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Karštis Daro Pakaitas 
Ir Drabužiuose

Springfield, Ill., yra dvi Su-1 
sivienijimo kuopos. Vieną kuo
pą ligi šiol valdė gegužininkai, 
bet dabar ir jų tarpe kilo mai
štas. Nepasitiki savo bėda- 
vadais.

Del Amerikos muitų rėkia 
visos kitos buržuazinės valsty
bės. Italija atsilygino Ame
rikai, pakeldama muitus ant 
Amerikos automobilių. Vokie
tija rėkia, Francija grąsina. 
Prasideda aštriausia muitų ko
va, .kuri yra išraiška ekonomi
niai
kurios, kaip vėžys, ėda visą 
kapitalistinį pasaulį.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.

politinių priešginybių,

Girti “Tėvynes Gynėjai”
Iš V. R. M-jos praneša

ma, kad birželio 22 Viliam- 
polėj šauliai surengė gegu
žinę ir įsigėrį pradėjo su pi-

Kuomet X-spindulių požek- 
torius bus perleistas per mi
zeriją kūną senosios S. L. A. 
valdybos, tai svietas patirs tik- 

■ riaušių dzyvų neregėtų.
Gegužis mandravoja, kaip 

John Lewisas. Bet Lewisui te
liko tik grobiais senosios mai- 
nierių unijos.

Galima laukti to ir kitose P°s 4 d. 
kuopose.

manykite, kad jū$ prigulite j 
prie “American Smart Set.” 
Toliaus ’ darbininku klasės ne
nubėgsite !

KRISLAI
S. L. A. 10 Kuopa 

Philadelphijoj.
Springfield, Ill.'
Philadelphijos Lyra
Sovietų Sąjungos Darbo 

Unijos.
Rašo L. Prūseika

Seredoj įvyko S. L. A. 10 
kuopos (Philadelphijoj) susi
rinkimas. Priimta protesto re
zoliucija prieš gegužininkus ir 
užgirta naujoji Pildančioji Ta
ryba ir jos daiomi žygiai. Ke
li reakcionieriai (esanti kuo
pos valdyboje) išbėgo iš susi
rinkimo.

Dešimtoji kuopa 
naują valdybą.

Pirma* Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

Broliai Hunter Pavargę; 
Nusileido Žemyn

i ‘'ii v >53 j
Darbininkai Visų Šalių, Vienykite*! 9

Jūs Nieko Nepralaimesite, Tik Re

■w " i • ■ —’Laisve
Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Liepos (July) 7, 1930

težius, o Islaimesite Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai- XX, Dienraščio XII

CHICAGOS POLICIJA BRUTAL1ŠKA1SOV. SĄJUNGOS IŠDIRBINIAIS BUVO šaukia Nepaprastą
SUĮDOMINTA VISA PLAČIOJI LIETUVA Senat0 Sesi» UŽPUOLĖ BEDARBIU MASINĮ MITINGĄSUĮDOMINTA VISA PLAČIOJI LIETUVA

CHICAGO.—Broliai Hun
ter—Kenneth ir John — ku- 
riedu sumušė nepertraukia
mo lekiojimo orlaiviu rekor
dą, jau nusileido (pereitą 
penktadienį). Jie tatai darė 
“City of Chicago” orlaiviu. 
Išviso jiedu lekiojo 23 die
nas — 553 valandas ir 41į 
minutų. Pradėjo lekioti — ----- ------------- , ------
birželio 11 d., nusileido lie-'dabar yra parduodami po

i visą Lietuvą ir kitus pasau- 
Per tą laiką išlėkė 41,250 lio kraštus. Bolševikų pavi- 

mylių, be sustojimo. Jiem lionas (parodos departmen-

Darbininkų Šalies Fabrikų Padirbtos Mašinos Geresnės, 
Negu Amerikos, Sako Lietuvos Buožių ir 

Buržujų Spauda Kaune
Kaune pasibaigė, birželio metais dalyvavo ' tarptauti-

20 d., š. m., paroda, kurioje niame
dalyvavo ir Sovietų Sąjunga
su savo išdirbiniais, kurie

WASHINGTON. — Pręz. 
Hooveris išleido pareiškimą, 
šaukiantį visus senato na
rius į nepaprastą sesiją, kad 
užtvirtinus imperialistų pa
darytą sutartį (“nusiginkla
vimo”) Londono konferenci- 

konkurse . Latvijos joj. Sesija prasidės pirma-

Išardė Mitingą ir Suareštavo Apie 100 Žmonių; Nežiūrint 
Visko, Bedarbių Konvencija Prasidėjo,

) Dalyvaujant 1,500 Delegatų ' I

Philadelphijos Lyros Chorui suteikė maisto, aliejaus ir tas) labiausiai traukė visų 
smarki pastaba. Jeigu darbi- gazolino kitas orlaivis.. Net domesį, nes ten buvo kas to- 
ninkiškas choras neaukauja i 225 kartus jiems buvo SU; kio naujo 
“Daily Workeriu,” o važiuoja1 teikta įvairiu ; “ " ' ~ ~

__  _zi 1.1. __ ,‘j ir nepaprasto. 
____ įvairių reikalingų Net Kauno buržujų ir buo- 

į Atlantic City, tai yra blogiau,, ^iktų. Broliai Hunter dar žiu spauda tatai pripažįsta. 
neManteko tik tris minutes'?^ būtlJ »' toliau ŠUi„U ®a,¥v“.Pe^v®s. Ži' 
kalbėti Chicagos Kanklių Cho- bet kaikur orlaivis pradėjo mos (uz birželio 21 d.): 
ro susirinkime ir choras tuoj gesti ir todėl bijojo rizikuo- 
paaukavo $15. Roselando U.- 
Choras, kuris beveik išimtinai 
susideda iš jaunuolių, visuo
met remia darbininkų judėji
mą.

Philadelphijos baisai,

Prie Sovietų Sąjungos darbo 
unijų priklauso apie dvylika 
milionų narių. Ir visi jie— 
raudonieji. Prie Vokietijos 
darbo unijų ne] 
penki milionai ir didžiuma jų 

, pritaria raudonajai opozicijai. 
Jeigu tų unijų nariai turėtų 
pilną apsisprendimo teisę, tai 
iš dešiniųjų liktų tiktai ragu
čiai ir nagučiai.

“Štai, mūsų rytų kaimy
nai — rusai, parodė mūsų

Laike savo ore buvimo,. tautai ne vien savo pramo- 
šiedu smarkūs broliai su-. nę, o ir savo liaudies kultū- 
naudojo 7,580 galionus gazo- • 

ne- lino ir 390 galionų aliejaus.
Iki šiol Dale Jackson ir 

Forest O’Brien (iš St. Lou
is, Mo.) rokavosi kaipo čam- 
pionai ilgiausio be pertrau- 
kio ore skraidymo, bet bro
liai Hunter anuodu sumušė, 
išbūdami ore 133 valandas

I

ie V oKienjos ilgiau, negu anie.
priklauso net j Nusileidę ant žemės abu 

broliai buvo taip pavargę ir 
nusikamavę, kad vos išlipo 
iš savo orlaivio. (

■ I ' r t *

Kuomet Chicagos reakciniai 
unijistai nužudė drg. Weizen- 
bergį, *tai dietos ' kapitalistų 

- laikraščiai padėjo apie tai ne 
daugidu, kaip .10 eilučių žinią. 

(Kuomet buvo nužucjyta^ “Tri- 
bupe” reporteris Lingle, kuris 
tūrėjo plačių ryšių su gangste
rių ir politikierių pasaiiliu, tai 
straipsfiiams ir žinioms galo 
nebuvo. ? t

Galite dabar suprasti, kad 
laisvė spaudos buržuazinėje 
visuomenėje reiškia laisvę me
luoti, laisvę užtylėti nuož
miausius prasižengimus ir pūs
ti baisią audrą del niekšo 
žudymo. ;

Dessau, Vokietijoj.—Čio
nai tapo užbaigta statyti du 
orlaiviai, kurie gabens maši
neriją. Kiekvienas gali pa
imti po tris tonus mašininių 
dalių.

Brusselis, Belgija. — Bel
gija ir Franci j a padarė su
tartį, kuria einant bus 
įsteigta orlaivių linija tarpe 
Belgijos ir Francijos ir Bel
gijos Kongą, Afrikoje.

Jacksonville, Fla.—Majo
ras E. J. Monroe pereitą 
penktadienį švente savo 115 
metų amžiaus sukaktuves. 
Tai seniausias žmogus visoj 
Floridos valstijoj. :

valstybiniame dvare ir buvo 
pripažinta . geriausia esanti.

“Liepojads žemes ūkio pa
rodoje rugsėjo mėnesio 
1929 metų buvo apdovanotos 
sekančios mašinos:

“1) Kuliamoji mašina ‘B. 
D. O. 34’ dirbo kartu su mo
toru ir gavo Grand-Pris.

“2) šienui pjauti mašina 
‘Naujas Tdealas’ ir rugiams 
pjauti mašina ‘Dezi’ gavo 
Žemės Ūkio Ministerijos si
dabro medalį.

“3) Mašina sėti ir separa
torius gavo nuo Latvijos 
Centralinės Žemės Ūkio 
Draugijos aukso medalį.

“Praslinkus porai savai
čių Lietuvoje bus įsteigta 
rusų mašinų atstovybė ir

paskalų, įvykę “kažin 'kur 
Europoje” ir kuriuose būk 
tai nutarta “nuversti tuojau 
Amerikos valdžią.”- '-'J

• 4 ‘* t
Bedarbių Konvenęija . J

Bedarbių Konvencija pra^ 
sideda šeštadienį, didžiojoj 
Ashland Auditorijoj. Šiuos 
žodžius rašant, dar ’nieko

CHICAGO.—Pereitą penk
tadienį iš visų Chicagos da
lių ėmė spiestis minios dar
bininkų į Union Parką, kur 
buvo saukiama bedarbių de
monstracija. Be to, kad 
vietiniai chicagiečiai rinko
si, buvo atvykę šimtai dele
gatų iš visų Amerikos kraš-1 
tų. ‘ Tai atstovai plačiosios > nutari*
Amerikos mases bedarbių. tik tiek galima pa.

