsi ir, kaip tyčia, j 
aš negaliu jus mokint, nes jūs . tuo tikslu pasiėmė vakacijas . 
nesate maži vaikai, c suaugę Į 
vyrai. Reiškia, aš ten kalbė-;vę daug nesmagumų.
jau republikonams ir demokra-, užsibaigė K. Genio raportas ir

jau jis.

su stogu. Toliaus, drg. Paukš
tys pasakė prakalbą apie A.L. 
D.L.D. . Po programos da-nbu- 

raštais^Tai pasitarnauji f ašis-1 riečiai skaniai pavaisino lyrie- 
čiusj ypač gardžiais namų dar
bo valgiais. i. -■

Conn. Valstijos žmonės- la- 
draugų ypatiškumai ba* draugiški, ką teko jau pir- 

■ ' jniau patirti ir Bridgeportę. 
i Tokiem draugam Lyros Cho- 

. . , h as visados patarnaus su mie- 
P. S. Tas vietas apleidome, ' |u noru

kurios nieko bendro neturėjo Lyros vyrų choras taria dau
sų M. ž. kritika, o visai kėlė Luriečiams ačiū už tokį drau- 
naujus dalykus, kurie turėtų gj§kuma- 
būt išrišami ant vietos pačių |

“bytini” ir “šveica*
rišką sūrį.” Tu tokiais savo

tams, sukeldamas ypatiškumus 
tarpe draugų. O jie tik ir, 
laukia tokių žinučių, kur pro-: 
gresyvių < 
pasirodo viešai spaude^.

P. Šlekaitis.

draugų tarpe.
Redakcija.

Buenos Aires, Argentina

Aštuntą vai. vakare prieš iš
važiavimą mokytoja susišaukė 
visus choristus, ir sustoję dar 
padainavome kelias dainas, ir 

įsėdome Į busą. Visa publika 
apgulė busą, duoda rankas,—Prezidentas Irigoyen ap- neį anį luso sparnų sulipdami, 

sirgęs influenza, bet Vei- Rodos, nesinorėtų nei atsiskirti 
kiausia bus politinė liga, nuo tokių draugių ir draugų, 
Karo ministeris Dellepiane |&aila palikti. .......................
rezignavo. Sostinėn pribu- Payvazmvc.. .....

sirgęs influenza,

vo daugiau karinių 
Ginkluoti, jurininkai 
tinėja gatvėmis.

laivų, 
vaikš-

Washington, D. C.—“Sau
sojo” įstatymo palaikymas 
atsieina po 6 centus kiek
vienam žmogui Amerikoj. •

PAGALVOKITE!

Šiais laikais labai sunku ’surasti 
biznį, kuris bųtų pelningas. Tokios 
progos tik pripUolataai pasitaiko. 
Štai viena iš jų:

Miestuky Perkasie, Pa., prie di
delės šilko dirbtuves, parsiduoda 
restaurantas, nešantis gražų pelną. 
Čia užeina fabriko užveizdos, augšti 
technikai ir darbininkai. Valgius čia 
reikia gaminti iš šviežaus > maisto, 0 i 
šviežumynų—vištienos, kiaušinių, pie-

ir 
džiaugiasi gauną ktipčių. Laike pie- 

j valgykla kimštinai užsikemša 1 
kostumeriais. Ale dėka tam, kad 
šilkinėje dirba daug merginų, tai 

D a tik už pa- 
ralizuoja veikimą? Ne. Ir j valgymą. Biznis eina per ištisą die- 
iei vietos darbininkai leis ir'”4, ir val5are- .Mat, ant ice creamo, jei vietos aaroininKai įeis ir rūkymų ir gėrimų yra daug kostu- 
toliaus demoralizuoti tokiems meriu. Pilnos rankos darbo yra ir 
Šlekaičiams, tai fašistai bbs nedėliomis, nes visai arti restaųran- 
Uimptniaią ” ito yra Miniature Golf,” kur šveų-miiiirvvjais. tadieniais ir vakarais svietelis tik

