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KRISLAI
Baksas ant Burdo.
Lietuvos Kalėjimai.
Sunkus Veikimas.
Chinų Raudonoji Armija.

Rašo Valstiečio Sūmcs

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Riverside, N. J., gyvuoja A. 
L.D.L.D. 142-ra kuopa. Nuo 
seniau Prūseikos pasekėjai gyr- 
rėsi, kad tai jų krepastis, bet 
apsiriko. 142-ros kuopos drau
gai eina su komunistiniu judė
jimu. Tiktai jatužijada nu- 
maršavo kontr-revoliucijos ke
liu.

Kuopa turėjo baksą, kurį 
naudodavo savo piknikuose gė
rimų šaldymui. Jis buvo pas 
vieną sklokininką. Ir kada 
kuopa pareikalavo nuo jų grą
žinti kuopai nuosavybę, tai 
Prūseikos pasekėjai pareiškė: 
“Pas jus yra kuopos iždas, o 
pas mus baksas.“ Baksas kuo
pai atsiėjo $55.00. Bet tai ne 
viskas. Nesurasdami kitokio bū
do pateisinimui savo bjauraus 
darbo, pareikalavo nuo kuopos 
$43.00 neva už laikymą pas 
juos kuopos archyvo, 
kos leitenantas- sako:
site už laikymą archyvo 
1925 metų, 15 d. vasario, 
gausite bakso!”

EX-KAREIVIU MARŠA VIMO WASHING- 
TONAN IDĖJA PLEČIASI PO AMERIKA

Su netikėtu greitumu po [vaišinti juos švinu, 
visa 
tarpe

Prūsei-
Nemokė- 

nuo 
ne-

ko-Lietuvos kalėjimai pilni 
vingų darbininkų ir valstiečių. 
Sąlygos yra baisiai sunkios: 
nulatinis kankinimas, prastas 
maistas ir persekiojimas. Ame
rikoj esančios darbininkų orga
nizacijos, ypatingai ALDLD 
gauna daug nuo kalinių laiškų 
su prašymu pasiųsti kaliniams 
knygų. Mes jas siunčiame, bet 
klausimas, kaip jas įleidžia Lie
tuvos darbininkų neprieteliai! 
Daugelis knygų, siųstų knygy
nams ir kitoms “apšvietos” 
įstaigoms, sugrįžo atgal. Fa
šistai neleidžia Lietuvon net to
kios knygos, kaip “Caro Kalė
jimuos,“ kurioje yra rašoma 
tiktai apie caro kalėjimus. ’^Ma
tomai, Lietuvoje daugelis buvu
sių caro budelių yra dideliais 
viršininkais.

Štai 
Ameriką prasiplėtė Į kodėl valdžia iki šiol spėkos 

eks-kareivių idėja prieš juos nevartojo. Bet 
maršavimo į Washingtoną, tegul tik tie eks-kareiviai 
kad pareikalauti atmokėji- nepasitrauks iš Washingto- 
mo bonų. Iš visų miestų ir Į no, kol negaus bonų atmo- 
valstijų skaitlingi būriai be-1 keti. Pamatysite, kaip 
darbių buvusių kareivių ar- į greitai jie paragaus tų pa- 
ba jau išmaršavę ir randasi čių kulkų, kuriomis jie bu- 
kelyje, arba rengiasi trauk- vo priversti laike karo žū
ti link Washington© ir pri
spirti Hooverio valdžią prie darbininkus, kad apgynus 
sienos. Visur tuos karei- Amerikos Wall Stryto ban- 
vius sekioja policija ir uos-'kierių interesus.
to, ar neužuos komunizmo --------
dvasios jų tarpe.

Darbininkai, kurie buvo CAMDENO 
pasiųsti Francijon “ginti i CAMDEN, N. J. — Pen- 
demokratiją,” dabar atsidū- ki šimtai eks-kareivių iš- 
rė bedarbių ir baduolių ei- maršavo iš čia į Washing- 
lėse. Jie reikalauja pašai-i toną.
pos. Nelabai paranku Hoo- sulaikyti, bet jų pastangos 
verio valdžiai tuojaus pa- buvo veltui.

dyti nekaltus kitų šalių

500 IšMARšAVO Iš

Politikieriai bandė

VOKIETIJOS SOCIAIDEMOKR. PARDA- 
VIKA1 LIEJA KROKODILIAUS AŠARAS

SUBANKRUTAVO
DIDELĖ ANGLIES 
KOMPANIJA

BALTIMORE, Md.
Valdžios resyveriai paėmė 
Consolidated Coal kompani
ją, kuri buvo verta $83,524,- 
000, turėjo daug kasyklų 
įvairiose valstijose. ..

NICARAGUOS 
SUKILĖLIAI ESĄ 
SUMUŠTI

MANAGUA. — Valdžia 
skelbia, kad šalę El Sauce 
mūšyje su sandiniečiais su
kilėliais, pastarieji likę su
mušti. Vienas jų užmuštas 
ir keletas sužeista.

Fašistai Puola ir Socia
listus Darbininkus

VIENA/ Austrija. —

JAPONIJOS PREMJERAS SAITO GRŪMOJA S. SĄJUNGAI; 
IMPERIALISTINIAIjPLEŠIKAl REIKALAUJA, KAD DARBI
NINKŲ TĖVYNE BE KOVOS ATIDUOTU SAVO TERITORIJA
Sov. Raud. Armijos Organas Sako, Kad Si- Tarptautinis Kongresas 
kiras Gali Būti Militaristams Tik Kapi
nes, Jeigu Jie Padarytų Užpuolimą

Prieš Karo Pavojų

New Yorko Darbininkų Demonstracija Prieš Japonijos Im
perialistus Įvyks Šiandien, Birželio 4 d., 12 Valandą; Su
sirinkimas Prasidės Ant Kampo Broad ir South Sts.; Gin
kime Sovietų Sąjungą ir Chinijos Liaudį

PARYŽIUS. — Po inicia- 
tyva rašytojų Romain Rol
land ir Henri Barbusse ta
po suorganizuotas tarptau
tinis laikinas komitetas 
prieš karą. Šiš komitetas 
sušauks tarptautinį prieš
karinį kongresą Genevoje

Vienas draugas iš Philadel- 
phijos rašo, kad jis nedirba 
jau 3 metai laiko. Jis sako: 
“Mes gauname tiktai $3.00 į sa
vaitę iš miesto ir iš tų pinigų 
turime gyventi šeši asmenys. 
Negaliu niekur * nuvažiuoti ir 
sunku labai veikti.“ Ir tai yra 
labai daug mūsų draugų bei 
draugių tokiame padėjime. Jie 
pegali net į susirinkimus bei ki
tokius darbininkų suėjimus nu
vykti.

manifeste prižada “energin
gai kovoti prieš naują val
džią.” O ta valdžia yra Hin- 
denburgo valdžia. Gi tik 
kelios savaitės tam atgal ši
tie patys '■ socialdemokratai 
pardavikai rėmė *»šitą( Hin- 
denburgą ir jo kruviną dik
tatūrą!

Šita socialdemokratų “ko
va” prieš naują Hindenbur- 
go kabinetą bus tik dar vie-

BERLIN.—Vokietijos So
cialdemokratų Partijos or
ganas “Vorwaerts” nuliūdu
siai mini Hindenburgo pa
sielgimą su Brueningo ka
binetu. Primena Hinden- 
burgui, kad socialdemokra
tai vadai galvą už jį guldė, 
agitavo už jį rinkimuose, 
keikė, niekino ir šmeižė ko
munistus, kurie šaukė dar
bininkus nepasitikėti kaize
rio bernu, bet, girdi, dabar na jų veidmainyste. Pama
tu mus suvylei!

Gi Socialdemokratų Par
tijos Pild. Komitetas savo Vokietijos darbininkus.

tysime, jie .susiuostys su 
junkeriais ir išvien smaugs

Suprantama, kitaip yra su 
Prūseikos pasekėjais. Jo Bur- 
kės, Yatužiai, Deguliai, Kutrai 
ir eilė reakcinių biznierių turi 
ištekliaus trankytis iš vieno 
miesto j kitą. Jiems nedatek- 
liaus nėra, nes jie turtingi biz
nieriai, 
pės 
lai!

John L. Lewis ant
Kelių Prieš Valdžią

Nia, ir, mat, jiems rū- 
darbininkų klasės reika-

Chinijos vėl ateina 
imperialistų bernai

žinių, 
sumu-būk

šė chinų Raudonąją Armiją. 
Tai jau ne pirmoji ir ne pas
kutinė “antis.“ Visada, kada 
tiktai Raudonoji Armija plie
kia imperialistų bernus, tai jie 
prasimano apie komunistų pra
laimėjimus. Gali būti Raudo
nosios Armijos kovose ir laiki
nų nepasisekimų, bet, abelnai, 
jos pergalės vis didėja, nes ją 
sudaro darbininkai ir kovingi 
valstiečiai, kurių ji reikalus ir

1

WASHINGTON.—Jung
tinės Angliakasių Unijos 
reakcinis prezidentas John 
L. Lewis pasirodė prieš se
nato komisiją ir reikalavo, 
kad valdžia paimtų savo 
kontrolėn kasyklas. Revo
liucinė Nacionalė Angliaka
sių Unija priešinga šitam 
skymui, nes tas tik reikštų 
uždėjimą ant mainierių 
sprando suvienytos kapita
listų klasės letenos,

“Auksiniai Kalnai”
valstiečiai, kurių ji reikalus 
gina.

Bjauri Bausmė Prieš 
Bulgarijos Komunistus

NEW YORK. — čionai 
Acme Teatre, ant 14th St., 
rodomi Sovietų judžiai 
“Golden Mountains.” Vei
kalą parašė ir sulošė patys 
darbininkai. Parodo Rau
donojo Putilovo darbinin
kų kovas dar 1914 metais. 
Veikalas vertas pamatymo.

SOFIA, Bulgarija. — 
Kruvinoji valdžia nuteisė 
dešimts komunistų ilgiems 
metams kalėjiman. Jie bu
vo kaltinami užlaikyme 
slaptos komunistinės spaus
tuvės. Trys draugai nutei
sti po septynis metus ir še
šis mėnesius kalėti, du ant kad tenai birželio 2 d. siau- 
puspenktų metų, o kiti pen- te baisios audros, kuriose 
ki ant aštuoniolikos mene-1 žuvo 90 žmonių, daug su
siu. ' _ žeista.

AUDROSE ŽUVO 80 
ŽMONIŲ

LONDON. — Gautas 
pranešimas iš Rumunijos,

Fa
šistai terorizuoja ne tik ko
munistus, bet taip pat ei
linius narius Socialistų Par
tijos. Štai birželio 2 d. mie
ste Graz fašistai padarė 
užpuolimą ant socialistų 
darbininkų susirinkimo. Mū
šis buvo atkaklus ir 
50 žmonių sužeista.

Francijos Valdžia 
Persekioja Ateivius

apie

TOKYO, Japonija. — Ja
ponijos valdžios premjeras 

I Saito padarė grūmojantį 
pareiškimą prieš Sovietų 
Sąjungą. Jisai begėdiškai 
reikalauja, kad Sovietų Są
junga nesimobilizuotų Sibi
re gynimui savo teritorijos. 
Vadinasi, tegul Sovietai 
miega, o Japonija, kuri jau 
turi virš šimto tūkstančių 
kareivių armiją Mandžuri- 
joj, padarys ginkluotą už
puolimą ir užgrobs Sibirą.

Juk Sibiras neprieina prie 
Japonijos teritorijos. Tuo 
būdu Raudonoji Armija ne
gali užpulti ant Japonijos. 
Kaip diena tas aišku. Gi

PARYŽIUS. — Francijos Japonija yra užgrobus Man- 
valdžia nuoširdžiai globoja džuriją, svetimą kraštą, ir 
rusus baltagvardiečius, bet laiko sukoncentravus galin- 
bjauriausiai persekioja at- gą armiją prie pat Sovietų 
eivius darbininkus. Iki šiol rubežiaus.
jau penki šimtairevoliuci- gitas Saito pareiškimas ir 
nių darbininkų išdeportuo- reikalavimas yra niekas

Valdžia grūmoja išde- daugiau, kaip naujas Japo- 
- _ . 1 visiems, kurie nįjos imperialistų ž 7 t
dėsis prie' Francijos darbi- prješ. darbininkų tėvynę.

ta.
portavimu visiems, kurie

ninku kovų.

Šitas Saito pareiškimas ir 
; yra niekas

nijos imperialistų žygis

Ne Tiek Galva, Kiek Pil
vas Nusako Veiksmus'

PHILADELPHIA, Pa. —; 
Dr. Harrington kritikuoja! 
psichoanalisto Freudo teori-

JAPONIJA LAIMĖJUS 
MŪŠĮ

HARBIN. — Japonijos 
i kariuomenė sumušus chinus 
ir užgrobus miestą Hailun. 
Paėmimas šio miesto atida-

MASKVA. — Sovietų Są
jungos Raudonosios Armi
jos organas “Raudonoji

NEW YORK. — šian- 
dien, birželio 4 d., New Yor
ko revoliuciniai darbinin
kai rengia protesto demon
straciją prieš Japonijos im
perialistus. Demonstracija

Į tą laikiną komitetą, ap
art šių dviejų rašytojų, įei
na dar našlė Sun Yat-Sen, 
Maksimas Gorkis, profeso- 

jrius Einstein, amerikonai 
Upton Sinclair, Thedore 
Dreiser, John Dos Passos ir

prasidės 12-tą vai. dieną. visa ei]| kit kapitalistinio 
Darbininkai pirmiausia su
sirinks ant kampo Broad ir Į 
South Sts. ir paskui mar- i 
šuos linkui Whitehall ir 
Broad Sts., kur randasi Ja
ponijos konsulatas.

Brooklyno ir New Yorko 
lietuviai darbininkai ir dar
bininkes privalo skaitlingai 
dalyvauti šioje demonstra
cijoje prieš Japonijos plėši-

karo priešų.

ĮVAIRIOS ŽINUTES
ČionaiFerol, Ispanija.

policija pašovė keturis žmo
nes. Du iš jų yra streikie- 
riai, o du šiaip žmonės.

kus, kurie grūmoja uždegi- phladelphia, Pa. —- Dr7* 
m u pasaulio nauju kapita-į £)onaidson tvirtina, kad 

'žmogaus -gabumai, išsilavi- 
protesto nimas ir t. t. pareina ne nuo;

t ~ e kiekybės bei kokybės sme- 
Ginkite Sovietų Sąjungą jgenų, ale nuo sudėties žmo- 

ir Chinijos liaudį nuo impe- gaus kraujo.

listiniu karu.
Dėkitės prie 

prieš naują karą!

rialistinių plėšikų!

BANKŲ BIZNIS 
SUMAŽĖJO

NEW YORK. — Palygi-' 
nūs su pereitų metų ta pa-Į 

žvaigždė” perspėja Japoni- čia savaite, šiemet New1

ją apie žmogaus protinį ro Hulan-Hailun gelžkelį
. ^reu(^as sRaip jap0nij0S karinių jėgų 

galvojęs: Žmogaus galvoje kilnojimo Iki šiol šis ge-l\ T susikuopia visokių geismų, W;nL^_ hnvn (darbminfaj.

veiksmą. Freudas šitaip del Japonijos karinių j ėgli

kiekybės bei kokybės sme-

Jis tyrinėji
mą darė ant žiurkės ir at
rado, kad jos smegenų ce
lių skaičius nesikeičia, vi
suomet vienodas. Tas pats 
esą ir su žmogaus smegenių 
mis.

Tarrytown, N. Y. — Roc- 
jos plėšikus nuo karinių žy- Yorko bankų apyvarta bei I kefellerio namai apsaugoti 
gių prieš darbininkų tėvy-.biznis buvo mažesnis ant JsPeciale policija. Tas plu-

.................................. 55.9 nuoš. Tas parodo, kok- 
sai audringas krizis purto 
Amerikos kapitalizmo fi
nansines tvirtoves.

nę. Raudonoji Armija gins 
Sovietų Sibirą nuo užpuoli
kų. Šitame apsigynimo ka
re Sovietai gaus paramą ir 

j užuojautą viso pasaulio
ležinkelis buvo chinų parti-i

, . i . i ir t. t., j za rankose,
kurie paskui pradeda verz- ; ____________
tis tam tikrose formose ir!
štai mes turime žmogaus Hindenburgas Nepaisys 
keistus veiksmus, užsilaiky- R j Pritarimo 
mus, protines ligas” ir ,t. t. ° _____
Harrington tvirtina, 1 jog iBERLYN_ _ Kalbanla> 

kad Hindenburgas nesitiki 
gauti didžiumos, reichstage 
už naują kabinetai Jo pla
nai esą tokie: i. Sušauks 
reichstagą, - perstatys., jam 
naują kabinetą ir paskelbs 
reichstagą paleistu, išvaiky
tu. Tuo būdu- nebus duota 
reichstagui progos pasisa
kyti už, ar prieš Papeną ir 
jo kolegas.

tai klaidinga teorija. Jįs 
nurodo, kad žmogaus kūno 
įvairios ligos, visokį nenor
malumai pagimdo keistus, 
protinius veiksmus. Kitais 
žodžiais, kalta ne tiek žmo
gaus galva, kiek pilvas!

ATŠAUKĖ LEIDIMĄ DEL 
FOSTERIO PRAKALBŲ

MINNEAPOLIS, Min. — 
Buvo paimta ir leidimas 
gauta laikyti masinį susirin
kimą, kuriame kalbės d. Fo
ster is, North High ‘School 
auditoriume. Bet valdžia 
leidimą atšahkė ir susirinki
mas birželio 6 d. tur^s įvyk-

iBERLYN.