šitam masiniam mitingui |sak t kad j konvenciją sp. 
parke policija atsisakė duoti, važjavo tarįe , 1200 _ 150Q 
leidimą.. Bet darbininkai, ide]egatų atstovaujančių 
žinodami pohcijos tiks us,|milionus bedarbių v,są 
nepaisė to, _ale ėjo j parką. rAmerika_
Policijos eilės vaike susii in-1 yra nemažai atvykusių 
kusiuosius neleisdamos ap- iuodveidžh} darbininkų net 
SIStOtl. - ---- iv. VU.,

dienį, liepos men. 7 d.
Kaip jau žinoma, šis klau

simas pirmiau buvo svarsty
tas, ir paaiškėjo, kad randa
si prieštaraujančių sutarties 
priėmimui. Ją atmetus, bū
tų užduotas smūgis Hoove- 
rio administracijai. Nors ši 
nusiginklavimo sutartis yra 
tikrumoj apsiginklavimo, ta
čiaus tūli senatoriai mano, 
kad dar nepakankamai J. 
V. greit ruošiasi prie nau
jo imperialistinio karo. Lau
kiama daug ginčų.

Atlantos Kalėjimas Kimštinai 
Prikimštas Kaliniais

ATLANTA, Ga,—šisai fe- 
derališkos valdžios kalėji
mas yra kimštai perkimštas 
kaliniais. Kaliniu leidžia
mas laikraštukas “Gčod 
Words” (Geri žodžiai) skel
bia, kad Atlantos kalėjimas 
buvo pastatytas del 1,600 
kalinių, gi šiuo tarpu jame 
randasi 4,074 kaliniai. Bai
sus jų padėjimas. Ar^ste- 
bėtina, kad kaliniai šiuo {ar
pų kyla? Juk ne geresnė 
pądętis ir kituose Amerikos 
kalėjimuose.
13 DARBININKŲ ŽUVO 
EKSPLOZIJOJ ANGLIJOJ

LONDONAS. — Hick
son, Parsons ir Co. chemi
kalų fabrike iškilo eksplozi
ja, kurios pasikratymas bu
vo tokis baisus, jog virš tris 
šimtus apielinkės namų su
griovė. Pačiam fabrike už
mušta 13 darbininkų, o 22 
tapo sužeisti. Tūli labai sun
kiau Fabrikas randasi 
Castleforde, Yorkshire.

Tarp žuvusių ir sužeistų 
darbininkų žmonų ir vaikų 
viešpatauja gili panika ir 
susikrimtimas. < ■■■ ■■ ■■■■4 ■ H M l.l 1ĮĮI1....B

Theran, Persija. — Persi
jos /valdžia mano greitu lai
ku pradėti statyti geležinke
lį tarpe Jaš-Koh ir Hamara- 
bado. Jis turėsiąs 760 my
lių ilgio- ? :

Bostonas. Perėitą. tre- ‘rgs narįąį kurie Mooney su| 
ciadiem sm miesto pakras^ gįiiįngSU teisė, jaū senai i 

pripažino, kad tiedu vyrai! 
yra nękaltj, bet kapitalistu i- 
augštesnysis teięmąs dabar i 
skelbia, kad jis “ištyrė” vi-1 
są bylos eigą ir surado, kad, 
jiedu kalti.

Gubernatorius Young sa
vo pareiškimą duos pirma
dienį. • ■ •

Taciaus Amerikos darbi- Į 
ninku judėjimas, kuris iš
gelbėjo Mooney ir Billings 
nuo ėlektros kėdės, varys 
savo darbą pirmyn^ reika
laudamas paliuosuot? juodu 
ir visus kitus darbininkų po
litinius, kalinius, kurių Ame
rikos kalėjimuose šiandien 
yra pilna. ;. ; \ į .

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas (International 
Labor Defense) jau išleido

mus, bet tik tiek galima pa-

iš Alabama ir kitų valstijų; 
Daugelis jų atėjo pešti, ka
dangi neturėjo kuo užsimo
kėti už atvežimą.

Pas bedarbius ūpas labai 
pakilęs ir visi persiėmę ko- 
vihgumo dvasia. Visi bjau

rius “slaptus mitingus,” ku-iris^ kapitalistų interesų gy- 
rie, pasak baltagvardiečių I nėjų, policijos, darbais.

rą. Rusų, arba SSSR pavil
jonas, nebuvo įrengtas rek
lamai, o kukliai reprezenta
cijai savo liaudies kūrybos 
ir tik dalimi, tiesiog, me-Į atidarytas mašinų sandėlis, 
nlškai įrengtuose skyriuose, 
parodė tas rusiškas prekes, stovėjo milžiniškos bonkos— 
gurios mūsų krašte plačiau 
vartojamos.

“Gumos 
gražiai buvo sudėstyti, kad 
paviljono lanky tojas^ ma
nau, daugiau kreipdavo dė
mesį į eksponatų sutvarky
mą, negu į pačius ekspona
tus. Arba elektrotechnikos 
skyriuje, ten ant stalelių ir 
grindų buvo sukrauti. įvai
rūs aparatai, mažutės, nau
jausio modelio dinamo ir ki
ta, o elektros, bei radio lem
putės sudarė lyg vainiką 
šiam mechanikos skyriui. 
Reikia pasakyti, kad rusų 
elektrotechnikos, kaip ir ki
tos prekės ir kokybe ir kai
na konkuruoja kitų valsty
bių tokias pat prekes.

“Reikia pastebėti, kad už 
rusų siūlus davė sidabro 
medalį.

“Šalia paviljono buvo iš
statytos žemės ūkio mašinos 
ir padargai. Mašinas eks
portuoti į kitas valstybes 
SSSR pradėjo prieš tris 
metus, o į Pabaltės valsty
bes, kaip tai į Lietuvą, Lat
viją, Estiją, prieš metus. Iš 
Pabaltės valstybių 1 T

“Prie mašinų skyriaus

kioskai ‘Narzan’ ir ‘Boržom’ 
—-rusų mineraliniai gėrimai, 

dirbiniai taip Prie šių kioskų eilė žmonių
stovėdavo, kad gautų atsi
gerti, šalto? gaivinančio, 
taip* i' i? garsaus- i mineralinio 
vandens.” -

Prasidėjo įdomi Byla i 
Sicilijoj; 43 Nužudymai :

SCIACCA, Sicilija.—Čio- 
nai prasidėjo byla 214 as
menų, kurie kaltinami nužu
dyme 43 žmonių. Tie nužu
dymai, tačiaus, buvo pada
ryta laike 21 metų. Kova 
prasidėjusi už pinigus ir ji 
tęsėsi taip ilgai; kerštą lie
jo vieni prieš kitus kaip 
įmanydami. Didelis susido
mėjimas vietiniuose? gyven
tojuose.

KĄ VEIKIA
LAŠINIŲ SKUTĖJAI?

ROKIŠKĖNAI. — Prasi
dėjus ūkininkų sąjungos by
lai kaltininkus “korė ir šau-

Pabaltės valstybių SSSR •’ .Dabar jie .laisvi ir lai-r 
- Pra- daugiausiai paduoda savo,1"1^1- ^psys baigia staty-Calcutta, Indija.

nešimai iš Jalpaigurį netoli mašinų — Latvijoje. Rusų 
Barjgakj, sako,1 kad f bn įe- mašinas gąmina patyrę So- 
męs cįfetyėjifnas, kuris pasi- viętų ir svętinąi iiižiriįeriąi^ 
ręiške ketvirtadienį, dar vis, pioderniškuosę j fab’rikupšė! 
pąsikartojęs. penktadienį ir ir reikia pasakyki, l<ąd jų 
šeštadienį. mašinos, ne tik kaina, bet ir

imas gamina patyrę So
li ir svętiiųi' irižinięrįąi

i mingi. Repšys baigia staty- 
| ti namus, Mačiulis skubiai 
gerina dvarą ir pieninę, b, 
Plevokas užėjo . užkuriomis 
ant amerikietės -Dubinskie- 
nės, > kuri >■ valdo iLityjniškio 
dvaro centrą. ' ■ • t J

Kuomet kalbėtojai ėmė 
kalbėti, tai policija pradėjo 
mušti susirinkusiuosius ir 
vaikyti į visas puses. Sua
reštavo arti 100 žmonių.. 
Tūlus klausinėjo apie įvai-

LIK

Mooney ir Billings Turi Kentėti Kalėjime Visą 
—- Amžių, Sako Valstijos Teismo Nariai

SACRAMENTO, Cal. — 
Kuomet prasidėjo kova už 
Taiųo Mooney ir Warren K. 
Billingso paliuosavimą ir 
kuomet reikalautojai kreipė
si į gubernatorių Young iš
leisti tuodu kankiniu iš ka
lėjimo, tai Young ’ pareiškė, 
kad jis darysiąs taip, kaip 
rekomenduos Californijos 
augščiausias teismas.

Dabar tasai teismas jau 
“rekomendavo.” Jis “tyrinė
jo” visą dalykų stovį ir re
komendavo gubernatoriui 
laikyti juodu kalėjime amži
nai. Tik vienas teismo na
rys, W. H. Langdon, balsa
vo už išliuosavima.

Mooney ir Billingsas sėdi 
kalėjime nu^ 1916 m. Tuo
met kapitalistai sudarė suo
kalbį juos nužudyti, primes
dami jiem metimą bombos į 
militaristų parodą 
Francisco mieste.

atsišaukimą, smerkiantį ka
pitalistinio Čalifornijos teis
mo nuosprendį ir/“tyrimą.” 
Drauge TDA šaukia visus 
Amerikos proletarus prie 
aštresnės kovos už išliuosa- 
vimą Mooney ir Billings.

NUŽUDĖ 2 MOTERIS
Birželio 15 Girkalnio v. 

Raseinių apskr. Mituvps 
kaime gyvenamam name 
rasta nužudytos dvi mote
rys: Ona Butkuvienė, 67 nL 
amžiaus, ir jos sesuo Zosė 
Karčiauškienė, 65 m. amž. 
Jas nužudę plėšikai.
.............................   nA

\ v K

Susivienijimo Gynimo 
Fondo Komitetas ir 

Antrašas

San

Bombay,, Indiją. — Iš Pe 
shawar pranešama, kad ten 
nauji judėjimai žmonių 
prieš britų valdžią pasireiš
kia.. Policija, milicija ir ki
tos valdžios spėkos laukia 
sukilimų su fnaujausiais 
ginklais.

