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Fašistiniai Federacijos Lyderiai Nepaiso Darbininkų Intere
sų; Jy “Bepartyvė” Politika Yra Buržuazijos Įrankis Pa-

3,000 Afganų Maršuoja 
Prieš Anglus Indijoj ,

New Yorko Valstijoj 
Darbai Sumažėjo

4,000 Jaunuoliy 
Demonstracijoj

•ne prieš 
Suvienytas 

Valstijas,” bet prieš tą min
tį, kad dabar negalima nu-

BERLYN AS.—Didelė be

juodveidžius. O policija pa
liko kalėjimo duris atdaras 
tyčia, kad gaujai būtų leng
viau prieiti prie juodvei-

prasidėtų tarp 
i r “Pravdos” Marion Miesto Valdžia Padėjo Nulynčiuoti Du 

Nekaltu Juodveidžiu Darbininku Rugp. Mėn

Franci jos Valdžia Pa
skerdė 5 Komunistus

HELSINGFORSAS, Fin- 
liandija. — Finliandijos fa
šistinė valdžia aplaikė antrą 
protesto notą nuo Sovietų 
valdžios. Sakoma, kad no
ta labai aštraus tono. Rei
kalaujama, kad Finliandi
jos fašisitinė valdžia sustotų 
deportavus į Sovietų Sąjun
gą savo politinius priešus. 
Fašistai sučiumpa savo opo
nentus ir be jokių ceremoni
jų spėka grūda į Sovietų | 
Sąjungą.

Tokia padėtis nepakenčia
ma ir Sovietų valdžia toliau 
nebetylės.

Aigipto Valdžia 
Suėmė Du Komunistu

ROMA. — Pradėjo veikti 
garsusis vulkanas Strombo- 
li. Lava lėkė j orą 3,000 pė
dų augščio. Bėganti lava 
pasiekė sodžių San Bartolo. 
Žmonės pajuto pavojų laiku 
ir pabėgo. Tik vienas tapo 
sudegintas.

CLEVELAND, O.—Čionai 
Jaunųjų Komunistų Lyga 
buvo suruošus demonstraci
ją paminėjimui -Tarptauti
nės Jaunuoliij Dienos. ’Buvo 
iki 4,000 žmonių. Susirinki
mas reikalavo nuo valdžios

GENEVA; — Tautų Ly
gos posėdy j' Briandas išdės- 
įtė savo planą delei “Euro
pos Suvienytų Valstijų.” 
Tai būsiąs didžiausias rams
tis taikos. Kol tokia orga
nizacija nesanti įkurta, ne
galima nė kalbėti apie nusi
ginklavimą.

Paskui kalbėjo Henderso- 
nas, socialfašistas, Anglijos 
valdžios atstovas. Jis gi iš
ėjo prieš Briandą 
jo “Europos

BERLYNAS. — Berlyno 
darbininkai labai iškilmin
gai ir entuziastiškai pasiti
ko darbininkų delegaciją, 
kuri sugrįžo iš Sovietų Są
jungos. Delegacijoj buvo 
23 nariai, darbininkai viso-

Chiang Kai-sheko Teroras Nesulaikys Revoliucijos Chinijoj; 
Raudonoji Armija Žygiuoja Pirmyn ir Savo Laiku Atker
šys Budeliams už Galabinimą Mūšy Draugų Komunistų

siginkluoti. Heilders o n a s 
sako, kad Anglija jau dabar 
norinti' nusiginkluoti. .'

Tik toks judas, kaip Hen- 
dersonas, gali šitaip meluo
ti. Anglijos valdžia apsi
ginklavus nuo kojų iki* gal
vos ir skerdžia žmones In
dijoj, Aigypte ir kitose ko
lonijose, o Hendersonas 
drįsta sakyti, kad ji stoja už 
nusiginklavimą. Nei kapi
talistinė Franci ja, nei impe
rialistinė Anglija nenori nu
siginkluoti. Abidvi rengia
si karui. ! ■

PHILADELPHIA.—Rug
sėjo 11 d. ryte mirė Anta
nas Seižvs. Pašarvotas po 
No. 437 Norą 9th St. Bus 
laidojamas rugsėjo 15 d.

Stasys Šleževičius.

SIMLA, Indija.—Praneša
ma, kad bent kelios afganų 
genies susivienijo, sudarė 
armiją iš 3,000 vyrų ir trau
kia Indijos- ptaibežin kovo? 
ti i prieš Angliją. Tai vei
kiausia bus; ąnglų prasima
nymas, kad sudrūtinti savo 
karines spėkas Indijoj., To 
reikalauja socialistinės Mac- 
Donaldo valdžios interesai.

kių uzsiemimij ir įvairių 
pažiūrų. Keli iš jų yra so
cialdemokratų partijos na
riai. Policija visokiais pro- 
vokatoriskais būdais bandė 
demonstraciją išardyti, bet 
Berlyno darbininkai dar 
,kartą parodė savo proleta
rinę discipliną.

NERANDA VIETOS 
KRUVINAJAM 
VOLDĖMARUI

“Lietuvos Žinios” įdeda 
sekamą pranešima:

GAUDUČIAI (Kreting. 
apskr.).— Prof. Voldema
rą ketina apgyvendinti 
Gaudučių dvare, Kartenos 
valse., Kretingos apskr. 
Einą paruošiamieji dar
bai. Gaudučiuose yra val
diškas dvaras (Žirgynas), 
kur ir manoma prof. Vol
demarą laikyti. Nei Pla
telių klebonas, nei grafas 
Šuazelis tokio svečio turė
ti nenorį. Ponia Volde- 
marienė kalbinanti prof. 
Voldemarą išvažiuoti už
sienin, bet prof. Voldema
ras nesutinkąs.

na.
Tarp nužudytų draugų 

buvo dvi jaunos komunisti
nės merginos, dar nesulau
kusios dvidešimties metų

CAIRO, Aigiptas. — Val
džia giriasi suareštavus du 
svarbiu komunistu — Wolf 
Bląu ir f Paul Diedrichs. ' A- 
bųdu esą Komunistų Inter
nacionalo atstovai. Pas juos 
rasta literatūros, kurioje 
skelbiamas karas Anglijos 
imperializmui. Tai. nėra jo
kia naujiena. Komunistai 
senai skelbia karą Anglijos 
imperialistams ir šaukia Ai
gipto darbininkus prie su
kilimo. 1

Hindenburgo palociaus ir 
reikalavo duonos. Policija 
išardė demonstraciją šautu
vais. Vienas bedarbis sun
kiai sužeistas.

Mieste Plauen 10,000 dar
bininkų susirinko ir protes
tavo ' prieš fašistus, kurie 
kelios dienos atgal baisiai 
sumušė d. Max Hoelz.

LIMA, Peru.—Iš Cerio 
de Pasco pranešama, kad 
pereitą antradienį įvyko su
sikirtimas tarpe mainierių 
ir policijos. Darbininkai rei
kalavo pakelti algas. Bet 
kuomet, atėjo algų išmokėji
mo valanda, pasirodė, kad 
jie tegauna senąjį užmokes
tį. Tuojaus mainieriai susi
rinko ir pakėlė protestą.

'Savininkai* atkvietė poli
ciją, kuri žvėriškai puolė 
mainierius. Pradėjo, šaudy- 
tį į. da^bininkuSv šie atsa
kė akmenimis? ' Pūsėkibėjė’ 
6 mainieriai užmušti. Kaip 
žinoma, šitas Laš/klas' kon
troliuoja Amerikos kapita
listai.

Nieko nereiškia visi val
džios prižadai, kad laikai 
pagerės. New Yorko vals
tijos oficialis raportas paro
do, ■ kad rugpjūčio mėnesį 
darbai sumažėjo ant 1 nuoš. 
O su ateinančia žiema lau
kiama dar /didesnio praino- 
nės nusmukimo.

SANTO DOMINGO. — 
Baisioji audra, kuri kone vi
sai sugriovė miestą, padare 
daug nuostolių. Apskaičiuo
jama, kad turto* sunaikinta 
už $20,000,000. Dar vis su
randama negyvų žmonių, 
tuo būdu niekas nežino, kiek 
ištikrųjų žuvo audroje.

, CHICAGO, Ill.—Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas iškėlė aikštėn faktus, 
kurie parodo, kad valdžia 
padėjo nulynčiuoti du juod
veidžiu mieste Marion, In
diana. Lynčas įvyko rug
pjūčio mėnesį. Tapo nužu
dyti darbininkai Tom Shipp 
įr Abe Smith.

TDA sako, kad pats šeri
fas kurstė gaują užpulti

, BUENOS AIRES, Argen
tina. — Matyt,, su fašistų 
valdžios susitarimu, nuvers
tas prezidentas Irigoyen ap
leidžia Argentiną, t Lydimas 
policijos, sėdo į laivą ir iš
važiuoja svetur. Vadinasi, 
jis pabėga iš kovos lauko, 
užleidžia fašistams veikti 
taip, kaip jiems' patinką. .

• Atsimęname, kaip Lietu
vos • liaudininkai ih socialde
mokratai' geruoju užleido 
valdžią kruviniesiems i fa
šistams 1926 metais, i ■ i

SHANGHAI, Chinija. — 
Chiang Kai-sheko valdžia 
vėl kaltina Sovietų Sąjungą 
už sukilimus Chinijoj. Ji 
paskelbė, neva suėmus do
kumentus, kuriuose Komu
nistų Internacionalas griež
tai įsakąs Chinijos komunis
tams paimti miestą Chang
sha. Tai sena kruvinojo 
Chiang Kai-sheko pasaka. 
Ne Maskva, bet. Chinijos 
darbininkai įr valstiečiai pa
darys galą jo viešpatavimui.

HANKOW, Chinija.—Kru
vinoji militaristų valdžia su
ėmė ir nukapojo galvas 24 
komunistams. Ta baisi ek- 
zekucija buvo atlikta viešo
je aikštėje. Susirinkus mi
nia, žiūrėdama į budelius, 

dantį ir prisiekė 
Aiškūs da- 
Raudonoji 
Hankową, 
ir visiems

Man atrodo, kad “Keleivio” 
redaktoriaus galvoje prasidėjo 
visuotinas sumišimas. Rugsė
jo 10 d. laidoje jis rašo ilgą 
straipsnį “Rusijos vargai.” Ir 
pradeda šitaip: “Nepaisant vi
sų diktatoriaus Stalino gyrimu- 
si, dalykai eina blogyn. Daro
si maždaug tokia būklė, kokia 
buvo karui baigiantis.” O visam, 
straipsnyje nė vieno faktelio ne- 
paduota, jog taip ištikrųjų yra.

Kuomet visas svietas pripa
žįsta Sovietų pramonės kilimą 
ir liaudies būklės gerėjimą, kuo
met net ir New York “Times” 
sako, kad Sovietų Sąjungoj be
darbės nėra, “Keleivio” peckelis 
sapalioja, kad “dalykai eina 
blogyn.”

draugai” dar b i n i n ką m s 
špygą parodo.

Amerikos darbjninkai tu
ri pažinti Federacijos lyde
rių pardavingą politiką. Ji 
privedė darbininkus prie 
pražūties. Jau suvirs 40 
metų, kaip Federacijos va
dai panašiai pardavinėja 
darbininkus demokratams 
ir republikonams.

Darbininkai privalo remti 
Komunistų Partijos kandi
datus. Tik Komunistų Par
tija stovi darbininkų klasės 
reikalų sargyboje, nes ji pa
ti perdėm susideda įš darbi
ninkų.

HANKOW, Chinija.—Va
kar Raudonoji Armija užė
mė jniestą Siangtan beveik 
be pasipriešinimo iš valdžios 
kariiiomenės pusės. Matyt, 
valdžios kareiviai perėjo 
komunistų pusėn/ Tuoj aus 
mieste tapo įkurta Sovietų 
valdžia.

Siangtan guli šone Chang- 
sho. Tas parodo, kad ko
munistai nori atkirsti 
Changshą ir paskui jį paim
ti. Vienas Raudonosios Ar
mijos pulkas randasi už 15 
mylių nuo Changsho.

Tilžės “Balse” už rugpjūčio 
25 d. skaitau straipsnį “Nau-f 
jas savikritikos Šalininkas./ 
Kalbama daug. Pucuojamas 
tūlas “Leningradietis,’.’ kuris 
“Raudonajame Artojuje” smar
kiai užkabinęs “Balsą,” o ypač 
d. Angarietį. Marų atrodo, kad 
santikiai tarpe “Balso” ir “R., 
A.” visai nepanašūs į savikri
tiką; tai atviras karas, priė
jęs prie kraštutinybių. Rėžia- 
ma nuo ausies, barstomi “perJ 
lai” į visas puses. Ir viena in 
kita pusė statosi Komunistu 
Partijos linijos reiškėją;

Padėtis nepakenčiama. Kun 
y'-a Lietuvos Komunistų PartiJ 
ja, kad netaria savo žodžio ir 
nepareiškia per abu laikraščiju 
savo tikras linijos? Kodėl nd- 
leidžiama Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos atatinkamomį 
įstaigoms pasakyti, kuri pus? 
stovi ant jos linijos? Drauga: 
į ką gi būtų panašu, jeigu pa 
našus 1<aras 
“Izviestijų” 
Partija nustato abiejų laikraš 
čių liniją.

Daktaro Veidas
Naikina Parazitus
Sumišimas Redaktoriaus

Galvoje

DULUTH/ Minn 
užpuolė komunistų rinkimų 
kampanijos mitingą ir su
areštavo draugą Martiną, 
kampanijos vedėją. Teis
mas jau įvyko ir d. Martin 
tapo nuteistas kalėj iman 
ant 85 dienų. < j I pašelpos bedarbiams

Social fašistų “Naujienos” su
galvojo išgąsdinti savo nelai
mingus skaitytojus tuo pačiu 
senu savo numylėtu baubu, bū
tent apie Sovietų Sąjungą. Piš- 
kina editorialą ir verkia, kad 
produktų kainos Maskvoje la
bai augštos. Bet ten pat pripa
žįstama, kad kainos yra dvejo
pos — kooperacijų krautuvėse 
ir privatiškose įstaigose. Pir
mosiose žemos kainos, o pasta
rosiose augštos. Bet, girdi, 
“tomis žemesnėmis kainomis ga
lima pirkti prekes tiktai sulig 
kortelėmis.”

Akurat taip, sulig kortelėmis. 
O kas tas korteles gauna? Dar
bininkai. O kurie nedirba nau
dingo darbo, tie kortelių negau
na. šitaip naikinamas parazi
tinis elementas Sovietų Sąjun
goje. Tuo būdu socialfašistų 
gazieta dar kartą atvirai pasi
sakė už parazitus.

(First Lithuanian Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių

amžiaus. Stebėtina tas, kad 
mūsų draugai kovotojai pa
sitiko mirtį budelių rankose 
drąsiai, nedrebėdami. Nors 
dar jauni, bet jie jau buvo 
užkietėję kovotojai, revoliu
cionieriai. Jie žuvo, puikiai 
žinodami, kad Chinijos dar
bininkai ir valstiečiai tęs jų 
pradėtą kovą iki pergalės.

Tas pats pranešimas sako, 
kad mieste Wuchange ketu
riems komunistams galvos 
nukapotos. Ekzekucija taip 
pat buvo atlikta viešai, prie 
minios žmonių. Tuomi val
džia tikisi išgąsdinti kitus 
darbininkus.

BAGDADAS. — Mieste 
Sulaimanieh kurdai suren
gė demonstraciją prieš ne
teisingus rinkimus. Susirin
ko 2,000 žmonių ir šaukė 
“šalin rinkimai.” Pribuvo 
policija ir atidarė ugnį. 13 
užmušta, o 35 sužeista. 8 
kurdų nacionalistų vadai 
suimti.

AMERIKOS DARBO FEDERACIJOS 
VADAI VĖL PARDUODA DARBININKUS 
REPUBLIKONAMS IR DEMOKRATAMS

grieže
jiems atkeršyti.
Iykas, kuomet
Armija užims 
tiems budeliams
Chiang Kai-sheko valdiniu 
kams ateis rūsti teismo die

GALVAS DVIDEŠIMT KETURIEMS 
KOMUNISTAMS DARBININKAMS

MILAN, Italija. — Paga- 
liaus “Gazetta Ufficiale” 
pripažįsta, kad esama eko
nominio krizio ir Italijoj. 
Smulkieji bizniai bankru
tuoja — birželio mėn. su
bankrutavo 1,040, o liepos 
net 1,239. Bedarbių armi
ja irgi auga — nuo 201,869 
biržeMo'inęn. Jkį.342,061 lie
pos mėn. Šios skaitlinės, ži
noma, nėra pilnos, fašistų 
sumažintos. Italijoj, priskai- 
toma bedarbių iki 1,000,000.