Restaurantas gerai įtaisytas irJ 
puikus; ant viršaus yra I 
gyvenimui. T 
ties šeim; 
žema, kad __ ____ _

t)el informacijų rašykite:
MttR. LAUK 

P. O. Box T72, Perkasie,

P. Šlekaitis norėjo, kad K. Ge-P.° įvairių daržovių-farmeriai pri- 
, av., ,,. stato į vietą, parduoda pigiai irnys butų buvęs su fašistų kli-.............  - - - - ■

ka, tuomet gal būt užgyręs. tų 
Ar gali būt tvirtas veikimas, v 
kuomet tokie Šlekaičiai demo-; prie stalų jos"patarnauja" tik už 
ralizuoja veikimą? Ne. iri valgymą.

laimėtojais.
i Matot, draugai, kaip jis mane , mkga. 

pferstato visų draugų akyše, o 1 
ypatingai tų draugų, kurie 
rtiane matė Baltimorės seime, 
kaip aš aktyviai kovojau prieš 

l-Gegužio fašistinę mašiną. Ir 
• kft' tie draugai gali pamislyb

Busas tris žmones užmušė 
ir du pavojingai sužeidė, užva
žiuodamas ant jų ėjusių Route 
25 vieškeliu, arti Newarko. 
r--- ------------- -~i'

Gaminame visokios rūšies 
skaniausius valgius ir duodam 
gerinusį ir mandagiausi pa
tarnavimą kaip aplinkiniams,1 
taip ir iš toliau atvykusiems į 
svečiams. Restaurantas atda-' 
ras nuo 4-rių vai. iš ryto iki 
8:30' valandos vakare. Už- 
kviečiam visus!

ROJAUS VEIDO GROŽYBĖS 
LAŠAI ir haujfeš 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 
Grožybės Lašai su naujai išras

tu Muilu.

Siųskit dolerį registruotam laiške ar
ba money orderį, šiuo antrašui

BLUE ROSE LABORATORIES
69 Bond St., Dept. D 

Elizabeth, N. J.

NEVIU BUS LINES
E į I i. i ' .. 1 . > l • . . . .‘ » . • i * I t t

ČiiGVj' SMAGU, SAUGU

Philadelphia 
Baltimore 
Washington 
Atlantic- City 
Pittsburgh 
Boston

$2.00
4.50
5.50
3.00
9.50
4.00

Cleveland 
Detroit 
Chicago 
St. Louis

i Kansas City 
Los Angeles

$12.50
15.50
20.50
22.50
26.50
56.00

Perkant “round trip” tikietus kaina dar daugiau
nužeminta, žemos kainos į visas dalis Jungi. Valst.

NEVIN BUS LINES
111 West 31st Street

Telephone: Chickering* 1600

New York City

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

iafikŠaMLŽ.

PRANEŠIMAS MOTERIMS

Šįmet turime geriausios ir vėliau
sias mados Permanent Wave maži- i 
na's, todėl kviečiame visas atsilankyt; 
o mes patarnausime kuogeriausia. t

l ,
, | . KAINOS NUO $5.f50 l*Kl $10.00

Nudažom žilus plaukus ir sugar- iF 
biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės h 

• sekamu adresu:

578 GRAND SJ^EET k
& Prie' Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN. N.’ Y.
■" ' i i ■ ‘

xk±*s:

U

Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam.
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į Storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus.

Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy-

V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

—Savininkai—*
POVILAS SAMULĖNAS 

ir
VINCENTA RIBOKIENĖ

TAI TIE ŠVELNŪS

CIGARAI
VARDU

Mandelo

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit miltas)

Vardas

No. ir gatve____

■ Miestas ir valst..

3OE=iOI

Parvažiavome linksmi ir lai
mingi 12-tą vai. nakčia.

Dabar E. Retikevičiūtė taiso 
vyram visą eilę naujų dainų. 
Jąsias galėsit girdėt vyrus dai
nuojant Lyros vakarėlyj 14 d. 
rugsėjo, sekmadienį. Tai bus 
pirmas parengimas rudens se
zono, National Hali, Maspe-

J. Salllėnas,
Lyros Korespondentas.

* •- — ------- ’—..r’"- "? ;•

Nudėjęs Pavogtą Mergaitę
Areštavo j S.< Ęd> Pope’ą, 

džianitorių, 67'metų amžiaus 
senį, New Yorke. Kaltina, 
kad tai jis pavogęs ir kažin 
kur nudėjęs Grace Budd,’ 10 
metų mergaitę, dveji metai at
gal, 
apie 
girdi, 
mane

Kalinys sako, kad nieko 
tai nežiiląs; veikiausia,' 

giminės padarę prieš 
kokį suokalbį.