BERLYNAS. — Birželio 
mėnesį buvo nuspręsta, kad 
reichstago nariai neturi tie
sos nusivilkti savo švarkų, 
kol randasi parlamente, ta
čiaus, užėjus karštesniem 
oram, tasai patvarkymas ta- lieČiais muštis. 1 Per mušty- 
po atšauktas. neš nukentėjo šauliai.

kokybe konkuruoja net’ A- 
’ rubrikos mašinas ir kt. ; ■ H

“Parodos. ,metu lankyto
jai *— ūkininkai labiausiai 
ir domėjosi rusų mašinomis 
ir čia buvo daug jų parduo
ta. Mašinas demonstravo 
Sovietų agronomas Ažaro- 
vas, rusų mašinų atstovas 
Pabaltijai ir latvių ing., ku
riam gerai žinomos rusų 
mašinos, nes jis jas Latvi-1 
joje parduoda. ' ■ 1

“Latvijoje rusų mašinas 
nuolat tikrina Latvijos cen- 
tralinė ūkio draugija. į.

“Šienui pjauti 1 mąšina 
“Naujas Idealas” pereitais

a

r*SLA 36-tas Seimas 
(laikytas Meldažio svetai
nėj), kaip žinoma, įkūrė 
fondą kovai su SLA uzur
patoriais. Fondo atsišau
kimas tilpo mį|sų spaudo
je, Reikia jis visąis gali
mais būdais paremti, j Ku
rios SLA kuopos turi ižde 
pinigų — paaukokit kiek 
galite. Pavieniai nariai ir 
nenariai taipgi kviečiami] 
parėpiti. . ’ >

'Fondo komitete yra se 
kami asmenys:

J. V. Milius, Pirm.
A. Yuris, Sekretorius
J. K. šarkiūnas, Ižd.

Čekius arba pašto pini
gų perlaidas (money or
derius) reikia išrašyti J, 
K. šarkiūno vardu, o siųs-, 
ti sekretoriui, kurio ant 
rasas seka: A. Yuri 
So. St. Louis Ave 
cago, Ill.

tvj,, Charistowne, prasidėjo 
didelis gaisras., Užšidegė 
prieplaukoje esanti anglis ir 
medžiai.' , 11

> - , ■ UJ i i j ' m :

fisher Body Kompanijos Fabrikas Uždarytas 
« i j -iki Pirmadieniui”; Nesugauna Skebų

FLINT, Mich, r- Fisher 
Body kompanijos fabrikas, 
kurio 5,000 darbininkų, išėjo 
streikan prieš kapojimą al
gų, yra uždarytas “iki pir
madieniui”, kaip sako- pra
nešimas. Bet tas “pirmadie
nis” gali nusitęsti ganėtinai 
ilgai, nes kompanija neturi 
skebų. I j Išviso tik 300 skębų 
tesužvejojo, bet ir tie darbų 
nemoka/ ir nelavintr. h ., ■

Streikieriai laikosi kaip

siena ir , mano, kad greitu 
laiku,juos pąręms kitų fa
brikų darbiniųkai, išeidami 
streikam ,.K . ,

A. C. Spark Plug dirbtu
vė irgi “uždaryta iki pirma
dieniui”. I§ jos, kaip žino
ma, išėjo 400 merginų strei
kam . . ■

Sekmadienį; liepos 6 d., 
Fisher - , Ęody. kompanijos 
streikięriai laiko savo pikni
ką. / ]! ,■

Ml -iSS
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——i—LAPŽVALGA
merikJj vieW nUteriškė iš
gyveno 175 metus. Vienas 
Dancigo profesorių^ mini du 
jo matytus senius, iš kurių 
vienam buvo 194 metai, o.

Pirmadienis, Liepos 7,

DEMONSTRACIJĄ RHKSME:
Svarbiausios ir didžiausios o neretai milicija ir karjuome- 

New Yorko šių metų demons-!ne, ir čia jie pripranta prie sa-

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at
* • Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

•NEĮVEIKIAMAS BURŽUAZIJAI DARBAS

Sandariečiai Grąsina 
Apsidirbti su Menševikais 
Susivienijime• .1 ;♦

Clevelando fašistinių 
dariečiu “Dirva” rašo, C 7
Lietuvių Auditorijoj,

Amerikos buržuazija turi didelį, neįveikiamų darbų— 
pasmaugt darbininkų judėjimų ir sutrėkšt kovos dvasių 
dirbančiųjų. į

Milionus bedarbių kapitalistinė valdžia stengiasi taip 
tetorizuot ir įbaugint, kad eitų sau kur į laukus ir ramiai 
badu stiptų; dirbančius gi nori taip suvaldyt, kdd jie nei 
lūpų neatvertų, kuomet fabrikantai jiems kapoja uždar
bius -šu dar negirdėtu nachališkumu.

Liepos 4 d. tūkstančiai policijos išdaužė 12,000 dar
bininkų ‘cĮerh o ns t r ąci jų, su kuria prasidėjo visos šaįie^’be
darbių delegatų suvažiavimas Chicagoje; šimtus demon
strantu budeliškai sumušė; virš šimto areštavo.

Tų "pačių diena Pennsylvanijos valstijos kazokai su po-

san- 
kad 
kur 

nelegališkai seįmąVojo SLA 
fašistai ir , socialfašistai, 
grigajtinių socialistų (men- 
šeVikų) buvo tik $0 !ypatų, 
gi tautiečių- buvę net trys 
šinįtai. Žinoma, jeigu ten 
buVo tiek žmonių, tai dar 
neifeiškįa,. . kad visi . buvo

gatįai. Kiek žinoma, koks 
šimtas tų fašistinių elemen
tų buvo visai nerinkti dele-

lioija įsiveržė į komunistinį centrą Scrantone ir suėmė getais arba. ^įnkti ne sulig 
drg.' Petrą Thanosą, Bill Lawrence’ą, Youngą ir John SLA konstitucijos. (B'etstiek 
Little,, veikėjus Komunistų Partijos, Darbo Unijų Vieny- to. Svarbu mums štai kas.
bes Lygos ir kairiosios Nacionalės Mainierių Unijos.

Toje pat Amerikos “laisves” ir nepriklausomybės die
de, Flint’e, Mich., valstijos kazokai su policija išdau- i

. Svarbu mums štai kas. 
Fašistinė “Dirva” sako:

“Komunistams išėjus, socia- 
r listai nusiminė, Likę vieni, 

tautininkai kada tik nori gali 
su jais apsidirbti.” .

Reiškia, sandariečiai jau 
dabar pradeda kalbėti - apie 
“atsilyginimų” menševikams 
už patarnavimų: už pagel-

ncįje, Flint’e, Mich., valstijos kazokai su policija išdau
žė’ pikietinę demonstraciją kelių tūkstančių automobilių 
darbininkų, sustreikavusių prieš darbo mokesnio nuka- 
pdjimą 50 iki 60 nuošimčių. Sykiu gi atėjo ir žinia, jog 
Chrysler automobilių kompanija Detroite 10 procentų 
nipnuša uždarbį savo darbininkams.

^Demokratijos” valdžia su policijos buožėmis, revolve
riais ir nuodų bombomis verčia darbininkus tylėti prieš 
kruvinuosius lupikus, kurie taip begėdiškai kėsinasi ant.bėjimą sandariečiams kovo- 
pacios rankpelnių duonos ir druskos. O prieš fabrikantų ti prieš pažangiuosius SLA 
iri jų policijos smurto žygius nei protestuot nevalia. darbininkus.

Menševikai visur' buržua-
iri jų policijos smurto žygius nei protestuot nevalia.

Liepos 4 d., Camdene, N. J., areštavo Anną Burlak, 
kiiri sakė prakalbų bedarbių ir darbininkų protesto mi-
tihge prieš policijos pogromą, kuris kelios dieųos pirm to zijai ateina į pagelbą, kuo- 
biivo padarytas ant 20,000 bedarbių, apspitusių Victor met jai reikia vesti griežtes- 
ra'dio: ir gramofonų kompaniją, belaukiančių darbo, ką toę'ataką prieš darbininkus, 
kompanija žadėjo, bet neištesėjo. Į naują teismą, vadi- Bet pastarųjų dešimties ar 
naši, patraukta ta pati Anna Burlak, kuriai gręsia mirT daugiau metų istorija parų-, 
tis elektros kedėje drauge su kitais penkiais organizuo- do,f kad ‘ i iiięri^evi|<ąi gayo 
tojais baltųjų darbininkų ir negrų, Georgijoj. ,nu6 buržuazijos nekartą

Tai tiktai keletas iš Amerikos fašistinio smurto nuoti- įspirti į užpakalį kuomet 
kių padarytų per dieną, kaipo naujas priedas prie nu- buržuazijai' ju pagelba pa- 
žudymo vieno revoliucinio darbininko Ohicagoj,;o dviejų Įg;r0(j§ nebereikalinga ' 
New Yorke. — ’ • į; n ! ! toji i! • H ■ u * J ’ ‘ * '• >

met jai reikia vesti griežles-

Bet pastarųjų dešimties ar 
daugiau metų istorija parų-:

nu6 buržuazijos nekarta

Kąd tokiais ir panašiais teroro .veiksniais, šiame kaį^ 
talizmo krizio laikotarpyje, .buržuazija nenumalšins ma
sinio . judėjimo bedarbių ir vis skaudžiau engiamų dir
bančiųjų,—tai aiškus dalykas. Darbo masės savaimingai 
bruzda iš pačių apačių; auga ir kaupiasi jose kerštas 
prieš kapitalistinius nevidonus.

Bet kad tas minių kairėjimas ir kylanti kovos dvasia 
galėtų duot pasekmių, reikia tatai įstatyti į klasių kovos 
vagą; reikia su patrigubinta energija organizuot bedar
bius į kovojančias tarybas, o dirbančius į fabrikų komi
tetus ir į kairiąsias unijas. Tų darbų ir varo Amerikos 
Komunistų Partija ir Darbo Unijų Vienybės Lyga. Vi
somis# todėl, išgalėmis remkime šias revoliucines darbi
ninkų organizacijas ir stokime į jąsias. Tuom daugiau
sia prisidėsime prie proletariato pergalės užtikrinimo.