. Tas plu- 
tokratas bijo.

“Sovietinis Sibiras,” pa
reiškia ‘Raudonoji žvaigž
dė,” “gali būt tik kapinės 
militaristams.”

Washington. — Atstovų 
buto teismų komisija užgy- 
rė bilių, pagal kurį ateity
je žmonių “kidnaperiai” bus 
'baudžiami mirčia.

Kaunas. — Klaipėdos gu
bernatorium tapo paskirtas 
Vytautas Gylys, ištikimas 
Smetonos šuo. Jis iki šiol ? 
buvo Smetonos konsulu' 
Londone. I

HOOVERIO VALDŽIA RUOŠIA DIRVĄ 
SUDAUŽYMUI EX-KAR. PROTESTO

WASHINGTON. — Hoo- 
verio valdžia ir policija vis 
smarkiau nervuojasi. Apie 
du tūkstančiai eks-kareivių 
jau pribuvo, o dar keli tūk
stančiai ketina atmaršuoti 
iš visų' Amerikos kampų. 
Manoma, kad už kelių die
nų jau bus suplaukę iki pen- rioms grupėms komanduoja 
kių tūkstančių.

Associated Press sako, 
kad Hooverio valdžia, pra- 

HILO, Hawaii. — Jau- dėjo tyrinėjimą, kokia jėga 
L _ I'___ tuos eks-kareivius čia su-

vių maršavimą. Tas yra 
atvirai skelbiama, tai nėra 
jokia paslaptis. Ir tai bū
tų gerai, jeigu visi atmar- 
šavę į Washingtona eks-ka- 
reiviai būtų po komunistų 
vadovybe. Bet, deja, ir gai
la, kad to nėra. Kai ku-

DU JAUNUOLIAI ĮŠOKO 
Į VULKANO NASRUS

nuolis William . Nunes ir
Margaret Enos nušoko į šaukė. Ogi pavykę surasti, 
Kilauea vulkano nasrus ir jog tai yra komunistų dar- 

ti trijose svetainėse. Tikima- žuvo. Sakoma, kad Nunes bas. Baisus išradimas! 
si, kad visos trys svetainės privertė savo meilužę baigtibus užpildytos. □

Žinoma, kad komunistai 
gyvenimą šitaip tragiškai, pilniausiai remia eks-karei- mis.

reakcinis elementas, kuris 
dirba išvieno su valdžia 
prieš eks-kareivių darbinin
kų interesus. Bet valdžios 
šauks mas “komunizmas” 
parodo, kad ji rengiasi eks- 
kareivius pavaišinti buožė
mis, ir, jeigu to neužtenks, 
švinu ir gazinėmis bombo-

.i i

• t ■

Šiauliai. — Elektra už
mušė darbininką Kazį Rai
lą. Velionis paliko žmoną 
ir du vaikučiu.

Šiauliai. — Ir ponai turi 
bėdų. Štai pono Maršalkos, 
kalė nukando pono Ubeiko 
šuniukui uodegą. Ubeika 
patraukė Maršalką teisman. 
O policija turi darbo tyri
nėdama, kokiais išrokavi- ", 
mais poniška kalė poniškam 
šuniui uodegą nukando!

London. — MacDonaldo 
valdžia ketinanti suteikti 
balsavimo teisę del 36,000,- 
000 Indijos gyventojų. Tai 
tebus 14 nuoš. gyventojų, 
turinčių teisę balsuoti.

Kansas City 
las Fries tvirtina, 
žmogiškiausias žmonių žu
dymo būdas laike karo yra 
nuodingi gazai.

Genero- 
kad
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būtų išardyti šeimos 
pagrindai, kad įsigalėtų prole
tarų diktaįūr#.' Tačiau dėl 
Rusijos vidaus tvarkos ir da
romų didelių bandymų mes vi
sai neturime sielotis. Atmin
kime kad* tarptautinės politi
kos plotmėje Lietuvos .santi- 
kiai su SSSR nuo pat Mask
vos sutarties pasirašymo . yra 
draugingi. Jau vien dėl to [Visa jų energija buvo nau-1 “kairumu

Į facto,”,,, Let ir “de't jure”, I
\ fDaV' ViėūAš žingsnis—ir 'jau f 

"į abkže, >.. |

i k j i i r t A i t i i t t 'i t i i • ■

ĮDOMUMAI

APŽVALGA
tinių mūsų užjūrio emigran
tai pernai atsiuntė į Lietuvą
32.7 mil. lt. sumai. Iš šitos 
sumos pašto perlaidomis atėjo 
—10 mil. lt., per bankus —
21.7 mil. It. ir laiškuose bei 
siuntiniuose vienas mil. litų.

i . . Tenka pastebėti, kad pasku
tiniais metais siuntiniai suma
žėjo. Būtent, 192s) m. gauta. 
46,3 mil. lt., 1^30 m.- 
mil. lt. ir pernai—:

1 ; i f

Reiškia, Amerikos lietu
viai i 
pasiunčia Lietuvon. Iš prie- 
žastięs krizio siuntiniai žy- j 
miai sumažėjo, tačiaus dar 
vis milionai litų pasiunčia
ma. Amerikiečiai lietuviai, 
pasiųsdami savo giminėms 
milionus litų, tuo pačiu sy
kiu suteikia pal’amą ir fa
šistiniams valdonams, kurie 
krauna ant Lietuvos darbo j 
masių pečių krizio naštą,

Nori, Kad Lietuviai Darbinin
kai Ištikimai Vergautų

Brooktyno fašistų “Vie
nybė” (No. 64) rašo: 

I 
Associated Press praneša, 

kad Buenos Aires, Argentinoj 
konservų fabrike keli lietuviai 
ir lenkai komunistai bando iš
šaukti streiką...

Tenka labai apgailėti, kad 
šiam akte įveltas lietuvių var-1 
das. Tas elementas, kaip ma
tome, suloš labai žalingą rolę 
Pietų Amerikos lietuvių išeivi
jai, kaip jis sulošė šiaurės Am
erikos lietuviams...

Kadangi su jų veikimu su
rištas lietuvių vardas, tai ar
gentiniečių neapykanta išsilies 
visiems, be išimties Argenti
nos lietuviams. Argentiniečiai, 
taip kaip ir šiaurės Amerikos 
gyventojai, įsivaizduos, kad 
lietuvių tauta, tai yra peštu
kų, maištininkų, nenuoramų 
tauta.,.
Reiškia, Brooklyno fašis

tų “Vienybė” nori, kad lie- Į Nebegali Meluot Apie 
tuviai darbininkai, kur jie ’ Sovietu Sąjungą

• nebūtų, Pietų Amerikoj ari 
Šiaurės Amerikoj, visur bū
tų nuolankūs alginiai ver- atkreipia viso1 pasaulio do
gai, kad jie neprotestuotu, Darbo masės kapita- 
kad jie nei žodelio nesaky- listinėse šalyse pradeda ne- 
tų prieš kapitalistų atakas betikėti kapitalistinės spau-

• • BURŽUAZIJOS AGENTAI
■ • • i ( i------ 7—rr----- \ sekėjų šiuo laiku yra dar-
Kėli metai atįdl p.p. Balt-i Ve kam jie šiandien tar-. bminkų, kurie turi būt at-- 

rnšhičm vadovaujami “kai- 'nauia’ sklrtl nuo burzuazijoš agen- į
ti” pusėtinai siųarkavo.’i Nuo tos! dienos, kdip tik W.2!. itrauk^į ^r^as Albertas Operti

’• _ Lavo JudeJiman- lie ‘dubininkai j nupiešė amerikinio admiro-
pradėjo kovą ^aF nepermato, kur jų va-j0 Roberto E. Peary pa-

munis nedera su nepasiti^ejL dojama prieš komunistus,;prieš komunistus, jie pata- ^ai e.ma’ /Lems teikia fak-;veikslą ant jo kelinių. Iki
... agentais, ta^ įrodyti.^ Kaip juvo pp. !kokio‘ -u0^inR0 aitrumo da-

kuri jų nusakymu esanti jis sykio jie dangstėsi km- aru^^g j eina buržujiniai artistai,

rieji” pusėtinai snąarkavo. I ’!
Jie ir savo laikrąštį leido, 'p.p. Baltrušaičiai SU savo- - - > ..... ,, - -

mu žiūrėti į jų duodamas m- prješ Darbininkų Partiją, po buržuazijos
formacijas apie didžiulius so
cialistinės statybos tižsimoji-

’ mus. ’ „
kad tai, ką gali daryti neri-, J 
botus ganitos' turtus bei ištek
lius turinti Rtisija, kitarą kra- į 
štui tuojhu būtų neišvengiama. 
pražūtis.'1 '.i - s : !
Fašistai, nebegalėdami to- 

liaus pasakoti Lietuvos gy
ventojams/ būk iš sovietinės Jų partijūkė kojas Užvertė, Baltrušaičiai. Pirmose sa 
tvarkos -niekti ger|o :

perdešini, komunistai—jnie- rumu, paskui —j.. į . . ; peraesmi, Komunistai-—-me- rumu, pasnui— . .. . . ,. .
regU “k.daugiau,1 kaip tiktai kurnu; dabar jau tautišku- komunistinin

7 JL f | z
Centristai.' Jie buvo ir šavo mu. Dar vienas žingsnis ir 

-----4—l __ jau fašistųi abaze.

KOKTUS DIDVYRIO 
GARBltilM^S

dai eina. Jiems reikia ant jo kpĮinil}. Įki
Lokio juokingo aitrumo da
bina buržujiniai artistai, 

i judeji- b e g a r b indami. didvyrius! 
man įtraukta ir “kairiųjų” Mat, tomis kelinėmis admi- 
kaipo organizuota grupė rolas Peary dėvėjo, kada

, >• taiP pat Peikia jis 1909 m. per ledynus da-
v-. . p. i/.. -i, * i Naujieji komunistų puoli-j padaryti ir dabar su Pru- įsivarė iki šiaurinio poliaus

i 11. i •' į a j u I3utkuSj |seikos ir Ko. pasekėjais, j (žemės “ašies” galo). Ke- 
Šiuo laiku1 1 ovganiziiotos i Strazdas ir Ko.—daro di- Tuoš buržuazijos agentus lionėje, beje, su admirolu

“kairiųjų^’ grupės1 jau nėra, dėsnius žingsnius, negu pp Pruseikas, [buvo ir jo pati, kuri'tada 
į. Vardą 

. nuo tai davė'jai gražų:'“Ahnig- 
darbininkų utinių, į patį fa- hito,” kas eskimosų kalboj 

kuriame reiškia “Sniego Kūdikis.” 
jiems ir vieta, braidžioti. 
Bet suklaidintus darbinin- 

, 'buržuaziniai laikraščiai tuo- kus reikia nuo jų atliuo- 
vadaii pp. [jaus' pruseikinius pas veiki- suoti.

e___ nėra jų'or^amlkūš taipgi'sutiliūš-(Vo 1 atsiskyrimo dienęse jie stumti kuo toliausia
m.—37^3 Rtisijdj; kaip“ 'kad iki įsidl ko. Goresni eleriiėntūi ąti-; jau šaukiasi ,■ policijos pagel- darbininkų minių, į pj 

32,7 mil. lt. pasakojo, dabar bandų Lie-1grįžo į komunistinį judiįji- jbos^ kovai prieš ■ komunistus. Išistinį dumblyną.

—Baltrušaičius, .. .. ....
Butkus, Strazdus — turime 'pagimdė dukterį. 

’ ’ * , nuo tai davė'jai gražų

___ __ ~ J  -  ______________-J -J - Cz V J . I w I * k? W ALUAAkJ Uito* tol 

jtuvos darbo mases įtikinti, ;mą. . Liko tiktai keletas pa- Fašistų “Vienybė”, socialfa-i ji 
Ikad tokia tvarka negalima įsiurlakų, kurie beveik nie-įšistų “Naujienos” ir kiti

iĮę0 judėjime nereiškia. ,
n

nemažą sumą pinigų . Lietuv • Girdi «niekas
ftnta I .mrnvnn < la nvio- I . , 7 . „ . , ...[Lietuvoj to nenori. Žino-1 Tų “kairiųjų

(ma, kad to nenori Lietuvos Į Baltrušaičiai šiandien jau|no pripažino ne tik “de 
parazitų klasė. Bet sovie
tinei tvarkai' pradeda pri-

bendrai su socialfašistais ir į 
x x i fašistais darbuojasi. Ponia | 

tarti vis platesnės ir plates- (Baltrušaitienė socialfašis-; 
nes Lietuvos darbo masės,'tams ir fašistams lekcijas i 
nes jom šiandien puikų pa-j duoda. Jinai surengia savo ! Minoru Sait Japonijos 
vyzd; rodo Sovietų Sąjunga, [sunaus pagerbimui bankie- iministeriu pirmininLs ir 

(kur nėra bedarbes, kur ne- tą, kurj atidaromu fasisti- ;užslenk| ‘eiįal ministeri 
Ira skurdo, kur kiekvienas mu himnu. Baltrušaitis !išleido’raštišką‘pareiškimą

ĮVAIRŪS DALYKAI

7

J. Gasiunas.

Grupė garsių tyrinėtojų 
šiaurės ir pietų polių kra
štų buvo pasistatydinę na
mą New Yorke, kur sudėjo 
jsavo kelionių paveikslus, 
Ižemlapius, užrašus, įvairius 
■geografiniai astronominius 
[įrankius ir t. t. Bet namas

sė duotų tuojautinę tinka--yra skolingas porą šimtų
mą pašalpą ir įvestų bed ir-Rūkstančių dolerių pirmo ir 
bių apdraudą. i antro morgičių, ir jį už taii antro morgičių, ir jį už tai

’pasiims Manhattan Life lu
pa- France Kompanija. Tiek 
va_[pas kapitalistus yra prak- 
p,e_ tiškos pagarbos mokslo vy-

masių pečių Krizio naštą, „vvpnimo sunkumas naiki volkasi naskui Raltmšaitie-1 uu pareisKiuią,lupdami įvairius mokesčius, sunKumas nalk‘- velkasi paskui Balti usaitie- |kuriame jis sako> kad visiš.
T . ; . . . ■ . nv- . - kai nėra jokio karo pavo-------- - Lietuvoj komunizmui Pateko man j rankaą la- • . Tnnnniins ir So

Ml !• M I . I • plėstis yra dirva; jis plečia- pelis, kurj “išleido Lietuvių < . ąnnir,„.AO r;o oaV„ ... . « - .....-l *— • - - - ■ F F vietų Sąjungos. Jis sako, darbiams su x d. liepos. rams ir jų įstaigoms, jeigu
|kad Sovietų Sąjunga turi Nuo vajaug pradžiog - -----------

vietų Sąjungos. Jis sako, j

Amerikos Legionas 
skelbė, kad jis užbaigia 
jų del darbų j ieškojimo 
darbiams su 1 <

Šiandien Sovietu Sąjunga
tvarką ’įsteigus Lietuvoj 
darbo masių gyvenimas pa
gerės. -3

ant darbininkų: prieš algų doš melams, inįlo, ka«l So- 
’ ’• ’ ' bloginimą vieĮų Sąjunga žengią pir-

t. o kad joj ekonominė pa-
kapojimą, prieš 1 
darbo sąlygų ir t. t.

Bet lietuviai darbininkai,
myn,. Kad j 

■. dėtis daug

kaįP. Šia-uies Amerikoj, taip įvairūs Sovietų Sa- 
ir Pietų Amerikoj, jau is sa
vo skaudaus patyrimo labai !
puikiai žino, kad darbinin
kai stoja ir turi stoti į kovą 
ne del kokio pasitenkinimo, 
bet del būtino reikalo. Jei-

t gu Buenos Aires mieste 
konservų fabrike keli lietu
viai ir lenkai bando iššaukti 
streiką, tai jie tą daro ne 
del to; kad tas jiems labai 
patiktų, bet jie tą daro del 
to, kad tame fabrike yra 
bjaurus darbininkų išnaudo-' 
jimas, nežmoniškos darbo

v sąlygos ir mažas atlygini- 
\ mas už sunkų darbą, kad 

•darbininkai vos pusbadžiai 
gali pragyventi. Mes tik 
galimę pagirti tuos lietuvius 
darbininkus ųž jų drąsą ir 
pasiryžimą organizuoti ne
žmoniškai išnaudojamus al- 
ginius vergus į kovą už ge
resnį gyvenimą.

Tokiu niekinimu kovingų
jų Argentinos lietuvių dar
bininkų “Vienybės” fašistai 
parode savo bjaurų reakci
nį nusistatymą prieš darbi
ninkui; iie aiškiai pasirodo 
(Jarbininkų priešais. Ir dar
bininkai turi jiems skelbti 
griežtą kovą.

geresne, negu
buržuazinėse šalyse. Jau

Iš

jungos priešai nebegali me
luoti apie Sovietų Sąjungą, 
kaip pirmiaus melavo.

Daug visokių melagysčių 
prirašė ir Lietuvos fašisti
nė buržuazinė spauda. Bet Isu 50 draugų, 
dabar mato, kad nebegali to- 
liaus meluoti. Todėl smeto
ninių fašistų organas “Lie
tuvos Aidas” (No. 109) da
bar jau rašo:

Negalima klaidinti visuome
nės, paduodant tik komunistų 
priešininkų surinktas informa
cijas,—reikia, kad ji pati pri
prastų pelus nuo grūdų at
skirti, kad mokėtų pati įver
tinti, kas yra teigiama ir kas 
neigiama.