Ne Labdarybė, o 
“Skebdarybė”

Savininkai tūlų didžiųjų 
krautuvių, kaip kad Abraham 
and Strauss, Bloomingdale, 
Ludwig BoWihan pasižadėjo 
vedėjui “įlėmbkdmo/’ ihiest'U 
nio darbb biuro

j.u kambariai kad jie Samdysią 
Parduodame iš priožas- vyresnlUsij hegU. 40 

yniškų klaptaų. Kaina taip žiaūs- dafblnihkttS. 
id stebėsitės. .

Ėyblickiuij 
darban ir 
metų ani- 
Pats Ry- 

. grlaftęrių 
jog dabar-

biėkis, dehwkfdtu
agentas^ pripažino^

Itiniu laiku beveik jokia didės-'

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
Brooklyn; N. Y. Phone stagg 9645

______m

t......... ..... . I< '.,-4-----..... ... .... ..
■ \ , ’ , J • . > ' . .. ,

• ; TU, WŠ3 Stagg ' - ui x
.; 'i «f ‘ • 'y ■ i. '''''' 

r , i f 1 }n 1 ei • ; B M M ■ •<J. LeVANDA
(Levanjąuskas) , ; ’

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St)

BROOKLYN, N. Y.

*^Y'

J

___ 1________ '__ si k-:_ ,__ j______

- ■' 1 , *

Juos Išdirba

1035

MALONAUS PASIMATYMO

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

-Street or Avenun

State—Miestas ...

Urban’s Cold Powders.
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)'

* 1 • J ’ • -J . . J į
jokių Šalčių nebijo. Už 75e ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino prieiol

Išbalzamuoja it iniaojn numiruiltui ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir ui žemą kainą. nuliūdiako 
valandoje Kaukitės pas mane. Pm Mana 
galite gauti lotus ant visokių kapinių irao- 
geriauiiote vietose ir už žemą kalną.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Sulig 
taipgi . 
me, kaipo užsakymus (orderius)

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRA BORTUS. UNDERTAKER

STANLEY PAUL
Spring Garden Street 
Philadelphia, Pa.
reikalavimo, šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntinėja-

Kurių Jūs Pageidavote
Padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabakų.

Kaina po 10c ir Daugiau

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

jhs pažįstate mus, mes pažįstame
. jus, bet jau senai matėmesi. Bfrtųl • 

linksma pasimatyti.
■ Kurie dar nepažįstate mūs, tai 

del pažinties1 užeikite, o būsite ma- t 
loniai priimti.

J. ir O. VAIGINIS
1 214 Perry Ave., Maspeth, N. Y.

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

Tel.: Midwood 6261

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA 
Kas yra didžiausias žmogaus priešas f-r-šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaroi, bet ir I grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius ■ ‘ '

Urbo Lax Tabs 
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogąus priešą*—vidurių .už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai ilž skrynutę,

F. URBONAS. Aptiekorius ■
6102 Grand Avenue
(Kampai Clermont Aransui) 
MASPETH, L. L N. Y. 
Telephone, Juniper t7M

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A> URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN A VENUE, ' , BROOKLYN, N. T

Aš, Žemiails pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kuri malonlHt 
tadh prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
tasis, kaip vartoti. /

Vardas  ___ ——.-----—-------------------------------------- ----------------



. f Puslapis šeštas LAISVĖ šeštadienis, Rugsėjo 6,^^

VIETOS ŽINIOS WY’
■— — ---------------------------------- - —-— /f k omais ir

įvyks 7 d. 
I sekmadienį; 
i vai. dieną 
Išvažiavimą rengia bendrai A. .ekstra 
L.D.L.D. ir S.L.A. vietinės nuo 7 
kuopos. 