' Vos tik išmetuš pažan
giuosius delegatus, savo nė-' 
legališkam seime fašistai ir 
socialfašistai pradėjo ėstis 
tarp savęs. Tie žmonės ne
turi jokio principo: jie, kaip 
šunys už kaulų, pjaunasi už

GALINGAS CHINŲ REVOLIUCIJOS BRANDUOLYS
Paskutinėmis dienomis nutilo kapitalistiniai laikraš

čiai apie kovas Chinijos komunistų. Bet nereikia manyt, 
kad Chinų miestų darbininkai ir kaimiečiai nurimo arba 
kad jų laimėjimų dienos užsibaigė.. Chinijos revoliucio
nieriai tęsia . kovas ir skleidžia savo intaką miniose kas
kart planingiau ir su didesniu organizuotumu. Tik bur
žuazijos laikraščių korespondentai yra padarę tylėjimo 
suokalbį, kad Užgniaužti žinias nuo pasaulio darbininkų; 
kad neduot kitų šalių kovojantiems darbininkams padrą
sinimo iš draugų chiniečių pavyzdžio.

Jau iš pirmiau žinoma, kad Chinijos darbininkų ir dir
bančių valstiečių Sovietai valdo didžiulį šąlies plotą su 
apie 70 njilionų gyventojų. Vien milžiniškoj Kiangsi pro
vincijoj iš '®Lhos apskrities Sovietams priklauso 60 ap
skričių; bet ir kitose apskrityse komunistų įsigalėjimas 
diėnaiiš,ęlięnos apga. Fašistinė Chiang Kai-sheko vy
riausybe? visoj provincijoj tevaldo tiktai .keletą miestų 
appnk Nanchangą.

Kaudojidsaoš Armijos t spėka didėja ne vien- iš pačių 
dafbo žmonių, miniomis einančių po raudonąja vėliava; 
į Raudonųjų pusę nuolat persimeta kareivių kuopos ir 
pulkai iŠ po fašistinės komandos. Taip antai, Chiang 
Kąį-sKcko vyriausybe buvo pastačius rytinėj Kiangsi da- 
lyj- vieną savo “ištikimiausią” pulką su kapitonu Lo 
pri£s komunistus. Paskutinėmis dienomis visąs tas pul
kas sukilo prieš fašistus ir komandoje komunisto Fang- 
Tzė-Mjngo prisidėjo prie Raudonosios Armijos.

Chinijos Sovietai yra taip įsidrūtinę, jog palaiko gerai 
sutvarkytą savo valdžią su įvairiomis reguliarėmis įstai
gomis. Tarp tų įstaigų minėtina yra ir kariška akade
mija,' kuri lavina Raudonosios Armijos oficieri’us iš dar
bininkų ir valstiečių. Pačioj Raudonojoj Armijoj veikia 
tiksliai vedamas politinio švietimo skyrius, kurio prieky
je stovi draugas Kou Mo-Er, žymiausias visoj Chinijoj 
šiandieninis poetas ir vertėjas į chinų kalbą veikalų di
džiausio Vokietijos poeto Goethės.

Ghinijįos Sovietai drūtina savo pozicijas ir su ginklu 
rarikoje'ir su klasine apšvieta. Jie sudaro stiprų ręvoliu- 
ęiids branduolį, kuris patarnaus, kaipo ^idinys proletari- 

visoj šalyj su josios 400 milionų gyventojų.

(tracijos buvo sausio 25 d. prie vo revoliucinės draugiškos dis- 
• . . v ‘miesto rotušės, delei nužudymo ciplinos, išmoksta klasinių mfi-

Sovietų Sąjungos laikras- drg#, steve. Katoviso ir 28 d. šių strategijos ir, reikale, bu
čiai mini žmogų, sulaukusį sausio laidotuvių demonstracija davojimo barikadų. 3) Daly- 
202 metų. Pasitaiko taip to paties draugo; 6 d. kovo be- vaudami darbininkai demon- 
pat šeimynų kurių visi na- darbių demonstracija, Pirmosios stracijose daugiausiai įgauna 

buvo paversti nd tų ponų ran-lriai pasižymi' savo nepa- ;--------
nStu° Tutkas i?s7nelliųjp^tai amŽium- 1554 -- ...» ___ ______________
dar atsimena, kaip dvarininkai m. • b^vaikstinedamas ^Pary-Įninku ir valstiečių, 1 d. liepos 
ištisus valstiečių sodžius išvai- ' 
kydavo, 'jų žemę savo įdvarui .
atimdavo. Taj^i, jejgu mes da- vįen0 namo durų verkiantį 
lį užgrobto iš mūsiturto atsiė- -- 1 ' ”
mėmr tai tuo mes jokio nedoro 
darbo nedarėme.

Prieš tikrovę mes akių už 
’męrkti taip1 į?ht.nenorime, f* 
atsitikimu Mums '

kais, su kunigaikščiais ir gra- 
pais. Reikėjo atsiimti iš jų 
fa'i, ‘ką ‘jie iš* Valstiečių’ buVo' 
kądąise užgrobė. Juk visi Lie
tuvos i dirbami plotai1 iš kelpiy- 
nių, lįaistųį irpelkių! dirvomis 

vavaU nJ d*iv va

antram—190.

202 metų.
patyrimo ir nuovokos apie savo 
revoliucines spėkas ir valdan
čiosios klasės spėkas jr geriau 
nusimano, kada daryt galutiną 
žingsnį prie revoliucijos ir ka
da nedasileisti išprovokavimui 
buržuazijos agentų prie nelaiki- 
no išsišokimo—pučo.

Taigi, remiantis tiktai šiais, 
aukščiau nurodytais dėsniais, 
nei vienas revoliucinis darbinin
kas neprivalėtų apleisti nei vie
nos demonstracijps l?e "didelių, 
priežasčių, jeigu jis skaitą sa
ve kovotoju. • ’ ' j J * i < i

Tai veik .išimtinai darbinin
kai ir mokinasi tiesioginės ko
vos prieš valdančiąją klasę, da
lyvaudami demonstracijose, 1 
streikų pikieto linijose ir masi
niuose protesto mitinguose; 
ne tiktai mokinasi, bet kiekvie
ną kartą sužadina ir paakstina 
savo revoliucinę dvasią.

Nedalyvaudamas darbininkas 
tokiuose masiniuose suėjimuo
se, tankiausiai atšala dvasioje 
ir pasilieka svajotoju, o ne ko^* 
votoju. Masinis revoliucinis 
ūpas, entuziazmas, revoliucinės 
dainos, plaukiančios iš tūkstan
čių krūtinių, pasipiktinimo bal
sai prieš pavergėjus gali ir ak
meninę sielą atgaivinti. Ne vel
tui vienas Romos imperatorius 
—tironas yra pasakęs genero
lams: “Pavojingiausia ta ar
mija, kuri eina prieš jus dai
nuodama.” Tą supranta ir 
šiandieniai valdonai, kada jie 
girdi gatvėse masinį minių bal
są prieš juos. Ir kiek ta minia 
darbininkų būna skaitlinga gat-* 
vėse, tiek valdančiajai klasei 
įvaro baimės ir tiek viešpačiai 
skaitosi su ja.

Todėl visada reikia manyti 
taip:. jei, aš < vienas }nueisia |en, 
tai bus. viend dAugiauį ir mūsų 
spėka bus tvirtesnė. O taip 
rydami kiekvienas,- visada su
darysime skaitlingus demonst
racinius darbininkų išstojimus.

nena-1 Geguž&s, o taipgi 28 d. birželio 
* prie Anglijos konsulato, protes

tui prieš žudymą Indijos darbi-I 
žiaus gatvėmis kardinolas demonstracija, tai laidotuvių 
Armagnac pastebėjo prie -drg. Alfred Levy, kurį užmušė 

policija ir paskiausia laidotuvių 
demonstracija liepos 4 d. drg. 
Gonzalez, kurį nušovė policija.

Dalyvaudamas’ visose augš- 
čiau ‘minėtose dėmonstracijose, 
nem'ažai kreipiau domės į tai, 
kAip skaitlingai dalyvauja jose 
lietuviai 1 darbihinkai; ir noirs 
nesmagu būtų, bet: reikia pri- 
paižiriti, ' kad ‘palyginamai su 
skai'tlium sąmoningų ir prita
riančių komunistiniam judėji
mui, labai mažas nuošimtis jų 
dalyvaują tarptautiniuose pro
testų mitinguose ir demonstra-r 
ei jose. ,

Iš to reikia daryti išvadą, 
kad dar didelė dauguma tų dar
bininkų nepajėgia suprasti ir 
įvertinti demonstracijų svarbą 
įr jų reikšmę darbininkų revo
liuciniame judėjime. *

Kada prisieina ‘ypatiškai pa
kalbinti bei pakviesti tulus dar
bininkus ir iš pažiūros atrodan
čius bei nuduodančius susipra
tusiais, tai labai tankiai susitin
ki su tokios rūšies argumentais: 
“Tai ką, revoliucijos juk mes 
ten nuėję nesukelsime; jei jau 
būtų revoliucija, tai eitume vi
si; o dabar,kas: nueisime, pa
vaikščiosime gatvėmis^ ir grįši
me namo. Pągaliaus, jejgu vie
nu mažiau ar daugiau, tai. ne
bus jokios žypiės.”