SAIGON, Francūziška In- 
do-Chinija. — Pavergtosios 
Indo-Chinijos darbiniąkai 
suruošė didelę demonstpačk 
ją prieš Francijos valdžią? 
Demonstracijai vadovavo 
komunįstai. Policija užpuo
lė ir pradėjo šaudyti į mi
nią.' Penki draugai nudėta, 
ant vietos, o daug darbinin
kų sužeista.

Indo-Chinija yra valdoma 
Francijos imperialistų. Ten 
jau' senai liaudis bruzda; 
prieš pavergėjus. Franci
jos valdžia kraujuose pa
skandina kiekvieną sukili
mą.

Policijos galva Smith įsa
kė juodveidžiui policistui ei
ti namo, nors jis turėjo būti 
sargyboje. Vadinasi, ' val
džia organįzavo ir ruošė nu
žudymą dviejų nekaltų žmo-

Dar pereitais metais “Vilnis” 
iškėlė kovą prieš lietuvišką bur
žuaziją Chicagoje, kuri paskel
bė karą juodveidžiams darbi
ninkams. Tuojaus vienas dak
tarėlis, kadaise buvęs neva dar
bininkų pritarėju, ištraukė sa
vo pasigarsinimą- iš '“Vilnies”. 
Girdi, kenkia mano bizniui. Bet 
tai buvo Ijoikotas dienraščiui. 
Jis manė, kad ir kiti gydytojai 
paseks jį. Bet taip nebuvo. Tai 
dabar žiūriu, kad “Vilnyje” tas 
sutvėrimas vėl garsinasi.

ATLANTIC CITY: — A- 
merikos Darbo Federacijos 
fašistiniai vadai nutarė pa
sidarbuoti delei demokratų 
ir republikonų šiuose rinki
muose. Jie remsią tuos 
kandidatus/ kurie* pritaria 
Amerikos Darbo Federaci
jai. Tai reiškia, kad fašis
tiniai vadai parduos darbi
ninkų balsus tiems kapita
listiniams politikieri a m s , 
kurie daugiau prižadės. 
Taip visuomet būdavo. Bet 
tie prižadai tęsiasi tik iki 
galui rinkimų kampanijos. 
Paskui tie “darbininkų

BANKIERIAI FINAN
SUOJA VOKIEČIŲ 
PARTIJAS , •

BERLYNAS. — Komu
nistų Partijos organas 
“Rote Fahne” paskelbė 
įdomų slaptą dokumentą 
iš Vokietijos bankierių 
susirinkimo. Tai bankie
rių tarimai delei rinkimų 
kampanijos. Jie nutarė 
finansuoti buržu azines 
partijas, nes bijo komu
nistų laimėjimo. Kai ku
rie išsireiškė, kad jie jau 
daug pinigų išleido rinki
mams.

'Teks, žinoma, ir social
demokratams. Tik Komu
nistų Partija veda vajų 
pačių darbininkų sudėtais 
centais.
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Ar Ateiviai Kalti?
Visiškai sustabdyt ateivių darbininkų įvažiavimą Ame

rikon tam tikrą laiką—tai vienintelis prezidento Hoove-- 
rio' vald^ips; receptas “prąktiškam” palengvinimui bedar
bes. < i d i i . ’U j H J į ' * ,1'1

Amerikos Darbo Federacijos fašistinis galva Greėnas 
karštai sveikina tą užkirtimą kelio • ateiviams darbinin- 
kams į Jungtines Valstijas; sako, kadangi *per metus Vi
dutiniai įvažiuodavo Amerikon 100,000 iki ,lį5f0.©00 > atei
vių, tai ‘dabar apie tiek pūt daiigiau darbų liksią £ids įsą- 
lieš darbininkams.1, ‘ \ < < - > - <. i,

Tačiaus, ką . reiškia, sakysim, šimto tūkstančių įvažia- 
viifias iš užsienių, kuomet Amerikoj 9,000,000 bedarbių? 
Prje kiekvienų 90 bedarbių prisidėtų tik vienas naujokas. 
Tufo tarpu bėgyje paskutinių dvylikos mėnesių krizis 
taip augo, kad kiekvieną mėnesį vidutiniai buyo išmes
tąjį bedarbių masę po 500,000 darbininkų, arba penkis 
sykius tiek, kiek atvykdavo ateivių per ištisus metus.

O ir dabartiniu laiku bedarbė kaskart smarkiau didėja, 
bebt 60 sykių daugiau, negu iki šiol būdavo įleidžiama 
Arįerikon ateivių darbininkų.

Kaltinti ateivius už bedarbę, todėl, yra juokingai žiop
las* dalykas. Tačiaus Dooveris suras dar’pakankamai 
žioplių, kurie manys, kad sustabdymas ateivystės esąs 
koks “rimtas” palengvinimas amerikiniams bedarbiams. 
O Amerikos Darbo Federacijos prezidentas Greenas, ku- 
,ris visomis keturiomis priešinasi apdraudos pensijoms 
bedarbiams, apgindamas pelnagrobių kišenius, yra pasi
tenkinęs, kad Hooveris “atlikęs Savo pareigą” naudai mi- 
Honų bedarbių.

Kiekvienas, kurio smegenys nėra suakmenėjusios, su
pranta, kad ne ateiviai'kalti už dabartinio krizio bedar-' 
bę, bet kapitalistinė pelnymosi tvarka; kad, besivaikyda
mi* vis didesnių pelnų, kapitalistai įvedi'neja kaskart 
spartesnes mašinas, neatsikvepiamą! dirbantiems skubini- 
mą, o atliekamus darbininkus šimtais tūkstančiu šluoja U 
laukan.

Ęet kaltinami ateiviai, ir ne tiktai* už bedarbę. Atei
viams darbininkams suverčiama visa “kaičia” ir už’ ko
vojantį bei revoliucinį Amerikos darbininkų judėjimą. 
Buržuazijos, politikieriai pdsteringuoja, kad jei^ų'nebūtų 
ateiviai įvežę Amerikon “raūdonumu,” tai viskas būtų 
raibu, gražu—nebūtų nei tų masinių demdnstracijii, nei nįerikos Darbo Fėderacij 
tų kovingų streikų, nei revoliucinių darbū unijų,' nei Ko- prie W pHklatishnčio 
mūnistų Partijos. TieQjfi®£i nuduoda, būk nesuprantą, L 
kadį pati kapitalistinė tvarka su josios vis didėjančiomis t|jį^ ’tokių kapitalistų Lar- 
blogybėmis iššaukia tuos darbininkų! judėjimus. Bet sa- np Lain Green Woll ir kiti

Budavojimo Kovingu Darbo Unijų
."i ' y ' 1 j

Darbo Unijų Vienybės iškelti klausimą.ąpie darbi- 
Lyga yra centras organiza- ninkii Stojimą į Darbo Uni- 
vimui ir vienijimui kovingų jų Vienybės Lygą, o kur 
darbo unijų. Ji deda pa- galima, į jos suorganizuo- 
stangas organizuoti neor- tas darbo unijas. Organiza- 
ganizuotus darbininkus į ” 
pramonines unijas,, ji orga
nizuoja bedarbius darbinin
kus.

Po tos Lygos vadovybe 
jau yra įsteigta kelios pra
monines unijos’: Kasyklų, 
Aliejaus ir Geležies Liejyk
lų Darbininkų, , Industrinė 
Unija, Jūrų Darbininkų In
dustrinė Unija, Nacionalė

ei jų susirinkimuose teikia 
apie tai' kalbėti, nurodinėti 
darbininkams, kad reikalin
ga organizuotis į kovingas 
darbo' unijas. Dirbtuvėse 
reikia užmegsti ryšius *šu 
darbininkais ir stengtis su
organizuoti komitetus, per, 
kūrinęs būtų galima varyti, 
organizavimo, darbų. •, , ■

Mes pątariam ALDLD,

primiilūūt Jūrės W! Atlanta; 
Georgia 1 valstijoj’. ' (į ., t .

Rezoliucijoj nurodoma, 
kad tie areštai yra kapita
listų pastangos <visai panai
kinti darbininkų klasei lais
vę žodžio ir : susirinkimų; 
kad kd^italistai nori sunai
kinti kiekvieną ; darbininkų 
pastangą pagerinti saVo bū
vį.

Rezoliucija reikalauja pil
nos laisvės šešiems Atlan
toj suareštuotiems kovojan
tiems darbininkams ir ragi
na visas darbininkų organi- 
žaęijas prisidėti prie darbi
ninkų ko’Vos už teisę orga
nizuotis, ir apginti savo ko1-* * t * :

Salt Lake City Veiterių
Tekstilės Darbininkų In- i LDSA ir kitų mūsų organi- 
djistrinė Unija, Automobilių [zacijų nariams ne tik akty- 
Dąrbininkų Industrinė U- viai dalyvauti kampanijoj 
nija, Adatbš Amatū Darbi- del sukėlimo $100,000 orga- 
ninkų, Industrinė Unija, nizacijos ir streiko fondo,
Prie to dar yra suorgani- bet taipgi užmegsti artimes-
zuota: Metalo Darbininkų nius ryšius s,u Darbo Unijų 
Industrinė Lyga, Medžio Vienybės
Darbininkų Industrinė Ly
ga, Gelžkelio Darbininkų 
Industrinė Lyga, Maisto ir 
Mėsos Pakavimo. Darbinin
kų Industrinė Unija, Čeve- 
rykų ir Odos Darbininkų' 
Nacionalis Komitetas ir Be
darbių Tarybų Nacionalis 
Komitetas.

Šios unijos yra paremtos 
_ . . ant klasių kovos pamato;

ranta, kad ne ateiviai'kalti už dabartinio krizio bedar- jOs yra darbininkų kovos 
įrankiai. Jos yra po- vado
vybe Amerikos darbininkų 
pelitinės reVoliucinės, orga
nizacijos — Jungtinių Vals
tijų Komunistų pąrtijęs.

Amatinės darbo unijos,' 
kurias valdo kapitalistams! 
parsidavę; reakciniai1 vadai, 
yra korhpanlčfios ūnįj'ps. A- I» _______ w x _i___ Jl — I?
ii1 f>rie jbą pNklaūshnčios 
unijos, .būdamos pilnoj -kon-

Lygos skyriais 
įvairiose kolonijose, kad bū
tų galima pagelbėti- organi
zavimo darbe; kad būtų ga
lima suteikti Lygos sky-

t

vopropagandą prievš ateivius darbininkus jie sužiniai 
varo tuo tikslu, ka<d kurstyt “tikruosius’7 amerikonus 
prieš ateivius, kad skaldyt darbininkų spėkas, kad sutu- 
rėt čiagimius darbininkus nuo klasinės vienybės ir ben
dros kovos prieš kapitalistus. Tai šiuo išrokavimu va
duojantis buržuazijos politikieriai užsimanė kongrese 
nukalti įstatymus ir apie ateivių registravimą ir masi
nius deportavimus “neištikimųjų.”

Atsakydami į tuos reakcionierių užsimojimus, ateiviai 
darbininkai turi juo uoliau telktis vienan būrin su kla
siniai sąmoningais amerikonais darbo žmonėmis, veik
liai,, ruoštis ir dalyvauti ateivių apgynimo distriktihėse 
konferencijose, kurių viena įvyks Nęw Yorke rugsėjo 21 
d., 0 kitos įvairiuose kituose miestuose apie tą patį laiką.'

Patrigube jus Lynčiavimams
Pernai šioje šalyje buvo negrų pakarta bei gyvų sudeginta 

L;!šiemet per aštuonis ir pusę mėnesius jų nulynčiuota jau 26; 
iki naujų metų baltieji juodašimčiai.galės viršyti pernykščių tų 

žudynių skaičių trečia tiek ir daugiau.
Tik pereitą antradienį jie nugalabijo tris negrus Dariene, 

GedSrgijoj, o trečiadienį du Scooboj, Mississippi.
Žudydami negrus darbininkus ir skurdžius farmerius, balto

siom buržuazijos gončai naudoja senąsias priekabes, būk juodu
kas! užpuolęs išžagint baltą moteriškę, pasikėsinęs ant valdinin
ko bei daręs plėšimą kelyje. Bet tai yra sužinūs išmistai, ku
rių'tikslas kurstyti baltuosius prieš juodaspalyius. Tdip antai, 
Dainiene buvo nulynciUotas W. Bryan būk' tai „ūž šaudymą į 
policiją; bet ant rytojaus- po jo nužudysi miesto valBųmjęai 
turėjo pripažint, kad jis tame šaudyme Vįsal;pędalyvavę. p į į

Ką rodo ta kylančioji lynčiavimų bangą? 1-Jihąi rodo, jog ;šiųo 
krizio metu buržuazija nusigandus, kad bhltie^i darbo žmbkfes 
nesfvienytų su negrais, ypač pietinėse valstijose; kur Komunistų 
Pariija ir Darbo Unijų Vięąybės Lyga . pradėjo,sėkmingai jung
ti baltuosius ir juoduosius į bendras kovos organizacijas. Ka
pitalistams reikia/sėti neapykantą vienų prieš kitus, purvinti ne
grus, gbvędos telšmais žudyti juosius, kad ūžkenkt’ vieningai 
juodųjų ir baltųjų kovai prieš prispaudėjus ir išnaudotojus.

B5et šiuo laiku buržuazijai negana vien tik juodukus tęrioti; 
ji pradeda skinti ir baltuosius darbininkus. ‘ Nušovimas St. Ka- 
toviso streiko pikiete ir Gonzaleso gatvės mitinge,New Yorke, ii’ 
vieno kovojančio spaustuvės darbininko Chicagoj juk tai buvo 
praižia faktinam lynčiavimui baltųjų. Griežtėjant kriziui ir 
smarkėjant masiniam darbininkų judėjimui, buržuazija rengia
si vis plačiau lynčiavimais žudyti ir baltuosius.

Taigi Komunistij Partijos skelbiama kova prieš lynčįavimus. 
yra4 didžiai svarbus dalykas tubjaųs ir dabar. Visur turi būt 
rengiama bendros negrų ir baltųjų darbininkų konferencijos, 
kadjtavystyt galingą masinę kampaniją prieš lynčiavimus, už 
pilnį visuomeninę, ekonominę ir politinę negrų lygybę su bal
taisiais ir už negrų apsisprendimo teisę pietinėse valstijose. 
I.ietpviai (gi darbininkai neturi atsilikti nuo kitų; kaip kad Ilg
šio! Lūdavo tnrptatitfniuoše ArrfeYikds darbinih'kų Žihgsnįųos^ ,

nėtarnau j a darbininkams, 
negina jų reikalų, bet prie 
kiekvienos progos išduoda 
darbininkus.

Tik revoliucinės darbo 
unijos, organizuojamos po 
Darbo Unijų Vienybės Ly
gos vadovybe, kovoja už 
darbininkų reikalus, kovoja 
už darbininkų būvio pageri
nimą, prieš algų nukapoji- 
mą, už sutrumpinimą darbo 
valandų, už apdrauda be
darbiams ir už nuvertimą 
kapitalistinės Sistemos ir 
įsteigimą darbininkų tvar
kos. ''

Visi darbininkai turi rem
ti revoliucinių darbo unijų 
organizavimą. , Turi prisi
dėti prie to darbo. ■

Darbo Unijų Vienybės 
Lyga dabar veda nacionalę 
kampaniją sukėlimui $100,- 
000 organizaciniam .darbui: 
organizavimui - darbininkų,. 
vedimui Streikų ir tt; Kam? 
piki j a' phūšidė jo rūgpjūcid’ 
IŠ ir tęsta’iki lapkričio. 1 d; 
Lietuvių. d^r.bipipkų; org^ąLj; 
žarijos privalo (uoliai i daly
vauti toj (kampanijoj. Tai 
yra ■ svarbus darbas Ameri
kos / darbininku judėjime. 
Dabar tik prasideda Airięri- 
kos revoliucinių (darbininkų 
spėkų mobilizavimas. Ir tai 
yra sunkus darbas. Reika
linga kovą vesti prieš kapi
talistus r ir jų tarnus, kurie 
yra viršininkais s; įvairių 
koinpaničnų unijų. Už tai 
viii "kęybjahti darbįhihkai 
tuH gerai suprasti svarbą 
šios kampanijos ir prie ,jds: 
prisidėti.

Prie to, klasiniai sąmo
ningi lietuviai darbininkai,! 
pri^ausanti įvairiose darbi
ninkų , organizacijose, - Turi-

DARBININKŲ KLASE PRIEŠ 
Į : KAPITALISTU KLASE .