Širdingai kviečiame apielin-lrą 
kės lietuvius darbininkus atsi- kelis 
lankyti. Bus programa, žais
lai, lenktynės ir gera muzika 
Šokiams;

“Laisves” Svetainėje 
Smagi Pramoga Lietuviu 
Ir Kitą Tautą Darbininką 

Šiandien, šeštadienio vakare, 
turime tarptautinę pramogą L11J1U
Komunistų Partijos Šeštos Sek- 'Ryan Walk
cijos, "Laisvės” svetainėje. • “Daily Wot
Bus gera programa; 
muzika šokiams; revoliucinės 
dainos; prakalbos, kurias sa- . piešdavo paveikslus ir karika- 
kys suaugę ir jaunuoliai kal
bėtojai, ypač Darbininkų Lavi
nimo Mokyklos studentai. Vi
sas pelnas skiriamas šiai svar
biai mokyklai. Tikimasi ture-

merginos sueis. Po išbandymo! 31 d. rugpjūčio busas 8 vai J 
sako: bravo, vyrai, mokėsime 
visas iki 31 d. rugpjūčio dai
navimui Danbury.

Visi vyrai, . kurių susirašė
30, ir drg. E. Reikevičiūtė,
kaip matome, rimtai ėmėsi di
delio darbo, _, . . j • j stotyse. Kaucija reikalinga. Atsi-atlygmimo ateidavo Saukit sekamu adresu: Capitol Auto

:30 vai. vakaro ir mo-i Service Stations Corp., 45 Branford 
Place, Room 227, Newark, N. J.

(212-214)

----------------------- ----—............... ' > ■ ---------------

Telephone, Stagg 9118

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street "Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

rytą jau lauke prie "Laisvės 
(Pabaiga 5-tam pusi.)

Išvažiavimas su karštais 
šiltais šunyčiais 

rugsėjo, rytoj, 
prasidės 12-tą 

mt 18-tos gatvės.

REIKALAVIMAI
REIKALINGI lietuviai būti nariais 

Tinai lie iokio ir užimti darbą lietuvių gasolino 
ateidavo lotyne* Kaucij’a reikalinga. Atsi- 

vakaro ir
kindavo iki 11 vai. mišrų cho

ir vyrų; taipgi pašventė 
sekmadienio rytus, nuo

10 iki 12 valandai.
Prisiartinus važiavimo die- 

ant naujos platfor- oai, komisija praneša, kad tu- 
Phmesniais laikais j'isimos šokti bus smagu. : ,

................................   idaujam,- kad publika nesivS- P>g>ai, tik po du ęlolęiiu kiek- 
luotų, nes rudens dienos yra,vienam.^ 
neilgiausios/ taip kad turėtu-j l uotas iš N. J. valstijos, 
me laiko pąsilinksmint, pasi-1 riečiai netingi nuvažiuoti Į ki- 
šokti, draugiškai pasikalbėti ir tą valstiją ir surasti pigesni 
vasarėlę palydėti. t
Kviečią Rengimo Komisija

Reikia važiuot pamatykite

Karikatūristas Ryan
Walker įstojo į “Daily
Workerio” Štabą

Tarptautiniai garsus laikraš
tinių karikatūrų piešėjas, 

:er įstojo j štabą 
Daily Workerio,” Amerikos 

smarki ' Komunistą Partijos centro or- 
, gano. 1 Pagei- t’i paėmus labai gerą busą ir

socialistų laikraščiams;I turas
taipo pat buvo iki paskutinių

■ laikų vienas iš žymiausių pie- 
Išėjų 
; "Life

ninku publikos, nors svečiu tu- , “Times’ui.” t > 4
resime draugų iš visų tautų, Įstodamas dabar Į "Daily 

_ ______ >” štabą, Ryan Wal-
1 "Socialistų 

Partija šiuo laiku yra kapita
listine partija.”

PAJIEŠKOJIMAI

Busas buvo impor-
Ly-

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos.
Geistina, kad su pirmd laišku ir 

savo paveikslą prisiųstų, kurį ant pa
reikalavimo sugrąžinsiu.

T. B. Hweikausky, 
Box L 69, Orient, Ill.

(212-213)
ATSIŠAUKITE!