&
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Mažiau Pasiwia Pinigu 
Lietuvon

Lietuvos klerikalų laikra^ 
štiš' ^Mūsų Rytojus” seka
mai rašo apie amerikiečių 
Jietuylij/ siuntimą pinigų 
Lietuvon:

Gyvenantieji užjūriuose lie- 
tuvįąį kasmet atsiunčia į Lie
tuvą savo gįtniąęms ir pąžįs- 
tamįęms ne/nąžas pinigų su- 
rnaį payrate doyąnų, pašalpų 
ir t. t. Tokių piniginių sįųh-

Ir sovietinę Spaustuvė (Baltrušai.čio)
savo lėšomis, . aukaudama!. TQnnri:4nc fo4cl-n r . . . .Lietuvių Kambario, nau-. ‘. į 3® .teįST no 15 d., iki dabar jis, bend- tiesioginio bei apeiuo-
dai ’ Pradžioj- to lapelio p. ^ntravimą kareivįu Toli.
Baltrušaitis saukia: .n . Rytuose.”’ Bet So-

“Lietuvių Kambarys J
Pittsburgh’o U n i v ersiteto I 
naujam; nąm,e bus tai ,pa7 
minkias Lietuvos.” Kokiėš 
Lietuvos? Gal darbininkiš- 

'kos? ' Visai ' Tai <bus 
paminklas fašistinės -Lietu
vos, paturėjimui fašistines 
valdžios. Įrengimui to kam
bario dekoracijos būsią da
romos Lietuvoj. Fašistiniai 
artistai darbuosis. Lietuvos 
atstovybė darbą prižiūrės. 
Todėl Baltrušaitis savo la
pely šaukia:

“Taigi visi statykim tą 
nepaprastą paminklą, dėkim

Naujienos
Patersono 34 Ypatos Atva

žiuoja į “Laisvės” Pikniką! 
Jau Pardavė 38 T kietus, Ža

da Daugiau Parduoti 
Skaitykim jų pačių laišką: 
“Gerbiami Draugai! Jau 

pardavėme 38 “Laisvės” pik
niko tikietus. Mes lengvai par
duosime 50 ir busas atvažiuos 

. Tik turime pa
žymėti, kad ne sklokihinkai 
atvažiuos, ale nuoširdūs ko
munistinio judėjimo 
Tai matote, kas dedasi Pater- 
sone, kur skloka gyrėsi, kad 
jie čia visus lietuvius turi su 
savim. I 
kų mes nepaisome, mes mo-

_ ... i -r-j-----v i—..........---------
rėmėjai. į auRas> kas kiek išgalim

Lietuva, rodos, irgi prisi
dės.” Vadinasi, Smetona ir-visus lietuvius imi su . .vi . . i-.. • . u

Susmukusių sklokinin- S1 pasižada pi įsidėti pliekto

, vasa- tie kapitalistai iš to nemato

rai su Amerikos. Darbo Fe-’P^amo P^no.
deracija ir Nacionalių Gar-i 
'sintojų Sąjunga, “suradęs”; 
darbo del 850,026 bedarbių. 
Bet kokie tie darbai buvo ir

vietų Sąjunga labai gerai, 
žino, kad Japonijos impe- 
rialistus ir jų agentus rei-1 “
kia spręsti ne pagal jų kai-1 1
bas, bet pagal jų darbus. O i 
jų darbai rodo, kad jie visu ; 
įsiutimu rengiasi prie ata- j 
kos ant Sovietų Sąjungos, i 
Kad savo karinius planus ] 
pridengti, jie dažnai veid-. 
imainiškai kalba apie “tai 
ka.”

ŽVĖRIŲ KENTĖJIMAI 
NELAISVĖJE

Austrijos rašytojas Felix 
Saltern artimai- tyrinėjo pa
pročius žvėrių, laikomų zo
ologijos daržuose; tuo pasi
remdamas parašė knygą 
“Miesto Raistas.” Jis labai 
užjaučia žvėris nelaisvius. 
Be kitko, pasakoja apie po
rą iš Borneo atgabentų bež
džionių orang-utangų. Po
rai tu beždžionių atsirado 
kūdikis. Tėvas orang-utan-

dalykas. Aišku, kad didžiu
ma tų darbų buvo tik laiki^ 

<ni. Iš to vajaus buvo dau- 
jgiau blofo, negu naudos be
darbiams. Iš pradžios Le
giono vadai blofino, kad tuo 
.būdu sugrąžinsią Amerikoj 
i“gerbuvį.” Girdi, jie suras 
•darbų del 1,000,000 bedar- 

„ r r . ... [bin; dalykai pradės susi-Senato taip vadinamas ;tvarkyti) ir greitu laiku vgl 
bus “prosperity.” BeLda-]--------- ------------- &-----
bar pats Legiono vadas įgas jį net perdaug mylėjo; 
Henry L. Stevens pareiškė: pasiėmė į rankas, prisi- 
Mūsų patyrimas tame va- spaudė ir neleidžia net pa- 

j mums parodė, kad pir- žįsti. Kūdikis išalkęs, bet 
ma, u gali būt daugiau I tėvas nesupranta. Kad at- 
darbo, bile kokio nuolatinu- imt kūdikį iš tėvo, prisiėjo 
mo laipsnio, turi būt prade- orang-utangą pavaišint ba- 
ta vajus atgaivinimui pre- manomis, užtaisytomis mig- 

L” Reiškia,'dančiais “veronalo” milte-

ekonomijos pravedimo ko- 
mitetas^siūlo nukapoti vi
siems valdžios^tarnauto- 
jams algas ant lO nuošim
čių. Esą, tuo būdu valdži
sutaupintų $122,000,000 į 
metus. Yra nemažai val
džios darbininkų, kurie pa
lyginamai gauna mažas al

a

_____  __ darbo, todėl visi lietuviai, 
kame gauti naujų draugų dar- darbuokitės, kad fašistams 
bininkų eilėse. ' 
žiuos trys mašinos su 14 drau- Kuomet Amerikoj darbinin- 
gų, tai pasidaro viso 
tos.________________________ kapojamos; kupmet Lietu-

“Ant buso didžiausiomis|Vpj darbininkų padėtis nuo- l^ ^etus^’ ;
trušaičiai apie tai ne Jode-ĮSį “SS’bū^'irdkali^ 
liu neprisimena. Svetimas i ...
jięms'. tasai klausimas’. znvix X į .. •••■•' ’ t 1 ■ UWCOIUV

bos darbas. Tą jau dabar cinėj globoje, ’ © komunistai _Ja^*as valdininkų1.

Ir tas fašistų organas pri- D 84 kuopą, Pąterson, N 
vęrstas pripažinti, kad da
bar Sovietų Sąjungoj eina skelbė, kad Patersone skloka 
didelis socialfašistinės kury- viską turi savo kontrreyoliu- 

: •' ‘ ...................... , j ’ 1 ♦
•nieko nebeturi.1 Lai dabar pa
mato, kad lietuviai .darbiniu-

Taipgi atva-(geresnį paminklą pastačius, gas, smarkiai pajaustų ky^agJyfsoj v|afy’j ...... .
■ 1 64 ypa- kų skurdas didėja, algos. ttesniej^vaSnk^^kuXJ^U _dabar,.atvk-ai |liais. Paskui pabudęs tėvas, 

..... --------------- FWCWO ^rt^Stinhi'I®“1,8841, d®1*0 bedarbiams [to jam kiaulystę; ir todėl
raidėmis bus išrašyta: ALPL^^g sunkėįa tai nonai B ai-1- i i ’ v . , , dirbtinu būdu; kad daugiau jis daugiau bananų neprisi-
D. 84 kuopą, Pąterson, N. J. | anj’ ną žnde-i!.1, U
Pruseika po visą Ameriką

nieka§ negali užginčyti, ir 
negali užginčyti tų fakto, 
kad sovietinė tvarka neša 
šaliai gerovę.-. Todėl fašiST-L* - 
tąi bando kitaip dalyką nu-Lingą: - 
aiškinti; jie bando Lietuvos no padarėme" $23Mo!

. s į .. ■“

sovietinė tvarka gali būt ge- komunistais, kad tokiame ma 
ra jfeusijaįį, bęt tgj^ia tvarka 

po-nlimn” kitam krašte, mažai',

Ūiąsėms įpasakoti, kad nprs

'kai kaip visiir, taip iri Paterso- 
ne eina su komunistais.

“22 gfe^ūžėš turėjome “aų- 
Paviykb gražiai. Pel- 

i Tai ir 
tas pasako ,ka'd čia publika su

ra .
! “pegalima” kitam krašte.’ 
•Girdi, Rusija turi neribotais 
turtus, tai ji ir gali sėkmin
gai daryti tokius bąndymus, 
kokius ji dabar daro. Štai 
kaip tas fašistų organas ar- 
guiųentuoja:

- Lietuvoje komunizmui plės
tis dirvos nėra įr, tur būt, nie
kad nebus. Išskiriant vieną 
kitą apmokamą agitatorių ar- 
bra šiaip jau gyvenimo sujau
gtą, iš. vagos iškrypusi žmo
gų,. ar nesubręndusį jaunuolį 
idealistą, niekas Liętuyoje ne
nori nuosavybės panaikinimo,

pasako, kad nėra galimybės nusimano, kad žmonės iškir-

7

vi- leidžia nei ištolo; neima 
sos šalies biznį atgaivinti, bųrnon ir nieko kito, ir taip 

1 1 ‘ “ 1 nusimarina badu, tarsi su-
met krizis dar labiau didė- žiniai protestuodamas. Ir 

rlBlofu biznio neatgai-į negalima sakyt, kad jis bu- 
,vįnsi. Taigi, visokie kapi- vo nunuodintas, nes tokis 
.talistų ir jų agentų blofiški biskelis minimo svaigalo 

bedarbės su- abelnai negali rimtai pa- 
greitąi nueina [kenkti nei žmogui nei ki-

Bet reikaJ° Bet kaip jį atgaivinti, kuo-1
. didesnio nuošimčio nukirstiŪki™ /u/ix

kad gavus paramos RHvai-riįpTaJkoš^steid^Vo keliolika Jn?si 
nų lietuvių di'ąugijų Lietu- |įūkstanciU doleriu į metus.! ' 
vos fašizmo paturėjimui. | .
------- 1 Z. ; !. .!-----------I Kunigas Nomian Tho- movinimn

/-i v. . > 1 . .v Tn • I * 1 /»! v s' ' ’i t n IIlclZJIllIIl d.

įskymai apie “ n
Gavome žinią,' kad ir iš Phi- ;mas, socialfašįstų kandida- jVejaįs

ladeip.hijoč atvyks dėlė .ar- įas į j. y# prezidentu^, pęr- 
miją .(įięprąščio uėmėjųi , JMsi- trečiadienį kalbėdamas 
rodo, kad! mūsų* obalšis: Šis , ' ' '
Turi Put DidžictUsias i “Lais
ves” Piknikas, pilnai atatinka 
tikrenybei. Dar. anksti, o jau 
turime gražių žinių > iš rengi
mosi į, tą metinę t iškilmę.

Mes manome/ kad iš.Wor
cester su Aido Choru atvyks 
daugelis np chorįęčių ir kad iš 
Wilkes Barre ir Shenandoah, Milwaukee, W1S., yra SOCia- 
su chorais tąip -.pat bps ir sve
čių.

e rniestelyje, kur lietuvių 
._„zaį mūši? '-parengimai taip 
pekmingi.

“Ant 3-čios liepos, į “Lais
vės” pikniką armijos organi
zavimui komisijoje yra šie 
draugai: ' J. Matačiunas ir F 
Buslauskas.

“Draugiškai,
F. Buslauskas.”

Bravo,' patersonięčiai! Stip
riausią pruseikinių gūštą že
mėmis apkasė ir bolševikiškai (Bangos .Choru. įr pašaliečiais I 
matuoja pirrnyn, Buvo jiems | atvąžiuos 2; busąi, , ■!

viešojoj mokykloj No. 125,1 
Long Island City, pareiškė, 
kad nei republikonų, nei de-! 
mokratų kandidatai neturi 
vaistų prašalinimui liguis
tos krašto padėties. Bet jis

tiems bandytiems gyvu
liams tokio dydžio, kaip tas 
orang-utangas.

Kitas įdomus nuotikis tai 
i apie cirko .dramblį (slonių). 
Klėtkoj, kur slonius buvo 
laikomas naktį, su juo kar
tu nakvodavo prijaukinta 
balta ožkutė; ir slonius ją 

kad pabąi mylėjo. Vieną naktį 
draugas Mizara, LDS. ’jaunas cirko darbininkas 
pirmininkas. Tai pa-[įeina į sloniaus klėtką, ir 
klaida. Turėjo būti: bandys išsivest sau laukan 
d. Mizara, ALDLD. ožkutę. Bet kur tau slonius 
pirmininkas. 'leis? Jis darbininką užmu-

draugai, nepyksit, kad^g. Cirko viršininkas iš ry-

BRIDGEPORT, CONN.

Pataisome Klaidą,

Conn, valstijos pikniko skel-
turėjo priminti, kad tas pats bime, kuris įvyksta birželio 5 [ 
yra ir sų Socialistų Partija, dieną, buvo pasakyta, kad ■ 
Milwaiikpo Wis Vrn snoin- kalbės draugas ’Mizara, LDS. | 
Jistų valdžia. Ten tūkstan- 

.';v , ičiai bedąrbiu badauja. Kaip
Draugas Poškus, is Ehzabe-^. kiekvienam 'mieste, kur 

t o, . lappj-tavo, .9 s,u[reppĮ)ijkojiai ar demokratai 
i viešpatauja, Milwaukee mie- 

Laukiama žiniy iš kity mies-.sto policija buožėmis skaldo 
tjlfietų jšplatipimui ir jau arti tų, kur rengiamasi važiuoti .galvas badaujantiems be- 

Pasiuntėme į sayo dienraščio iškilmę.

pąsiųstą 50 “Laisvės” pikniko

visi parduoti 
dar 25. P. Bukny

darbiams, kurie masiniai 
reikalauja, kad turčių kla-

Centro 
daryta 
Kalbės 
Centro

Tad,
kU tą darbininką nę-
te piknike rytoj, 5 dieną bir-[&}j^enktą tąip gelezi- 
žęlio, Bridgeporte, Conn.

Rengėjai.
nių klėtkos štangų.

(Tąsa 4 pusi.)
r
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Mūsų Vienetų Raportai 
Suvažiavimui

Nėra abejonės, kad reikalinga kiekvienam 
chorui bei dramos kuopai priruošti raportai į 
A.L.P.M.S. suvažiavimui. Bet apie šiuos 
raportus reikalinga pakalbėti, kokio turinio 
raportai reikalinga gaminti.

Suprantama, reikia prirengti raportai apie 
chorų pamokas ir finansinę darbuotę. Bet 
daugiau reikia kreipti domės ir j socialę mū
sų chorų darbuotę ir sudėtį.

Būtinai reikia pažymėti raportuose šie da
lykai :

1. Narių skaičius ir jų kompozicija: .kiek 
suaugusių ir nuošimtis čiagimio jaunimo.

2. Kaip daug choras dalyvauja parengi- 
'muose? Ar dalyvauja tarptautiniame darbi
ninkų judėjime? Šie klausimai reikia gerai 
atsakyti raportuose.

3. Dainos, pamokos, veikalai. Negana pa
žymėti, kiek laikoma pamokų, kaip jos tan
kiai laikomos, čia reikalinga pažymėti apie 
veikalus ir dainas— politinė jų kokybė. Pa
žymėkite ar dainuojama nedarbininkiškų ku
rinių—dainų. Jei taip, koks nuošimtis?

4. Labai svarbu pažymėti literatūros plati
nimas. Ar platinama “New Masses”, “Prie
kalas,” “Workers Theatre” ir t. t.?

Šie klausimai yra veik būtina! reikalinga 
paliesti mūsų Sąjungos vienetų raportuose. 
Pažymėkyte šiuose raportuose palyginimus su 
pirmesnių mūsų veikimu. Sakysime, su ra
portais prieš pirmesnį suvažiavimą mūsų Są
jungos.

Draugai turi atsivežti nuomonę apie Meno 
Sąjungos leidžiamus veikalus ir dainas ne tik 
savo, bet viso vieneto — choro, dramos gru
pės. Dalykus nereikia perdėti, bet raportuo
ti taip, kaip tikrai dalykai yra.

V. Bovinas, Sekr.

mo. Paskiaus vaizduojama heroizmas, mei
lė teisėjų tiems, kuriuos nuteisia ir begalinis 
tokių gynėjų gudrumas. Kūrinys visai ne
vykęs mano žvilgsniu.

Dostojevskis judžiuose. Pastaruoju laiku 
Sovietų Sąjungoj rodoma judis -— “Mirties’ 
Namas”, šiame judyje rodoma Dostojevskio, 
garsaus rusų rašytojo, gyvenimas.

Vienu tarpu Dostojevskis buvo .nuteistas 
mirtin. Jisai jau buvo bevedamas prie kar
tuvių, kuomet caras suteikė jam “malonę”— 
davė manifestą. Tėvas Dostojevskio bu
vo užmuštas jo paties baudžiauninkų. Kaip 
jo tėvas ir jis buvo didikai rusų žemvaldžių. 
Bet Feodoras Dostojevskis sutapo su deka
bristų judėjimu ir tapo liberaliu rašytoju. 
Jo veikalai, kaip “Broliai Karamazovai”, 
“Kriminalystės ir Bausmės”— yra nemirtinos 
atminties.

šitas veikalas yra istoriškas dokumentas, 
kuris parodo, nušviečia seną Rusiją, valdomą 
Nikalojaus I ranka. Tiesa, sako kritikai, kad 
veikale yra ir nedateklių. Būtent negana nuš
viečiama Dostojevkio gyvenimas po 1850xme- 
tų.