Reiškia, čia tiė draugai dar
bininkai pamiršta, kad ir mili-

li metų senukų. Kardino
las paklausė jį, ko.jis ver
kia. Šis atsake, kad jis ver-

šiuJ kjiąs todėl, kad jį tėvas mu- 
^ati’ddytų1 ^s- 'Kardinolas labai tuo. raibitiKiniu mauro- aiiuajių « # v

' kvaila tokia ;tęyynėf meilė, ku- shsidoinėjo ir paprašė paro- 
(rją .savanoriai vaęlpodamiesi, dyti tėvą. Senukas įvedė 
būtų iškėlę obalsį “neliesk dva- kardinolą į kambarį, kur sė- 
rų žemus,” .bet nepriklausomy-1 dg-0 113 metų senis. Kardp 
be .atkovoję, ir patys is nepri- , na.qiteira.vo 117 ka. iis klausomos Wbvos Ibūtų. į ,noias pasitenavo, uz Ką jis 
Brazilijos ar į kito kurio pa- musąs Savo sūnų. ŠIS atsa- 
sviečio pelkes traukę. kė, jog už tai, kad tas pra-

Tautos

t rją .savanoriai vadpędamiesi, dyti tėvą. Senukas įvėde

kė, jog už tai, kad tas pra- 
T a u t o s nepriklausomybė Pr.° «aV0 dieduką n6pa- 

brangi ne vien tik galimumais iSlSveikmdamas. Kardinolo 
laisvai reikšti savo tėvynei i nusistebėjimas dar labiau
meilę. Nepriklausomybė turi 
skirtis nuo priklausomybės tuo, 
kad savo valstybėj^ būtų ge
riau gyventi, negu po svetimu 
jungu, kad čia būtų daugiau 
teisybės ir lygybės. Apie tė
vynes meilę c/alima šūkauti ir 
ant mėnulio užlipus. Bet jei
gu jau prieiname prie kovų, 
prie kraujo liejimo del nepri-;na stiprių senelių.

padidėjo, kai kitam kamba
ryj . jam parodė 143 metų 
žmogų—tėvo tėvų, ir diedu

Lietuvoj dažnai pasitaiko 
žmonių, turinčių apie 100 
metų. Jų tarpe yra dar ga-

Lietuvos ir Lenkijos Fašistai neteisybes 
Tarėsi del Vytauto Garbinimo

Tiek Lietuvos, tiek Lenki
jos fašistai garbina monar
chą Vytautą. Lietuvos kle
rikalų organas “Rytas” bir
želio 14 d. laidoj rašo:

Birželio 6 d. įvyko eilinis 
Vytauto Didžiojo komiteto po
sėdis, kuriame, tarp kitko, 
pranešta apie komisijos pasi
kalbėjimą, su lenkais del Vy
tauto sukaktuvių minėjimo. 
Komitetas nutarė savo delega
tų į naujai organizuojamą Vil
niaus miesto komitetą nesiųsti, Į 
bet, kur tai bus galima, sude
rinti sukaktuvių minėjimą.

klausomybės, tai mūsų tikslai 
pasirodo daug •: platesni ir tų 
tikslų mums nėra ko slėpti. 
Juk visi mes esame žmonės, 
visi norime geriau gyventi ir 
.niekas negalvojame apie tai, 
kad nepriklausomoje savo vals- 

Į ’tybėje, ’paliktume isęiias netei- 
; sy|)es,< senus iielygumuš. i

Matote,, ir liaudininkai 
pripažįstą, kad dar ir dabar 
Lietuvoj yra “senos netei
sybės” ir. Į “sėhąs nelygu
mas.”' .Kodėl taip yra? Prie 
buržuazines' tyųlrkoš . kitaip 
ir negali būti, Tik nuver
tus tą išnaudojimo sistemą, 
tik sunaikinus visas buržua
zines 7 tradipijambus galima 
atsiekti kaip Ifetuvoj, taip 
ir kitose buržuazinėse šaly- 

Ise, socialę ir ekonominę ly
gybę ir panaikinti “senas 

;, senus nelygu
mus.” Tie darbininkai ir 

į biednieji valstiečiai, kurie 
patikėjo visokiems šauks
mams apie “tėvynės meilę” 
ir aukojo savo gyvastį už 
buržuazinę Lietuvos nepri
klausomybę, labai save apsi
gavo. ’

“Apie Tėvynes Meilę Galima 
Šaukti ir ant Mėnulio Užlipus”

I Lietuvos valstiečių; liau- 
(įnįnkų laikraštis “Liet. • Ū- 
Idninkas,” polemizuodamas 
su i smetoninių fašistų 
organu “Lietuvos Aidu,” de-' 
juo j a, kad Lietuvoj’ blogas 
gyvenimas, nežiūrint, kad 
“savanoriai?, dauį krauju 
praliejo. Taš fašistų tarnų* 
žaikraštis tik dabar pradedą 
praregėti, kad šūkavimas 
apie “tėvynes meilę”-nieko 
gero neduoda tiems, kurie 
nieko neturi. Jis dejuoja, 
kad dabar dar Lietuvoj nė
ra ■. “socialės lygybės,” nes 
dvarininkai ir.’ kiti turčiai 
dar ir dabar ponavoja Lie
tuvoj. “L. Ū.” sako: - '

Socialinės lygybės siekiant, 
kovojant del teisybės, tikrai 
reikėjo susiduri i sif dVaVlhin-

PASTABOS
A. — --
r

New Yorke, Union Aikštėj, 
tapo pastatytas “Laisvės Stie
bas” ir 4 d. liepos pašventin-
tas'. Iki šiol šioje aikštėje dar-, on° skaitlinė. susideda .iš vienu- 
bininkai laikydavo' masinius čių; ir jei taip visi mąstytų, 
mitingus ir policija' 'buožėmis' niekuomet neįvyktų jokia de- 
škaldydavo darbininkams gal- nionstracija ąv masiniu pptin- 
vks. Dabar, pastačius “Laį$- j pjęigų yįsi manytų, 
vis Stiebą*?” jau galės ir kar-;^i ia® nebosiu,* tai bus vienu 
thves itaisvti ' (mažiau, ir atsilįeps blogai į de-

nionstracija ar mitiųgą, todėl aš 
turiu būb tąi mes turėtume pą- 

<! Pastaruoju laiku New Yor-'^e^mes šimfo nuošimčių, o 
ke blaivybės agentai buvo pra- ^as stujntų mūsų judėjimą 
dėję daryti kratas augštesnės smarkiai pirmyn.
Klasės valgyklose. Bet dabar | Tokie argumentai tokis “su- 
laikraščiai praneša, kad , jau1 Pratimas dalykų, kaip augs- 
tokių kratų daugiau nebūsią, i^au nurodžiau, y|’a labai kęnks- 

Blaivybės agentai gavo ko! n^ ... .?^bln/nkl^ revohuci- 
norėjo ir dabar vėl valgykloms 
teikia laisvę ir apie tai net 
spauda skelbia.

HUNTINGTON, N. Y

ĮDOMUMAI
ILGAAMŽIAI, ŽMONĖS
. Yra apskaičiuota, kad iš 
dviejų lililionų žmonių trys 
sulaukia žiį^to- ■ metų am
žiaus :irį daugiau. Tuo bū
du, jei skaityti, kad žemę j 
dabar gyvena dū tūkstančiai 
milionų: žmonių; tai šiuo Jai*, 
kit b tūręttįbūti[ apie- tris 
tūkstančius (žmonių,) < vyres
nių kaip 10Q jnėfii. i W 
kada, teisybė, labai retai, 
pasitaikei tikrai nuostabių 
^Igądpižių. žmįonių. Kelis to
kius pavyzdžius Čia galima 

1177? ^raricū- 
z'ijo j gyveno' 150''metų niote- 
ris,. kurios dėdė mirė, turė
damas 173 metus, o tėvas—* 
150 inctii. 1070 m. mirė vo
kietis, sulaukęs 169 metų. 
Jis buvo žuvininkas. ‘100 
metų būdamas; ji'š dar, pui
kiai plaukiodavo. 'Kartų jis 
buvo pakviėStas liūdininku 
byloj, kuri buvo įvykusi 
prieš 140 metų.' Teisman jis 
atvyko šu dviem sūnumis, 
kurių vienas turėjo 100 me-, 
tų# o m Ur.'is 10“. ’ Pietį** A-

Mūsų tautą patiko nauja ne
laimė. Kada Šarkis pralaimė
jo kumštynes, o. lietuviai pini
gus, tai po to visi raminosi, 
kad rudenį atsigausiu, nes Šar
kis vėl susikibsiąs su. Smėlin
gu. Bet dabar laikraščiai pra
neša, kad Smėlingas išvažiavo 
į Vokietiją ir šiemet nei Šar
kiui, nei pralaimėjusiems lietu
viams pinigus, nebūsią progos 
atsigauti, norėjau pasakyti— 
dar daugiau pinigų prakišti.

Tai naujas mūsų tautai so
pulys. . .

. Laikraščiai praneša, kad 
New Yorke išdavinėjant pilie
tines popieraš siektos didelės 
suktybės, kyšių ėmimas ir kiti 
fTRlŽll.\ ; Ji 1 ) j • j • - i i; to 

į Įdomu būtų išgirsti,* kad itie 
atys, laikraščiai.'susektų; kurF

valdiškose r.. įstaigose 7 nėra tų 
s
jąune naujiena

iktybių. O kad jos lyra, tas

;! Susivienijimo 'Lietuvių, Ame- 
į4koje fašistinė pildomoji ta- 

lį-yba buvo nutarus atsikratyti 
nbo pažangesniųjų narių. Bet 
Jabar išrodo, kad ji atsikratys 
ir nuo viso Susivienijimo.

Bagočius S. L. A. sefrne irgi 
pasižymėjo karžygiškumu. Ka
da policija' prad'Mj.j pulti pa
žangiuosius delegatus ir mė
tyti laukan, tai jis, gelbėda- 
riąs Gegužį, nuvirto nuo kėdės 
i^. . ;orą! nesugkdino. . .

, Ai* -tai reikia didesnio kar- 
žyįiškumo? u r 'j'

Švenčioniškis.

l darbininkų 
niam judėjimui.

Teisybę, kad tos demonstra
cijos bei protestų mitingai nėra 
šaukiami sukėlimo revoliucijos 
tikslu, kuomet nėra pribrendu
sių sąlygų revoliucijai, bet fak
tas yra faktu, kad velk visos 
revoliučijos yra tiesioginiai pra
sidėjusios iš masinių darbinin
kų ar 
tracijų.
proletarinė revoliucija buvo pri
rengta Bolševikų . Partijos per 
nuolatines darbininkų demons
tracijas prieš Kerenskio val
džią.

• Pagaliaus, net negalima būtų 
pasverti spėkų ir esant revo
liucinėms sąlygoms be darbinin
kų demonstracijų gatvėse.