Jonas Burutis, Kauno rčdybos, Ra- 
, šeinių apskričio, Namakščių parapi
jos (kaimo nežinau), rnifė July 27, 
1930. Jonas Burutis man sakė, kad 
turis broli Pittsburgh, Pa., ir švo- 
geri Chicago, Ill. Priklauso gauti 
pomirtinės, kas liko nuo palaidoji
mo. Jis yra užrašęs vienai moterei. 

| Aš Įnešiau lokale sumanymą, kad 
tų pinigą neišmokėtų per 4 mėnesius, 
kol neatsišauks giminės. ' Giminės 
malonės atsišaukti tuojau šiuo adre
su: T. B. Sweikausky, Box L. 69, 
Orient, Ill.

(212-214)

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.
Pėnktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmusame Sienai ‘ 
ir Lubas; Užtaisome nuc , 
Vandens.
229-231 LEONARD ST; 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

humoristikos žurnalų 
ir "Judge.” Piešdavo 
ūras ir New York o

KELRODIS;
Jericho Turnpike 'arba5 25-A; 
atvažiavus į Huntingtoną, rei
kia davažiuot iki 18th St.; pa
sukt po dešinę. Prie išvažia
vimo vietos bus iškaba.

busą ir daug parankesni, kaip 
,New Yorke.

KO-.KAIP EJ N A 
LEKTYVIŽAV1MAS ŪKIO 

SO.VI ETŲ SĄJUNGOJE 
Prasidės Subatoje, September 

“OLD & NEW” 
(Senovė ir Naujovė) 

Nepaprasta Sovietų Filmą! 
minta garsaus Sovietų direktoriaus 
S. M. Eisenstein, gamintojaus “Po
temkin” ir “Ten Days That Shook 
The World”

žvaigždėmis yra smetonos išskyri
mo mašina, bulius ir traktorius.

ACME THEATRE. 
savaites1 I4th St. ir Union Square 

, , i --i i * Tame pačiame •programe “Backatgal gavo laišką nuo draugų stairs” (Užpakaliniai Trepai) su 
iš Danbury, Conn., su užkvie- Fritz Kortner. 
timu, kad lyriečiai pagelbėtų 

(sudaryti programą, prisiųsda- 
Įmi nors dalĮ choro.

Choras savo mitinge apsvar
stė ir nutarė suorganizuoti sa- 
(vo vyrų chorą ir važiuoti Į vęs svetainėj 
(Danbury padainuoti;’ ir tuo- 
jaus, pasikalbėjus su vadove, 

į drg. E. Retikevičiūte, ėmėsi ( 
'darbo. Su drg. Jurkevičium, 
Paražinsku ir J. Jokučioniu 

riežtai Į________________ surado net 5 dainas ir Įdavei
-It-, i ‘ n-i • x t? ~ i Adelei Zablackaitei ir jos bro-i J Rytoj Bukit Forest Parke (,iui> kurie atgpausdinJę greit 

pridavė Lyros Vyrų Chorui.
VjTai truputį nustebo, kad duo stuboj ir prie barnūs, 

per dvi savaites turės išmokti (linkai, geri, 
net penkias dainas. Didžiu-1 
ma vaikinų sako, neišmoksime, kas parsiduoda‘tik už $4,800, Įnešti 
bet vadovė drg. E. Retikevičiū- tik $2,ooo. likusieji ant 5 ar . ... .6 procento. Pardavimo pnezastis—•te drąsina: nenusigąskite; r- - ■

Aido ,kite šen prie piano visi vyrai; 
iš- 

j dainuojame visas penkias, kol!

gyvenančiu Brooklyne. Suei- Workerio” štabą, 
kite kuo skaitlingiausiai, pasi-.^ev pareiškė, kad 
linksminkite, pasišokite, ir iš
girskite tinkamų 
apie svarbiausius 
kams reikalus. 
35 centai.

prakalbų 
darbinin- 

Įžanga tiktai Jaunąją Darbininką 
Kliubo Nariams

Draugai ir draugės kliubie-l 
čiai, jau gana esame pasilsėję, 
ir turime rengtis prie rudeni- 