T ‘ » į ‘ I / ' » ’ > ‘ ‘ F • ,

Komunistų Partijos Svarbiausias Rinkimų Uždavinys< t ? ' * > t t j ' • 1 ' k . f ( ! t / t ' ff * * ”* »—*■ rv t" *■ \ ■ į t • • i j {
! Jungtinių Valstijų Koinunistų Partijos 

' • # i - f j ! • Rinkimų Platforma .
(Tąsa)

j Amerikos kapitalizmas didžiuojasi turįs turtingiausią šalį pa
saulyje. Visas tas turtas yra musų darbo vaisius. Mes kapi
talistams sakoAie: “Puikieji ’palociai, kuriuose jūs gyvenate, 
yra mūsų pastatyti ■ delikatnus audimus, kuriais pasipuošę jūsų 
ponios.špacerųoja madingais pajūriais, tai mes jųęs išaudėme; 
blizgančius brangakmenius, kuriais jūs apkraunate savo mei- 
lūžės, tai mes iškasėme. Visos gyvenimo reikmenos, tai'Pp pat 
visi dalykai, kurie daro gyvenimą malonesnį ir prašmatningesnį, 
yra mūsų darbo produktai. Jūs išleidžiate milionus dolerių, kad 
užlaikyt ąrmijas, kad, statyt, kąrp laivus, kąd laikyt policijos 
pajėgas, sayo teismus iią teisėjus, vis tuo tikslų, kad apgint

I .. r *■ ; • i * v-i i ■ i ■ * ■• ■ i . • .i: j • -i r f i ■ ■ 'y*;' i
reikalaujame,; kad jūsų valstybė, išleistų .kiek nors .pinigų delei

bedhi’bių Apdtaūdos fondą.. Tas fondas turi būt sudarytas iš tie
sioginių mokesčių, kuriais turi būt apdėtas kapitalas; tas fondas 
turi būt palaikomas mokesčių, kurie būtų renkami nuo visų 
pelnų, šis apdraudos fondas turi mokėti visiems bed&frbiams ’ 
darbininkarps pilną algą, užtenkamą tam, kad jie galėtų pragy
venti patys ir su Savo šeimynomis.

Reikalinga Socialės Apdraudos Sistema
Kapitalistų daromos pastangos vis daugiau ir daugiau tavorų 

pagaminti su vis mažiau ir mažiau darbininkų baisiai pakerta 
'bent kokį darbininktj ekonominį užsitikrinimą. Tatai automa
tiniai sumažina bendrąsias darbininkų įplaukas. Be uždarbių 
mažėjimo per vis ilgesnius bedarbės laikotarpius, uždarbiai taip 
pat yra mažinami per sistematiškus tiesioginius nukapojimus. 
Nuolat Smarkinama paskuba sparčiai sueikvoja darbininkų svei- t 
katą ir energiją. Nors visas darbininko gyvenimo pasilaikymas 
priklauso vien tik nuo darbo mokesnio, tačiaus kapitalizmas jam 

i sako, kad sulaukęs 40 metų amžiaus, jis jau persenas dirbti ir 
nebe naudingas (Samdytojui. Besiekdamas vis didesnių pelnų 
per uždarbių mažinimus, kapitalizmas pastato darbininkų klasės

Upija"No 21 pasiuntė tos’ Jūsų nuosavybę, visų jtų turtų; kuriuos ;mes pagaminome.. Alės 
rezoliucijos kopijas Fult0n, reikalaujame> M valstybė, išleistų kiek nors pinigų delęi 
pavieto augštesniajam teis mums gyvenimo; męs reikalaujame; tuo jaus įsteigti
mui Georgia valstijoj; taip
gi tos unijos dalbiiiinkai 
prisiuntė aųkų į Tarptauti
nio Darbininkų. Apsigynimo 
nacionalę /raštinę.

ĮDOMUMAI
riams ryšius su darbiniu--------- —------ - ------------ —

GYDOMOJI LEMPA
Taipgi mes raginam visus ■ ŽMOGAUS KŪNE 

klasiniai sąmoningus lietu-!
vius darbininkus patapti na- i Tai ne pasakos antraštė, 
riais Darbo Unijų Vienybės O vis dėlto kaip panašu į 
Lygos, arba nariais tos Ly- 'pasaką. Gydomoji lempa 
gos jau suorganizuotų revo-1 žmoga^s ^ne!
liucinių daibo unijų. Ta lempa-—tai toks prie m°dną prieš darbininkų klasės tėvą ir darbinihkų klasės vaiką

Tiesa,, draugai, tuomi jūs ' . kurį'gaiitna ir į žtno """ —— ......  —
pislų apsisunkintumėte; Bet t : > • <.
kovojanti darbininkai to ne-, 
turi paisyti., i Mes; žinome, i 
kad be mažesnio ar didesnio i lėtinius spindulius. Ultra- 
apsisurikinimo, ’ pasiaukoji-|fioletihiai spinduliai, kaip!

I vi į - .i Ji V. M ' j) - ( ..V.VJUV.V, , .2 v, 2 „

Žinome, ypačiai, gyadmaų darp0 dęl jų.sęiyimo; jinai tūri suteikti pilną ir hedpribotam 
veikįą ;įvisęjkiųs ųžįeąim^ę.' 1 *’ ’ j 2
Dėlto jau senai bandyta, 
kaip noYS'' |Vesti'»jdos • ir i į 

i žmogadš Vidų. Iš ’pradžių 
I buvo bandyta su ‘ kvarco 
veidrodžiais, tačiau lauktų 
vaisių negauta, nes,atsispin
dėję ultrafioletiniai spindu
liai netenka savo gydomo
sios galios. Liko vienas ke
lias — tuos spindulius kaip, 
nors tiesiog įvesti į žmogaus 
vidų.

kais dirbtuvėse ir tt.

mo negalimą varyti pirmyn 
revoliucinio ’darį.o, (O ri.au- 
jų, pęyoliucįi|ių darpę unijų 
orgąnįzayimąS) turį eiti' pip- 
myn, jis eis pirmyn. ! j Ka? 
pitalizmui smengant į didės-! 
nį kri.zį, Amerikos darbo! 
žmonės darosi (kovįnges7 
niais. Už tai mes, klasiniai 
sąmoningi darbininkai, tu
rime daugiau darbuotis.

Už tai į darbą, draugai ir 
draugės! Prisidėkime prie 
budavojimo kovingų darbo 
unijų. Traukime darbinin-
kus į revoliucinių unijų cen-1 Ir dabar šita^sunki pro- 
trą 
bes

— Darbo Unijų Vieny-

J. V. Kom. Partijos- 
Liet. Centro Biuras.

Per Galvas Amerikos
Darbo Federacijos Vadu

Salt Lake City Veiterių 
Unija No. 21 yra pirma 
Amerikos Darbo Federaci
jos unija, kuri per federaci
jos viršininkų, galvas atsilie
pė į Tarptautinio Darbinin
kų j Apsigynimo atsišaukimą 
delei rimaši‘nės paramos ko
voje1 paliuosuoti šerife ’At-' 
ląntęj' s'ųąręčtųcĮtus | (įar^- 
.ninkus^ kurių .teismas bus. šį' 
mėnesį ir kuriuos kapitalis
tai grąsina mirčid .nubaus
ti už: organizavimą darbi
ninkų protestuoti prieš be
darbę, u^ organizavimą 
darbininkų į kovingas dar
bo unijas. ' 1
■■■■, j i i ■ <-’i - • ;• :• < ■ '

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas , .išsiuntinėjo 
15,000 atsišaukimų darbi
ninkams,: kurie priklauso 
prie Amerikos Darbo Fede
racijos unijų, t Taipgi pa
siuntė aštHą rezoliuciją, pa
smerkiančią kdpit a 1 i š t ų 
bjaurią ūta’ką-ant darbinin
kų iklasės telšefe; organizuo
tis, streikuoti^ ir pikietuoti,

. ~.j. .. . . į, prieš tėvą ir motiną. Nedamokamus vyrus jis pavaduoja dar
taisas, kuiį ga ifna n 1 zmo- apmokamomis moterimis, o nedamokamus darbinin-

igaus vidų , įdėti ir } kuris kuš vyrus ir >moteris pakeičia mizerniausiai apmokamais dir- 
skleidžia gydomus ultrafip- bančiais vaikais, ir jaunuoliais.

Komunistų Partija reikalauja ir kovoja, kad būtų įvesta plati 
socialūs apdraįudos sištenia. ši apdrauda turi parūpinti senatvės 
pensijas visuose atvejuose, kur darbininkams nėra duodama . 1 -1 1 • ' / ' 1 • - J •• . J. • 1 . M . . - • 1 ■ J . 2__
laįkyi ^pdraudą(Ugoje. įr nelaiminguose atsitikimuose; jinai tųrijfų 
sufęiktį pjotiny^tęs ąįpdi’aūdą visoms dirbančioms motihoms. V1-' ' A 
sa tokia numatoma apdrauda turi būt užtenkama pragyvenimui 'T 
apdraustųjų ir tų, kurių pragyvenimas nuo jų priklausė. Pini
gai reikalingi šiai apdraudai turi bht gauti iš kapitalo apdė- 
jimo mokesčiais ir jų fondas turi būt palaikomas mokesčius 
ant pelnų ir paveldimų turtų. Tuos fondus tiiri tiesioginiai 
tvarkyti patys darbininkai.

Darbininkai Turi Budavoti Revoliucines Unijas
Kapitalistų pastangos—gaminti vis daugiau ir daugiau tavorų 

su kaskart mažesniu darbininkų skaičium taip pat iššaukia dar- 
t bo sąlygų blogėjimą. Nors darbo valandos kur ir nebūtų 
dauginamos, tačiaus vis daugiau ir daugiau ištraukiama darbo 
spėkų iš darbininko tomis pačiomis valandomis. Uždarbiai ka
pojami visose pramonėse. Judamųjų diržų sistema paverčia 
darbininkus į mašinos rankas ir tuomi vėl yra mažinamą jų 
uždarbių pajėgumas. Kapitalizmas nežino jokio vaisto nuo viso 
šitokio proceso. Atvirkščiai, pati kapitalizmo gyvybė iš to paei
na, ir todėl jisai turi įtempti (smarkinti) šį procesą užuot 
jį mažinti! Komunistų Partija šaukia darbininkus naudoti sa- Jfcr 
vo organizuotą pajėgą kovai prieš tą procesą^- Susiorganizuoda- 4 
mi į masines industrines unijas, darbininkai turi priešintis ka
pojimams uždarbių ir turi be paliovos kautis už geresnes darbo - 
sąlygas. Susiorganizuodami į lauko ūkio darbo uniją, ilginiai 
darbininkai farmose turi kovoti už tuojautinį pagerinimą savo 
mizerniausio gyvenimo ir darbo sąlygų. Mes turime reikalauti 
ir kovoti, kad būtų įvesta sėptynių valandų'*darbo diena, pen
kių dienų darbo savaitė. Tose kovose darbininkai susidurs su 
organizuota kapitalistų ir jų valstybės galia. Todėl ekonominės 
darbininkų kovos turi būti remiamos politinėmis batalijomis 
prieš kapitalistus ir jų valstybę. Delei ekbnominių kovų dar
bininkai- turi stoti į revoliucines unijas ir jąsias remti. Delei 
politinių kovų darbininkų masės turi- susivienyti su Komunistų 
Partija. Panaikinimas prieš-darbininkiškų įstatymų yra pir
mučiausias: mūsų tiksiąs.

Atakavimas Pri'eš-daibininki^kų Jštdtymų 4 ' '
' * 1 Turi Būt Centrinis Darbininkų .Veikimas

Mes ręikalaujame ar kovojame, kad būtų panaikinti visi įsta-l 
tymai,’ kurie vadinami < įstatymais ' prieš šindikalizmą, prieš an- ’ 
archizmą ir prieš maištą. Tie įstatymai yra atkreipti vien tik ja- S 
prieš darbininkų klasę. Mes reikalaujame ir kovojame už ne- ’ 
varžomą teisę organizuotis į kovingas unijas; mes reikalaujame 
ir’ kovojame už nevaržomą teisę streikuoti ir pikietuoti; mes 
reikalaujame ir kovojame, kad būtų pietinėse valstijose panai
kinta ta bjauri viduramžinė sistema, kur įkalinti darbininkai 
yra priversti dirbt prirakinti retežiais prie viens kito. Mes ;; 
atsišauktame į visą darbininkų klasę, kad kovotų prieš visus 
bdndymus pavergti politiniai ir ekonominiai minias ateivių dar
bininkų per sistemas policinio registravimo ir jų pirštų ant- 
sphudų nutraukimo. Mep reikalaujame ir -kovojame, kad būtų 
panaikinti pietinėse valstijose visi tie kapitalistiniai įstatymai, 
kurie propagandą Už darbininkų organizaciją skaito “išdavyste” 
ir baudžia už tai, kaip už mirčia baustinu nusikaltimą. Mes 
pareiškiame^ jog tie • įstatymai ‘ parodo, kad pataisymai prieš 
Vergiją, įdėti į Amerikos konstituciją,, yra tiktai veidmainysįė.
Mes išskalaujame tuo jaus ir belygintai paliuosuoti visus klasių » 
kovfe kalinius.

blema išspręsta Berlyno gy
dytojo St. Westmanno. '

Ultrafioletinė šviesa pati 
pasigamina į žmogaus kū
ną įvedamam elektros laide. 
Elektros laidas yra prie įve
damojo instrumento galo ir 
pro kvarco langą siunčia 
ultrafioletinius spindulius. 
Ten jie kontroliuojami , su 
instrumentais, kurie <apšvięr 
čia ir. leidžia stebėti, žmo
gaus vidų. Tuo .būdu spin
duliai tiesiog nukreipiami į 
skaudamąją vietą, o izolia
cijos ir apsaugos leidžia iš
vengti' nelaimių su- elektros 
strove. ?
> •( 1 r į !) n. » I i) :. t

> i . Dabar su šituo į instru
mentu galima pasiekti ir .pa
čias neprieinamiausias' žmo
gaus vidaus vietas. ’ Berly
no; patologijos1 institute 
Charite buvo bdndyta su 
gyvuliais ir nė karto nepa
sitaikė nudeginau.

Atrodo; kad .priežodis ‘Tu
rėkit saulę širdyj; ir viskas 
bus gerai” kūne j a 
juk saulės veikimas daū- 
giausiai ir remiasi ultrafio- 
letiniais spinduliais, tais pan
čiais, kuriuoš jiabar galima 
įvesti visur — ir į nosį, ir į 
ausis, gerklę,, kvėpavimo or
ganus,. plaučius. ) ,1' •

$is išradimas — didelis 
žiūgsfifc pifthyn medicinos 
mbksle.

Ištiesų,

(Tąsa bus)

HMM
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Darbininkų Chorams, Lošėjams ir Kitiems Menininkams!
Draugai! i choristų, kad jie galėtų skaityti Proletarų
Prasideda ruduo, o su juo ir mūsų dar-i Meno Skyrių ir žinoti, kas darosi pas mus. 
metė: koncertai, vaidinimai ir šiaip vi-1Tai būtų pigu ir prieinama. Tuo klausimu 
fd vakarai. Juose pirmose eilėse stovės, bus tartasi su “L.” administracija ir, jei 

chorai, teatrininkų grupės ir kiti mūs me-:tik atsiras tokių, kurie to reikalaus, tesi- 
nlninkai. Kas daroma, kad tie visi paren-i kreipia į Centro Biurą, o jis, patarpinin- 
gimai neštų darbininkiškam menui ir ben-Įkaus. Dalyvaukime “Laisvės” vajuj, kuris 
drai visam revoliuciniam judėjimui kuo- i įvyks spalio mėnesį. Be to, būtinai reikia 
daugiausiai naudos? Šituo ir yisais kitais'platinti ir skaityti anglų kalba.einąs darbi- 
klausimais Menininkų Sąjungos Biuras ir 
visi galviniai mūs draugai svarstė ir dis- 
kusavo. Čia, todėl, tenka Centro Biuro 
valdybai pasakyti mūsų bendra nuomonė 
suglaustoje formoje.

Koncertai ir vaidinimai.
Nėra aiie jojimo, kad kiekvienas mūs cho

ras ir dailės ratelis, bei teatrininkų kuopa 
ši sezoną ruoš ne vieną koncertą, bei vai
dinimą. Tai gerai. Tas reikalinga. Bet 
mes kreipiame mūsų visų chorų ir meni
ninkų domesį būtent į tai, jog, ruošiant va
karus, jie žiūrėtų, kad tie vakarai neštų 
ijg tik materialės naudos, bet ir moralės. 
Reikia apgalvoti veikalų turinys; reikia 
daboti, kad atsilankę į mūs parengimus 
darbininkai susirastų sau dvasinio maisto, 
bet ne nuodų, kaip daž/iai pasitaiko mūs 
parengimuose. Mūs koncertuose dainuoja
mos dainos, vaidinami veikalai, sakomi 
monologai arba deklamacijos turi būti dar
bininkiškos krypties, arba, blogiausiame 
atsitikime, neturi būti bent priešingi dar
bininkiškai ideologijai. Mūsų vakaruose 
reikia platinti darbininkiška literatūra ir, 
apskritai, daboti, kad juose kuodaugiau- 
siai pasėjus klasinės apšvietos. Be td, ne
galima praleisti nepastebėjus apie kai-ku- 
rių mūs vienetų ruošiamus vakarus, kurie 
daromi be prisiruošimo. Dažnai veikalai 
tinkamai neišmokstanti, scenos įruošti ne
sistengiama; viskas daroma “kad tik pa
daryti.” Atėjusi publika i vakarą, ažuot 
pamačius tikrą atvaizduojamą gyvenimą 
scenoje, neretai tik juokus krečia, nes mūs 
neprisiruošimas to gyvenimo visiškai ne
vaizduoja; perstata jį atbulai. O mūs vai
dintojai šnibždėdamiesi sako: “Kad tik 
priėjo daug publikos ko mes paisom, kaip 
suvaidinta!” Tai bloga tendencija ir prieš 
ją turime kovoti..