Taigi, nepaisant kokiose są
lygose ir delei kokių priežasčių 
esti šaukiami darbininkai į gat
ves prieš1 valdančiąją klasę, tu
ri būt /mintyj laikomi šie 'svar
bieji- pamatiniai dėsniai: 1) 

<Demonstiftacij-a ♦ yra? išmieravi- 
mąs pačių darbininkų savo spė
kų ir parodomais valdančiai kla
sei, kad darbininkai pasiryžę 
ginti’ savo reikalus; ir tiek de
monstracija būna reikšminga, 
kiek ji skaitlinga ir karinga sa
vo- pobūdžiu, atsižvelgiant į 
šalies proletariato skaitlių ir 
valdančios klases spėkas. 2) 
Demonstracijos yra reikalįngos 
darbininkų klasės revoliucinio 
judėjimo išvystymui, darbinin
kų revoliucinių pajėgų, karin
gos revoliucinės dvasios ir ‘kar- 
žygiškumo. Demonstracija dar
bininkų klasėfe yra lyginai ka
rinė akademija, kur išsilavina 
patys per save į of icier ius ir 
kareivius būsiančiai revoliuci
jai, kurie ir > patalpa tankiau
siai komanduotojais sukilusių 
masių laikę revoliucijos, nes 
dalyvaudami1 demonstracijose 
darbininkai ’ tankiai susiduria 
su1 valdančiosios v klasės <spėko- 
mis: policija;, 'fašrš'tų gaujomis,

darbo liaudies demons-
Ir Rusijos didžioji

Pavyzdys Kitiems

Pas mus, didžiumoj, įvairūs 
bizniški parengimai išgarsina
mi korespondėncijų formoje. 
[Redakcija ir administracija 
leidžia taip garsinti be jokio 
atlyginimo. Draugijos bei kuo
pos dažnai iš tokių parengi- 

paskui visai užmiršta, kasto 
“Laisvėje” buvo po kelis sy- 
sius garsinta, tik, žinoma, ko- 
(respondencijų formoje, už ką 
administracija nesiunčia są
skaitos.

Panašiai buvo ir su A. L. D. 
L. D. 231 kuopa Huntingtone. 
Ta kuopa rengė išvažiavimą ir 
buvo porą sykių koresponden
cijose paminėta. Bet štai gau
name iš A. L. D. L. D. 231 
kuopos laiškutį ir penkinę, ku
rią kuopa skiria “Laisvei” Už 
išgarsinimą jų išvažiavimo;,

Tai pavyzdys visoms kitoms .. 
kuopoms ir draugijoms, kuriąs. 
nuolatos garsinasikprespon-/ 
dencijose, bet niekad peprįąį- j 
mena, kad tokios korespon
dencijos irgi yra ne kas kitas, 
kaip tik paprasti skelbimai.

Hurrtingtono A. L. D. L. D. 
kuopai tariame širdingą 
už atsiųstą penkinę. •

“L.” Administracija.

231 
ačiū

BUVUSIS KALINYS 
NUŽUDĖ POLICMANĄ

BAYONNE, N, J.—Buvu- 
sis Sing-Sing kalinys krimi
nalistas Juozas Rusniakas, 
24 metų amžiaus, manyda
mas, kad jį policija ir dabar 
sekioja, nušovė policman^ 
Stanley Zandarski, o.kit% 
policmana sužeidė. . į



LAISVE f( Puslapis Trečias

SKUNDAS KROKODILIUI ANT STOČIŲ GALITE GAUTI

THE IDEAL OPTICAL PARLORSSKAITYKITE!
A. LUTVINAS

Trinity 1045

yraviau

TABOKIAUS RAPORTAI

A.P.L.A. CENTRO PIKNIKAS

ŠEKIT LINDBERG

Knyga 152 puslapiu Kaina 25 centai

pagamina-

(Quick

Įsteigta
26 metai

Taip pat 
pirkimu,

PHONE 
Stagg 8342

“LAISVĘ” ELIZABETH, N, 

Figens, 221 Second St. 

Mickus, 278 Second St. 
pas Singerj.

Bell __
Keystone

Real Estate License 
C-2728.

•Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra

Byla visi interesuojasi 
■kas buvo pralotas Olšauskas?

Vitaitis, Jurgeliūtė, 
pajėgdami, ją pūtė 
vyručiai, jau gana, 
ritas tekina

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Mūsų reko
menduoto jai— 

virš 400 
į Brooklyno 
daktarų, ku

riems mes 
a k is egzami- 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentams

Gaisrai
' Birželio 11 d. Skuode dr. 
Gurausko garaže užsidegė 
automobilisto nuo jo tvar
tas ir daržinė sudegė. Nuo
stolio apie 10,000 litų.
\ Tą pačią dieną Daktarų 
kaime, Kretingos apskrity], 
iš nevalyto kamino užsidegė 
vieno piliečib gyvenamas na
mas ir sudegė.

’ Birželio ’ 11 d. Vytelinės,' 
Rokiškio apskrity j, valdiš
kam; miške kilo gaisras! ir 
sudegė 14 hekt. jauno miš-i 
ko. Gaisro priežastys aiški
namos.

Parašė V. Kapsukas
Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi* telpa nukankintųjų draugių paveiks-

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Parašė R. Rasikas

SLIAKERIS
Sąmoningas Karo Priešininkas

PARAŠE MIKAS RASODA

Prirėpliojęs prie ano priete- 
liaus drabužių, griebė juos i 
glėbį, nudūmęs į mišką apsi
taisė, kaip tikras “džentelmo- 
nas” ir, užsidegęs kišeniuj ra
stą cigarą bei skambindamas 
kelinių kišeniuje pinigus, una- 
ravai nosį užrietęs žingsniuo
ja miesto link.

Gi to, besimaudančio priete- 
liaus, Tabokius prašo, atsipra
šo ir persiprašo, kad jisai ant 
jo nepyktų ir žičina jam svei
katos, ilgo amžiaus ir laimingo

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj

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

kreiptis prie manęs. .

NAUJA ĮDOMI KNYGA 

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės

Greitai pagamina
me gardžiausius už 
kandžius ( 
Lunch).

TELEFONAI:
___________ Oregon 5186
_____________ Main 1417

šioji minia: kas su skaurada 
kas į blekinę mušdami, barš
kindami ir ant ’ armonikų grą- 
jydami, tarsi Lietuvos patrio
tai Vytautą į šventuosius kel- 

i darni, ptadėjo demonstruoti jū- 
Įsų Tabokių vieškeliu pas šeri-

A. P. L. A. centro piknikas 
įvyks 13 d. liepos, Amšiejaus 
farmoj, McKees Rocks, Pa. 
Prie šio pikniko centras ir 
rengimo komisija rengiasi ne 
juokais, kad jį padarius įvai
riausiu, kokie tik čia kada bu- 

i. Progra
ma bus gera, bų^ įvairių žaidi
mų, virvės traukimas New 
Kensingtono kuopos su Mc
Kees Rocks kuopa. žmonių 
privažiuos iš visų apielinkių 
ir bus geriausia proga ■ pasi
matyti su draugais1 ir pažįsta
mais. Todėl šios apielinkės 
lietuviai darbininkai) nepra> 
lėiskite šios progos, visi ir vi
sos atsilankykite į pikniką, nes 
laiką praleisite linksmai.

Newkensingtonietis.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra vi$ų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos ,kalbos.
Jeigu jūs Įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Antra Knyga Yra Sekanti:

Iš SENOJO KAIMO Į KOLCHOZUS
Joje plačiai kalbama apie tai, kaip naikinama senoji 

kaimii tvarka ir organizuojama kolektyviai ūkiai Sovietų 
Sąjungoje. Apie tuos dalykus labai daug rašo net ir 
buržuazinė spauda. Tai yra dalykas, apie kurį kiekvie
nas darbininkas turi kuo plačiausia žinoti.

Knygele iš 50 puslapių. Kaina 15 centų

KR0K0D1LIUS
Satyros ir Humoro Meisteris

Ši apysaka vaizduoja Amerikos lietuvių gyvenimą ir vysty 
mosi darbininkiškai klasinės sąmonės. Didelė knyga is 

virš trijų šimtų puslapių, kaina 50 centų. Ta pati su 
audimo apdarais 75 centai

J.ūs.ų. Tabokius, kaip Jėzus 
ant Galgotps kąjno eidamas^ 
nors ir neturėjo kry^iąus ąnt 
savo pečių, b,et ėjo,, kaip di
džiausią naštą ant pečių neš
damas. Juo jie varė jūsų Ta- 
bokjų jtolyn, tuo minia didino
si ir ilginusi. N,e, tik jauni, bet 
ir seneliai $u lazdelėpiųs- ir. mo
terys s,u kūdikiais bėgo pęr 
laukus prie viekelio ir didino 
parodą., ; , : ’ i . [ i ,

Jūsų Tabokius ne vakar ‘gi
męs ir ne šiandien neštas 'po 
krikštu, matęs šilto ir šalto, 
nujautė, kad gali būti riestai. 
Juk šimtaprocentiniam ameri
konui riktelėjus, jūsų Tabo
kius nespės nei tabokęlės užsi
traukti, kaip pasijus, k,ad jau 
jo kojukės žemės nesiekia. 
Juo jis apie tai mislijo, tuo 
jam rodėsi, kad jo kiekvienas 
žingsnis daro mylią ir tiesiai 
mirčiai į nasrus. O juo jis 
taip mislijo, tuo jam mirtis da
rėsi baisenė,. tuo ilgiau jisai 
troško gyventi ir nutarė ant 
žūt būt nešti kudašių j gyve-

užsiimame
pardavimu 

mainymų namų 
žemių (lotų).

niai.
taip'
kad
kad
savo
įstatymai
vyrui gyventi su juoduke.”

“Pas šerifą, pas šerifą!” su
riko keli balsai.