Kada fašistiniai pasažyriai njo sezono darbo. Pradėsime 
Italijos laive "Roma,” plau- !reguliarius savo kliubo mitin- 
kiančiame į New Yorką, ėmėlgus> Pirmas mitingas Įvyks 
šaukti "ura” už fašizmą, vie-|rugsėjo (Sept.) 15 d., toj pa-' 
nas darbininkas, grįžtantis j vietoj, kaip ir pirmiau.! 
Amerikon po apsilankymo Ita-! Atsilankykite visi; atsiveskite I 
lijoj, pasipriešino tiems Mus-'ir nauju* jaunuoliu Įrašymui Į; 
solinio garbintojams. Tuomet' narius, kad mūsų kliubas būtų! 
jie ant jo supuolė ir bjauriai j dl.ūtas, skaitlingas ir galėtų j 

jr (jar jskundė kapi- būt naudingas darbininkiškai j 
Kapitonas liepė tam;visuomenei ir mums patiems, j 

I Charles Yurkevičius,
Kliubo Pirmininkas, i

Laive Sumušė Darbininką 
Už Nesveikinimą Fašizmo111)11

I

i Iš Lyros Choro Važiavimo 
į J Danbury ir Veikimo

Lyros Choras dvi

6

Paga-

sumušė 
tonui.
darbininkui atsiprašyti už įžei-į 
d imą fašistinės valdžios; o 
kuomet darbininkas griežta.' ’ 
atsisakė nusilenkti prieš fašiz
mą, tuomet jis buvo Įmestas Į1 
laivo kalėjimą ir ten išlaiky-.' Rytoj, sekmadienį, rugsėjo 
tas, kol laivas atplaukė į New 7 d., bus didelis bendras išva- 
Yorko prieplauką ir buvo iš jo žiavimas Lietuvių 
išleisti visi kiti pasažyriai. Fa- Literatūros 
šistinė laivo komanda taip su 
juo pasielgė, nežiūrint, kad 
darbininkas buvo naturalizuo- 
tas Jungtinių Valstijų pilietis.

Jeigu jis ir bandytų paduoti 
skundą Amerikos vyriausybei 
prieš tokį pasielgimą su Įuom, 
kaip šios šalies piliečiu, tai nie
ko nepeštų. Nes pati Ameri
kos valdžia kaskart aiškiau 
linksta prie fašizmo.

Darbininkų 
Draugijos 1-mos 

kuopos ir Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo 17-tos kuo
pos.—Forest Parke.

Išvažiavime dainuos
Choras, vadovaujamas šalinai-! pabandysime vieną kitą, ir 
t ės.

Prakalbą išvažiavime pasa
kyt yra pakviestas drg. A. 
Bimba.

T. D. APSIG. PIKNIKAS
Rytoj Tarptautinis Darbi

ninku Ansitrynimas turės vie- 
invbės nikniką, 
i Parke. Bronxe.

Di- ir mobilizacija

Pirmadieni Atsidaro 
Viešosios Mokyklos 

Ateinanti pirmadienį 
džiaiame New Yorke atsidaro ma iš kalėiimo 
viešosios mokyklos. Jau susi- Eterio. komunistu kandidato i 
registravo 1.050,000 pradinių .New Yorko vaistinis guberna- 

Patartina torius, ir kitų Įkalintu dele^a- 
Nes kurie vėliau tu kovo 6-tos dienos bedarbi” 

užsiregistruos, tiems gali ne- demonstracijos. Programoj 
tekti mokyklose vietos regulia-5 bus muzika, šokiai, judamieji 
riu dienos laiku. Taip atsitin-į paveikslai, atletu parodos, nra- 
ka su pavėlavusiais kas metai, įkalbos, užkandžiai, gėrimai 
nors ne visiems ir laiku užsire- t. t.
gistravusiems užtenka vietų. | —---------------------
Grafteriški politikieriai, viso
mis pusėmis švilpdami žmonių 
sumokėtus pinigus, betgi 
ištenka” lėšų pastatvti, 
reikiant, naujų mokyklų.

mokyklų mokinių, 
nepavėluoti.