Masiniai mitingai, prakalbos, etc.
Dalis mūsų chorų jau nė sykį yra gra

žiai pasirodę savo dainomis ne tik lietuvių 
darbininkiškų organizacijų masiniuose mi
tinguose, bet ir tarptautiniuose. Tai labai 
pagirtina! Reikia k».o dažniausiai tokiuo
se parengimuose dalyvauti su dainomis ir 
kovoti prieš tuos choristus, kurie priešina

usi arba sabotažuoja tąjį darbą. Mes ir mū- 
chorai esame dalis proletarinės darbi

ninkų armijos; mūsų tikslas yra remti re
voliucinį, komunistinį darbininkų judėji
mą; savo dainomis ir visa daile žadinti vi
sų tautų, rasių ir tikybų darbininkus susi
prasti, organizuotis ir kovoti. Todėl kurie

Įninku meno ir kritikos žurnalas—New 
Masses.

Veikalai, operetes, dainos.
Jau esate matę iš Centro' Biuro sekreto

riaus pranešimų, kad visa eile naujų dainų 
yra paruošta ir jos, tūlos, spausdinamos, o 
tūlos jau siuntinėjamos chorams. Greit 
turėsime dar visą eilę gražių ir tinkamų 
dainų.. Tas pats galima pasakyti del vei
kalų ir operečių. Tuo rūpinamasi, ką sek- 

Įretorius jau yra pastebėjęs. Dar smar
kiau bus rūpintasi ateityj. Centro Biuras 
yra pasiryžęs darbuotis visom pajėgom, tik 
jis prašo visų chorų, kuopų ir pavienių 
draugų veikėjų kooperacijos.

Rašinėjimas j organą.
Kaip matėte iš pereitųjų keletos. nume

rių, mūs Skyrius dar vis. tebėra užpildo
mas tik keletos draugų. Tai negerai! Rei
kia daugiau bendradarbių. Jie privalo 
gimti pirmiausiai “iš apačių”. Pirmiausiai 
chorų korespondentai privalo rašyti į mūs 
skyrių apie chorų bei menininkų • kuopų 
darbuotę; rašykit trumpai, bet dažnai. Mūs 
skyrius turi būti veidrodžiu visos mūs dar
buotės, viso judėjimo. ,

Šito Centro Biuras prašo iš jūs, draugės 
ir draugai menininkai! Visiškai nedaug! 
Jei tik visi kreipsime domės ir dabosi
me, kad kas pasakyta, būtų vykinta gyveni
mam tai užtikrinam, jog mes pasieksime 
didelių laimėjimų. . , *. > , (

ALPMS. Centro) Biuras.
Pirm, j V. Januška 
Sekr. J. Nalivaika.

KALĖJIMAS
Štai ‘mūrai dulkėti apmūryti tvora, 
Padangės pečiais pasirėmę.
O sargas ąplinkui rėploj a kaip voras, 
Ir žvalgos į langus lyg mėmė.

Languose tarp štangų tik sustena vėjas, 
Lyg grauždamas akmenio plytas, 
Tai saugia grotose—stiklais lipinėja, 
Naktimis, kas vakaras rytas.

Kas dieną už štangų štai stovi išdžiūvę, 
Lyg giltinės žmonės paniurę, 
Lvg žuvusių kapas jų akvs įdubę, 
Jie stovi prie sienos pamūrės,

Veidai jų pageltę lyg gelstantis lapas, 
Bet ištvermė juose nemenka.
Iš kamerų veržiasi dvokiantis kvapas, 
Sargai gi palangėmis slenka.

jiems negali, hūti vietos mūsų eilėse!
Rėmimas1 bendro darbininkų judėjimo.
Mūsų chorai ir visoki dailės rateliai ra

ginami rūpintis paremti visas darbininkų, 
organizacijas ir įstaigas ir jų vedamas ko
vas. Dar niekuomet Jungtinėse Valstijose - 
klasių kova nebuvo pasiekusi tokio griežto į

Koridoriaus sargas lyg alkanas vilkas, 
tf^L'laryti’ Vfenuk™! kuTdraugas'lridž valandas ilgas, 

Jį teismas sušaudyt paskyrė.

laipsnio, kai šiandien. Mūsų visos dailės 
pajėgos, mūsų Sąjunga, privalo visokiais 
būdais paremti revoliucines ’ darbininkų 
(J©vas ir tas organizacijas, kurios vadovau
ja jas. Svarbiausiai, drauges ir draugai 
menininkai, turime padėti Amerikos Ko
munistų Partijai—vadui Amerikos revoliu
cinio proletariato, ir Tarptautiniam Darbi
ninkų Apsigynimui, kuris gina kiekvieną 
del darb. reikalų gynimo į kalėjimą pa
kliuvusį darbuotoją. Mūsų nusiskirta su
ma ($200) “Daily Workeriui” dar nesu
rinkta;—pasidarbuokime tą kvotą išpildyti 
iki centui!

Organas ir jo skaitymas.
Mūsų organas “Laisvė”, kuriame kiek

vieną šeštadienį telpa mūs skyrius, privalo 
būti skaitomas kiekvieno menininko, nes 
kitaip nežinosime, kas darosi pačioj Sąjun
goj. Tūli draugai skundžiasi, kad jie ne
galį kiekvienam choristui užrašyti “Lais
vę”, perbrangi.. Jeigu taijD, tai labai leng
vai galima užsisakyti šeštadienių “Lais
vės” laidos kopijų ir jas paskleisti tarpe

Tamsoje už vartų kaž kas sužibėjo, 
—Sustojo autobusas juodas.
Kalėjimo vartai džan, džan suskambė

jo; >
Ir praskleidė žiotis kraujuotas. , 

Džan sužvanga raktai sukaustytų durų, 
Ir balsas. “Išvest bolševiką”! 
Štai išveda draugą iš dvokiančių mūrų, 
Nes miriop jis< nuteistas' liko.

Jo akys liepsnojo ir širdis'nerimo, 
Pageltę veidai tik paraudo.
Sušuko,—bet koya vistiek. nenurimo, 
Nors šimtus kovotojų šaudo t— 

Už miesto tarp kalnų, kur šūkauja vėjas, 
Jau budelių gauja jo laukia. 
'Ten guli nevienas kovos sukūrėjas 
Prieš skriaudą dirbtuvėj ir lauke.

Jau riša prie stulpo kovotojo rankas, 
Duobė išsižiojus tik laukia aukos.
Jo veidą bučiuoja vėjalis tik menkas, 
Paskutinį kartą kol žemė užklos.

Nuo šūvių tamsoje ugnis sužibėjo, 
Jis krito į duobę negyvas.
Bet darbas palėpėj., kur tik jis pradėjo, 
Bujos ir plėtosis vis gyvas.

Jo praeitį mini ir darbas plėt.ojas, 
Slaptai būriai nauji jau renkas.
Iš fabriko, dvaro—bakūžės artojas 
Į mirtiną mūšį jau rengias.

13-IV-193(Rm. Drąsu tis.
(Iš “Kolektyvo”)
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J. KAVALIAUSKAS

BROOKLYN LABOR LYCEUM

PHONE 
Stagg.8342

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOJAS

numerius— 
drg. L Ba- 
paimtas iš 

Kūri-

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

• kai ir angliškai. Kaina prieinama vfziewz.
Mokytojum yra žymuz ekupertae L. TTKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atm- 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. T1UO 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 14th Street New York, N. Y,

įA. LU I VANAS
69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST.

Telephone: Trinity 3-1045

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios b/y- 

, lių alleys. G

KAINOS PRIEINAMOS.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

' TfcLfcFONAI:
Bell .________________ Oregon *186

nepa-

......................- .......... —............ - -----------  ■ - - -----------—’ —

& (%®
T

renka 
ir ža- 
ir at-

TRUNOVO MIRTIS
>■. r ■ i • • • •; i t

Puslapis zTrečia8 <■

GREITAS LAIVU PATARNAVIMAS
PĘR .HAMBURGĄ MŪSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEtrrSOHLAND
ALBERT B ALLIN NEW y ORK
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
39 Broadway

Per “Vilnies” du 
194 ir 195-^-perėjd 
belio apsakymėlis, 
“Raudonoji Kavalerija, 
nelis nors ir nedidukas, bet ver
tas kritikos.

Pirmiausia matau reikalo pa
stebėti tai, kad apsakymėlis pra
dėtas iš atbulo galo: pirmiau
sia drg. Trunovas palaidota, o 
paskui pasakoma, kur ir kaip 
jis žuvo — Raudonosios Armi
jos fronte. Išeina taip, kad pa
laidotas ir apgailestautas Rau
donosios Armijos vadas vėl kal
ba ir mušasi su priešais. Bet 
tai menkniekis ir apie tai ne
būtų išrokavimo kalbėti, jeigu 
nebūtų daugiau kritikuojamų 
dalykų.

Pirmiausia, autorius,' kalbė- 
1 damas apie Trunovo laidotuvės, 
! sako: . I

“Atidavę jam pirmą pagarbą, mes 
leidome , duobėn lavoną. Atidengėm 

... v. neirtą ir mėnulis nušvietė ilgą Tru-
dainų komisija ! novo lavoną. I w • .

Šią 
riui” 
kvota 
tu.

savaitę “Daily Worke- 
suvažiavimo t nuskirtoji 

nepaaugo nė vienu cen- 
Vakarinių valstijų chorai 

lig šiarri laikui da nė Vienas ne
atsiliepė su auka. Kame daly
kas

Grand Rapidso L. Dailės cho
ras prisiuntė šitokį laišką, ku
ris liečia augščiau minėtą klau- į 
simą: *

“Mes pranešam, kad mūsų iž
das ląbai mažas ir narių daug 
nedirba, ir del tų priežasčių 
negalim pagelbėti.” Vadinasi;

visus spaudžia savo 
saujon.

bedarbe 
nuožmiem

savaitę buvo išsiun- 
Vėzdelis’’ 

“Sveika 
išėjo svietai! su ke-

Praeitą 
tihėta dvi dainos: 1 
ir “Sveika ‘Laisvė’.’? 
‘Laisvė 
liom muzikalėm klaidom. Chor-; - 
vedžių' prašome nėrūgoti, nes 1 .j i(J 
siunčiant daugiau kopijų, jeigu ! karstą 
kas reikalaus, <......................
užtikrina pataisymą.
i Kalbant apie dainas, reikia 
priminti, kad dainų komisija 
pasirinko 3 Pauliukaičio paga
mintas dainas: “žengkim Pir
myn,” “Pavasaris” ir “Maž ką 
valgę ir negėrę.” Su kompozi
torium užvesta derybos del jo 
dainų. Jeigu bus susitaikyta, 
tai tojaus gaminsime naują 
dainų laidą.

į Keista. Ne prie duobes ati
dengė karstą, kad mėnulis galė
tų apšviesti lavoną, bet įleidę 
į duobę. Vienok, tai tik maž
možis ir atleistinas nesusiprati
mas ar neapsižiūrėjimas iš au
toriaus pusės.

. Paskui aprašyta, kaip buvo 
šaudoma iš kanuolės, sakoma 
prakalba, dainuojama Interna
cionalas ir dedama ant karsto 
gėlės. Nors lavonas jau buvo 
įleistas į duobę ir, baigdamas 
aprašyti laidotuvių apeigas, au
torius sako:

“Pugačevas sudėjo gėles ant kars
to ir mes susieiliavome paskutiniam 
atsisveikinimui Trunovo. Aš buvau 
paskutinis ir kada mano eilė atėjo, 
dalytėjau lūpom baltą negyvėlio kak
tą ir nuėjau sau j miestuką.”

Tai skandalas! Lavonas įleis
tas į duobę ir mūsų draugas 
autorius galėjo savo lūpomis da- 
lytėti negyvėlio kaktą! Atsi
prašau. Kibą autorius turėjo 
nepavydėtinai ilgą kaklą, kad 
pasiekė pabučiuoti duobėn įleis
tą lavoną ?

Toliaus aprašoma diskusuoja- 
mi žydai už religiją ir galięi- 
jonas su karve. Galicijonas ve 
kaip nupieptas:
1 “Ant stanąbąųs jo liemens buvo 
nuskusta kąlva, smaila žalčio galva,! 
kuri lingavo pO ' skrybėle, plačiais'

• kraštais ir paprastų šiaudų.”

Nekalbant jau apie prastumą 
Vienas draugas prisiuntė laiš- kalbos šioj ištraukoj ir visame 

ke patarimą, kad C. B. steng- kūrinėlyje, ant žmogaus uždė- 
tūsi išleisti operečių, nepaisant, ta “plika žalčio galva, po šiau-

Jau yra reikalavimas vaikų 
choreliams dainų—sopranų ir 
altų balsais. Draugai chorve
džiai, jeigu turite tinkamų to
kių dainų, malonėkite pranešti 
centrui. Gal kaip nors užpil
dysime ir šitą spragą.

Tiesa, vaikų chorelių nėra 
Sąjungoj kaip tokių, bet mums 
žinoma, kad jie artimi mūsų 
maži draugai. Todėl reikia ir 
jais rūpintis.

Grand Rapidso Dailęs Cho
ras užsisakė 25 kopijas dainos 
“Sveiki, gyvi mūs svečiai’’ ir 
6 kopijas Proletarų Meno .Dai
nos No. 1, 1929. Kas ši per 
daina, tai nė pats nežinau. Ban
dysiu :jieškoti, o jeigu nerasid, 
siūsiu klausimo laišką ir pra
šysiu vardo dainos

kad reikėtų uždėti ant chorų 
specialius mokesčius. , Jis turi 
mintyj Sovietų Rusijoj gamin
tas operetes, jeigu yra prieina
mų mums lošti.

Nelabai senai skaičiau “Vil
ny j”, jog drg. žalpis 
operetes, dainas, dramas 
da prisiųsti centrui. Gal 
siras kokia tinkama.

Draugas Senas Vincas 
tenkintas, kam pridėjo pastabą 
režisieriui prie operetės “Ne
baigta Kova.” f

Jis, duodamas per spaudą pa
taisymą, tampyti bebalsį armo
niką arba brūžinti kuom nors 
ant strūnų, o už scenos muzi
kantui griežti; pats iš savo rim
to veikaliuko daro nei šiokią, 
nei tokią komedijukę.

Pas mus yra tokių žmonių, 
kurie negali pakęsti jokios krh 
tikos. Jeigu kas parašė spau- 
don, arba asmeniškai pasakė 
žodį kitą, tuojaUs spjovė ant 
visko ir eina savais keliais. Tį^- 
sa, sakorpą> ka.d dąinininkai 
jautresni žmones 113 Įeitus, net 
kuomet nervai perdaug muzi- 
kališki, del menko pajudinimo 
suskamba garsiai, tai irgi pras
ta.

J. Nalivaika,
C. Sekr.

EKSTRA!

Mes manome, kad tie, kurie 
stoja už Waterburio Vilijos 
Choro likvidavimą, daro stam
bią klaidą.

'Draugai, būtų visai negražu, 
kad po tiek ilgy metų Choro1 
gyvavimo reikėtų palikti tuš
čią dirvą nedarbininkiškų pa
žiūrų chorui., Tpdel sustiprin
kite savo spėkas ir dirbkite pro
letarinės dailės darbą!

J. Naliva/ilča, C. Sekr.

THE IDEAL OPTICAL PARLORS
trisdešimts 

j metty atgal, j 
Visu Jaiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj

Mūsų reko- 
menduotojai— 

virš 400, . 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

a k is egzami- 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentanu

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

Atneškite Mums Savo Akių Vargus
Jeigu Jūs esate^ kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo. Mes daugiausia remia
mės visuose atsitikimuose ant Retinoskopijos (tai yra 
ant ištyrimų sulig šešėlių).
ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS

PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

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

A. LUTVINAS 
užlaiko Linksmiausią užeigą ėlizabethe

Įvairių šaltų geri- * 
mų, Ice Cream, taip 
pat i!r gardžių už-1 
-kandžių. Turi jlide- 
lę svetainė, tmka- 
•mą baliams, teat
rą ąi s, vestuvėms, 
sporto parengi- ‘ 
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra- , 
žios maudynėj 
(swimming pool).

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
;ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.

.Užsiimu ir Real 
' Estate—pirkimu ir 
pardavimu namų ir

j žemių. Mūsų pa
tarnavimas prielan-: 
kus.