Vienok šitas judis yra iš visų geriausias, 
kokius Sovietų Sąjunga iki šiol pagamino. 
Veikiausia jis bus su laiku ir Amerikoj rodo
mas.

Sodietis

Menas-Judžiai-Drama

Veikalas “Alone”- daugeliui, darbininkų la
bai patinka, šiame kalbyje yra gražios mu
zikos, kurią parašė dar visai jaunas Sovietų 
kompozitorius šestakovičius. šestakovičius 
yra revoliucijos auklėtas menininkas.

Bet reikia pasakyti, kad kalbyje yra ir ro
manso. Tačiaus čia nugali viską socialiai 
reikalai, o ne meilė. Jauna mergina, .kuri 
įsimylėjus į taip pat jauną vaikiną, neatsi
sako del meilės nuo socialių pareigų. Jos 
protas veikia ir meilės perioduose.

Veikale taip pat viršija socialiai reikalai, 
o ne asmeniai. Nes kiekvienas darbininkas I 
ir darbininkė yra surišti su socialėmis prob- | 
lemomis apart asmeninių gyvenimo reikalų.

Jauna mergina, tik baigusi mokyklą, kad 
ir su skaudama širdimi, ima darbą, kad ir į 
tolimą kraštą, kad ir reikia skirtis su savo 
mylimuoju. Ten ji kovoja su buožėmis. Toks 
veikalo turinys.

Dabar galime imti kitą veikalą, Amerikoj 
daryta— “Attorney for the Defense”, šia
me veikale, rodos technika gera — fotogra
fuotas gerai. Bet socialiu atžvilgiu nieko 
nėra Visas veikalas rišasi tik apie asmeni
nius dalykėlius. Meilė, gailesys, individualize- 
mas užmuša visą socialį gyvenimą.

Rodoma ne gyvenimas, bet tik priepuoliai. 
Valstijos gynėjas gina “valstybę”. Lieka nu
teistas nekaltas žmogus mirtin . Jaunas jo 
vaikas ir moteris palieka. Tą patį valstybės 
gynėją taip sujaudina šitas įvykis, kad iš 
gailesčio jis metą savo gerai apmokamą 
darbą, kaipo valstybės gynėjas (advokatas) 
ir eina užimt vietą nuteisto ir nužudyto elek
tros kedėje vyro. Jisai augina ir šelpia vai
ką, leidžia jį į mokslą.

Tai nėra gyvenimo vaizdas, bet priepuolis. 
Tokių atsitikimų, kad valstybės gynėjai (pro
kurorai) rezignuotų iš savo vietų iy eitų už
laikyti nuteistųjų šeimynas — veik nėra.

Pagaliaus auklėjamas vaikinas, .kurį šitas 
valstybės gynėjas leido mokslus, įsimyli į jo 
(gynėjo) moterį, kuri jau gyveno su kitu 
meilužiu. Bet kuomet jaunuolis sužino, kad 
jinai tik jį apgaudinėja, tai jis ją nužudo. 
Tuo laiku ateina jos vyras, tai yra tas pats 
valstybės gynėjas ir vėl jisai gelbsti jaunuo
lį iš šios žmogžudystės.

Viskas vyksta taip misteriškai, dirbtinai, 
karžygiškai. Nuo tikrumos taip toli nubėg
ta, kad nei geriausia technika bei vaidinimas 
negali tai paslėpti. ' Kūrinys padarytas ne 
tam, kad parodyti gyvenimą, bet patenkinti 
skymą, kurį kūrėjai sugalvojo.

Visas dalykėlis atitraukia žiūrovus bei 
klausovus nuo tikrumos, nuo tikrojo gyveni- j 
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Dailė Darbininkų Valstybėj
Daugeliui darbininkų dar daug kas nesu

prantama, ypač meno .srityje, apie padėtį ar
tistų Sovietų Sąjungoj.

Paimkime tik keletą klausimų, štai jie. 
Kas atsitiko su artistais darbininkų valsty
bėj? Kaip jiems pasiseka supažindinti darbo 
masės su jų kūriniais - veikalais? Kas jiems 
duoda paraginimus? Kas jiems duoda įsa
kymus tęsti savo darbą dailės srityje? Kas 
perka dailės kūrinius? Kokia artistų pozi
cija Sovietų Sąjungoj ?

'Paroda Sovietinių Artistų Maskvoj.
Keletas mėnesių atgal atsibuvo paroda, pa

ruošta “Artistinio Kooperatyvo” (Vsiohudož- 
niki), Maskvos artistų galerijoj.

Čionai mes gauname .konkretį atsakymą į 
eilę klasimų. Ne tame dalykas, ką dailės 
paroda savyje palaiko, bet ką mes joje su
randame.

Istorija Artistinio Kooperatyvo yra tokia: 
Jisai susiorganizavo 1929 metais. Tai vis 
rezultatas daugelio bandymų sujungti įvai
rias artistų grupes į vieną kūną, surišant 
jų darbą su kasdieniniu gyvenimu. Bandoma 
sujungti piešėjus skulptorius, žaislų gamin
tojus, fotografistus, tapytojus ir daugelį kitų.

Dideli Reikalavimai
Su vis didėjančia rekonstrukcija, saryšyj su 

Penkių Metų Planu ir ekonomine problema, 
kyla ir reikalavimas tokios artistinės organi
zacijos pakėlimui ir gerinimui meno kūrinių 
ir pralavinimui artistų ant geresnio laipsnio.

Antra priežastis, tai artistai visai mažai 
turėjo kontakto su tomis problemomis, ku
rios rišo visus darbininkus su kylančia in
dustrializacija. Didžiuma artistų veikė be 
jokio plano, be jokio sąryšio su masėmis. Vie
ni individualai dirbo kas sau ir gaudavo pri
pažinimą iš darbininkų, o kiti, turėdami net 
daug geresnių talentų, buvo palikti toli užpa
kalyj.

Konkretis tikslas naujo kooperatyvo, yra 
dvejopas. Pirma, palengvinti' ir aprūpinti 
materialį gyvenimą artistų. Antra, centrali
zuoti bendrai visus dailės kūrinius ir pri
ėmimui visų reikalavimų ir paskirstymui dai
lės darbų tarpe dirbtuvių, ir institutų, mies
tų ir t.,t. Tuomi pačiu laiku duodant artis
tams progą gilesniam ir artimesniam studi
javimui visokių dailės tvarinių netik Mas
kvoj, bet visoj darbininkų valstybėj.

Įsisteigė Artistų Studija
Šiandieną artistinis kooperatyvas užlaiko 

savo buveinę-studiją-dirbtuvę. , šioj studijoj 
dirba 2,000 darbininkų-artistų. Kaip tai: 
piešėjai, fotografai, žaislų dirbėjai, skulpto
riai, maliavotojai, medinių daiktų dirbėjai, 
liejikai ir daugelis kitų. Praeitais metais šis 
kooperatyvas turėjo apyvartos šešis milionus 
rublių.

Kaip Išpildoma Reikalavimai.
Patsai kooperatyvas yra po kontrole gene

rates administracijos, Liaudies Apšvietos Ko
misariato, kuris kontroliuoja kelias mažas 
dirbtuves, kurios aptarnauja medžiaginiai vi-

sus '< UodpleĮ’MyVo Į reikaląVįipūš. ^Medžiaga 
jiems p'rištatdma kuopigįąųsią kaina; Greitu 
laiku darbas .tyus pradėtas pastatymui dide
lės dirbtuvės-7-įtudijo.s delei piešėjų ir skulp- ; 
torių, kurioj bus taipogi užlaikoma parodinė 
galerija. Kada bile kokia organizacija, kliu- 
bas ar dirbtuvė duoda užsakymus dailės dar
bų, tai kooperatyvas atsišaukia į narius pa
davimui projekto. Kofnisija iš artistų, dai
lės muziejaus specialistų, studijuoja visus pri
duotus projektus ir išrenka artistus del paga
minimo. šis patvarkymas yra netik artis
tam, bet ir visokiem dailydėm. Kiekvienas 
dailydžių tvarinys turi pereiti per komisiją 
pirm leidžiant ant rinkos.

Duodama piešėjams, skulptoriams ii’ ki
tiems galimybės laisvai dirbti; nekliudoma jų 
materiale problemą. Kooperatyvas, daro kon
traktą su savo nariais, duodant jiems mėne
sinę algą nuo 200 il^i 400 rublių. Už tą su
mą pinigų artistai grąžina dailės darbus.

Supažindinimui savo narių su visokiomis 
fazėmis •. dabartinio gyvenimų visoj plotmėj, 
kooperatyvas siunčia artistus kelionėn ant il
go laiko.* Kada jie sugrįžtą, tai parengia pa
rodas jų gaminių, kuriuos jie pagamina.

Vienas piešėjas, Lecht, praleido kelis me
nesius didelėj chemiškoj dirbtuvėj, Bereznike. 
Visas jo kūrinys buvo apie šią dirbtuvę, apie 
gyvenimą tenaitinių darbininkų ir tapo atpirk
tas administracijos šios dirbtuvės. Tokiuose 
atsitikimuose kooperatyvas pasilaiko mažą 
nuošimtį, daug mažesnį, negu dailės parda
vinėtojai kapitalistinėse šalyse.

Industriniai Motyvai
Kiekvienas, atsilankęs į dailės parodą, pas

tebi, kad visame kame viršina industrinis mo
tyvas. Skulptūroj, piešiniuose, žaislų gami
nime, liejime ir tepliorystėj įmatoma kilimas 
industrializacijos. Taip kyla ir dailės dar
bas darbininkų valstybėj.

O Suvienytose Valstijose artistai turi kovo
ti už paskutinį duonos kąsnį. Visokie speku
liantai juos išnaudoja savo reikalui. Nese
nai buvo atsitikimas New Yorko mieste, kur 
artistai maldavo miesto majoro yValkerio, kad 
leistų jiems pardavinėti savo kūrinius ant 
gatvės, čionai artistai prostitutiškai privers
ti tarnauja buržuazijai, o darbininkų vals
tybėj artistai tarnauja darbininkams ir sykiu 
patys sau.

D. K—tis.
-------------------------- -—f—.

Mes Keliaujam, Mes Tikri
1 ■ ’ .K • ‘

į 1 ( . ' ’ • t ! ■
Į pavergtą darbo minią 

Mes keliaujam, 
Jąją kviesti į vienybę 

Nepaliaujam.

Mes jai sakom, kad į laimę 
Vienas kalias,

Nors ant jo erškėčiai aštrūs 
Pinas-velias.

/ 
Nors ir graso mūs klasinio 

Priešo iltys,
Bet mumis paglamonėja 
Skaisčios viltys.

Mes tikri—jei darbo minios 
Mestų baimę,

Jei bendrai į priekį eitų— 
Siektų laimę!

Jei tik draugas darbo draugui 
Ranką tiestų,—

Mums—užbaigus klasių kovą— 
Laimė šviestų.

Bolio Sūnus.
11-III-28.

Neverta Nusiminti

Nėra verta nusiminti, 
Jei nesiseka gyventi. 
Pažiūrėk aplink save, 
Rasi, kas kaltas tame.

Joks gyvehimo sunkumas, 
Nedateklius ir liūdnumas, 
Nekankintų vis tavęs 
Ir nelenktų prie žemės.

Jei nebūtų dviejų klasių: 
Dykaduonių, darbo masių;
Ir gyventi būt gerai, 
Jei visi dirbtų bendrai.

Nėra Verta nusiminti— 
Reik gyvenimą pažinti, 
Buožių klasę sunaikinti, 
Tada bus gerai gyventi.

I •

Užtai nieko neatboki, 
Prieš buožes į kovą stoki: 
Skriaudėjų jungą' numesi, 
Lengvai, laisvai atsikvėpsi.

Rl. Svyrūnėlis.
12-4-32. ;■

Kanada ' Mūsų ir Priešų Menas;
Kanada platus ir ilgą^ įeraštas, 
Sako Kanados geografijos raštas. 
Jame randas visokių turtų daugybės: 
žemėse aukso devyhios galybės; 
Dirbamos žemės didžiausi plotai, 
O girių dar neišmatuoti šmotai. • 
Ir kitokių gerybių netrūksta: 
Fabrikų, tik kad jieji nerūksta; 
Kotelių, bankų, bažnyčių didžiausių. 
Bankai užversti pinigais ir auksu; • 
Grūdai elevatoriuose net rūgsta; . f < 
Visko pilna, rodos, nieko netrūksta. 
Bet daug žmonių iš bado numiršta, > , 
Bevaikščiodami gatvęse išvirsta. 
O žmonių nedaug, tik dešimt milionų. 
Mat, ir čia yra dykaduonių ponų, 
Kurie išnaudoja be malonės 
Visus darbininkų klasės žmones 
Su pagalba kunigų, policistų 
Ir taip vadinamų socialfašistų. 
Jie kapitalistams noriai tarnauja 
!Už iš jų gaunamą trupinių saują.
Bet kaip viskas nestovi, pirmyn einą, 
Taip ir Kanadoj gyvenimas mainos. 
Vergai darbininkai jau susipranta 
Iii išsivadavimui kelią randą: 
viens po kito stoja į eiles komunarų, 
Ir kovą pradėtą vis pirmyn varo. 
Pamažu rengia galą .kapitalistam, 
Jų bernam, kunigam ir socialfašistam; 
Be jokios baimės skelbia visam svietui, 
Kad čia turės būti Kanados Sovietai.

J on yla. 
29-IV-32.

Ko Laukti?
Dirbtuvė. Mašinos, geležys, kūjai, 
Prakaitas, suodžituf dujos garai. 
Aplinkui sukas stori buržujai— 
Tai bosai, žiūri, kad dirbt gerai.

Ir jei sustosi, kad su rankove 
Nubraukti nuo kaktos prakaito srovę; 
Tuoj jie, prisėlinę, tave perspės 
Ir, atsidursi greit ant gatvės.

Gatvėj nėr cento, nėra ir duonos; 
Nors badu miršta žmona, vaikai! 
“Tinginys, bomas”—tyčiojas ponas; 
Už tai, kad nuogas gatvėj likai.

Štąi ant rytojaus jau kitą, braukia,— 
Nauji stos dirbti jam dar pigiau.
O, tų bedarbių! Prie durų laukia... 
Pamok tik pirštu, šimtai tuojau!

Išėjęs ponas prieš tuos “balvonus”— 
šaiposi radęs “kvailių” šimtus 
Ir krauna sau bankan milionus, 
O tiems “begalviams” ža^a kapus.

Išmestų vieton, kiti jau stoja 
Stengdamies dirbti be atvangos. 
Mat, badas gatvėj, badas pirkioj, 
O jį pašalint nėra drąsos.

Fabriko ponas šaipos, kvatoja, 
Kad darbininkai save išnaudoja.
Ir vieton save organizuoti, 
Jie ponui rankų lenkias bučiuoti.

Bet kad pagerint savąjį būvį:
Reikia kantrybė nubraukt į šalį 
Ir tik sujungus jėgas į vieną, 
Bendrai kovojant laimėti gali.

Draugai, pažvelgkim į laisvą šalį 
Nuplėškim skraistę melų ir baimės,— 
Kam tiek maitinti buržuazijos, 
Kurie mums kenkia žengti prie laimės?!

!Draugai mus šaukia! Kodelgi laukti?!
Ar kad iš piautų juos iki vieno?
Buržujų šunės, žandarai, rengia
Ir mums uždėti greit retežius plieno!

Juk dabar laikas ir mums kovoti, 
Kad nemirt milionai daugiau iš bado' 
Surasim tiesą, surasim turtus taip, 
Kaip Sovietų krašte surado.

, > Palanta.
14-V-1932.

Toronto Lietuvių Pnietntenininkų 
Darbuotė

Bangos Choras
Praeitam žiemos sezone Bangos Choras ir 

bendrai suvienytos proletmenininkų grupės 
pasirinko veikimo metodą: “Mažiau kalbėti, 
daugiau veikti”. Užbaigiant 1931-32 metų 
žiemos sezoną, išduodam raportą lietuviams 
darbininkams iš bedro mūsų veikimo.

Bangos Choro Veikimas .

Nauji renegatai savo “Klarti- — 
pynėj” meluoja, kad Aido Cho
ro parengimas nepavyko, bet 
fašistų “Faustas,” tai labai ge-:*“*** 
rai “pavyko.” ' T?*

Bet,kodėl “Faustas” pavyko?. ^7- 
r Todėl, kad labai mažai buvo 

svietelio, tai artistam reikėjo — 
vaidinti daugiau kedėms, negu, 

. kač( žmonėms.. Bet tai dąr ne- 
i viskas. ' Aidas yra .darbininkų 
i choras, remiantis komunistinį 

darbininkų judėjimą, o “Faus
tą” vaidino F. Stankūnas, fa- , ”7', 
šistas Byra, fašiste Vitaitienė. 
Todėl šį parengimą gerai garsi- 
no “Tėvynė,” “Vienybė” ir£♦ 7 
“Klampynė.” Na, tai po paren-* * ;*£ 
gimui, kurio publikoj didžiu- 
nioj buvo kėdės, pruseikinė 
“Klampynė,” kuri laikosi “tie- 
sįos” linijos (kuomet negirta), 
stačiai pareiškė: “Aidui nevy- 
ko, bet fašistams sekasi.” A, 
tai “komunistiniai” linkėjimai!’,/.

i Dabar jie giriasi, kad' jie ei
na į “minias.” Kultūriniame ...

I darbe, dainoj, muzikoj prusei- 
i kiniai yra bepartyviai. Jiems 
1 bile šlamštas, tai auksu ži
ba.