ne- 
kiek

Sulfurine Rūgštim
Apdegino 5 Vaikus

Koks tai gyventojas apart- 
mentinio namo, 485 Central 
Park West. New Yorke, užpy
lė smarkios sulfurinės rūgšties 
tiro fanerą ant vaiku, kurie 
tmkSmaVo, susėdę ant tvoros 
palei ta narna. Penki vaikai 
tapo f&audžiai nuplikyti taia 
deginančia rūgščia. Visi p^nki 
buvo nuvežti ligoninėn. Kelis 
kartus pirmiaus ant lerma ke
liančiu vaiku čia buvo nilama 
karštai vanduo: bet kada van
duo nieko nevelbėio. tai ner- 
vnofttc crvvpntnias. mnfvt. 
galėdamas pPr trukšma 

na vp iii no 
džiausią rūgščia.

nu
li ž- 

iuos . skau-

Kalinys Nudūrė Kalini
Visam amžini nuteistas ka

lėti plėšikas Harry Lipshitz. 
S»ng S»ng kalėiime. duonrie
kiu npilin nndOro gpvn htivnsi 
sė^ra-banku plėšiką J. R. Klu
pu. Lipshitz tuo būdu i am at
keršijo nž *tai. kad no vieno 
plėšimo , Kltjnąą nesutiko **tei- 
mpgaP’ pasidalinti kelis tūks
tančius dolerių.

Pleasant Bav 
Tai bus sykiu 

už naliuosavi- 
drg. W. Z. Ko

Po 8 Centus “Blaivybei”

ir

Sulio- Washingtono skaitb’-l 
niu, blaivvbės įstatymo "nalai- 
kvmas” New Yorke lėŠuoia no 
8 centus nuo galvos, tai y?a 
nuo kiekvieno vvro, moters i” 
kūdikio. Bet. būtleveriai ir 
inis veikianti grafteriai oolite 
Vi’eriai ir kiti blaivybės “vv- 
kintojai” susikaunia desėtkus 
milionų doleriu per metus.

SUSIRINKIMAI
C, BROOKLYN, N. Y.

A.LJD.L.D. 24-tos kuopos susirinki
mas bus pirmadieni, S rugsėjo, Ger- 

85 Hudson Ave. Pra
džia 8-tą vai. vakare. Visi nariai 
ateikit laiku, vra svarbiu reikalų.

M. B.
(212-213)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA pigiai Kolster 7 tubes 

visas elektrikinis radio su cabinet. 
Kreipkitės po No. J113 Lafayette 
Ave., pirmos lubos po dešinei, Brook
lyn, N. Y. (211-213)

progaTotograpamš“
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ STU- 

dija Mahanoy City, Pa. Studij'a ge
rai Įtaisyta, su gera dienos šviesa. 
Pardavimo priežastis—noriu atsilsė
ti. Kainą pranešiu ant užklausimo. 
Noriu greitai parduoti, todėl par
duosiu už labai žemą kainą, žingei- 
dauj’anti tuo bizniu, kreipkitės be 
atidėlioj'imo sekančiu adresu:

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIb
DARBA ATLIEKA GERAI IR PIGIA'

DFAI rCTATr M ’ a “ MAHANOY CITY STUDIO KM L EdlAirz darnai. žeme 205 E. Centre St., Mahanoy City, Pa.
PARSIDUODA FARMA

Galit pigiai pirkti gražia farmą, 
greit 105 akrai žemės. 75 akrai dirbamos, Į 

.30 ganyklos ir krūmu. Žemė gera, 
i viskas auga. 7 kambarių stuba, van- 

Visi bu-
Yrft 2 arkliai, 11 gal

vijų, daug paukščiu. Visa reikalin
ga mašinerija apdirbimui žemes. Vis-

reikia tik $2.000. likusieji ant 
T 6 procento. - • ■ ■ -

ei“.noriu važiuoti Į seną tėvynę. Pasi- 
i naudokit proca.
I FRANK BARTASZIU8
IR. F. D. 4, Ulster, Pa.
! (211-214)

44-tas METINIS PIKNIKAS “™,s 
ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTĖS 