ELIZABETH, N. J.

i dine skrybėle.” Keista, kaip 
autorius galėjo matyt, plika ar 
apžėlus buvo ta galva, kuomet 
ji buvo po skrybėle ir dar pla
čiais kraštais? ' 1

Bet eikime toliau. Praleidę 
kelioliką eiilučių, vėl skaitome: 

“Ten prie sudribusių baltų piliorių, 
ant griuvėsių, sėdėjo čigonas kalvis, 
kaustė arklius, čigonas mušė arklio 
kanopą kūjaliu ir braukė savo ilgus, 
taukuotus plaukus, švilpaudamas ir 
juokdamasis.”

Kas, kas, drauge autoriau, 
bet arklio kaustymas, tai ne sė
dinčio darbas ir dar ne ant bile 
ko, bet ant griuvėsių! Mačiau 
arklius kaustant ir pats, reika
lui esant, galiu pakaustyti ark
lį, bet tik jau ne atsisėdęs. Jei
gu jau galima daleisti, kad at
sisėdus galima kaustyti arklys, 
tai galima daleisti, kad ir kar
vę, parsivertęs aukštienelką, ga
lima melžti.

Šitokių ( keistenybių savo ra
šiniuose mes privalome vengti 
ir galime be jų apsieiti. Įspraus
ti į savo .kūrinius tokius daly
kus, kas tikrenybėje negalima, 
ar rašyti apie tai, apie ką ma
žiausio supratipio neturime, 
daug bus protingiau, jei mes 
juos praleisime.

Šitokius, keistenybių pilnus 
kūrinius negalima praleisti be 
kritikos. Pakritikuodami vieni 
kitų kūrinius, duodami vieni ki
tiems pastabas; kas leistina ir 
kas neleistina, tapsime gerais 
proletariniais rašėjais ir išto
bulinsime šavo kūrinius.

Senas Vincas.

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKIMAM, kaip apsieiti su ...................................................................

228 Second Avenue

gariniu automobiliu; dalinas j tris dalis:
1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planą; 

kaip surasti sugedimus; kaip išardžius su
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną stu
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reiks Ii biriau
sia prie dabartinių autbmobilių.

8. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu šofe
riu.
Pabaigę musų mokyklos kursą, turite pilną 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojame lai*- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuvi**

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinami 
kainą. Nulihdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų. Ligų, visokių Chroniškų Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 
gio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės' 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydopa naujausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Ą-stneniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. Z I NS 110 EAST I6th ST. N.T
Specialistas Jau 25 Metai ‘' (Tarpe 4 th Avė. ir Irving PI./ 

VALANDOSi • A. M. iki B P. M. NedilIoJ » A. M. Dd 4 F. M.
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Vertė D. M. šolomskas

/(Tąsa)

klę; pas Dimitrių nebuvo kitokio pajauti

trečdaliu savo žemėš ir jieškot

. ti, bet neturėjo spėkų pasikelti... Bet štai i kinai ir vyrai.

GEORGE NOBILETTI ,

nuo

per

Dr. Jonas

OFISO VALANDOS:
, Nuo 2-4 po pietų ir

Nuo 7-9 vai. vakare. ( 
Nedėliomis: 10-12 <val. ryte.

smailais galais, vailokiniais apsiavais —

maišą. Du kirpti net riečiasi po maišų Bet būnant įtakoj bažnyčios, 
(ypač klebono) nuolat girtuok-

WILKES-BARRE, PA.
A. L. D. L. D. 43 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 14 rugsėjo, B. 
Poteliūno svetainėj, 53 Bank St. Pra
džia 9 vai. ryte. Visi nariai būtinai 
ateikit, nes pagal pirmesnio kuopos 
nutarimo bus svarbios diskusijos. Į 
šias diskusijas kviečiame visus pro
gresyvių organizacijų narius ir Aido 
Choro narius atsilankyti. Diskusijos

881 Massachusetts Ax
(arti Centra) Square) 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter 3788

, Puslapis Ketvirtai 1

BAŽNYTINĖ AUKA
Kartą užėjau pas dr. Gričį, 

kuris nesenai lanke Lietuvą, 
išgirsti apie darbininkų eko
nominę padėtį Lietuvoje. Tuo 
laiku, atėjo elgetaudamas sene
lis, (apie 75 m.). Išsikalbėjus 
su juo giliau, paaiškėjo jo pra
eities gyvenimas. f Kadaise jo 
būta stambaus ūkininko, t. y. 
turėjo 3 valakus žemės, iš ku- 

Dimitrius dar vis kietai spaudė jam ger- Čiunkėmjs. Ant nugarų visi turi po didelį Irios turėjo gerą pragyvenimą. _ . ... . . ° • v r->. i* i • i • • . • • vz I T? r* 4- him nv-vl do Ir c\ 1 n <1 r/n vni

KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIK A
Parašė Pavel Dorochov

mo, kaip tik savęs apsigynimo ir išsigelbė- sunkumu, o didysis tartum tik padušką ne- liaudamas paskendo skolose 
Rmo- i šasi, o ne maišą, sveriantį 200 svarų, jis ir buvo priverstas parduoti du

____ 2-.___ i_____- _____i. *i__ , v . v _ • v, ,Pagalioę ištiesė pirštus ir patsai sudribo tvirtas.
Ant prieplaukos kiniečius tankiomis eilė- Amerikoje laimės.

1 1 Nhra nlnirfic! nncf
mis apsupo: moterys, merginos, vaikai, vai-

palei šnipo sunkiai alsuodamas. Visame 
kūne jautė baisų nuovargį, drebėjo kojos, 
skaudėjo pirštus. Žinojo, kad reikia baig-

mintis padiktavo:
—Greičiau! Greičiau!
Dimitrius pasikėlė, apčiupinėjo šnipo ki

šenių je pinigų krepšelį, jį pasiėmė. O de
šiniame kišeniuje, kur šnipas buvo įgrūdęs 
ranką, surado revolverį, ir jį pasiėmė. Su 
gilia neapykanta paėmė šnipą už kojų, da- 
vilko iki upės krašto ir nustūmė į vandenį. 
Apačioje plekštelėjo jis į vandenį. Nuo 
krašto nusirito nedideli akmenėliai ir nu
biro žemių. .

Dimitrius pasilenkė ant upės krašto, į 
visas puses, tartum akmenį įmetus, ėjo 
vandenio lankai... Ilgai sėdėjo ant krašto 
ir apie nieką negalvojo. Paskiau apžiūrė
jo nestatų krantą, nusileido prie upės, nu
siprausė ir galvą sušlapino šaltu vandeniu. 
Jau pradėjo aušti...

6.
Auštant Dimitrius sugrįžo į miestelį 

Ščukino visas šlapias ir purvinas ir nuėjęs 
į valsčių pareikalavo pirmininko. Vals
čiaus sargas, nustebęs nepažįstamo žmo
gaus reginiu, puolėsi pildyti jo reikalavi
mą. Pirmininkas greitai pribuvo.

—Aš esu iš žvalgybos tarpo,^-prisakan
čiai pareiškė Dimitrius.—Vakar nuo laivo 
jūsų prieplaukoje pabėgo bolševikas, aš jį 
vijausi. Būtinai parūpinkite man arklį, jis 
toli nenubėgs. j ;

Dimitrius išsiėmė pinigų krepšelį, paim
tą nuo šnipo, ir parodė šnipo dokumentus, tus. 
Pirmininkas tik pažvelgė į juos ir tarė:

—Aš tą jau žinau. Jūs vakar nuo laivo 
nušokote?

Dimitrius su šypsą peržvelgė save 
kojų iki galvos ir tarė:.

—Matai, kad visas šlapias. Reikia 
mainyti drabužiai, kol arklį paruoš.

Už dešimties minučių, Dimitrius, 
persirengęs sausais drabužiais, išej 
valsčiaus ir atsisveikino su pirmininku.

—Pasivysiu, jis niekur nuo manęs neiš
trūks.

—Gal jums reikia žmonių pagelbai? Pa
rankiau tai būtų.

—Ne, nereikia, vienas apsidirbsiu su juo.
Užšoko ant pabalnoto arklio, mostelėjo 

nagaika ir linksmai paragino:—Pirmyn!
Pro mišką tartum juokdamosi 

saulė.
SKYRIUS KETVIRTAS

Prie Darbo

jau 
o iš

tekę j o

Plačiai plaukia upė Obi. Kitoje pusėje, 
už tamsios girios, matosi augšti kalnai. 
Šiandien šventadienis. Ant Syzovo prie
plaukos smagi, įvairiai pasipuošus minia 
laukia iš žemumos upės laivo. Juokauja. 
Tarpe motinų, kurios įvairių spalvų ske
petukėmis apsigaubę, bėgioja vaikučiai. 
Jaunimas juokauja.

Iš upės žemesniojo galo po valiai artina
si laivas—garlaivis.

—Žiūrėk, žiūrėk, garlaivis jau čia!
Desėtkai rankų delnų padaro virš akių 

uždangą nuo saulės.
—Ir bus ne kas kitas, kaip laivas “Ko- 

mersant”? < • - 1 i
—“Komersant” ir yra.
Garlaivis vis arčiau ir arčiau. - Jau ma

tosi,* kaip po laivo dėnį vaikštinėja pasa- 
žieriai. Ant kapitono tiltelio, kaip didelis 
sniego kamuolys — baltuoja kapitonas. Iš
lėto judina pirštais, laivas povaliai artinasi 
prieplaukos link.

—Po-va-liai!... Sto-k i... Pirm-galiu!... 
Oh, poya-liai!—komanduoja kapitonas.

Priplaukė. Nutiesė tiltelius. Prie tilte
lių šalių tuojaus atsistojo po milicionierių, 
ir įsako:

—Paruoškite dokumentus!
Minia eina nuo laivo greitai.
—-Žiūrėkite, žiūrėkite, ir kiniečiai.
Kiniečių buvo trys. Vienas didelis 

plačiais pečiais. Jo juoda kasa iki kelių. 
Du kiti mažesni, abu nusikirpę kasas,, ap- 
yalagalviai.. Visi apsirengę siaurais mėly
nais Švarkais, apsiavę plačiomis mėlynomis 
kelnėmis, apsijuosę. Apsiavę minkštais,

ir

Nors blogas pasekmes turė
jo iš kunigų pusės, bet ir čia 

Žingeidūs vaikučiai grū- jaunesnis būdamas, uoliai rė
mė išnaudotojus, ypač R. k. 
bažnyčią. Buvo vienas iš ini
ciatorių ir tvėrėjų lietuviškos 

- parapijos Montreale. žodžiu, 
taip giliai buvo parsidavęs Ro-

dasi priekin veik prie kiniečių kojų.
—Nu, nu, ką parduodate?
Kiniečiai nusijuokė siauromis akimis;

ant išdžiūVusių jų veidų šviečia saulė.
,—Mano: neparduoda!

reikia,—laužytai kalba kinietis.
—Moterėlės, ot kasa, tai kasa!
—Žiūrėkite, ne tikra, o dirbtina.
Kas tai čiupinėja kasą, patraukia—gal

Į gi ir dirbtina, pritaisyta.
—Štai, merginos, kad jums tokią kasą!
—Ha-ha-ha!
—Hi-hi-hi!
Augštas kinietis rodo baltus dantis, šyp

sosi.
—Tavo kasa, mano kasa, tu moteris, o aš 

nemoteris.
—Ha-ha-ha!... Hi-hi-hi! — juokiasi mi

nia.
—Juokdarys jis, vienok, suk jį velniai!
—Man kambario reikia,—kalba kinietis.
—Kambarį? Kur surasti randavoti 

kambarį? Nuvesti juos pas Jokūbą Lyski
ną, jis turi didelį namą ir visad randasi 
kambarių.

Vaikai būriu pasileido vesti kiniečius pas 
Jokūbą. Ant gatvės kiniečius pasivijo mi- 
licionieriai, kurie patikrinėj o ant prieplau
kos keleivių dokumentus.

—Sustokite, kiaulės! Eikite paskui mus!
—Mums kambariai reikalingi!
—Kas jūs per žmonės? Eikim į valsčių!
Kiniečiai buvo pradėję jieškoti dokumen-

__ Vienas iš milicionierių piktai pro no
sį numojo. • ■ : *

—Tu rnįan dokumentus nekaišiok! Gal 
būti jie netikri pas tave! Einame į vals
čių!

Vaikai būriu ėjo iš paskos.
—O jūs kur? Nešdinkitės!—pagrūmojo 

ant vaikų milicionierius. Vaikai pabėgėjo 
į šalį ir sekė kiek iš toliau.

Nusivarė kiniečius į valsčių.—Štai, vir
šininke,’ kiniečiai, kaip manai, gal jie šni
pai yra?

Komandafitas pasipūtė išdidžiai, pasida
rė rūstus, suraukė skruostus.

—O dokumentus jų peržiūrėjote?
> —Žiūrėjome.

—Nu?
—O kas ten juos žino, tartum tvarkoje.
—Parodykit man!
Kiniečiai greitai padavė dokumentus.

Vyresnis pradėjo pusbalsiai skaityti:
—Kinijos, piliečiai: Sun-sen, Kvan-sin- 

Ju, Šuan-li! Taip, hm! Teisingi doku
mentai, prekiauti jiems pavėlinta...

—O gal jie ką nors turi maišuose?—ir 
daugreiškiančiai milicionierius pažiūrėjo į 
komandantą,—kiniečiai žmonės blogi, reik 
peržiūrėt.

Komandantas užsimąstė.
—Hm... Taip... Nu, kine, atriškite 

maišus. z
Kiniečiai atsitūpė ir atrišo maišus.

licionieriai ilgai knisosi tarpe ’margų ir ibe darbo vaikščioja.

Mano kambario mos trustui, kad ne tik šmei-zlVo 
žė progresyvius, bet, prisilai
kant R. katalikų taisyklių, su 
kumščia stengėsi palaikyti 
tamsumą, skleidžiamą kunigė
lių. Buvo priėjęs net iki to, 
kad organizavo atvirus pogro
mus ant progresyvių. Laike 
vieno Romos šmugelninkų mi
tingo, bažnytinėje svetainė- 
dr. Gr. tapo apkumščiuotas 
už numaskavimą atsiųsto iš 
Chicagos kapucino. Vėliau, 
Pikord salėje, laike perstaty
mo darbininkiško veikalėlio, 
vienas iš pirmutinių pradėjo 
skaldyt svetainėje baldus ir 
galvas progresyviams.

žinoma, tuometinės tamsy
bės apgynėjas 'buvo mylimas 
klebono ir visų tamsybės sklei
dėjų, nes gynė jų reikalus ir 
visą uždarbį su jais pragerda
vo.

Bet laikai keičiasi, keičiasi 
ir aplinkybės, o ypač sveikata. 
Tai ir nepajuto “mūsų” baž
nytinis ricierius, kaip liko nuo 
d&rbo atstatytas, nes pasirodė 
bosams netinkamas., kaip nu
dėvėtas įrankis., Tad, neradus 
niekur darbo, grįžo Lietuvon. 
Būnant našlių,: susipažinus su 
panele, apie, tris kartus už sa-r 
ve jaunesne, ir apsivedė. Pa
pratus ’'gyventi linksmoj kuni
gų kompanijoj, apie sutvarky
mą savo reikalų - nei manyt 
nemanė, o kadangi viską pave
dė pačiutei (nes rekomendavo 
klebonas), tai nekurį laiką se
nelis gyveno tikrai kleboniš
kai, nieko nesvajodamas., apie 
ateitį. Bet jo čia didžiai su
klysta, nes klebonas turi daug 
“avių” ir nuolat jas kerpa, to
dėl užtenka jam ir jo gaspa- 
dinei visam amžiui. O “mūsų’j 
ricieriui neturint avių, tai per 
tris metelius prisiėjo taip 
striukai, kad ne tik klebono, 
bet ir vargonininko durys tapo 
jam uždarytos. Tad, pasak j 
jo, išvengimui gėdos ir pa^ei-' 
daujant pačiutei, prisiėjo lik
viduoti paskutinę savastį ir už 
paskutinius centelius važiuoti 
atgal į Montrealą. Bet čia pa
sirodė dar blogiau. Buvusieji 
draugai ne tik jokios paramos 
nedavė, bet, prisilaikant krikš
čioniškos meilės, net skolos ne
grąžino, kuriems buvo pasko
linęs grynais pinigais. Apie ga- 
!vimą darbo nei svajot nereikė- 

Mi-! jo, kuomet tūkstančiai jaunų | 
_ _ > O ant galo

spalvuotų audeklų, vartydami blizgančius į j auna pačiutė išvarė iš stubos, 
. nes jai toks vyras—kaip kala-.

dė prie kojų. . . Tada liko se
nelis be prietelių, duonos ir 
pastogės. ■ > .