Taip keliems surikus, jūsų
Tabokius tapo pastatytas į prie- gyvenimo Adomo marškiniuo 
kį, du prieteliai su pištūlėmis ,se 
rankose iš paskos, a visa lįku

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe 58th ir 58th Sts, NEW YORK CITY

ant, 
net 

paleisti

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

tinkamą baliams, te
atrams, vestuvėms, 
prakalboms ir ki
tiems pasilinksmi
nimo vakarams.
Lutvinas yra pla
čiai žinomas Eliza- 
betho ir apielinkės 
miestų lietuviams ir 
svetimtaučiams, to
dėl reikale meldžia
me kreiptis pas 
mus.

Gerbiamas Krokodiliau!
Klausyk, Krokodiliau, ausi

mis, o' ne valgomąją. Aš, skai
tydama “Laisvę,” radau Šven- 
čioniškio straipsnį, įužvardytą, 
“Kaunas Lombarde.” Mato
mai, švenčioniškis Jr redakci
ja priduoda tam > straipsniui 
didelės svarbos. Bet aš ne
matau nieko nepaprasto. Juk 
reikią žinoti, kad tas ne po7 
nas, kuris neturi frako ir sko
lų (o apie Utėles jau nutyli? 
—Krokodiliaus Redakcija.), o 
Lietuvą dabai* valdo vien tik 
ponai įr vieni! kitus taip vadi’ 
>na.; Ir jeigu dar randasi L|ię- 
tuvoj darbininkų arba darbo 
žmonių, tai tie gaivalai poni
jai tik nerVųs'gadina/ Ponija 
•laimingeshė’būtų, kad Lietuvoj 
tokių t gaivalų visai .nebūtų. 
Taigi; nereikią stebėtis, kad ir 
KaUfUays, už sopias: atsidūrė 
lombarde. . •

Raportas Devynioliktas

Jūsų Tabokius, pagulėjęs 
valandžiukę ant pievos, viduj 
apstotos jį ratu minios su gin
klais rankose, atsisėdo, užsiža- 
živojo tabokos ir atkišo taba- 
kierką arčiausia jo stovinčiam 
ir didelius ūsus išputusiam 
prieteliui. Bet tas, vietoj imti 
tabokos, prikišo karabino 
vamzdį prie jūsų Tabokiaus 
kaktos ir užriaumojo:

“Prakeiktas valkijoze! Pa
sirink, kokia mirčia norėsi 
mirti ?”

“Nedaro,- prieteliuk, skirtu- 
Statyk prie sienos, tempk 

po saūsa šaka, ar rišk akmenį 
prie kaklo ir mesk į upę, tai 
man vis tiek. Tik gyvą, prie- 
teliukai, nedeginkite, o su ne
gyvu, darykite, ką tik norite. 
Vienok, prieteliai ir prietel- 
kos. . .Už tą vieną kumpio su 
kiaušiniu lėkštelę ir kriūzelį 
kavos, man regis, griekas bū
tų žmogų užmušti.”

“Kas tave, nevidone, už tai 
muštų ? Bet tu atėmei gyvastį 
mano vuošvei!”

“VuoŠyei?! Juk aš, priete
liuk, ne tik tavo vuošvės, bet 
jokio žmogaus dar nesu užmu-

Paskui jį seke šūviai, ‘riksmas4 
ir vejančiųjų padų kurtus oši-i 
mas. Tabokibš, atnešęs savo; 
kudašių, kaip zuikis nud kur-' 
to, prie (/miško, ragožium persi
vertė, įsmuko į mišką ir ričriė1 
per juodųjų vuojgų akstinuo
tus krūmus vis tolyn ir gilyn.

Kada šūviai ir riksmas nuti-1 
lo, jūsų Tabokius atsisėdo, at-j 
sikvėpė, užsižaživojo tabokos 
ir, pabučiavęs tabakierką ir 
kojų padus, apžiūrėjo pats 
save. Vierysite, prieteliukai 
ir prietelkaitės, ar ne, jūsų 
Tabokius atrodė “laik ei.” Jo 
pasiskolinto nuo varnų bai
dyklės švarko atlikus tik tru
putis antpečių ir apykaklės, o 
kelinių—tik juosmuo ant pil
vo. Kitą visą jo rūbą nuval- 
gė spygliuoti augmenys.

OPTOMETRAI
394-398 Broadway 331-335 Division Avenue

BROOKLYN, N. Y.

nusikraus- 
čius į Skuodą) kaip švenčioniš
kis rekomenduoja? Juk ten 
gyvenant ne tik Kauną iš lom
bardo neišpirks, bet utėlės ii’ 
frakų kalnierius nugrauš. 

■ Pagaliaus, . Varnių upėje 
tokių didelių vėžių, kad 
laimėje, arklių pristigus, 
skambesniųjų galimą būtų 
raitelius susodinti 
karąn prieš bolševikus. .

Turiu dar priminti,' kad' ir 
Rusijos caras savo laikais tu- 
Vėjo savo kariuomenę Var
niuose. Vadinasi, čia/vieta 
gar^i ir aš, būdama tikro krau
jo žemaitė, iš tikros širdies 
velydama Lietuvos valdžiai 
laimes, rekomenduoju sostine 
Varnius,, kaipo tinkamiausią 
vietą. Juk istorijoj yra pasa
kyta, kad žąsys išgelbėjo Ry
mą, tai kodėl Kauną negali iš- 

įgelbėti Varnių vėžiai?
Tuo pačiu sykiu protestuoju 

prieš švenčioniškį, kuris kišasi 
lį Žemaitijos reikalus, pats ne- 
j būdamas žemaičiu.
! Bemoksle.

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOGHAS)

Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti naują, padidintą laidą.
Kaina 20c.
Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apie ją, norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Uštijanauskienę^ savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

, AB 
. . įH*

Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs Inątralrtt 
išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, 
laivių inžinų mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių at* 
prižiūrėtojais! Patyrę vyrai uždirba $60-100 j savaitę. įleidimai 
tikrinti. Už dyką sujieškome darbą savo studentams. Klasės d£ei 
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. NedėKotnis nuo 10-12. KaU 
logas uždyką.

Oi tie ožiai mikitonai 
Iš Es-El-A erkės-ponai: 
Gužis, Taitis, Jurgeliūtė, 
Miliono pūslę pūtė; 
Dabar patys pripažįsta, 
Kad pūslė kačių pražįsta.

Pūslė skylių daugel turi, 
Kur tik žiūri—ten prakiurę; 
Qras šnypščia, pūslė bliūkšta, 
Lops ant lopo, lopas trūksta— 
Milionas lauk garuoja, 
Nes pūslei lopų stokuoja.

Mal, |<ad pelės iš Maskvos 
Nepragraužtų pūslės tos,1 
Ponai skymą sugalvojo, 
Pelėms kelią tuoj pastojo, i 
žabangus anoms užtaisė— 
Ponišką kačių priveisė.

O tos .kątės tuč-tuojau 
Pradęjį’ kniaukti: viau, viau, 

viau!
Pūsle žaisti tuoj pradėjo, 
Laižė, kojoms ritinėjo. 
Pradraskė skyles netyčia, 
Pūslė traukias, pūslė šnypščia.

Bagočiaus bei Jurgelionies, 
Žuko sugaištys, kelionės— 
Yla iš maišo išlindo, 
Kad ponai pūslę pražindo, 
Nors 
Kiek

“Užmušt neužmušei, bet 
šokdamas iš alyvų krūmo taip 
ją nugąsdinai/ kad ji tik rik
telėjo, subūrė kojomis ir gata
va.” • 1

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 

-M dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 
1 gio, Skilvio, Žarnų ir MėŠlažamės Ligų, Galvos 

Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėjl- 

rMfcb* I mo- Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminu &6'JtHBS 
/ galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

pasekmingai pagydoma naujausiais, užgirtaiglOOk* 
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. AS 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. Z INS 110EAST 16th ST. N.t
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.; 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. NedilioJ » A. M. iki 4 P. M.

Pūslė
Į pakalnę ir vis traukias, 
Bliūkšta, 

raukiąs
Tai jau mato Jurgis, Jonas, 
Kad prakiuro milionas!

Kad pūslėj kiek liktų oro, 
Nereik paisyt kačių noro, 
Uodegas reik joms priverti 
Ir kailį gerai išperti, 
Tai atlikt reik tuojau. 
Oi i bus riksmo: viau 

viau!

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemės "Ūkis; Pramonė 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Firiansaij Bendri Bruo 
žai ir Perspektyvos. ‘ . j i i . . •

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

APYSAKA “BADAS” 
X . .

Puikus piešinys gyvųjų gyvenimo vaizdų. Aiškiame pavydale skai
tydamas matai, kaip jaunas vyras, lankęs augštesnes mokyklas, tu
rįs talento ir ambicijos literatiniame darbe, neranda pasisekimo, 
čia nupiešta jo svajonės apie perteklių ir saldų gyvenimą. Nevyks- 
tant taip, kaip, įsisvajojęs, įpuola j rūpesčius,* atsiduria skurde ir 
net ir tokiose aplinkybėse, turi laiinės ir meilėje., Taip pat Čia ma
tysite,! kaipi militariai žmonės kuo ne prievarta tvirkina varduose 
paskendusias moteris.. f.■ , . <

Knyga 260 puslapių, '
Audimo Iviršaip dabar 50c. ! ;

Antras dalykas, tai švenčio
niškis .prastas žemąitijos žino
vas. Jis perša Lietuvos val
džiai kokį ten Skuodą sostine. 
Aš esu Žemaitijos pilietė, ge
rai ją žinau ir turiu geresnių 
vietų Lietuvos sostinei, negu 
Skuodas, apie kuri žemaičiai 
nieko nežino. Juk Žemaitija 

’turi Varnius—žymią vietą, į 
•kurią ne sarmata bus atsi
kraustyti visai Kauno ponijai. 
Reikia atsiminti, kad čia galės 
turėti ir įplaukų, nes yra upė 
ir joje labai daug ir didelių 

i vėžių yra. Aš pati, gyvenda
ma Žemaitijoj, gaudydavau 

|vėžius ir net po tris skatikus 
| pardavinėdavau. Todėl atsi- 
krausčius Kauno ponijai į Var- 

raukshų-raukšlėms nimą. nius, galėtų pradėti vėžiauti.
Jis išsiėmė tabakierką, užsi- prekyba^ pakiltų ir tuomet 

žaživojo tabokos ir pasiūlė po Kauną iš lombardo išsipirktų, 
jo dešine ir kaire einantiems,;|Na, o ką ji 
su pištūlėmis rankose, latrams, 
tabokos. Pasiūlymą priėmė 
latras iš kairės, neatsisakė' ir 
dešinysis latras, ir abudu pra
dėjo nuo širdies čiaudėti. ,

Jūsų Tabokius, pasinaudo
jęs prbga ir žinodamas, kad 
čiaudėdamas į cielių nepatai
kys, pdlėido savo kojad į'dar
bą per laukus, o hbsia cieliuo- 
damas į mišką. Pro1 ausis pfa-

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

Tai trumpa ir kiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje ‘ rasite Lenino atsižymėjimųs kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų, judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revdliucijai. ,Taip pat j rasite, kaip ,mįpis revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svieths to nepastebėjęs.