Įvyks Subatoje

6 d. Rugsėjo (Septembk), 1930 m.
DEXTER PARKE

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

me visus atsilankyti j 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 Pietų ĮŽANGA 50 CENTŲ ■< 

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

Už PRIEINAMAS KAINAS
^--^=====5^ -PI -IĮ s'BJi!BI^lBEI SRJĮSisn^Į ‘sbjb^įD ‘susĮĮnuig

išdinj, -sojo^i suibuvįČI jį snpjopj jį ’oipuji 
T \ \\ sįbuojbūibjj) ns jį SOIGVH ^!K>1 ‘snjusui

Mes parduodam visokius muzikalius instru- 
spaudomus instrumentus už Cash arba ant 
tus visus pučiamus ir Credit. Pataisom ir 
sutūnijam. Prisiunčiam i namus.

JONAS B. AMBROZAITIŠ
560 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 6533

Scenos iŠ naujo Sovietinio judamojo paveikslo "šturmas Azijoj,” kurio rodymas 
prasideda šį penktadienį, Cameo Teatre, 42nd St., New Y orke, prie Broadway. •

204-30

LIETUVIS

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS
Užveda ir sistemačiai sutvarko 
biznio knygas ir taksų raportus. 
Peržiūri knygvedžių tvarkomas 
knygas , ir sudaro atskaitas.

Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas:

. J. JESKEV1ČIUS
46 Ten Eyck Street
BROOKLYN, N. Y.

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

telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS’ • f
išbalzamuoja ir laidoja numirusiu, 
mt visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas yeselijonu 
■rrikŠtynoms . ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u b paveikslu* 
įvairiomis b p a L 
romia. Atnaujina 
senus ir krajavu* 
Ir b u d a r o su 
ssserikonifikais

TELEFONAS s 
TRIANGLE 14fi'

Creipkitčs i i u > 
adresu i

JONAS
179 Bridge St..

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER) •

STOKES
I, Brooklyn. N Y

NOTARY PUBLIC

Telephone! Stagg 440>

L RADZEVIČIUS
GRABORIUS
^UNDERTAKER)

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

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių
11 Chemikalų
šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natural} vidurių malimą 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ....................................................®0«, per paltą 6U.

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia 
vaistinė. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ‘ ir užtikrinant, kad sudėtinės šių re
ceptų daly^ gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios. t
Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 

Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės i

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininke*

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N 4-tos gat TeL. Greanpoint 2017-28/W-8514
Ilkirplrit *i skelbimą ir prisiąskit kartu su užsakymu

KETURIOS PAMATINES PRIEŽASTYS
Delko Mes Prašome Jūsų prielankaus Rėmimo.

1. Mes tarp jūsų gyvename, kartu dalyvaujame prakalbose, kolektose, koncertuose, vakarienėse ir 
su mūsų apgarsinimais Jūsų programose, ir t. t. Todėl mes tikimės ir jus matyti mūsų apautuvų 
vertelgystės programoje.

2. Atsilankiusiems visuomet draugiškas ir man dagus patarnavimas, kad užtikrinti nuolatinį ir 
smagų pasiganėdinimą, prirenkame čeverykus sulig ypatos pageidavimu.

3. čeverykai visapusiškai gražūs, stipriai pasiūti, stailiški ir lengvai 
pritaikomi visokio pločio kojoms.

4. Bendrai kainos ant visokios rūšies čeverykų yra 6% žemiau, negu 
kad kitose krautuvėse. Visuomet atsiminkit, kad ALL LEATHER 
čeverykai gerai dėvisi.

MILCHIUS SHOE SHOPS, Inc.
KRAUTUVĖS: • • : ■ . •

197 Grand St, Prekybos Vedėjas J. SnetsRua, Brooklyn, N J Y.
56-27 Clermont AVe., Prekybos Vedėjas J. Zaleskis, Maspeth, L. I.
66-31 Grand Ave., Prekybos Vedėjas Vik. Januška, Maspeth, L. I.
69-21 Grand Ave., Prekybos Vedėjas, Alf. Skirmonta, Maspeth, L. I.
6075 Fresh Pond Rd., Prek. Vedėjas Kas. Dambrauskas, Maspeth, L.I.

imewill teu^

SUNDIAL
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