Tiesa,» jis turi Montrealyj 
sūnų, kuris ir neblogai gyVena, 
bet kaip krikščioniškai išauk
lėtas ir būdamas karštu kata-; 
liku, tai pasiūlė pinigų laivO- 
kortei į ,Lietuvą, pasak jo:1 
“Ten elgdtauti galėsi, o čia el
getaudamas man gėdą darysi, 
o iš savo kišeniaus užlaikyti 
tave nerandu reikalą.” Pabai
gus seneliui pasakoti apiė sa
vo praeitį, dr. Gričis užklau
sė : “Kokią paramą gavai iš 
Montreal lietuvių parapijos ir 
klebono?” Apsiverkęs senelis 
pareiškė, kad nieko negavo. 
Girdi: “Jie. mane mylėjo tik 
tuomet, kada galėjo iš mano 
kvailumo pąsipelnyt, o dabar 
aš jiems nepažįstamas.”

Aš buvau sujudintas senelio 
gailesčio ašaromis del vėlaus 
pastebėjimo savo klaidų, o 
draugas Gričis, nustebintas pa
rapijonų žiaurumu, pasakė:

šilkus... Atsirinko daug patikusių dalykė
lių: marškinių, pirštinaičių, kaklaraikščių, 
skepetukių ir tt. Ir pasiėmė.

—Nu, dabar eikite ir prekiaukite (avis., ; 
Nedraudžįame! U į! 1

Kipieęiai susikrovė likusius į maišus, už
sidėjo ant pečių ir apleido valsčių. Sun-sen 
nulipo nuo valsčiaus trepu, sustoio ir klau
sančiai pažvelgė ant ramių jo draugų v ei- / 
dų, pakraipė galvą ir negarsiai*tarė:

—Negerai! - 7
—Taip, blogai,—linktelėjęs galva atsakė 

Kvan-Sin-ju. • .
Abu pažiūrėjo ant Šuan-li, o tas atsigrį

žęs į valsčių tarė:
—Niekšai!
Iš valsčiaus išėjo vienas milicionierius su 

ryšuliu po pažastim ir pasityčiojančiai nu
sijuokė į kiniečius, paskiau pridėjo:

—Klausykite, kinai, eikite pas Jokūbą 
Lyskiną; gausite kambarius.

—Kambarių mums reikia,—nepaisančiai 
tarė Sun-sen, pasitaisydamas maišą.

—Nu, eikite su manim, parodysiu, kur;j 
man juk tas pakeliui, einam.

(Daugiau bus)

“Išvažiuojant iš Montrealio 
kunigui Šimkui, kuris prisiplė
šė kelis bei kelioliką tūkstan
čių, iškelta buvo puiki vaka
rienė ir dar aukojo iš parapi
jos iždo tris šimtus dolerių, 
pirmos klasės laivakortei, o el
getaujančiam parapijos tvėrė
jui, duris uždarinėja. Štai 
jums krikščioniška meilė! Kol 
turėjo pinigų ir rėmė juos, bu
vo mylimas draugas, o kaip 
liko nepelningas, pasidarė ne
pažįstamas, /ir aukas reikėjo 
rinkti tarp bolševikų, kur kiek
vienas aukojo sulig išgalės, ne
atsižvelgiant į pirmutinius san- 
tikius su juo. Pavyz. dr. Gr., 
nepaisant, kad minimas sene
lis buvo aršiausiu jo priešu, 
aukojo' smulkioms' išlaidoms 
senelio vieną dolerį;1 kuomet 
desėtkai karštų (katalikų nei 
penkių centų neaukojo.

1 Šį vaizdelį skiriu draugams, 
kurie tiki į bažnyčios “moks
lą” ir jos mielaširdingumą, 
čia aiškiai; matoma, ; kaip 
myli artimą, bei prisilaiko 

“mokslo.” Tegu bus
vyzdžiu parapi jonams, 
yra .Romos trusto
Nes jie gaus tokį pat “atlygi
nimą.” Todėl tegu anksčiau 
praveria akis ir taiso savo 
klaidas, kol nevėlu. Ka^l geriau 
pažinus savo klaidas ir kunigų 
veidmainystę, reikia stot į dar
bininkiškas organizacijas, ku

rios visuomet kovoja prieš vi
gas ’ ' sunkiausiame memente 
skriaudas ir geresnę ateitį, ir 
nurodo kelią išsiliuosavimui. 
Tad visi stokite į darbininkų 
partiją, A. L. D. L. Draugiją, 
kurios visuomet stovi sargybo
je darbininkų reikalų.

W. ž.

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto susirinki

mas bus utarninke, 16 rugsėjo, po 
num. 29 Endicott St. Pradžia 7:30 
vai. vakarė. Draugai, malonėkit at
silankyti, yra svarbių reikalų aptar
ti. P. T. L. 218-19

prasidės, :kaip tik kuopos susiWikw 
ųias ,bus užbaigtas. Kviečiam# at*w' 
ąilankyti -ir norinčius išrašyta j kuo
pą. Sekr. J. V; Stankevičius. 217-18

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Pagelba del Inkstų 
Ar Pūsles Įdegimo

Inkstų ar pūslės įdegimas pagimdo tankų 
kėlimus! naktį šlapintis, stoką miego ir atei
ną sveikatos silpnumą. Tas įdegimas yra pa
sėka atsiradusių dėlei konstipacijos nuodų, ir 
jei tuos nuodus pašalinti iš kūno, visi ne
smagumai išnyks. Nuga-Tone užveria savyj 
vaistus, kurie nugali konstipaciją ir tuo ap
valo sistemą nuo tų nešvarumų. Jis sude
rina ir sustiprina gyvybės Jėgas, priduoda 
jums geresnį apetitą, pagerina virškinimą 
ir leidžia jums gerą haktibs poilsį ir atsi
kelti ryte sustiprėjusiu ir atsigavusiu.

Nuga-Tone yra geras del senesnių žflgnių. 
kurie yra silpni ir nusikamavę, kaip Mr del 
jaunesnių metais, kurie yra pasenę prifš 
laiką. Nė vienas neturėtų nešti mšįįtus 
sveikatos naštą, kuomet jie gali gauti ttfluas 
geras pasekmes su Nuga-Tone. Visi- medici
nos pardavinėtojai pardavinėja Nuga-Tone. 
Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų jų stake, pa
prašykit jį užsakyti del jūs iš savo džiaberio.

nep 
jie 
sa- 
pa- 

kurie 
aukomis.

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y
M. Balchunas, Savininkas Tel.. Stagg 5938
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Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigerėjimu,-JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnes lietuviš
kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesni 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 
viršpaminetais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuoki!:

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas' ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos 

' Studijoje ir Mokinių Namuose
STUDIO

1763 Cropsey Avenue
Brooklyn, N. Y.

Telephone: BENsohhurst 6631

Telefonai: So. Boston 1662—1378

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nUo 9 ryto iki 

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

tės pas mus.
832 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.
• - i ■ ■ i.....................- ..........—-—-

LIETUVIS GRAB0R1US

NORINTIRJI GE
RIAUSIO PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NĄ. NULIO!)!- 
MO VALANDOJ 
SAUKITfiS PAS t

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
•t - . A'.- • ‘ f ,

i 162 Broadway
Rezidencija: 13 W< 3rd Street

SO. BOSTON, MASS
Tel.: So. Boston 0304-W

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI 
z67 DIVISION AVENUE, fj BROOKLYN, N. Y.

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

PARAŠĖ R. MIZARA

Išleido Dienraštis “Laisvė”

Knygelė nedidelė, bet kupina faktų, čia smulkme
niškai aprašyta Maldęno stebūklas, jo istorija ir tį
soki incidentai; čia telpa platus aprašymas apie pa
saulinius stebuklus: Liurdą, Aušros Vartus, Santos 
“paną Mariją,” etc. Be to, surašyta visa eilė įvai
rių net švenčiausių relikvijų, kuriomis “žmonės gy
doma,” stebuklai atlikinėjama.

Knygelėj “Ar Stebuklai Pagydo?” taip jau surink
ta visa eilė faktų, kaip Sovietų vyriausybė prikėlė iš 
grabų šventuosius ir stebuklinguosius, kurių lavonai 
“niekad nekirmijo ir nepuvo.” žodžiu tariant, ši 
knygelė tai neįkainuojamas kiekvienam darbininkui 
įrankis kovai prieš tamsą. '

64 Puslapių, Kaina 15 centų

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 kopijų, duosime po 
10 centų už kopiją. Kurie kartu su užsakymais prisius 
ir mokestj, tiem nerokuosime persiuntimo kaštų. Būkite 
ekonomiški, siųskite užmokestį kartu su užsakymais.

Tuoj aus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

LAISVE
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.



M. I. Pastabos ir Šlekaičio Atsakymas M. I TAI TIE ŠVELNŪS

CIGARAIRaudonąjį Artoją
VARDU

Mandelo

Juos Išdirba

STANLEY PAULnui
1035

Bell Phone, Poplar 7545

nurodymas klaidų gal del pašelpos prigulėti

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
10 SCHOLES STR. BROOKLYN, N.Y.

DR. H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J

Tel.: Midwood 6261

MALONAUS PASIMATYMO

5 Meto Plano Turą

Nelaimė Sovietų Ukrainoj WORLDS TOURISTS
ODESSA

Street or Avenue

Teldfohds: Algonquin 6656 Miestas State.

GERIAUSIA DUONA
SCHOLLS BAKING J.

Vienintelis Laikraštis Lie 
tuvių Kalba Visoj So- 

\ vietų Sąjungoj

atidėliojimo rašykite, telefonupkite arba yp&tiSkai kreipkitės

Įdomi kelionė skersai Sovietų Sąjungą- 
ūkius ir dirbtuves

Upnikelių kaimo (Jona
vos valse.) vieno gyventojo 
14 metų vaikas nežinia kur 
gavęs revolverį nušovė mir
tinai A. Jurevičiu, 8 metu

■per miestus ir kaimus
Maskvoje būsite laike lapkričio ptlrodos

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūšų duonų val
gydami sutaupysite pinigų, nes. nesirgsite; tai nereikės išmo- 
keti gydytojui. \ ,

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklynp ir apielįnkės, 
kaip į krautuves’ taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Te!.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

i ir orga 
nizavimu “veiklesniųjų” sklo-

Ir taip buvo

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

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

HAZLETON, Pa.—Rugs. 
11 cl. sustreikavo Hazletono 
Augštosios Mokyklos moki
niai. Jie užprotestavo prieš 
nukirtimą pietų laikotarpio 
iki 25 minučių. Streike^da
lyvavo 950 studentui

WASHINGTON, D. 
Nesenai Tarptautinis 
bininkų Apsigynimas 
siuntė prezidentui Hoove- 

telegramą, reikalauda
mas, kad jis sustabdytų de
portavimą draugų Serio ir 
Radekovičiaus. Abiem jiem 
grūmoja mirtis fašistų na
guose. Bet Hooveris neda
vė jokio atsakymo. Aiškus 
dalykas, kad jis nori, kad 
fašistai komunistus žudytų.

Rugsėjo 11 
d. gatvekaris nušoko nuo 
relių ir įbėgo į geležitike- 
lio tiltą. Nelaitnėje 8 už-

amžiaus. Užmušėjai issi- 
gandęs pabėgo miškan ir 
pasislėpė. Įvykio vieton 
tuojau nuvyko Kaunu .ap
skrities gydytojas dr. A. Pe
traitis ir padaręs skrodimą 
rado,' kad kulka išėjusi 
kiaurai per plaučius, širdį 
ir šonkaulius.

pastabas 
“Laisvėj” pirma, negu ištyrė 
pilnai dalyką ant vietos, vieti
nėse organizacijose. Juk bū
tų daug geriau pirma ištirti 
dalyką, kaip jis tikrai yra, ir 
tada, jei jau turi didelės svar
bos, rašyti apie ji, o ne—tai vi
sai palikti nuošaliai, ignoruoti 
kaip tokį reikalu, taip ir ypa
tų, kuri tokius kvailumus darė.1 

La- Dabar žaldokas parašė į laik
raštį, nors ir teisybę, nes ir 
pats Šlekaitis patvirtina, tik 
neprisipažindamas, jog jo bu
vo klaida. Šlekaitis šėlsta 
piktumu prieš žaldoką ir ant 
tų, kurie irgi nespjaudo ant 
Žaldoko kartu su Šlekaičiu. 
Čia vėl Šlekaitis rašo atsaky
mą, teisindamasis save ir vi
saip koliojasi ant žaldoko, net 
agituodamas “dėt antspaudas 
ž. ant sėdynės.” Tai ne nu
švietimas teisybės, o piemeniš
kas argumentavimas ir iš to 
jokios naudos nėra skaityto
jams. žaldokui reikėjo pirma 
pakelti tą klausimą A. L. D. L. 
D. 39 kuopos susirinkime, lai 
Šlekaitis būtų davęs paąiškini- 
mą, kodėl jis taip elgėsi, o tik 
tada jau rašyti į spaudą, jei 
verta.

Aš esu daugiau negu tikras, 
kad šis mano rašinys Šlekai
čiui nepatiks ir gal stengsis 
duoti tokį pat atsakymą, kaip 
ir žaldokui, bet nepaisau ir 
nepaisysiu, ir daugiau nevesiu 
jokios kritikos su žmonėmis, 
kurie niekad “neklysta,” o be 
klaidų negyvena, bet prie jų 
neprisipažįsta, žaldokas irgi 
tai gerai žino.

Vienas iš Trejybės, s.

savo atsakyme.
Ir tą viską Šlekaitis prisi

pažįsta, duodamas atsakymą 
žaldokui, tik neprisipažįsta, 
jog tai buvo jo užsispyrimas 
ir klaida. Dar labiau, tai Šle
kaitis neprisiima jokios kriti
kos nei pastabų,. nepaisant, 
kad didžiausia klaida daro, o

A. L. P. Kliubas įsigijo dau
giau rakandų. Kliuban, atei
na daug laikraščių. čia smagi 
užeiga ne tik nariams, bet ir 
pašaliečiai čia gana jaukiai 
jaučiasi. Čia, apart pasišnekė
jimų, lošimų, pasiskaitymų, 
galima pasivaišinti skania so
de .ir įvairios rūšies saldainiais, 
kurių yra net iš Lietuvos im
portuotų. Kliubo vieta—315 
Clinton St. J.

REDAKCIJOS PASTABA.— 
DisktihhdjĮainu klausimu ginčus 
“Laisvoje” uždarome, nes, 
kaip matyt, glite ai C^ukasi apie 
ypatų nuodėmėles, o visai ma
žai įjaliėČiaitia principiniai da
lykai. Atokias visai smulkias 
dratiįįy “htiodelnes” geriausia 
išgvildenti brganizačijų susi- 
rinkiiriubše, ktir draugai vienas 
kitą gerai žilio ir Žino vieni ki
tų riftbdėihės, b plačiai visuo
menė! tos vlsbs smulkmenos 
nėra labai svarbu. Vietoje 
polemikų, rašykite, draugai, iš 
klasių kovos Idukb.

' IŠVAŽIAVIMAS Spaliy (October) 15 dieną 
Laivu MAURETANIA ir Spaliy 25 d. Laivu EUROPA

vių tarpo bei nupuldyti visuo
menės akyse. Tai visai ne 
tiesa, tai tik įsivaizdinimas 
žmogaus, kuris bijosi bile ko
kios kritikos bei pastabų.

gavo porą drau
gų”..., tai reikštų, kad žal
dokas organizuoja sklokas. Bet 
kas tie “du draugai,” š. užty

lu Ji. Kodėl? Todėl, kad Šle
kaičiui nelabai būt smagu 

• įvardinus tuos “du draugu.” 
Taip jau Šlekaitis neužsigi

na, jog jis kalbėjo republiko- 
nų-fašistų kliube, kur ir jis, 
Š., priguli, tik neagitavo bal
suoti už Hooverį (tas buvo 
prezidento rinkimų laiku), 
bet jis kalbėjo to kliubo na
riams sekančiai (įsitėmykite, 
š. tuo laiku prigulėjo Komuni
stų Partijoj, dabar jis jau iš
bėgęs iš Partijos) :

“Draugai, jūs čion didžiu
moj darbininkai ir, kaipo bū
dami jais, turėtumėt žinot, už 
ką ‘votuot,’ aš negaliu jus 
mokint, nes jūs nesate maži 

^vaikai, o suaugę vyrai.” Tai 
buvo komunisto kalba darbi
ninkams! Ar ne, tai “puikiai” 
pasirodė? “Puikiau” negali 
būti! Ir ve kaip tą savo fa
šistams pasitarnavimą š. teisi-

liksiu nu-| Gegužio kliką.. Labai gerai, 
broli, kąd tu ten dirbai iš tik
ros sąžinės, kaipo susipratęs 
darbininkas. Bet ta garbėzne- 
gali užkavoti tavo griežtą nu
sistatymą Chicagos seimo rei
kalais. Uždyką teisinimasis, 
jog nebuvo pinigų padengimui 
lėšų ir už sugaištą laiką. Šle
kaitis gerai žino, bet užtyli, 
kad kelionei pinigų būtų buvę, 
jei jis būtų važiavęs, bet Šle
kaitis ne tik reikalavo kelionės 
lėšas padengti, bet ir užtikrin
ti iškalno po septynis dolerius 
už kiekvieną sugaištą dieną 
reikale seimo, nors nepaisant, 
kad daugelis delegatų važiavo 
net savo kaštais, negaudami 
net kelionės lėšų. Nieks Šle
kaičiui neužgynė reikalauti už 
sugaištą laiką, bet tai galėjo 
reikalauti ir sugrįžęs iš seimo, 
net ir daryti tam tikrus žings
nius sukėlimui pinigų tam rei
kalui. Bet argi Šlekaitis lei
dosi nors kalbėti apie tai ? 
Nieko panašaus. Jam dau
giau rūpėjo septyni doleriai į 
dieną, negu pats seimas ir jo 

’ svarba. Tai yra faktas, kurio 
Šlekaitis negali užsiginti, nes 
buvo siūloma trisdešimts dole
rių del kelionės, bet jis atsi
sakė imti be septynių dolerių 
j dieną iškalno.