Mes esame kūrėjai naujo me- 
no. Mes organizuojame dau- »' 
giau dramos grupių ir kuopų, 
kad kultūros fronte galėtume , 
gelbėti darbininkų klasei. Mes 
turime tobulinti ir gerinti mū-- < 
sų repertuarą ne nuplukusia 
daile, bet klasinių, supranta
mų veikalų pasirinkimu. k

Brooklyn© Dramos Grupė 
jau, girdėti, pradeda bruzdėti, 
šiomis dienomis šaukiama susi
rinkimas ir kalbama apie pra- 
plėtimą ir gerinimą darbo vei- ' ” 
kalų vaidinime.

Būtinai reikia įtraukti dau
ginus jėgų šiam darbui. Kaip : . 
matyti iš veikimo, tai tik To
ronto draugai gerai darbuoja- j* 
si meno srityje. Jie vaidina ir' . , 
rašo. Vienas veikalas jų ga - \ 
mybos jap pasirodė Meno Są- 
juhgos vėikalų ; sąraše. Kaip* ”1’ 
gilėjome, tai kitas kanadie- ""^ 
Čių parašytas veikalas jau ruo- , ’ 
Siamas spaudai. Kur kitį drau- \ 
gai su savo darbais?

Francijos žymus rašytojas ... 
Romain Rolland vienbalsiai iš- 
rinktas garbės nariu į Sovietų 
Sąjungos Mokslų Akademiją. 
Tokį pasiūlymą davė draugai 
Lunačarskis ir Bucharinas.

Reikia pasakyti, kad Rollan- '• 
das nėra gimęs darbininkų ra- 
šytoju. Jisai atėjo iš buržuazi-1/.. 
nių rašytojų. Taip pat jisai, < 
yra pasauliniai pagarsėjęs raŠy- 
tojas. Rollandas įmatė, kad pa- / , 
saulis eina pirmyn, kad kapi- " 
talistinė tvarka jau atgyvenus,”” 
tad jisai prisideda prie kūrybos^'*'” 
naujo pasaulio. .

Tokius darbuotojus mes svei
kiname ir duodame jiems drau- 
gišką ranką. Bet kuomet nuo 
mūs naujos kūrybos bėga į,,;/ 
buržuazinę klampynę, tai to- ;.<(1 
kius “menininkus” mes koja 
spirtame. . / ?

ic.tr

Sovietų Sąjungos žymiausias «*7 
kartūnistas V. N. Deni liko
si apdovanotas “Gerbtinųjų 
Artistų” medaliu. . į

Tą dovaną jam pripažino 
Sovietų Sąjungos Artistų Są-'rt'j 
junga. Kaip kas manė, kad So- ■ \ 
vietų Sąjungoj, kur naikinama -- 
privatinė nuosavybė, negalės 

j kilti menas ir kultūra'abelnai. '/ " 
Vienok gyvenimas jau paro- 
dė, kad tik tokioj šalyj ir ga- ' 
limas meno kilimas, .kur pati 
valstybė tuom rūpinasi.

V •________ ______
’■1 ' k <«****•*•

Mes šiuo tarpu pastebime, 
kad mūsų Meno Skyriuje telpa 
nemažai eilėraščių. Mano ma- * ’ 
nymu, kai kurie eilėraščiai tin- 
ka dainoms. Tad ar neverta • 
mūsų kompozitoriams pagalvo
ti apie parašymą muzikos 
šioms eilėms?

Nuo susiorganizavimo Bangos Choro jau 
praėjo viršaus metai. Per tą neilgoką laiką 

Bangos Choras susimokino virš 30 dainų. Du-
I 1 .

(Tąsa 4-tam Pusi.)

Mūsų judėjimui labai reika
linga naujų dainų, kurios riša
si su kasdieninėmis mūsų kovo
mis. Tinkamų eilių, mano ma
nymu, yra gerokai. 

t

(Tąsa 4-tam pusi.



Puslapis Ketvirtas

į ♦ • \ ‘ . < i f • ■ r <

|B. Garbatov. Vertė Valstiečio Sūnus. ■

JAUNOJI KARTA

-Tf*..... 1 t-.'r . ■■■
Mūsų ir PrijejŠŲ Menas' i i

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
S k a it y k i t e “ W o r kers
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i verti papeikimo
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ka veikia Centro Komtete. Nikolajus, 
taipgi ten. Griša darbuojasi komjaunime.

(Tąsa)
“Sveikas, Maksimai:—

Jeigu tu '
partijos mokyklą, komjaunimo lavinimosi 
laikus ir smagią merginą, dėvėjusią zui
kio kepurę—Leną Zajac. Taip jūs mane 
vadinote del tos zuikio kepurės.

Baigus partijas mokyklą aš nuvykau į 
Maskvą į darbininkų fakultetą. Dabar 
mokinimas baigėsi ir pargrįžau atgal į ve neša kalnus ledų, o tie ledai tankiai su- 
Donbasą. Veiksiu kaipo agitpropas N. trina atskirus komjaunuolius. Ledų tri- 
komjaunimo skyriuje. Vietos komitete! narni, žūva Vera Golubkina, Petras, Aleši- 
peržiūrėdama paveikslus, radau ir tavo nas. Ir tas, kuris del vieno kito žuvusio 
paveikslą, prisiminiau smagų partijinį mo- tarpe ledynų pradėtų kaltinti komjaunimą, 
kyklos laiką, sužinojus jūsų antrašą ir ra
šau jums.

Partijinės mokyklos mokiniai išsiskirstė 
po visą SSSR. Šarkov išvažiavo toli, kur 
tai Centro Komiteto patvarkymu. Nikol
skis—dirba partijoje; Feiginas, ar žinai 
yra finansistų skyriuje. Visi dirba dide-

užmiršai mane, tai prisimink šilo,vas kooperacijų centre. Taip auga mū-
su komjaunimas. Tai pavasaris, tai kom
jaunimo išsiliejimas. Tai komunistinio 
jaunimo pavasaris.

Nors lauke yra ruduo, nors lietus, bet 
komunistinio jaunimo visuomenės gyve
nime pavasaris. Ir taip komunizmo srio-

Ir tas, kuris del vieno kito. žuvusio

greitai atSak°mingUS dal'buS' Auga jie darbas ėjo nekaip...

Bus man smagu su jums susirašinėti ir 
darbuotis Donbase del komunistinio jauni-! 
mo. Su komunistiniai linkėjimais,

Helena Petriakova (Zajac).”
Skaitant šį laišką, Maksimo veidas vis 

darėsi skaistesnis. Taip, jis prisiminė 
smagią merginą “Zajac.” Visi dirba atsa- 
komingus darbus, o vis tai buvo mainierių 
vaikai. Sergėjus vadas futbolistų. Ščur-

A V A V ’ <t7

tas būtų daugiau niekas, kaip beprotis. Ir 
nors buvo gaila žūstančių draugų, bet 
Maksimas su džiaugsmu sveikino komjau
nimo pavasarį.

Komjaunimas ruošėsi prie perstatymo 
vakaro. Vakare į praktikas užėjo ir Mak
simas. Vadovavo Petras Brovarenko, bet

—Nei velnias neišeina!—tarė vadas į 
Maksimą.

—Kaip ?—susirūpino Maksimas.—Jeigu 
j mes neatliksime vakarą, kaip reikia, tai 
bus blogai su komjaunimu. Kuopa bus 
paniekinta suaugusių akyse.

—Bet ką gi aš galiu padaryti, neklauso! 
—teisinosi vadas.

(Tąsa bus).

MENO SKYRIAUS DALIS
Toronto Lietuvių Proletmenininky 

Darbuotė
(Tąsa nuo 3 pusi.) 

žymesni darbai, kurie buvo atlikti, tai persta-

glaudžiai 
liko atlik-

pasisekimu.
buvo suvkfdintos

aktingai veikdamas ir kelda-
meną įgijo gerą vardą ir li-

neblogai.

tyta dvi operetės: “Nebaigta Kova” ir “Ko
va Už Idėjas”, šių operečių perstatymui dar 
nepatyrusiam jaunam B. Chorui prisiėjo pa
dėti hemažai pastangų, bet esant 
draugiškam narių veikimui, viskas 
ta su' geriausiu

Abi! operetės 
Tuo B. Choras 
mas proletarinį
ko populiariškas tarpe Toronto lietuvių dar
bininkų.

Bangos Choras Turi Pasisekimo Tarpe 
Darbininkų

Be to, B. Choras surengė tris koncertus sa
vo naudai, į kuriuos sutraukė gana skaitlin
gai lietuvių publikos. Niekuomet į lietuvių 
parengimus pirma tiek neatsilankydavo.

B. Choro koncertuose išpildyme programos 
visuomet dalyvavo kitataučių darbininkų me
no jėgos, kaip tai: ukrainų darbininkų cho
ras ir mandolinų orkestrą; bulgarų darbi
ninkų choras ir kiti smulkesni dalykėliai. 
Esant nedidelei (apie 1000 lietuvių gyvento
jų) Toronto lietuvių kolonijai, B. Chorui yra 
sunkoka verstis finansiniai, bet nežiūrint to, 
matydami darbininkų sunkią ekonominę būk
lę—bedarbę, visuomet stengėmės daryti pa
rengimų įžangos tikietus kuo pigiausius, kad 
į juos galėtų atsilankyti bedarbiai, mažai 
dirbanti ir šiaip sunkiai ekonominiai gyve
nanti lietuviai, kurių Toronte daugiau pusės 
yra.
Kova Su Priešais—Kunigais ir Socialfašistais

Paskutinis šio sezono metinis B. Choro kon
certas buvo gegužės 13 d. įžanga buvo 15-20 
cėntų. Publikos prisirinko pilna lenkų sve
tainė. Kiek teko girdėti iš koncerto dalyvių, 
tai sako, pirmą sykį tokį koncer. duoda B.Ch., 
kuriame buvo tiek daug įvairenybių ir dar 
toksai pigus tikietas.

Nemanykit, kad taip visiems patiko? Mat, 
B. Ch. koncertas buvo proletmeniškas. O 
ypač ant galo buvo suvaidinta trumpa kome
dija “O Saliutaris Doleris,” kurioj buvo vaiz
duojama, kaip kunigai mulkina savo parapi- 
jonus ir kaip socialfašistai bendrai su kuni
gais sudaro bendrą frontą kovai prieš darbi
ninkus, kad juos atitraukti nuo kovos prieš 
buržuaziją ir dar ilgiau palaikyti tamsybėje. 
Kunigas iš “mulkinyčios” prakeikė, ugnim 
spjaudė ant to koncerto, o socialfašistai vėl 
dantis griežė, kaip išprovokuoti Toronto lie
tuvių organizacijas. Bet už tai sąmoningi 
darbininkai ir darbininkiškesni parapijonai 
turėjo gardaus juoko.

Bangos Choras Veikia Tarpe Kitakalbių 
Darbininkų

Bangos Choras netik dirbo ir dainavo sa
vo koncertuose, taipgi porą sykių prisidėjo

prie išpildimo programos kitoms lietuvių or
ganizacijoms. Penkius sykius dainavo ukrai- 
nų darbininkų koncertuose ;po vieną sykį rusų 
ir lenkų ir tarptautiniuos koncertuos.

Nutarėm per vasarą pamokas laikyti: mo
kintis gaidas ir lavintis balsus, kad gerai pri
sirengus prie ateinančios žiemos sezono. Be to, 
manoma per vasarą susimokinti kokį veikalą 
su dainomis.

Mūsiį Trukumai
Pas mus randasi nekuriu trukumų tai, bū

tent, stropumo, punktualumo ir proletarinės 
disciplinos. Draugai tuos dalykus bando pa
kelti choro susirinkimuose. Manoma, kad 
savikritika ir bendras kolektyvus darbus lai
kui bėgant išgyvendins tuos visus trukumus.

Buvo surengtos paskaitos proletarinio me
no klausimu, kuriose visi choristai dalyvavo. 
Mes proletarinio meno mėgėjai; mes dainuo
jam darbininkų minioms; mes dalis darbinin
kų judėjimo ir kovų už darbininkų reikalus; 
mes, skleisdami proletarinį meną, klasinę ap- 
šyietą, prisidėkime prie darbininkų kovų. 
Lai mūsų revoliucinės dainos stiprina kovoj , 
dvasią iki bus laimėta.

Dramos Grupė
Prie Bangos Choro yra suorganizuota dra

mos grupė, kuri praeitos žiemos sezone pa
tarnavo visoms lietuvių darbininkų organi
zacijoms, perstatydama veikalus. Dramos 
grupė suvaidino šiuos veikalus: “Pavogtas Kū
dikis”, 3 veiks, tragedija; “Penktas Prisaky
mas,” 1 veik, drama; “Kryžius,” 4 veik, dra
ma; “Alkani žmonės,” veik, drama; “Mara- 
tas”, 1 veik, drama; “Bedarbiai”, 2 
ma; “Kunigo Meilė”, 1 veik. 
“Blogdarys Prieš Dievą,” 1 veik. 
“Kontrolius”, 1 veik, komedija.

Dramos grupė be pertraukos dirbo per vi
są žiemą. Apie save sugrupavo visą eilę teat
ro mėgėjų. Bedirbdami daug draugių ir 
draugų pusėtinai prasilavino v a i d inime.

Šiais metai vaidinime buvo padarytas di
delis progresas, kaip 'pačių rolių atlikime, 
taip ir scenos įrengime atvaizdavimui veika-

Esant stipresnėms jėgoms, galėjom ren-
Per

veik, dra- 
komedija; 
komedija;

lo.
duot gerą Ukrainą Darbininkų Teatrą, 
vasarą dramos grupė mano išsimokinti kokį 
gerą veikalą ateinančiam žiemos sezonui.

Proletariniu Rašytoju Ratelis
Šių metų pradžioj susiorganizavo P. R. 

Ratelis, kuris drauge veikia su kitomis meno 
grupėmis. Dažnai laiko savo susirinkimus 
ir kritikuoja savo parašytus raštus. Savikri
tika daug padeda lavintis ir pamatyti savo 
klaidas, kurios bendrai išdiskusuojamos ir pa
taisomos. Norą per trumpa tą laiką, tapo 
parašyti keli scenos veikalai ir nemažai eilė
raščių. Mes, darbininkai, matydami didelę 
svarbą proletarinio, meno, privalome jį kurti 
ir visais galimais būdais kelti ir ugdyti.

Bangos Choro Korespondentas

mūsų d 
už tai.

Amerikos Legiono paroda 
irgi prasidėjo iš to pačio par
ko, tiktai biskį anksčiau. Bet 

Theatre.” Tai laikraštis, kurį' tokia mizerna ,kad tiktai gru- 
reikalinga įskaityti kiekvienam I pe buvusių kareivių uniformo- 
darbininkui, kuris domisi mū- se> jokio minių pritarimo, 
sų menu.

Gegužės, numeryje “‘W. T.” 
telpa konferencijps tarimai ir 
rezoliucijos. Ypatingai reikia 
su jomis, susipažinti. Kaina 
šio laikraščio tik 15c. Taip pat 
jį reikia platinti tarpe jaunuo
lių ir suaugusių darbininkų.

Tiesusis.

ELIZABETH, N. J.

f gi ir visos valdybos antrašus.
Piknikų Bendroves Sekr.

D. Petrauskas
Clermont Rd., Cleveland, Ohio.

šeštadien.,( Biržei. 4, 1932
"T 1 "—r.,..... .'L'. ■
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malonėkite pribūti paskirtu laiku, 
nes susirinkimą turime1 anksčiau už-( 
baigti ir važiuoti į N. T. Unijds hik- 
niką.

1 , ; ■ h (Ui-132)

Tas parodo, kad mūsų prieš- 
; J karinę demonstraciją darbinin

kai pilnai rėmė. Nežiūrint to 
fakto, kad miesto policija no
rėjo sustabdyti mūsų parodą, 
bet kada pamatė tokią skai
tlingą organizuotą minią dar
bininkų, tai priversti buvo nu
sileisti.

Vakare, Rusų svetainėje, 
atsibuvo šokiai. žmonių bu
vo pilnai prikimšta svetainė. 
Laike demonstracijos parduo
ta labai daug literatūros. De
monstracijoj ir maršavime da
lyvavo, apart Elizabeth© dar
bininkų,, ir iš kitur, kaip tai 
iš Bayonne,. N. J., Perth Am
boy, N. J., Newark, N. J.

WILKES BARRE, PA.
APLA. 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 5 d. birželio, 9 vai. ryte, 
Lee Park Hose House. Drauges ir 
draugai, malonėkite susirinkti kuo 
skaitlingiausiai j šį susirinkimą, nes 
bus renkama delegatai į nepaprastą 
seimą, kuris įvyks 1 d. liepos, Pitts- 
burghe, Pa., suvienijimui APLA. su I 
LDS. Taipgi, kurių mokestys yra ............... ... ............. ..
užsivilkę, malonėkite šiame mitinge pęr 5 ar g metus turėdavau keltis 
užsimokėti, nesusispenduokite.

Sekr. P. Maslaveckas.
(131-132)

UAš turėjau silpnus 
inkstus dabar jie 

yra stiprūs”
“Mano inkstai buvo tiek

Linksmas Metinis Piknikas

ir

i • 1parodai, i 
atsibuvo I 

mitingas, 
virš trys 

Tom

Tūkstantinė Darbininkų M/nia 
Demonstratyviai Parodavo 

Prieškarinėj Qemonstracijoj
Gegužės 30 dieną, Nacioną- 

lėj Jaunuolių Dienoj, Elizabe
th© jaunieji darbininkai turė
jo tokią karingą demonstraci
ją, kurią Elizabeth o darbiniu- kitų miestelių. Reporteris, 
kai turės ilgai savo atmintyje. 
Niekados dar Elizabeth© dar
bininkų judėjime nebuvo to
kios milžiniškos demonstraci
jos, atsižvelgiant į šio mieštoj 
didumą.