Toliaug, kada Šlekaitis pa
matė, jog jam nieks iškalno 
neužtikrina tokios sumos pini
gų, tai jis ir atsisakė važiuoti, 
bet kad antras delegatas, Ge
nys, buvo aprūpintas /kuopos 
finansiniai, tai visgi Šlekaitis 
.užsimanė būti seiiiie, bet ki
taip nebuvo galiiiia, kaip tik 
per Genio galvą. Tbdel “veik
lesnieji draugai,” kaip krtd sa
ko pats Šlekaiti!?, stisibėgę nu
tarė, be kuopos stisirinkimo, 
sulaikyti Genį, o į jo vietą lai 
Šlekaitis važiuoja. Sti kokiu 
tikslu tai darė, gal tik tie 
“veiklieji” Šle’kaičio draugai 
težino. Bet Genys su tų “veik
liųjų draugų” tokitto tarimu 
nesiskaitė, o būdamas išrinktas, mušta ir 50 SUŽČlSta

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti. '

Kurie dar nepažįstate mūs, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

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

A.', F. STANKUS
GRABORHJ8-UNDERTAKER

Sulig 
taipgi ... 
me, kaipo užsakymus (orderius)

Apmokėta laivakortė, gelžkeliaų viešbučiai, valais ir vizos. J?en- 
kių javaičių kelionė iš New Yorko Į New Yorką, vadovybėje < 

World’s Tourists.

Apmokėta važiavimas laivais, gelžkeliais, nakvynės viešbučiuose, 
valgis, vizos.; Septynių savaičių kelionė, .is New Yorko' i New 

Yorką, vadovybėje Wolrd’s Tourists.

farmoje. Suvažiavo visas tu
zinas automobilių, suvežė di
delį būrį žmonių, kurie, pasi
skirstę būreliais, smagiai leido 
laiką: pašnekesiais, lošimais, 
žaidimais. Buvo ir bėgimo 
lenktynės su laimėjimais.

A. Mainionis ir V. Tinkūnai- 
tė grojo šokius, o išvažiavimo 
dalyviai gerai pasismagino, 
pašoko.

kuopos delegatu ir visukuom 
aprūpintas, nuvažiavo į seimą, 
palikdamas Šlekaitį reikalauti 
septynių dolerių į dieną. O A- L- p- Kliubo Išvažiavimas 
kada Genys taip pasielgė, tai i 7 d- rugsėjo įvyko A. L. B. 
“veiklieji draugai” leido viso- Kliubo išvažiavimas J. Strolio 

Ikių paskalų, kad Genys nu
važiavo net be mandato. Pats 
S. L. A. 143 kuopos" pirminin
kas, .net pasibažinęs tikrino, 
jog nepasirašė niekad ant 
mandatų, ir rengėsi Genį kry- 
žiavoti jam sugrįžus iš seimo, 
bet nusvilo nagus, nabagai. 
Pasirodė, kad pirmininkas, gal 
būdamas “girtas,” pasirašė ir 
pamiršo.

Tai ve kur ta visa paslaptis 
to pakelto Šlekaičio klausimo 
bei norėjimas pravaryti įneši
mą, kad Genį papeikti už ne
siskaitymą su “veikliųjų drau
gų nutarimu.” Bet kada Ge
nys parodė Šlekaičio mandatą, 
kuris radosi pas Genį, ant ku
rio buvo pasirašyta kuopos 
pirmininko, tai ne tik nupuolė 
Šlekaičio įnešimas, nei nepa
remtas; bet nusikorė ir “veik
lesniųjų” nosys. Bet Šlekaitis,

PREZIDENTAS HOOVE 
RIS TYLI

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją, ^^irmiauš antrašas

“Laisvės” No. 185 M. ž. pa
rašė pastabas, kurios -paliete 
Šlekaitį, už ką pastarasis labai 
supyko ant žaldoko. Jei ž. 
būt parašęs taip, kaip aiškina
si pats š., tai viskas būtų gerai, 
bet kadangi ž. biskelį iškreipė 
paties dalyko tikrenybę, tai š. 
jaučiasi labai apšmeižtu ir del 
to jis “protestuoja” “L.” No. 
212, tik blogumas su jo “pro
testu” tame, kad jis pats pa
tvirtina ž. žodžius, tik švelnes- 
nėj formoj ir kitokiais žo
džiais. Dar labiau, tai vieton 
A duoti atsakymą žaldokui, 
vai jis jį šmeižia, net ragina 
serantoniečius pridėti “ant
spaudą prie tokio organizato
riaus sędynės. . . ” Bet už ką? 
Ir tęsia:

“Kolei M. ž. tik pakampė
mis šnypštė prieš mane, tai aš 
nekreipiau atydos, bet kaip 
tik gavo dar porą draugų, nu
sistačiusių prieš mane ir suda
rė pilną trejybę, tai tada išėjo i 
viešai per spaudą, manyda-| 
mas mane nupuldyt plačios vi
suomenės akyse.” čia reikė
tų pastebėti draugui Šlekai
čiui, kad ] 
nepuldo žmogų, bet mokina. ;

Toliaus, pagal Š. pasakymą: įjos vistiek susipratusiam dar- 
“kaip tik gavo porą drau- įbininkui neapsimoka prigulėti.

Na, jei jau, daleiskim sau, pri
gulėti del pašelpos, tai visgi 
neverta aktyviai dalyvauti to turi būt jo teisybė. Juk tan- 
kliubo vėikime, o Šlekaitis, imas eiti per Genio galvą į sei- 
kaip tyčia, visados užsiėmęs mą niekuo nepateisinamas, tik 
kliubo reikalais. Ir jei kas Š. 'ypatišku užsispyrimu 
primena, tai baisiai pyksta ‘
jog tai ypatiškas užsipuolimas, ikos prieš ypatą. Ir taip buvo, 
kad Šlekaitį išėsti iš progresy- tą pripažįsta ir pats Šlekaitis,

vienok, kada žaldokas paraše 
į laikraštį, tai jau virto di
džiausiu šmeižtu, nors tai ir 
gryna tiesa.

Dabar M. žaldoko klaida.
Toliau Šlekaitis teisinasi M. žaldokas padarė klaidą ru

delei įnešimo papeikti Genį šydamas minėtas 
S. L. A. kuopos susirinkime. 
Tai ir antras iš eilės Šlekaičio 
prisipažinimas prie klaidos; 
tik, žinoma, jis tos klaidos ne
prisiima, sako, tai šmeižtas. 
Ir duodamas žaldokui atsaky
mą, teisina save, kiek, tik gali, 
,bet faktų neparodo savo pa
teisinimui; jis pįro ju.£s prasi
lenkia, bi tik; <p$ĮaiĮyti kitą 
kaltu, o save< 
biausia, tai’ Šlekaitis nori pa- 
•teisinti save akyse Baltimorės

“Mat, jų likslas' buvo, kad |seimo buvusių delegatų, nes jis 
kaip tik aš pradėsiu kalbėti už vyriškai prieš
komunistus 
švilptas, o gal ir apdaužytas.” 
Bet š. juos “apgavo”—jis ne
kalbėjo už komunistus. Taip jis 
aiškinosi frakcijos susirinki
me, pasirodžius “Tėvynėj” 
aprašymui to susirinkimo. 
Reiškia, geriau pataikauti fa
šistams, o ne pasirodyti esant 
komunistu ir būti nušvilptu, 
nes tai didelė sarmata.

Žinoma, nieks Šlekaitį ne
siuntė eiti ir kalbėti republiko- 
nų kliube už komunistinius 
kandidatus į prezidentus/ bet 
jei Š. matė, jog jam nėra pro
gos kalbėti už darbininkų kla
sės kandidatus, tai nereikėjo 
išlysti, lyg Pilypui iš kanapių 
ir pataikaujančiai kalbėti fa
šistams. Juk niekas Š. nega
lėjo priversti kalbėti, jei tik 
jis būt nenorėjęs. Gi teisintis 
taip, kaip, Šlekaitis teisinasi, 
kad jis nekalbėjo už republi- 
konus, /o tik republikonams, 
kliubo/ nariams, kaipo darbi- 
ninkaihs, tai nevykęs pasiteisi
nimas, o tik dar labiau Šlekai
tį r/lumaskuoja. Taipgi lygint 
savo kalbą, pasakytą kliubo na
riams darbininkams su mūs 
kalbėtojų kalbomis, kada jie 
atsistoja ant estrados ir kalba 
į įvairių pažiūrų darbininkus, 
kaipo komunistai kalbėtojai, ir 
kalba iš komunistinio taškare- 
gio, Šlekaitį nei biskį nepatei
sina, bet dar toliau nustumia 
nuo darbininkų į netikslų pa
tarnavimą fašistams ir viso
kiems kapitalistiniams lioka
jams. Juk žodžiai, pasakyti 
Š. to kliubo nariams: “...tu
rėtumėt žinot, už -ką ‘votuot,’ 
aš negaliu jus mokint, nes jūs 
nesate maži vaikai, o suaugę 
vyrai,” kaip tik ir davė su
prasti tiems tamsiems darbi
ninkams, kliubo nariams, jog 
jie turi balsuoti už republiko- 
nus, nes pats kliubas yra re- 
publikoniškas ir kiekvienas 
kliubo narys privalo laike rin
kimų balsuoti tik už rėpubli- 
konus, o nieką daugiau. Gi

Padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų. Vidurys 'vien 
tik iš importuotų tabakų.

Kaina po 10c ir Daugiau
IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

175 Fifth AVe., New York City 
Parduodame laivakortes į visas pasaulio dalis

• kada atsistoja komunistiniai 
i kalbėtojai ant estrados, tai ne- 
i paisant iš kokių pažiūrų ir nu

sistatymo susidaro publika, ir
• kam patinka, ar ne, jie kalba 

kaipo komunistai ir aiškina 
komunistinius principus ir ko
munistų rolę darbininkų klasės 

'judėjime. Dar man niekad ne
teko girdėti, kad komunistas 
kalbėtojas būtų atsistojęs 
prieš palšąją darbininkų mi
nią ir sakęs: jūs ne maži vai
kai, o'suaugę vyrai, todėl aš 
jus negaliu mokinti. O Šlekai
tis kaip tik taip pasielgė ir dar 
drįsta save teisinti ir šaukti, 
jog žaldokas jį*apšmeižė, pa
rašydamas pastabas.

žemiau pakalbėsiu ir apie 
žaldoko paklaidas, padarytas 
tose jo pastabose.

Dar, tenka pasakyti, kad pil
nai klasiniai susipratusiam 
darbininkui, kokiuo skaitosi ir 
Š., ne vieta prigulėti tokiame 
irepublikonų-fašistų kliube.
j Juk tas kliubas pilnoj kontro-įapie tai visai nei neprisimena į 
lėj aršiausių fašistų bei fašis
tiniai sukvailintų ir alkoholyj 
paskendusių gaivalu. Na, o

' ' ' " ' ‘ ‘ ' i? Pa-
• šelpą gauna labai mažą, ir del

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kur) malonIMt 
mah prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti. k

Vardas -——------- — _____ _______________________________ ——

bLbalznnr- Ir laldojn nutnirqtlcm 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa- 
Larnaviino ir ai ieni< iciinĄ, nuiiOaipio 
valandoje 4aukitZ« paa mane. Paa mane 
galite Rauti lotua ant viaokių kapiniu ktro- 
geriauaiose vietoee ir ni iotoą kain^.

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

nuo naujų metų pradėjo eiti du 
“RAUDONASIS ARTOJAS’ 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemes ūkio kolektyvizaciją ir 

kartu per savaitę.
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj. <
“RAUDONASIS ARTOJAS’ 
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma- 

. ‘ žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS’ 
palaiko ,plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni- 

[ mą kapitalistinėse šalyse ir ko
vą ųž savo klasės reikalus.

Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau- 

, doną jį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenume- 
revoliuciniais įvykiais visame 
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti pet “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.” 
KAINUOJA METAMS: 

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k. 
Užsienyje........... ...... 2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia ęjųsti: 

Minsk, UI. K. Marksu 14, 
Red. Lit. Gaz.

“RAUDONASIS ARTOJAS”

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. . Už 76e ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

Aptiekorius
6102 Grand Avenue 
(Kumpa* Clermont Avanaa) 
MASPETH, L. L, N. T. 
Telephone, Juniper 17M

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plači# 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanūolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daiig rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

f. URBONAS,
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

Už NEPAPRASTAI ŽEMĄ KAINĄ
NEPAPRASTAI PUIKI KELIONĖ



Mesi 
t taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių, 

kartą reikalaujant, kreipkitės:

t ■ 
L
I

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nant, kad sudėtines šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

'A M**

i®į
L

Puslapis Šeštas 1 Šeštadienis, Ėugs. 13, 1
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Parašams Rinkti Laikas Pratęstas, bet Reikia Sukrusti
Keturioliktame rinkimų distrikte dar trūksta 700 pilie

čių parašų, reikalingų, kad Komunistų Partijos kandida
tai galėtų būt įdėti į rinkimų blankas. Šis šeštadienis ir 
sekmadienio priešpietis turi būt pašvęstas pasmarkintam 
parašų rinkimui. Ne tik Komunistų Partijos nariai, bet 
ir visi sąmoningi darbininkai yra šaukiami į tą darbą. 
Reikalingas žinias ir blankas galite gauti “Laisvės” raš
tinėje bei komunistų šeštos Sekcijos centre, 68 Whipple 
St., prie Broadway, Brook lyne..

Buvo pranešama, kad parašų rinkimas užsibaigia su 
sekmadieniu, rugsėjo 14 d. Dabar Partija pailgina laiką 
iki sekančio šeštadienio, rugsėjo 20 d. Bet šiaip ar taip, 
negali būt gaišuojama. Turime sukrusti, kad visi mūsų 
kandidatai būtų oficialiai įdėti į rinkimų surašus. Nes 
jeigu jie nebūtų įdėti į balotą, tatai pakenktų mūsų pro
pagandai ir veikimui darbininkų miniose priešrinkiminiu 
laikotarpiu. ' . 1

Visi susipratę darbininkai ir darbininkės, todėl, yra 
šaukiami padvigubinton talkon—sėkmingai užbaigti para
šų rinkimą.

Gražus Pasaulis Poniai 
Majorienei, bet Kitaip 
Atrodo Darbininkėms

Augščiausia Valdžia Eina 
su Bravoriniais. !
Blaivybės Agentais

Būdamas blaivybės adminis
tratorium, Maurice Campbell 
atstatė penkiolika agentų, ku
rie padėjo bravorams dirbti ir 
šmugeliuoti alkoholinį alų. A- 
gentų nusikaltimas aiškiausias, 
bet Washingtono valdžia visus 
juos, apart dviejų, priėmė at
gal į blaivybės vykdymo tar
nybą. Taip rašo pats M. Camp
bell New Yorko Worlde.

Finansų ministeris

Eagle Paišelių Kompanija 
New Yorke rengiasi nukirst 
10 nuošimčių uždarbį savo 
darbininkams. Ketvirtadienį 

1 prieš tos kompanijos dirbtuvę 
įvyko didokas darbininkų mi
tingas, kur kalbėjo drg. J. 
Louis Engdahl, komunistų kan
didatas į N. Y. valstijos leite
nantus gubernatorius šiuose 
rinkimuose. Be kitko, jis sa
kė paišelių darbininkams, kad 
kompanija nori panaudot de
mokratų įsteigtą “nemokamą
jį” darbų suradimo biurą. Tas 
biuras, kaip žinoma, siuntinė
ja bedarbius skebaut į darbus, 
iš kurių būna atstatomi pir
mesni da^binjnkai, kaipo “per- 
bmngus.q ;t>rg.j Engdahl nu
rodė, jog komunistų vadovau
jama^ Bedarbių Taryba pasi
stengs, kad ši paišelių kompa
nija negalėtų pasinaudot 
streiklaužiškais patarnavimais 
minimo darbo biurė.