Pirm prasidėsiant 
prie Jackson Park, 
milžiniškas masinis 
kuriame dalyvavo
tūkstančiai darbininkų. 
Scott, jaunas ir energingas kai: 
betoj as savo kalboj gana aiš
kiai išdėstė priežastį šios be
darbės. Nurodė darbininkam, 
kaip kapitalistai elgiasi su 
perviršiu maisto ir kitų reik- 

jmenų. Jie “dumpuoja” į upes 
į vieton atiduoti maistą bedar
biams.

Prieš tokį anarchistinį su
rėdymą jisai kvietė darbinin
kus organizuotis. Savo kal
boj, svarbiausiai nurodė dar
bininkams apie ateinantį im
perialistinio karo pavojų. Pri
mindamas apie buvusį baisųjį;

Drg. R. Mizara
Dainos, sportas, prakalbos 

ir šokiai. Rengia: Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo pir
masis apskritys. Įvyks 11 ir 12 
dd. birželio (June), 1932, 
Liet. Taut. Namo Parke, Mon
tello, Mass.

11 d. birž., bus piknikas ir 
i prie geriau- 

vadovybe

kad aš 
kelis sy. 
Bartkus, 

pada'į 
viduriuose, 

prad ■ 
„j silpnus 
mano svei-

stiprumą or

silpni, 
s

p. I).
t miego

mi.no
kius kiekvieną naktį,” rašo 
Pittsburgh, Pa.: “Praradimas 
mane silpną ir skausmus

i Jokie vaistai man nepagelbėjo iki aš 
j jau imti Nuga-Tone. *’ ---
, inkstus. Dabar jie yra 
I kata puiki.” 
į Nuga-Tone priduoda
I ganams. Jis sustabdo kčlimąsi naktimis ir 
j po ėmimo tik kelias dienas

ALDLD. 12-tas Apskritys rengia didelį jūsų sveikatos pagerėjimą. Nuga-Tone 
labai didelį pikniką 5-tą dieną bir- ! t’^d)’h^,n^aV,,f.SrXkH j| užakyti 
Želio (June), rranKlin Junction, j iš savo urmininko. Per^itikrinkit, kad jus 
Lenevičiaus farmoje, visiems gerai I traunate Nuga-Tone. Imitacijos yra be ver- 
žinomoje vietoje. Todėl visi ir vi- • tcs- 
sos prašomi atsilankyti, kur galėsite >-------------------------------------- -------- -
linksmai laiką praleisti 
šokti 
11-tą 
vėlai

WILKES BARRE, PA.

ir pasi-1 
prie geros orkestrus. Pradžia į 
valandą ryte ir trauksis iki į 
vakare.

i HARRISON, N. J.
Nepaprastai Linksmas Išvažiavimas ■ 

Rengia Liet. Darbininkų Susivie- 
nijimo Am. 125 kuopa iš Kearney, , 
N. J., ir Am. Liet. Darb. Literatūros ; 
Draugijos 136 kuopa, nedėlioj, 5 d. 
birželio—June, 1932, Kulausko Dar
že, Nutley, N. J. Prasidės 1 vai. 
po pietų ir tęsis iki sutemimo. Sie
tyno Choras, iš Newarko, vadovau
jamas B. šalinaites dainuos šiame 
išvažiavime. Amerikoniška ir lietu-' 
viską muzika grieš šokiams; bus pra
kalbos, įvairūs žaislai, skanių val
gių ir gėrimų.

KELRODIS: Iš Newarko važiuo
kite Paterson arba Nutley karais, 
iš Kearny važiuokite Journal Squa
re busais. Nutley’je išlipkite ant; 
Franklin Ave. ir eikite po kairei iki i 
Harrison St., ten vėl sukitės po i 
kairei ir eikite iki viethi. P. S. I 
jei tą dieną lytų, ta piknikas bus] 
perkeltas ant toliaus.

(130-132)

N. J.PATERSON
susirinkimas 

vai. dieną, 59 
itsi-

Aš turėjau 
stiprus ir
naujų

ius pasteix'site
Jeigu

kad

Tek Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS
(Repšys)'

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedeliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

ALDLD. 84 kuopos 
įvyks <5 d. birželio, 12 
Holsman St. Draugai: būtinai 
lankykite į šį suisrinkimą paskirtu 
laiku, nes tą pačią dieną įvyksta N. į 
T. Unijos piknikas, todėl turime an- t 
ksčiau užbaigti susirinkimą ir da-j 
lyvauti piknike. Šiame 
gausite knygą antrą 
ja.” Būkite visi seni 
veskite naujų narių.

susirinkime į 
tomų “Religi- • 
nariai ir atsi-

pasaulinį karą, kuriame žuvo; didžiausi šokiai 
miįionai darbininkų, ragino’sįos orkestros, po 
darbininkus organizuotis ir ko-1 a,p Patso Pikniko pradžia 3- 
voti. Šio jauno darbininko čia vai. po piet. 
prakalbą siįsirinkę. .darbininkai 
palydėjo griausmingais 
dismentais, sutikdami 
išvadomis.

Paroda prasidėjo nuo 
son Park ir ėjo per tirštai dar
bininkų apgyventas vietas. 
Maršavimas tęsės apie 20 blo
kų. Paroduojant pro darbi
ninkų apgyventas vietas, šim
tai darbininkų nuo šaligatvių 
stojo eilėn iharšuojančių, tuo- 
mi išreikšdami savo solidaru
mą. Paroduojanti jaunoji ir 
senoji karta, kaip juodieji, 
taip ir baltieji darbininkai ir 
stovinti ant šaligatvių, reika
lavo darbo ir duonos. “Mes 
už Sovietų Sąjungą!” “Šalin 
imperialistinis karas!” “Te
gyvuoja Komunistų Partija!” 
“Tegyvuoja Komunistų Inter
nacionalas!” “Mes reikalauja
me Paliuosuoti Tom Mooney!” 
“Mes Reikalaujame Paliuosuo
ti Scottsboro Jaunuolius!”— 
Tai obalsiai, kuriuos darbinin
kai nešė iškėlę.

Darbininkų Orkestrą gra- 
jinb, o darbininkai dainavo 

j revoliucines dainas.. 
i uniformuotos eiles 
' nais vėjukais taip pat dainuo-! 
I darni ėjo. Tai tikrai buvo 
imponuojanti demonstracija. 

* Numaršavus i; Mąttano Par- 
i ką, susirinkę darbininkai at-

Liet. Darb. Susivienijimo Am. 38 
kuopos susirinkimas įvyks sekmadie- į 
nį, 5 d. birželio, 2 vai. po pietų, 59 ■ 
Holsman St. Mielos Draugės, visos

Philadelphia
ROUND TRIP 3 75

HOURLY One Way
EXPRESS q nn
SERVICE ^.UV

BALTIMORE ___________ $4.00
BOSTON ___________  _ 3.00
WASHINGTON ________ 4.75
RICHMOND _____ _ _ 7.50
PITTSBURGH _________I_ 8.0G
DETROIT _______ 13.50
CHICAGO _____________ 17.00
ALBANY and TROY______ 4.00

ROUND TRIP ___________ 5.00
KAINOS ROUND TRIPSŲ 
Ląbai Smarkiai Nužemintos 

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31st St., CHickcring 4-IG00

aplo- 
su jo

Jack-

12 birželio 
(June), bus piknikas, dainos, 
sportas ir prakalba. Dainuos 
šie chorai: Laisvės Ch oras iš 
S. Boston, LLR. Choras iš Nor
wood ir milžiniškas L. D. R. 
Choras iš Montello, 
loš įvairių kolonijų 
Prakalbą sakys d. R. 
“Tiesos” redaktorius, 
kas prasidės 12 vai. 
Visas LDS. kuopas 
darbininkus kviečiame
liūgai atsilankyti ir linksmai 
laiką praleisit.

Kviečia LDS. Pirmasis

Sportą 
jauktai. 
M i žara,

Pikni- 
dieną.

ir šiaip 
skait-

ĮDOMUMAI

ga-Tas darbininkas buvo 
vęs nervų suirimą, nebega
lėdamas žiūrėt į kankinimus 
žvėrių, lavinamų cirkinėms 
parodoms; ir jis kalbėjo vie
nai beždžionių mokytojai, 
jog kas nori greit mirt, tai 
tegul bando atimt iš slo- 

. Pionierių niaus tą ožkutę. Taip jis ir 
su raudo- padarė. Ch. D. F.

1 . . i . i ■ |) laike kitą masinį mitingą, ku- j
i'io m c\ 1 - * i 1 l'Y X i C vnn L 1- Q! /-■» z-x 4 - 4riame kalbėjo Grečht, Scott ir J 
kiti kalbėtojai. Po
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DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekosc kuriose galima pirkti vdis*-' 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

PHILADELPHIJOS LIETUVIU RADIO VALANDA
Rengiama Dubrow-Philco 

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931 
KIEKVIENĄ SEPTINTADIENĮ 

nuo 4 vai. iki 4:30 po pietų
Iš Stoties WRAX, 1020 Kilocycles 

Duoda L. DUBROW & SONS, Ine.
420-422 South Street Philadelphia, Pa.

Telefonuokit, Lombard 1146 
Norėdami išmėginti PHILCO RADIO namuose

MONTELLO, MASS.
ALDLD. 6 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks pirmadienį, 6 d. bir
želio, '7:30 vai. vakare, Liet. Taut.

Visi nariai atei- 
Į, nes turime daug 

svarbių reikalų apsvarstyti. Kurie 
iš narių dar nesate užsimokėję duok- 

! kliu, pasirūpinkite šiame mitinge už- 
’ (131-132)

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 
! mo susirinkimas įvyks sekmadienį, 
; 5 d. birželio, 10 vai. ryte, Liet. Taut. 
; Namo svetainėje, Montello, Mass. 

Turime svarbių reikalų bėgančiais 
klausimais, tat susirinkite visi nariai.

(131-132)
CLE VE LANdT OH IO

Piknikų Bendrovės delegatų susi- 
’ rinkimas įvyks pirmadienį, 6 d. bir- 

pilnai I želio, pas J. Kalakauską, 13710 Ar- 
i gus Avė., 7:30 vai. vakare. Visų 
draugijų bei kuopų sekretorių pra
šau paraginti savo delegatus, kad! 
būtinai dalyvautų šiame susirinkime,; 
nes didelėj didžiumoj draugijų iš-1

masinio I
mitingo šiame parke atsibuvo 1’™™° susirinšmą
įvairūs sporto žaislai, žinoma, 
neapsieita ir be tam tikrų pro-i 
vokacijų iš pusės visokių šni- i simokėti. 
pų, kurie, važinėdami automo-Į 
biliais, bandė, perskirti mar-, 
šuojančią demonstraciją kelio- 

j se vietose, bet nabagai išsigan
do tokios didelės minios, nes 
darbininkai būtų galėję igva- į 
noti jiems kailį, j;

Baigiant, reikia priminti 
kad ši demonstracija 
susidėjo iš jaunuolių, kaip 
baltųjų, taip ir negrų darbi
ninkų. Lietuviai pasirodė ga
na prastai. Buvo tik keletas 
Tnaršuoj ančių, eilėse. Ypač

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
rinkti delegatai dar nei sykio nepa- 38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
“m prisiųstrtkaTyra'>išrinkta, taip- A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938



Moline, III

121 i

prijau-

Senas Narys.

■K

-t

dalykas 
Lietuvių

dienos
Yorke, 
parašų 

Partijos

201

19

35

19

13

E. 19th St.

E. 17th St.

228

255

Draugės kurios išrinktos de- 
1 Rajono 

konferenciją, kuri įvyks rytoj, 
5 d. 
Hali,

29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE. BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais i 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

birželio, Progress Club 
Mitchell Ave., Linden, 
nesivėluokite, būkite ly- 
10 vai. ryte svetainėje.;

“Laisvės” išvažia-
Susirinkę nariai 
priėmė 
savus, 
svarbus

APIELINKĖS 
K-TAS, 1931:
354 Marguerite 
Pa.

st.

4.

St.

bendrai galėsime va-
Tik nevėluokite. 1

E. T. Bimbienč. ;
Rajono Sekretore >

Kasos Globėjai:
L. Katkienė,

ir w! Biliutė,

Maršalka K. Meškauskas.
1802 S. Wood Ave.

Visi iš Linden, N. J.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir

mą seredą mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
numeriu 1601 Wood Ave., Linden Hall, Lin
den, N. J,

201 W. 16th
Pagelbininkas G, Karčiauskas, 

’ —• W. IGth

E. 19th

W. 16th

Wood Ave.

St.,

St.
St.

st.

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J„ VALDYBA

Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.
Pirm, pagelb. M. Panelis, 175 W. 

24th St.
Prot Rašt. P. Janiūnas; 128 W.

49th St.

GARDNER, MASS
A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius, M. Šleiva. 
80 Lennan St.

Iždininkas B. Bartulis, 
, 6Crawford

Finansij raštininkas, A. Siekis,
P. O. Box 

Protokolu raštininkai!, S. Rasimavieius, 
110 Mechanic

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

LINDEN, N. J.
VALDYBA 1932 METAMS

Pirm. R. Tratulls,

Pirm. ...
Trot. Rašt. K. Striupailis,

Fin. Rašt. M. Andrunaitė,

Iždininkas J. Užkutenąs.
1501

Draugiją Adresai, Kurios į 
Turi “Laisvę” už Organą

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yufika, 325—4th Avė., Mo
line, III. i>i.

Pirm, pagelb. A. Matusevičja, 1003— i

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.
i. pag. S. Rinkevičius,

Aū$rds:

mėn., L. L.

šeštadieij., Biržei. 4, 1932

LOWELL, MASS

Proletare.

EASTON, PA
Pasekmingas Piknikas

Pruseikiniai peckeiiai, prisi-

lempą ir šaudy-

klausiu legatėmis į LDSA.

WILKES-BARRE, PA

KELRODIS: Iš Wilkes Bar

WORCESTER, MASS. WORCESTER, MASS.

TAĄiĄ§ KRAPAS
14 Millbury St

į.

Pittsburgh 
dirba apie

Kadangi man neteko kapi
nėse būti, tai turėjau plačiau 
pasiteirauti, kodėl jis nuo ka-

Komitetas.
(1313-132)

storą 
ir

Tai ir viskas,: taip 
pirma 
už i

žergė jo il- 
mosikavo ir

Bėgo jisai

ir visos, 
dykai.

re, Pa. reikia važiuoti S. Main dis, kad LDSA. 14 kp. viešpa-. mobiliun ir tik užpakalyj dul- 
tauja draugiška nuotaika ii’kių debesys pasirodė, o Vipar-- 

Gatve- sugyvenimas, tai bando nors;|o jau daugiau kapinėse ne-;
— — wn nLi ilr m nn J vn ii nr Art ! • . • «

gatavas—Red.)
J. M. Karsonas.

automobiliaus ku- 
daržo var- 
Vartų pri- 

sulaikyti ik

savininku yra Ben 
Apie tai jau buvo ra- 
aisvėj” ir nekartosiu.

Wore ėst or, Mass.

skandalo sklokininkai

arba dar

pastebi jam :
mes ir be šio rėksnio galėsime

Kunigas sūdo auto-

“Klampynės” No. 21, vienas 
peckelis, pasivadinęs save 
“Streikierka,” rašo: “Sustrei
kavo Friedman Bros. Pants

Ir štai visas Eastonas 
kad “Streikierka” 

j “nusistreikavo,” kad net 
ateis-(nežino, kur yra “streikas”... 

šaudymą pas Friedman Bros, jokio strei

Šiuomi prąnėšu, kad ų.u^iaįą^ų kainas ant plaukų 
kirpimo. Ypatingai bedąrbiąpis. draugiškai patarnau
ju. Paned.ęliais ir uta|ąiįnka^ yrū dar prieinamesnės 

,T kainoj-. (>•.

tauja draugiška nuotaika ir debesys pasirodė, o Vipar-;
In n yy rl . . . « . _

Publapls Penias ‘'

‘ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 1R 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS *

Me$ perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nėsirįsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės,

25th St., Moline; III. ’ ’ 1 ‘ 
Fin. sekr. B. Daucėnskas, 1552-^-lOtb 

i Avė., E. Moline, III.
; Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
: Avė., Moline, IJ1. i

Jonaitis, 215—17th

• Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St 
! C 4- A TU

■ jarit LDSA. 14 kp. ir apšmeižti 
Į ti jos nares. Na, ir pilama be 
' jokio ■ žmoniškumo ir gėdos. i

Į kitus “žinių Rinkėjo” me-i 
lūs neužsimoka atsakinėti, nes ! 
žemiau kritikos, 
apščiai ragavo 
“skystimėlio” ir 
vaidinosi vištos, 
vai, na, ir didžiausis sklokai 
baubas—Angarietis.

Darbininkai turėtų pažinti 
naujus darbininkiško judėjimo 

veiki-

Dar Bedarbių
Eilės PasidauginoiSvarbus. pir i•° ' mąjį Pikniką Šių Metų l

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
pašai pine draugystė rengia 
gražų išvažiavimą — pikniką 
ateinantį nedėldienį, birželio 
5 d., pradžia 11 valandą iš 
ryto. Įvairūs pasilinksmini
mai ir žaislai tęsis iki vėlam 
vakarui.

Piknikas rengiamas labai ardytojus, kurių visas 
gražioj vietoj, ant J. Necivec- j mas” rymo ant melu ir pro- 
ko farmos, tarpe Lowell irjvokacijų, pletkų ir beprotinių 
Tewksbury, Mass. Einant ar- tiradų, kaip jau augščiau nuro 
ba važiuojant iš Lowell’io An- dyta. 
dover gatve apie dvi mylios kai parodys jiems duris, 
nuo miesto yra mažas kelelis; bus sveikiau, 
po tiesiai, juomi 
sieksite pikniką, 
te visi 
siems 
pasiekė i e d a k c iją, kuomet 
penktadienio numeris jau bu
vo

CARNEGIE, Pa. — Su ba-Į 
landžio mėnesiu užsidarė taip 
vadinamos “Country pits,” ma
žos mainos, kuriose dirbo apie 
150-200 mainierių. Mat, vasa
rą nereikia anglių į stubas, to
dėl šitos mainos visuomet ant 
vasaros atleidžia mainierius. 
Taip sakant, gauna vasarines 

eapmokamas “vakacijas.”
Mainieriai šitose mainose 

badavo dirbdami ir dabar ba
daują, nes kaip dirbo, tai di
džiausią pėdę padarydavo nuo 
$10 iki $20, bet buvo tokių 
vietų, kur uždirbdavo tik po 
$5 į dvi savaites, 
mažiau.

i iš Liet Dark Susjvipjijno |H a"“Ę 
Tu,i ,bflti 11-mos Kp. Susirinkimo pruseikimo; 1 ■ 1

rašant jam 
farmos, lai-

Į & 5,th Ave., Moline, Ill. Duoną pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apieiniK.es,
' Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St., kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir

Didžiule maina, 
Coal Co., kurioje 
400 mainierių, dabar dirba po 
2-3 dienas į savaitę. Šitoje 
mainoje uždarbiai nedidesni, 
cik išskyrus vieną kitą taip; 
vadinamą “katierį,” kurie ma
šinomis kerta anglį, tai šie už
dirbą daugiau. Bet abelnai vi
si mainieriai dirba ir badau-1 
ja. j

Ve kaip man keli mainie
riai pasakojo apie jų išnaudo
jimą šioje mainoje: “Mes dir-j 
bamę po du viename pleise. ‘ 
Šia nedėlia dirbo maina dvi-

- - , i
dienas: vieną dieną turėjome; 
akmenį—šleitą nuvalyti. Šitas i 
“šleitas” yra storas ir reikėjo! 
gerai dirbti per dieną iki jį! 
nuvalėm. Antrą dieną reikė-1 
jo laukti mašinos, kol gavome l 
pakirsti pleisą. Taip išėjo vi-Į dengdami visokiai vardais, per 
sa savaitė, kurioj neuždirbo-i savo organą

. me nei vieną centą. Dar pa
sidarėme ekspensų, nes rei
kia mokėti už 1 
mas, už kuriuos kompanija at
siskaito. Kuomet nuėjome į 
kompanijos ‘štorą’, 1 
valgyti, nes šeimyna laukia 1 ko prisieina paanalizuoti 
namie parnešant valgio, tai j “literatinius perlus, 
nieko negavome, nes’ anglies j bininkai patys 
neišleidome, o kas pirmiau bu- “teisingumą.” 
vo uždirbta, tai jau buvo iš 
Jštoro’ išimta.”

Kitas mainierys vėla pasa
kojo sekančiai: “Mes šią nedė- 
lią išdirbome tris dienas. Į; dirbtuvės darbininkės” ir ragi- 
tas tris dienas išleidome tris na darbininkes stoti į pikieto 
karus ir nuėję į “štorą” ga-; linijas, 
vome dvi duonas ir vieną!juokiasi, 
“five brother.” 
nes kompanija 
kaito už lempą 
ir už stubas.”

Juo greičiau darbinin- 
tuo 

Nepakeliui dar- 
tuojaus pa-jbtninkų klasei su griovikais ir 
Dalyvauki- ■ demoralizatoi iais. 
Įžanga vi-i 

(Pranešimas Į

Kun. Vipartas Iškeltojo 
; Žmones ir Pabėgo iš 
! Pikniko

į kitus miestus.

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

Gerą mėnesinį susirinkimą ■ 
turėjo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo pirma kuopa 
ketvirtadienį, vakare, “Lais
vės” svetainėje. Į kuopą įsto
jo dar penki nauji nariai; du 
iš jų gavo drg žigąitis, kuris! 
tik kelios dienos kaip Brook- i 
lyne; du pristatė drg. Griš- 
kus. Nutarta rugsėjį: pada
ryt specialiu kuopos vajaus!
mėnesiu gavimui daugiau nau
jų narių. ! ’j

Išrinkta ' komisija iš kuopos • 
narių, pirmiaus 
Susivienijimui Lietuvių Ameri 
koj, kad pagamintų rezoliuci-i MVMaryaika J. Kičeina, 259 Broadway 
ją SLA. seimui su reikalavi-'. Aiiįros Draugijos \usirinkimdi 

e / , .v .y er * .'įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie-,mu atmokei išguitiems iš SLA. no mgnii L. L. svetainėj, 269-73 
i nariams pinigus, kuriuos jie Second St., Elizabeth, N. J. Pra- 
I . „ • džia 8-ta vai. vakarej duoklėmis sumokėjo tai orga-p • 
j nizacijai. Svarstyta apie ko- i 
;vos būdus delei atgriebimo, 
kas priklauso buvusiems SLA. 
nariams.

Ęirtn.
. Clark PJ. 

Iždininkas V. Paulauskas,
Į Clark PI.

Nut. Sekr. B. Barkauskas, 
i Pine St.
j Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 
I Ave., Linden, N, J.

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 
j Dayton St. :
' I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, 
! 144 So. Park St., II Iždo' Globėjas 

'priklausiusių J. Krakauskas, 300 First St.
' Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
■' So? Park St.

! McKEES ROCKS, Pa.-Gegu 
ižės 30 dieną, Amšiejaus far- 
I moj buVo surengta Lietuvių 

Gegužės 22 d. įvyko LDSA. • Kapiniy Benci rovės . piknikas. 
Piknikas i Kun> Vipartas puikiu savo au- 
\ diena jtomobiliu irgi atvažiavo.

Išlipęs i 
nigužis greitai pe 
tus smuko vidun, 
žiūrėtojai norėjo 
pareikalauti, kad klebonas į-! 
žangą užsimokėtų, bet nesu
spėjo. Jis įsmuko vįdun įžan
gos nemokėjęs.

Visu smarkumu 
gos kojos, rankos 
gerklė žiopčiojo, 
prie būrio žmonių ir jieškojo 
komiteto. Pribėgęs prie komi
teto jisai pradėjo šaukti ne
savu balsu: “Jūs atsakote už 
bolševikus. Bolševikų nerei
kia. Jūs svolačiai, durniai, 
kvailiai.”

Parapijonai bando jį ramin
ti: “Kunigėli, nesikarščiuok. 

' Kapinėse gali ir kitų sriovių 
žmonės kalbėti.” Kiti duoda 
pastabas, kad nereikia čia mė
tytis tokiais žodžiais ir visus 
durniais vadinti,—negražu.

Bet niekas negelbsti. Vi-, 
partas dar labiau atidaro sa- i LDSA. I Rajono Delegatėms 
vo kakarinę. Rėkia. “Užmo-! 
kėkit man, užmokėkit man.” 
Nesuprasdamas kokio jam už
mokesčio čia reikia, 

vienos jo parapijonkosKo jis 
čia nori? Jinai paaiškina: 
“Mat visada mūsų kunigėliui 
apmoka už patarnavimą kapi
nėse, tai ir dabar jis reikalau-1 giai 
ja. Bet jau nereikia jam tiek 
karščiuotis. Aš manau, kad 
ant kapinių galima apsieiti ir, 

įbe kunigėlio, kaip kad Chica- 
prižadėjo ’ šapa uždaryta. Darbininkės už gOj tautiškose

14 k p. rengiamas ] 
Bushkill Park. Nors

I buvo šaltoka, bet žmonių daly-' 
ivavo vidutiniai. Išplatinta! 
i nemažai literatūros. Kuopai 
' pelno liko virš $20.

—o—
Sklokos Pantapliniai Žinių 

Rinkėjai

Klampynę” vis 
daugiau ir daugiau nusimas- 
kuoja, rašydami neva “teisin
gas” žinias iš Eastono. Neuž
simokėtų į pantaplinius pašti
ninkus kreipti daug domės, ta- 

kad gautilčiau nors delei gardaus juo- 
O ' Ir YA d i A i n n n n n n n 1 i ] 1 A f j J

Lai dar- 
sprendžia jų

Išrinkta komisija kuopos iš
važiavimui, kuris įvyks Forest 
Parke liepos mėnesį.

Drg. S. Steffans išrinktas 
i pirmos kuopos delegatu į ko
munistų šaukiamą New Yor- 
ko valstijos konferenciją bir
želio 19'd., Schenectady, N. Y., 

į nominavimui Komunistų Parti- 
j j os k a n d i d atų rinkim ams.

Padaryta paraginimai daly- 
vaut prieškarinėj šios 

'demonstracijoj Nęw 
pasidarbuoti piliečių 
rinkime Komunistų 
kandidatams, ruoštis į metinį 
dienraščio 
vimą ir kt. 
tuos reikalus 
čiančiai, kaip

Tik vienas 
buvo pamirštas, tai 
Darbininkų1 Susivienijimo Tre
čio Apskričio piknikas, kuris 
bus birželio 12 d. Reikėjo iš
rinkt kuopos komisiją delei. 
žmonių mobilizavimo1 į pikui-

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia paisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

ko nėra. Friedman Bros, siu-
Šitaip mainieriai turi gyven- va skūrinius “koatus” ir su 

ti su šeimynomis, dirbdami ba-pelinių siuvimu neturi nieko 
dauja. Aš jiems padariau pas-(bendro. Išėjo darbininkės Eas- 
•tabą, kad jie organizuotųsi, Į ton Pants Manufacturing Co., 
nes tik organizuotai galima iš- kurios 
reikalauti geresnių darbo są-| Weiss, 
lygų ir nebadauti ir žmoniš-^yta ‘
kiau gyventi. Jie su mand pa-; Pikieto linijos nebuvo ir nėra, 
reiškimu sutiko ir
stoti į uniją.

; kapinėse esti, 
į algas kovoja teismišku būdu, j Kunigėlis gali bažnyčioj mels- 
• O ta uolioji “Klampynės” i 0 ne anį kapinių, kur dau- 
“Streikierka” dabar jieško kol-! gefis visai netikinčių susiren-i 
ninės streiko ant mėnulio. Ika.” ' '

Tame pačiame “Klampy-: Vipartas bėgdamas linkui 
numeryje, pantaplinis; savo automobiliaus visu smar- 

 : “Nereikia bol- 
Durn’ai. Jeigu jūs 

LDSA. 14^aįp daroįe> tai aš atsisakau, 
1/ n Yi rl »■> I o c< ’ ’ ' ■« . •_________ 1 . i ~* nuo kapinių kontroles—jus

■; vieni kontroliuokitės kapines.” 
veidan kuopos iždiniu-!vienas pastebi jam: “Gerai, 

kei. Matomai, nerimsta rc-
negatiška “žinių Rinkėjo” šir-/ apsieiti.

į nes
'“Žinių Rinkėjas” pasiekė čiu-;j<umu šaukia: 

ALDLD. 12-.tas Apskritys! kurą nesąmonių ir melų ,rašy-‘ ševikų.
rengia didelį pikniką Linevi-j damas, kad būk J
Čiaus farmoje, 5-tą dieną bir-!,kp. kilęs kokis tai “skandalas 
želio (June), 1932. Bus gera, ir įvykę kokie tai “tešlos drė- 
programa, kurią išpildys Ai-jbimai” 1 
do Choras.

St., imti busą Ashley, Pa. Pri
veža visai arti parko. < 
kariais važiuojant imkite Nan
ticoke arba Hanover gatveka- 
rį ir prašykite, kad paleistų 
prie St. Mary’s cemetery. L , M _ A____  _ , „
lipus ten iš gatvekario, eikite Į bininkių Balso nesulaikė, pįnių atvažiavo taip supykęs.. 
į kalną, tiesiai pro kapines ir; Kuopa gauna naujų^ narių iri vienas sako: “Mat bolševi- 
po kairei kelias eina į parką.' draugės yra užsibrėžę dirbti. ,]ęas aaį komo kunigėliui užsi

raugiau organizacijos ir dar-• sto<jo> tai jis dabar šaukia.”| 
bininkų labui, negu kada norsRitąs sako: “Jis daugiausia 
dirbo. Sklokai, matomai, la-(pyksįa ant kai kurių savo pa- 

jbai parūpo iždas, nes kaip jie raPijonų, kodėl jie klauso , 
bolševiko prakalbos ir dar

melu įkąsti nekurias drauges. ■ beliko nei dūko.
Trumpai ir storai reikia pa-l 

brėžti, kad toj kuopoj nebuvo!
IŠ?! jokio skandalo ,ir niekas “Dar- ! 1 • • 1 • T-V 1 < « 1 1 —

Draugai, darbininkai ir dar
bininkės! Visi būkite šitame I 
piknike. Būkite visos apįelin-1 
kės, paremsite savo klasę, nes;patyS sako, “paleista ‘karaul,’ 
šitas piknikas rengiamas svar-ikad 3klokininkai užgl.iebė iž- pastui pioja 
biam tikslui . dą jr kidnapino vaidybą, Bet fbiam tikslui .

Visų draugų ir draugių už- paskui pasirodė, kad tokio, di- 
duotis būti šitame piknike, delio
Bus gera muzika, grieš lietu-. neįstengė padaryti.. .
viŠkus ir angliškus šokius.

Įžanga veltui. <•> ■

So. Sides Pil’istis.
------------------1------------ ----- -

Tpkyo. — Japonijos ,pre- 
(Mano Tnjęras Saito pareiškė, kad 

pabraukta). Labai aišku ir la-'Japonijos, valdžia visai ne? 
bai atvira. Kadangi “neįsten- Į svajoja apįę ištrąūkima sa
gė” savo nagus prikišti, tai vo kariuomenes iš Maridžti- 
reikia išpilti viedras srutų rjjOs, 4 ■

PITTSBURGHO IR
PRIEŠFAŠ1ST1NIS

Pirm. S. Ivanauskas, 
/ Ave,, Wilmerding, __
Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414

Broadway, Pitcairn, Pa.
Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 El

roy Avė., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress St., 

Carpegie, Pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum

Way, S. S. Pittsburgh, Pa.

A. LUTVINAS' /
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Ūkėsų Neprigulmingas 
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.

( Pirmininkas — Herman Anson, R.
Turime daug reikalu apsvar-No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin- 

, ... , • ‘C;;!.,, 1 kas—A. Jasiukevičiuš, No. 3, Free-stytl, O taip pat iciketų bal-|hold, N. J.; protokolų raštininkas— 
gti konferencija anksčiau, nes j John Urbelis, 40 Bowne Ave., Free- 

;>• N- J-; .finansų raštininkas —
- - - - - - - Antony Glovicms, Box 288 B. Jer-tą pačią dieną įvyksta ir mūsų j 

piknikas, ką jau visos žinote. I 
Brooklyno ir apielinkės drau i 

ges susirinkite 7:30 vai. ryte j 
ant Hewes Street stoties, tai j 
visos 1—— 
žinoti.

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
? 162 Broaidway

SOUTH BOSTON, MASS. 
Residencija: 13 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Btaen Island Fer-

LUTVINAS

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-8721

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnes, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokęjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai 1

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

E>Rd ZI W.S 110 EAST 16th ST. N. Y.
■, Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M. T .. _ .

NedeĮįoin — 1Q A. M. iki 4 P. M. Įsikulęs 25 Metai

apieiniK.es
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VIETINES ŽINIOS
Rytoj Visi Į Draugių 
Moterų Pikniką!

'Aido Choro Dramos Grupės 
Susirinkimas Pirmadienį

laiku pribūti, nes turime daug reika
lų atlikti. Kurie dar nepasimokė- 
jote duoklių už šiuos metus, pasimo
kykite šiuo kartu.

(131-132)

Prieš Imperialistini Karą, už Sovietų Sąjungos 
Apgynimą! Demonstruokite Šiandie 12 Valandą!

Visi bedarbiai ir dirbantieji 
tuojaus iš darbo šiandie va
žiuokite į priešimperialistinę 
d e m o n s t r aciją ant kampo 
Broad ir South Sts., Down
town New Yorke. Demons
tracija prasidės 12 vai. dieną. 
Bus protestuojama prieš Japo
nijos plėšikų karą Chinijoj ir 
prieš suokalbius, kurie daromi 
kariškai užpult Sovietų Sąjun
gą. Demonstruosime ne tik 
prieš Japonų, bet ir Amerikos 
imperializmą, kuris rengiasi 
kraujuose paskandint darbi
ninkų Sovietų Respubliką.

Darbo Unijų Vienybės Lyga, 
ragindama visus savo narius 
dalyvaut demonstracijoj, pri-

Rytoj, 5 birželio, bus Lietu
vių Darbininkių Susivienijimo 
1 Rajono piknikas Lindene. 
Vieta—Progress Club Hali, 
Mitchell Ave., Linden, N. J. 
Atvažiavę Lindene iki Wood

I Ave., važiuokite iki Stimson 
mena, kad šiais laikais nėra Avė. ir tuomet važiuokite šia 
nei vieno darbininko gyvybė gatve, iki pamatysite parką, 
apsaugota nuo žuvimo per pla
nuojamą imperialistinį 
Kapitalistai, kurie ] 
badu marina darbo mases, da
bar rengia milionams darbi
ninkų mirtį tame kare.
Amerikos Darbo Federacijos 
vadai ir socialistai bus dar iš- 
.tikimesniais imperialistų talki
ninkais skerdynėj prieš Sovie
tų Sąjungą, kaip kad jie buvo 
pereitame pasauliniame kare.