Darbo Unijų Vienybės Lyga 
organizuoja 
Kompanijos 
streiką, jeigu 
dės kapoti 
kad jie buvo pranešę savo dar
bininkams.

1 IMPERIAL 
BARBER COLLEGE

Mes Mokiname Barberiauti 
ir moterų plaukus kirpti. Pilnas 
kursas $25. Ateikite ir persitikrin
kite pas mumis. Lietuvis instrukto
rius. , x j

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
612—10th Ave., New York, N. Y.

217-42

SUSIRINKIMAI

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA du Storai, 14 šei

mynų name; -prie kiekvieno ištoro 
yra po 5 kambarius. Vienam ‘store 
yra bučernė ir grosernė, o nuo spa
lio mėnesio tas storas bus tuščias. 
Biznis buvo per 15 metų. Tat ge
ram biznieriui puiki proga paranda- 
voti. Antras Storas tame pačiame 
name tinkamas kriaučių, šiaučių ar
ba bile kokiam bizniui. Del plates
nių žinių kreipkitės laišku arba ypa- 
tiškai. J. Cepinskas, 21 E. 19th St., 
Bayonne, N. J. 218-23

Telephone, Stagg 1910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

Eagle Paišelių 
darbininkus į 

fabrikantai pra- 
uždarbius, kaip

BROOKLYN, N. Y.
A. P. L. A. 22 kuopos susirinkimas 

bus panedėlį, 15 rugsėjo, “Laisvės” 
svetainėj, 8 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit ir naujų atsiVeskit. Turim 
svarbių reikalą aptarti. A. Baltai- i 
tis. 21.7-18

REIKALAVIMAI
REIKALINGI lietuviai būti nariais 

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

217-22

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius Čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI KAM REIKALINGAS karpenteris- 
staliorius budavojimui naujų namų 

ir pataisymui senų, tai kreipkitės 
pas mus. Mes ne tik budavojam 
naujus ir pataisom senus namus, bet 
ir uždedam naujus stogus ir ir pa
taisom senus, Darbą atliekam gerai 
ir pigiai. J. Sem, 475 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. TeL, Stagg 4118;

215-26.

----------  —■    r į . r_ T -Y.-Tr-—-----
"į ■"* . 1 *’ I /

PAJIEŠKAU draugo Stepono Mali
nausko. Jis seniau yra gyvenęs

Binghamtone, paskui Detroite ir Am
sterdame, o dabar nežinia kur. Jis 
pats, ar kas iš jo pažįstamų, kurie 
žino jo adresą, atsiliepkite. Svarbu. 
Būsiu dėkingas. Jonas Vaicekauskas, 
48 Mygatt St., Binghamton, N. Y. 
—-Ą-------------------------------- --------—-
P.A /IEŠKAU draugės Genovaitės Žu- 

-‘,uskiūtė,s po vyru Turauskienė.
8 . fietai atgal gyveno Girardville, 
Pa., o vėliau nusipirko savo namą ki
tame miestelyje. Jieško Paulina 
Ukeliūtė. Meldžiu atsišaukti arba . nuwmjvj.
kas žinote malonėkit pranešti seka- | žastis—esu nevedęs, v. n^.iwmx

mu adresu: P. Leikienč, 92 Hemlock ant ūkės gyventi. Taigi sutinku mai- 
St., Brooklyn, N. Y.

Sugrįžo iš Europos pati New 
Yorko majoro Walkerio. Jinai 
sako, kad pasaulis gražus ir 
smagus. Del bedarbės jai gal
vos neskauda. Jos vyras gau
na $40,000 metinės algos. Tuo 
tarpu šimtus tūkstančių bedar
bių mieste ėda badas, skurdas 
ir rūpesčiai. Darbininkėm mo
terim pasaulis irgi kitaip atro
do, negu poniai majorienei. To
dėl jos organizuojasi į bedar
bių ir c1* 1— 
merginų konferenciją, kuri į- 
vyks New Yorke, rugsėjo 20 
d. Jos vieta ir valanda bus 
paskiau pranešta. Konferen
cijos tikslas—susiorganizuoti 
ir stoti talkon komunistams ir 
Darbo Unijų Vienybės Lygai 
už pensijas bedarbėm mote
rim ir vyram, už septynių va
landų darbo dieną, penkių die
nų darbo savaitę, už bedarbių 
kūdikių* maitinimą /miesto lė
šomis, ir kampanijai už Ko- ^ux^u o.m-
munistų Partijos kandidatus į I tam tūkstančių bedarbiųkita 
įvairias valdvietes šiuose rin
kimuose.

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo kuopos ir moterys iš 
įvairių kitų darbininkiškų or
ganizacijų, iš dirbtuvinių ko
mitetų ir unijų turi išrinkti ir 
pasiųsti savo delegates į mi
nimą konferenciją.

Mellon
dirbančiųjų moterų ir yra irgi bravorininkas; jo glo-

boję randasi, tačiaus, vykdy
mas blaivybės įstatymo. < 
ma dasiprotėt, koks gali 
iš jo “vykdytojas.”

Gali- 
’ būt

Ka Reiškia Tas Milionas 
Dolerių Bedarbiams?

New Yorko valdyba Skiria 
milioną dolerių 1931 metams 
delei bedarbių sušelpimo. Vie
na, tai juokingai maža suma 
pinigų ' kokiem keturiem1 širh^-

gi, Šmugeliški valdininkai pa
sistengs nužįsti didelę ir 1 to 
miliono dalį, s^vo naudai. ■' ' •’ < 

Jie randa pinigų paskirti 
penkis milionus dolerių dau
giau policijos išlaidoms; pa
siskirti pusę milrono * daugiau 
algų sau į metus; majorui 
Walkeriui prie $25,000 dar 
pridėti $15,000 metams; įvai
riems komisionieriams pakelti 
algas 10 ir 15 tūkstančių. O 
didžiai bedarbių masei—tiktai 
milionas į metus. Komunistai 
reikalauja bent $60,00(),000 
tuojautinei bedarbių paramai.

Kairioji Maisto Unija 
Laimėjo i 7 Valandas 

Kairioji Maisto Darbininkų 
Industrinė Unija po septynių 
valandų streiko, trečiadienį, 
laimėjo kovą nrieš European 
Kafeteriją,. 317 E. 13th St., 
New Yorke. Tapo pripažinta 
unija, pridėta uždarbio ir su
trumpinta darbo diena.

Tęsiasi streikas prieš vaisių 
ir daržovių . marketą po num. 
8615-—20th Avė., Brooklyne. 
Keturiems : areštuotiems strei- 
kieriams Gates Ave. teismo 

prasišalino. Nes jis buvo šau-pelsel^s Pasa^e_ pamokslą, ra- 
kiamas liudyti prieš kitus di- gindamas eiti i sinagogą (žy
delius valdininkus, kaipo graf-I^.U bažnyčią); jeigu jie suniks 
terius. Ar tik nepabijojo, kad iSinagogoj pasimelsti, tai ųs

F.

Dinees Teisėjas {tariamas 
Dideliame Grafte

Tebeina jieškojimas J. 
Craterio, augščiausio miestinio
teismo teisėjo, kuris nežinia 
kur dingo virš mėnuo laiko at
gal. Užvakar atidaryta viena
me banke teisėjo Craterio sau
gos (safety) dėžutė, ir joje su
rado $75,000 vertės visokiais 
pelningais Šerais ir bonais.! 
Pradedama tyrinėjimas, ko
kiais būdais jis gavo tokią di
delę sumą pinigų pirkti toms 
vertės popieroms.

Buvo pasklydę gandai, kad 
jis būsiąs kur gengsterių nu- 
žydytas. Dabar eina prane
šimai, kad pabėgęs su kokia 
tai kernos rūšies, bet gražia 
aktore. Gal jis jautėsi, kaip 
katinas pieną paliejęs, todėl ir j 
prasįšalino.

Kaliniai prie Miesto 
Darby Newarke

NEWARK, N. J.—Miesto 
valdžia tik jieško kabliukų, 
kad galėtų areštuot darbinin
kus ir statyt juos prie miesti
nių darbų beveik veltui dirbti, 
kaipo kalinius. Pavyzdžiui, 
dabar yra daromas parkas ties 
High St. ir Springfield Ave., 
kur pastatyta darban 25 kali
niai. Juos sergsti sargybiniai, 
atstatę šautuvus ir versdami 
katorginiai prakaituot; o šiems 
kalniams darbininkams mies
tas moka po 50 centų į dieną. 
Tuo tarpu Newarke randasi 
virš 75,000 darbininkų be dar
bo. Nė bedarbius valdžia ima 
darban, bet kalinius. Politi
kieriai, kurie rėkia prieš prą- 
manytus , “kalinių darbo pro
duktus” Sovietų Sąjungoj , ir 
reikalauja sustabdyt visokių 
dirbinių įvežimą iš Sovietų į 
Ameriką, kaipo “vergų dąr- 
bo.,’’, tai 'patys, kur tik gali, 
stato kalinius į vietą “laisvų” 
darbininkų, ir šitaip “riša” be
darbės klausimą. (

Valdonai visomis pusėmis 
švilpia žmonių sumokėtus pi
nigus, o darbininkams “neiš
tenka” apmokėti; gaudo strei
kierius, bedarbius, demon
strantus, darbininkų organiza
toriuj ir, kaip vergus, stato 
į miestinius darbus, po šautu
vų vamzdžiais.

Tatai turėtų minėti darbi
ninkai zir bedarbiai rinkimų 
dienoje ir savo balsais paremti 
Komunistų Partijos kandida
tus, kurie vieni tik atstovauja 
ir gina darbo žmonių reikalus.

Tūkstantinis Ex-Kareiviy 
Mitingas Prieš Karą

Nei vienas kapitalistų laik
raštis nepranešė apie masinį 
ex-kareivių mitingų, kuriame 
dalyvavo virš tūkstantis, rug
sėjo 8 d., ant 2nd Avė. ir 10th 
St., New Yorke. Tie būvę ka
reiviai skelbia griežtą kovą 
prieš naujai ruošiamą imperi
alistinį karą. Tai nesmagi bur
žuazijai žinia.' 1

pats neįsįpainiotų ?

Atidėjimas Sovietų 
Draugų Demonstracijos

Sovietų Sąjungos Draugų 
demonstracija tapo nukelta į
rugsėjo 28 d. Kurie turėjote 
pirkę tam tikietus į New Star 
Casino, E. 107th St., dabar 
juos išsimainykite raštinėje 
Friends of the Soviet Union, 
799 Broadway, New Yorke.

Gubernatorius Roosevelt
Surištas su Šmugeliu

Teisme atsidūrė Lisman ir 
Kompanija, kaipo prigavikai, 
kurie jau keli metai prigavin- 
gais šėrais vilioja iš žmonių 
pinigus. Dabartinis valstijos 
gubernatorius Fr. Roosevelt 
buvo tos kompanijos direkto
rius iki 1928 metų.

paleisiąs juos be bausmės. Ka
dangi jie atsisakė, tai1 teisėjas 
juos palaikė tolesniam teisynui.

Geltonieji Amerikos Darbo 
Federacijos vadai išėmė in- 
džionjcšiną prieš streikierius 
I. Gross’o Vaisių Marketo, 
1570 Westchester 
Streikui vadovauja 
Maisto Darbininkų Industrinė 
Unija. Nors - indžionkšinas 
grūmoja bausmėmis sulig įsta
tymu paragrafo 600, tačiaus 
marketas kasdien, skaitlingai 
streikierių pikietuojamas.

Radio Biznio Pelnai
NEW YORK.—Amerikos Ra- 

dio Korporacija praneša, jog 
per paskutinius tris mėnesius 
jinai turėjo $1,409,299 pelno. 
Tarp radio dąrbininkų-irgi di
džiausia bedarbė; bedarbiai 
badu vaduojasi,4 o fabrikąrttai 
savo pelnus milionais tebe- 
skaito;

Avenue, 
kairioji

VEIDO GRAŽUMAS
ROJAUS VEIDO GROŽY
BES LAŠAI ir naujai išras
tas Muilas tik už vieną do
lerį! ši nuolaida tik ant 30 
dienų. Kurie pasiskubinsit, 
sučėdysit $L25. > t •

Tikrą naturališką veidui gra
žumą suteikia tik Rojaus 
Veido Grožybės Lašai su 

Naujai Išrastu Muilu.
Siųskit doleri registruotam laiške 
arba money orderį, šiuo antrašu:

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

Vardas ______
No. ir gatvė____
Miestas ir valst._.

Jau Trys Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

“RYTOJUS” 
pilnas žinią apie Argentinos

REAL ESTATE: Namai, Žemė 
PARSIDUODA farma: 80 akrų že

mės, prie gero kelio ir vandenio, 
4 mylios j rytus nuo Fountain, Mich., 
lietuvių kolonijoj. Pardavimo prie- 

’ ;s, o vienas nenoriu 
lant ūkės gyventi. Taigi sutinku mai- I nyti ant miesto nuosavybės. Del 
kainos susitaikinsime. A. Razgūnas, 
357 W. Fulton St., Grand Rapids, 
Mich. . 217-19

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

J LIETUVIS DENTIŠTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spindutių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmušamo Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens. ’
229-231 LEONARD ST 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

PARDAVIMAI
PROGA FOTOGRAFAMS
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ STU- 

dija Mahanoy City, Pa. Studija 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- 
daujanti tuo bizniu, kreipkitės be 

1 i atidėliojimo sekančiu adresu: 
J I MAHANOY CITY STUDIO

205 E. Centre St., Mahanoy City, Pa.
204-30

IrJis 
visos Pietų Amerikos darbininkų gy
venimą; telpa daug gražių eiliaraščių 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant 
gražios popieros spausdinamas. 
Kiekvienas Amerikos lietuvis darbi
ninkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipažins su 
savo klasės brolių reikalais tolimoj į 
Pietų Amerikoj. .

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik------ $3; Pusei___ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami ant 
“RYTOJAUS” vardo ir adreso.

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

Argentina

Z * ’ ■ ” 1 ■ 1 ■

< : - SKELBIMAS: ' J
Šiuomi prapešu visuomenei, 

joge! buvusis Restaurantas po 
numeriu 802 Washington St., 
Rugpjūčio (August) 4 d. likos 
perkraustytas po numeriu 763 
Washington St., New York,

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

■—Savininkai—
POVILAS SAMULĖNAS 

ir
VINCENTA RIBOKIENė

Restaurantas atda-

Nufotografuoja ir 
numaliuvoja vlao- 
Ic i u s paveikslui 
[vairiomis i p a I- 
romii. Atnaujina 
senui ir krajavui 
ir sudaro su 
userikoniškaii.

TELEFONAS! 
TRIANGLE 1460

Kreipkitės < 1 u o 
adresui

JONAS STOKES
178 Bridge SU C. Brooklyn, N. Y.

TeL, Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

' I V f <

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza)

BROOKLYN, N. Y,
VALANDOS: j

Nuo 9 ryte iki 6 po pietą-
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

65-02 Grand Aye., Maspeth, L. I.
Tel.: Junipet 6776

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

1

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
tęmobilius ir karietas yeselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

UŽ PRIEINAMAS KAINAS
Mes parduodam visokius muzikalius instru
mentus, kaip RADIOS ir su Gramafonais prie 
Radio, ir rekordus ir pianams Roles. Taipgi 
Smuikas, Gitaras, Rusiškas Balalaikas ir ki
tus visus pučiamus ir spaudomus instru
mentus už Cach arba Credit. Pataisom ir 
sutūnijam. Prisiunčiam į namus.

\ x JONAS B. AMBROZAHTS
and \5t.. Brooklyn, N. Y.
J Telephone, Stagg 6533

——— —.

TeL, 0783 Stagg

J. LeVANDA
■ >; Į.LJ *1*1 j 1 u ■ i 

(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

■7V1

Telephones Stagg 4409 1

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

i » (UNDERTAKER)^

< t: /

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

1KB
e:

M

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas ap
daras dieną ir. naktį. Darbą 
atlieku • gertu. Reikele ki 
kites pas mane, o patarna 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

g VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių O 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natural; vidurių malipią. Nereikia virint, o tik 

I sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 
I mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu

siems. Kaina........................................................60c, per paštą 65c

Kiekvieną

229

KUNDROTO APTIEKA
. I i j * • '

x P. J. KUNDROTĄ, Savininkas
Bedford Avenue Brooklyn* N. Y.

Kamp. N. 4-tos gatvės TeL, Greenpoint 2017-2360-8514

Iškirpkit, šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.

lOdOEO*Kn tvr

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
JR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Šįmet turime geriausios ir vėliau

sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyti, 
o mes patarnausime kuogeriausia\ ’

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00
Nudažom žilus plaukus ir sugar- 

biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET
# Prie Lorimer St, Šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y.
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