Skaitytojai, ne tik patys į

Programa bus gera—dai- 
karą. nuos Bangos Choras iš Eliza- 

per krizį beth> N j Kalbės dd. Buk- 
nys, “Laisvės” manadžerius, 
ir Sasnauskienė, “Darbininkių 

O Balso” redaktorė. Bus skanių 
valgių, kuriuos gamina Liride
no draugės. Įžanga 
gi—tik 25 centai.

Taigi, draugės ir 
vietoj praleisti laiką 
kitur, važiuokite į Lindeną, o 

Įmes užtikriname, kad būsite 
šiandieninę demonstraciją va-j patenkinti.
žinokite, bet į ją raginkite vi-Į 
sus kitus, ką tik sueinate.

Pirmadienį, birželio 6 d., 8 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėj, įvyks Aido Choro Dramos 
Grupės susirinkimas. Visi na
riai būtinai turi dalyvauti šia
me susirinkime.

Į šį susirinkimą yra kvie
čiami visi draugai ir draugės, 
kurie domisi menu, veikimu 
teatro, dramos srityje. Kiek
vienas narys atsiveskite po 
vieną arba daugiau naujų 
narių. Kiti—ateikite patys.

Draugai! Dramos 
veikimas yra labai
Mes turime rengtis prie nau
jų vaidinimų ir sutvarkyti pa
čią Dramos Grupę. Tad visi 
būkite laiku, 8 vai. turim pra
dėti mitingą.

srityje 
svarbus.

visai pi-

d raugai, 
kur nors

Komitetas.

Masinė Bedarbių Delegacija Mobilizuokitės i LDS. III 
Trauks į City Hali Apskričio Puiku Pikniką

Lovestoniečiai Prieš Bedar
bių Apdraudą

Komisija.
(131-132)

iLDSA. Pirmojo Rajono Kon- 
! ferencijos Delegatėms

.PASIRANDAVOJA STORAS
_ Tinkamas kambarys del storo pa- 

sirandavoja už prieinamą kainą. Vie
ta gera. Kreipkitės pas A. Luckas, 
6042 Perry Ave., Maspeth, N. Y.

(130-136) “ -II '    'I'1 ■ ■■ ■ ■■■ — • . . ■ ■
PASIRANDAVOJA didelis

. rys, 
Netoli 
Reikia 
stoties 
ir eiti 
Woodhaven, New York.

kamba- 
visi patogumai ir telefonas. 
Jamaica eleveiterio linijos, 
išlipti ant Forest Parkway 
arba Woodhaven Buolevard 

į šiaurę. 84-48 89th Street,

(129-132)

Telefonas: Stagg 2-910S

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

GAZO ANESTETJKA 
VALANDOS:

Nuo 0 vai. ryto iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 

Pabandykite! '

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

tai

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
X
X NOTARY

PUBLIC
TEL. STAGG 

2-5043Visos delegatės, kurios iš
rinktos Brooklyno ir apielin- 
kes kuopų į LDSA. 1 Rajonoj 
konferenciją nedelioj, 5 d. bir
želio (June), susirinkite ant 
Hewes Street stoties 7 :30 vai. 
ryte. Bus daug smagiau ir 
parankiau visoms kartu va
liuoti. Draugės, nesivėlinkite, 
nes konferencija prasidės 10 
vai. ryte, o turime laiku pra
dėti, nes po pietų toj pačioj 
vietoj įvyks Rajono piknikas, 
kuriame turėsime dalyvauti.

E. T. Bimbiene, 
Rajono Sekretorė.

(131-132)

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagyslės, niežinti ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų įdegimo, yra gy

domi be
DR. O.

Kaip daugeliui žinoma, yra 
susidaręs iš eilinių Amerikos 
Darbo Federacijos narių Ko
mitetas Kovai už Bedarbių 
Apdraudą. Prie to komiteto 
prisidėjo jau daugiau kaip 
šimtas Federacijos lokalų; ko
miteto reikalavimai yra pama
tiniai tokie, kaip ir Komunis
tų Partijos. Už bedarbių ap
draudą buvo pasisakę ir na
riai 22-ro lokalo International 
Moteriškų Drabužių Darb.

Valandos:
Sukatomis
Apart Nedėldienių

operacijų JKj]
MEYER e^20

208 West 54th St.
New York City

2 iki 6, Seredomis ir
11 iki 1, 2 iki 6,

INCMATHEW P. BALLAS
(BIELAUSKAS) 
G R A KORIUS

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y.

MŪSIJ^ (.STAIGA* ATLIEKA „SEKANČIUS ^DARBUS: 
MIRUSIUS* PARVEŽAM ' iš VISU įŠ ALIŲjlR * IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM į KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI' AMBULANSlNį t AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI f LIGONINI IR 
PARVEŽTL TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI. PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

vvxwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvV'

Merginų
Choras iš
Choras iš

Choras iš
Bangos

To- Bus sporto I unijos, ši unija, kurią kontro-

NEW YORK. — Birželio 
10 d., penktadienio rytą, be
darbių delegacija eis į City 
Hali su reikalavimais. Tą die
ną, mat, miesto lėšų komisijos 
posėdy j labdarybės komisio- 
nierius Taylor žada būk 
stoti už paskyrimą dviejų 
lionų dolerių bedarbiams 
pti. Bedarbiai supranta, 
tai apgavingas žadėjimas,
del Bedarbių Tarybos visame 
Didžiajame New Yorke renka 
delegatus iš savo tarpo, taip
gi iš beduonių linijų, iš bedar
bių parkuose, benamių nakvy
nių vietose, darbų agentūrose 
ir kt., kad iš jų sudaryta de
legacija nueitų ir įteiktų mies
to ponams reikalavimą—duot 
iš miesto iždo po $10 pinigais 
per savaitę kiekvienai bedar
bių šeimynai ir po dolerį į 
dieną kožnam pavieniui bedar
biui.

Sykiu su tuom Bedarbių Ta
rybų centras nurodo, kad mies 
to valdonai negali blofyt, būk 
jie neturį pinigų bedarbiams 
šelpti, nes jie užtenkamai su
randa pinigų graftui, ir vien 
tik bankieriams pelnų iš mies
to iždo yra per metus išmoka
ma $196,000,000. Bet tie po
nai kas kart vis labiau maži
na tą pačią ligšiolinę pašalpą 
bedarbiams, u ž d a r i n ėdami 
greitosios pagelbos biurus. 
Yra nurodymų, kad ir priva- 
tiškos labdarybės tariasi to- 
liaus visai neduoti pašalpos 
naujiems bedarbiams. Tos lab
darybės aiškinasi, kad nebe
turi kiek reikiant pinigų, ir sa
ko, kad tai miesto pareiga yra 
maitint bedarbius. Ir taip be
duoniai ir benamiai yra vari
nėjami nuo Ainošiaus pas Kai- 
pošių.

Lietuviai bedarbiai ir dir
bantieji, visi dėkitės į Bedar
bių Tarybas; o kada bus ga
na didelis masinis organizuo
tas judėjimas, tai valdžia ir 
kapitalistai bus prispirti už- 
laikyt bedarbius. Williams- 
burgo, Brooklyne, Bedarbių 
Tarybos centras yra po num. 
61 Graham Ave., netoli i 
Broadway.

liuoja socialfašistai, taipgi pri
klauso prie Amerikos Darbo 
Federacijos. Bet 22-rame lo- 
kale yra įsiskverbę į vadovy
bę Zimmermanas ir kiti loves
toniečiai renegatai, kurie bo- 
sauja išvien su geltonaisiai so
cialistais. Tai jie dabar ir 
reikalauja, kad 22-ras loka
las atsimestų nuo Komiteto 
Kovai už Bedarbių Apdraudą. 

\ Kodėl? Todėl, kad reikalavi
mą bedarbių apdraudos pa
smerkia fašistiniai Darbo Fe
deracijos lyderiai, Greenai, 

;Wollai ir Lewisai, ir todėl, 
kad suvažiavimas Internatio
nal Moterišku Drabužių Dar
bininkų Unijos, sudarytas iš

Tas piknikas įvyks kitą sek- 
i madienį, birželio — June 12 
d., P. Vaičionio darže, Mea
dow Grove, Cranford, N. J. 
Prasidės 10 vai. iš ryto. Įžan
ga 25c. Šokiams parūpinta ge
ra muzika. Be to, bus ir šiaip 
turininga programa, kurią iš
pildys Aido Choro

mi" Sekstetas, Sietyno 
šel- Newarko, 
kad (Elizabetho, Aido 

Brooklyno ir kt. 
žaidimų ir kitų pamarginimų.

Nariai ir nenariai, rengk’i- 
tės į tą interesingą pikniką 
darbininkiškos savišalpos or
ganizacijos.

KELRODIS: Važiuojant ba
sais iš Elizabetho, imkite Ros
elle bus 28, kuris eina West
field Ave., ir važiuokite iki 
galui. Ten išlipę imkite kitą 
busą, irgi 28, kuris eina North' 
Ave., ir važiuokite iki Cedar 
St.,. Garwood, N. J. Ten išli
pę eikite Cedar gatve iki 
Brookside Place. Brookside 
Place eikite iki Division Ave., ■ 
ir eikite po kairei, ten ant 
Division Ave. rasite pikniką.

GATVEKARIU važiuojantkapitalistų gizelių, stojo prieš 
imkite Union karą ant West bedarbių 
Grant ir Broad Sts. kampo ir kįoj gražioj pozicijoj atsiduria 
važiuokite į vakarus iki Cen- lietuviški 
tre St., Garwood, N. J. Ten rniausi lovestoniečių gimines, 
matysite C.R.R. of N. J. sto-j 
tį (Station). Praėję stotį, ei
kite iki North Ave. ir pasisu
kite Cedar St. ir eikite taip 
kaip viršuj nurodyta. I_____
sainas (iškabas).

apdraudą.—Ot ko-

sklokininkai, arti-

Šiaučiu Streikas Auga

Newark, N. 1, Bedarbiai 
Demonstruoja Šiandie

RŪKYMO KAINA
NEW YORK. — Apskai

toma, kad rūkymas kasmet 
šiame mieste padaro žmo
nėms nuostolių už $14 ant 
kiekvienos ypatos. Čia ne
įskaitomos lėšos pačių rūko
rių—už tabaką, degtukus ir

MIRTYS — LAIDOTUVES
Jonas Burneikis, kuris mirė 

1 d. birželio, bus palaidotas 
subatoj, 4 d. birželio, 2 vai. po 
pietų, ant Alyvų kalno kapi
nių. Laidoja graborius A. Ra
dzevičius, kurio biznio 
šas—402 Metropolitan

antra-
Ave.,

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

IŠRANDA VOJIMAi
ATYDŽIAI PAMĄSTYKIT

PASIRANDAVOJA vieta gąsdino 
stočiai; prie didelio bulvaro, sale 

parko, yra ir lunch wagon šioje vie- 
, toje. Išrandavosiu už prieinamą kai- 
■ ną ir duosiu lysą ilgiems metams. 
. ... se

kančiu antrašu:

Kairioji Industrinė Adatos 
i Darbininkų Unija ragina 22- 
iro lokalo narius sekančiame Į 

Sekite susirinkime išnaujo padaryt Į 
balsavimą delei bedarbių ap-Į 
draudos ir laikytis išvien su Į Suprantantis šį biznį kreipkitės 
kovojančiais už bedarbių ap
draudą.

Newarke, N. J., Komunistų 
Partija ir Bedarbių Tarybos 
ruošia demonstraciją šiandie, 
12 vai. dieną, Military Parke 
—protestuot prieš uždarinėji
mą miestinių šelpimo biurų ir 
reikalaut ūmios tinkamos pa
ramos visiems bedarbiams. 
Demonstracinis mitingas tęsis 
iki 6 vai. vakare.

Kad pakenkt revoliucinių 
darbininkų demonstracijai, tuo 
pačiu laiku ir tame pačiame 

nuo'parke socialistų partija ir Am- 
merikos Darbo Federacijos

NEW YORK. — Didėja 
verykų darbininkų streikas. 
Ketvirtadienį streikan išėjo 
darbininkai dar vienos dirbtu
vės, Riverside Slipper šapos. 
Jiems taipgi vadovauja Indus
trinė Čeverykų ir Odos Dar
bininkų Unija. Sustreikavo 
prieš uždarbių kirtimą 25- 
kiais nuošimčiais.

ce-

Didžiosios Millerio čevery- 
kų dirbtuvės darbininkų strei
kas tęsiasi- jail penkta savaitė.

Kriaučius.

123-15 Sutphin Blvd.
Brooklyn, N. Y.

(131-136)

Kovingas Skalbėjų Streikas

NEW YORK.—Komunistų 
vadovaujamas streikas Com- 

i modore skalbyklos, 1360 Sene
ca Ave., beveik visiškai su
stabdė tos skalbyklos biznį. 
Kitų skalbyklų darbininkai at
eina streikieriams talkon ir 
padeda pikietuoti. Commodo
re gengsteriai užpuldinėja pi- 
kietuotojus, ypač įžeidinėja 
pikietuojančias moteris. Bosai

vadai rengia savo atskirą de- kartais atsiunčia savo padau-
monstracija.

Darbininkai, eikite tiktai į 
revoliucinę demonstraciją, ku
ri įvyks pietiniame (South) 
gale Military Parko.

žas net užpulti streiko cent
rą, 1323 Southern Boulevard, 

i Streikieriai akelis jau sykius iš- 
karšė kailį užpuolikams.

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD. 147 kp. susirinkimas 
i įvyks sekmadienį, 5 d. birželio, \10 
vai. ryte, Hanover Club, 738 5th 
Avė. Draugai ir draugės, malonėkite

Jersey City Kailiasiuviai 
Stoja su Kairiaisiais

ATIDĖTA KONFERENCIJA 
DARB. TARPTAUTINĖS , 
PAGELBOS

JERSEY CITY. — Kailiasiu- 
vių Unijos lokalas 25-tas, lig 
šiol priklausęs prie Amerikos 
Darbo Federacijos, galutinai 
atsimetė nuo Federacijos ir 
prisidėjo prie kairiosios Indus
trinės Kailiasiuvių Unijos.

NEW YORK.
cija Darbininkų Tarptautinės 
Pagelbos, kuri buvo skiriama 
įvykt birželio 5 d., lieka ati
dėta į birželio 17 d. Ji bus 
Manh,attah Lyceum, 66 East 
4th St., New Yorke.

Konferen-

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmia* ir chroniikaa vyrų ir 

moterų liga* kraujo ir odoa. 
Padarau iityrimų kraujo ir ilapuMO.

DR. MEER
156 W. 44tli St., Room 881 

New York. N. Y.
Valandas Priėmimo t 

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo S 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniai* nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedčlioin nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas ičirškinimais

ir

IMPERIAL BARBER 
SHCOOL

VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams dabar laikas ir gera 

proga mokintis barberystės ama
to. Išmokysime jus į trumpą lai
ką, o išmokę padarysite puikų 
pragyvenimą. Mes mokiname ne- 
vien tik barberiauti, bet ir mote
rims plaukus kirpti.

Pilnas Kursas $25
Kurie jau turi pradžią, o nori 

užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite persituc- 
rinti.

Lietuvis Instruktorius
612 10th Avė.,

Corner 44th St. New York City

LIETUVIŠKI COLUMBIA REKORDAI
Pas mus randasi didelis perviršis rekordų. Tat padarėme trumpam 

laikui nupiginimą, parduodame po 35c, vieniu. Taipgi parduodame 
Radios, pianams rolius ir daug kitų muzikalių instrumentų. Agen
tams duodem gerą nuošimtį.

JONAS AMBRAZAITIS,
560 Grand Street Brooklyn, N. Y.

ATSIVESKITE!
Jauskitės Maloniai

f Didesnėj ir Geręsnčj

NAUJOJ STAUCH MAUDYNĖJ
CONWY ISLAND, Boardwalk, prie Stillwell Avenue

eg nA
Visam Sezonui 20.25 (lolerių

DYKAI MŪSŲ KOSTUMIERIAMS X
Roof Garden—Gimnaziumas—Saulėtas Salionas—Garo Pirtis

Lietuviu Apsistojimo Vieta Coney Islande

i
i Laikrodžiai, Deimantai ir

Auksiniai Dalykai
Dovanom ar patys sau norėda- 

i mi pirkti laikrodžius, daimantus 
ar bi ką iš auksinių

| nokite, kad pas mane
• sipirksite.
(ĮVAIRŪS LAIK- J
I RODŽIAI NAU-
IjAUSIOS MADOS ■ 
luž PRIEINAMA M 
| KAINĄ N

daiktu ži- 
pigiau nu-

I Taipgi taisau visokius laikrod- 
Tžius ir kitus papuošalų daiktus.
■ Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
(stengsiuosi pilnai patenkinti.
T Williamsburgieciams, kuriems
■ pertoli pas mane atvežti pataisy

mui laikrodžius ar kitus auksinius 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu i “Laisvę.” Jūs užsimo-

jkėsite “Laisvėje.”
I VIKTORAS JANUŠKA
r 127-17 Liberty Avė
■ Tarpe 127 ir 128 gatvių
j Richmond Hill, N. Y.

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

_ naujon vieton,
po numeriu 
512 Marion St., 
kamp. Broad* 
Wfty> Chauncey 

KStreet stotis 
ft. WW* Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA 
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Aveųue) 

BROOKLYN, N. Y.

“LAISVĘ."
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

Valandęs: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
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