Knyga iŠ 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA Už 10 CENTŲ!

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

Atneškite Mums Savo Akių Vargus
Jeigu Jus esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo. Mes daugiausia remia- 
męs visuose atsitikimuose ant Rctinoskopijos (tai yra, 
ant ištyrimų sulig šęšelių).

JŪS ATRASITE, KAD' MŪSŲ KAINOS YRĄ • LABAI ŽEMQS 
. PAGĄŲ (GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

Saulutė kabojo ant pat vi
durio žemelės kepeliušio (ku
rį neišmanėliai. vadina dan
gum), kada jūsų Tabokius, iš
lindęs iš miško ir priėjęs prie 
upės, užsišniaukštė tabokos, 
šoko į vandenį, atsigėrė ir pra-Įvb surengti piknikai 
dėjo rųaudytis.; Jam besivar- 
teliojant, tai < augštieninkam, 
tai ant pilvo po vandenį, tarsi 
kita saulutė užtekėjo;,kuomet 
jis pamatė beplūduriuojantį 
upėje ir kitą; prietelį. Ilgai 
riegaišuodamaš, jūsų Tabokius 
išlipo ant kranto, tabakierką 
į saują ir dui link Ano priete- 

“Argi?!‘ Amžiną atsilsį, liuko su gera idėja ir prie ge-
Bet, prieteliau mielasai, už ro tikslo, 
vuošvės mirtį žmogų irgi nega
lėtum užmušti, nes vuošvei mi
rus, pakajus bus namuose,” 
paaiškino Tabokius.

“Su vuošve, trauk ją vel- 
Bet tuom pačiu sykiu 

nugandinai du juodukus, 
jie iŠ baimės pabalo ir, 
kokios, taps atskirti nuo 
pačių, nes .mūs valstijos 

neleidžia baltam

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKIUS

/Ml IR BALZAMUOTOMS

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IftMOKINAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalinas i tria dalitt

1. Mechairtxmas. Kaip sustatyti suli» plany:
'.'iFijjTL m .. . knin surasti sugedimu*; kaip iSardiiua 

Fj "TWr‘ statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną rtu-
l—I I H Iii I littl denti? praktiškai, po priežiūra instruktorių.

j, I ~ 2. Elektra ir Magnetizmas. Tai relkallrynavk'' '' ' F I L šia prie dabartinių automobilių.
J ‘ | ■ i 3' Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu

Pabaigę mnsų mokyklos kursą, turite pilną 
------- progą pasinauaOti vienu iš dviejų amatų— 
‘ mechaniko' arba šoferio. Garantuojame lala--

■ > -le-rirn— •. ■ ■ . nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuvis*
• kai jr. angliškai. Kaina prieinaąM. vUlnns

Mokytojum yra ■ žymus ekspertas L. T1KNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. ^Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vaL, nedėld. nub 10 iki 2 P.M.
, i i | i NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street
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Dar 4 metai Katorgos po Garsaus 
Pabėgimo 18 Politinių Kalinių

REKLAMOS IR RADIO 
STOTYS

VRe-Pirtn. A. Kareckas, 7ŠO Yfa- W / 
bon St., N iW .’ . « i
Nutarimų Rašt .K .Rasikts, įR. B. 9, 
Box 117- 'i

Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas A. Daukšas, 1181 Walk
er Ave .

Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius, 
1262 Front Ave.; J. KripkūnienS, 
1529 Hamilton Ave.

Ligonių Lankytojai: Ig. Ruzinskas, 
1414 Turner Ave.; J. Vilkftnienė, 718 
Richmond St.

Trustisai: I. Medustavičius, F. Ze- 
gunis, T. Rasikas, A. Lujus, A. Ja
saitis.

Revizijos Komisija: A. Senkus, 
K. Petriką, A. Krasnauskas.. -

Salės Valytojas F. Zegunis, .615 
Eleventh St.

Sales Parandavotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth: Ayę. >

Draugijos susirinkimai, įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą utaminką, 
savam name, 1057-63 Hamilton Ave.

‘‘Visa ( *kapitalištihe ' sistemą f iii jai patarnautų ’ Kapitalistai 
sutvarkyta vien tik ant ištiau- viską: daro 
dojinid. Ir jeigu kas mano, padidinimo, , 
kad kokia nors kapitalistinė 
įstaiga ką nors duoda veltui, 
tai stambiai klysta. Kapita
listams neapteina žmonių ge
rovė ir jie nesistengia žmd-

sutvarkyta vien tik ant išh'au- viską: daro iįik del savo pelno 
’ T_. 'i—!—---< jį. kaj£ matome,

jie iš radio stočių turi milži- 
niškus pelnus. ; t . ;

Švenčioniškis.Dabar pas mus, Jungtinėse 
Valstijose, sunku surasti namą, 
kuriame nebūtų radio priim
tuvo. Kiekvienas, paleidęs pri
imtuvą, klauso muzikos, dainų, 
prakalbų, žinių ir skelbimų. 
Dažnai iš radio stočių dainuo
ja geriausi pasauliniai daini
ninkai, smuikuoja geriausi 
smuikininkai, grajina puikios 
orkestros ir tt. Dažnai per 
radio' galima girdėti tokius 
koncertus, už kuriuos /svetai
nėse reikėtų mokėti po keletą 
dolerių. Ir' Visa tai duodama 
dykai! . h J į 1 - ■ i

Didžiuma radio įiriimtuVų 
savininkų' š^ačiąi stebisi radio 
stočių kompanijų ^gerumu, kad 
jos duodą, jpuįkiųsį koncertus 
be jokio iątjygiųijiįo, ir sykiu 
stato klausimą,; JŠ :kokių šalti-, 
nių tos radio stotys pąsilaiko?' 
Juk iš kapitalistų dykai nieko1 
negalima gauti. Juk kapita-, 
listai žiūri, kad tik daugiau 
prisiplėšus, o čia tau teikia ge
riausius koncertus, tik turėk 
laiko ir netingėk klausyti.

Taipgi radio priimtuvų savi
ninkai girdi, kad po kiekvie- 

Inos programėlės, iš radio sto-1 
Ikaip pusę metų, jei manęs neišsiūs iš to ka- ties žmogus praneša, kad šią 
Įėjimo. Mano geradeika F. B., turėdama I programą davė arba duoda to- 
įžymių valdininkų draugų, skubiai rengėsi | kia ir tokia kompanija arba 

i įstaiga, kuri išdirbinėja tokius 
ir tokius produktus bei daik
tus ir kad tie dirbiniai labai 
garsūs visoje šalyje ir tt.

Radio stotys gauna nuo į- 
vairių firmų užsakymus rek-

i. Firma

Rašo Simonas M. Janulis

no gaudavau kas dieną, kurio aš jau nebu
vau matęs ir ragavęs' per 6 metuš.

Paleido mane iš ligonbučio, ir sargas tu
rėjo mane nuvesti jau į mano kambarį pas 
draugus, bet prie durų pusvyresnis sargas, 
pažiūrėjęs į savo, knygutę, atrado, kad man 
dar reikia būti 8 paras karcery; tai manę 
tenai ir vėl nuvedė, bet mano “pesočnaja” 
jau buvo užvaldęs kitas pilietis, todėl liku
sias 8 dienas pabaigiau kitaųiį karcery, ku
riame jau buvo galimai tięfeįai Stovėti ir ku
ris turėjo cementuota^ įghihdis. *:

Pabaigęs 3(0 dienų, ‘sųgįžau į; Sa^o kam
barį, kur sužinojau, kįad I visits’ ttįips drau
gus, kurie ’nė j (i ispanių tię$,i sukišę

taip pat į karcerius, kųn įjie ŪspųMol tik 4 
dienas, nes jiems ant vėlykų,' įjrąš ’ant po
pui, viršininkas bausmę dovanojo. Į ' ‘

Tame karcery aš labai peršalau ir man 
dar būnant tenai išdribo‘net penki dantys 

. (krūminiai) ir po to pradėjau dar labiau
i nykti. Kadangi ir aš dabar turėjau tiesą 
rašyti gromatas, tai parašiau savo gera- 

<ni tainoi nphnvn <rrin deikai P- R B’ ! VilniU> kad aš Jau baigiu 
gu, taipgi i uuuv_u gili Savo.dienas ir man liko'ne ilgiau gyventi 

labai drėgna žeme, ir ne- iu • ........ ... 4.., • •_______ 1 '

(Tąsa)
Vėl priėjo felčeris, išlupinėjo iš žaizdų 

užsibusiąs rykščių šakas vienam ir kitam: 
ir ištepė žaizdas vazalina. Tas yra daro
ma sulig įstatymų. Tai vis mat del “žmo
niškumo,” kad neužsinuodintų ir nepradė
tų pūti likusi dalis kūno.

Per visą laiką tos felčerio operacijos 
Malianovskis neištarė nei žodžio, ir jo akys 
nesumirksėjo. Tik jau vedant mus visus 
į karcerį, kaip rodosi tik atbudęs iš gilaus 
miego per dantis ištarė: “Aš jiems atker
šysiu, o, kaip aš jiems atkeršysiu! prisie
kiu tai.” , ‘ ;

Po to aš jo daugiau niekuomet nema
čiau ir nežinau, ar jam pavyko išpildyti 
savo kietą prižadą.

Prie karcerio mus perskyrė. Juos nuve
dė į “‘geresnius”, o mane į tą “pesočnaja.” 
Už tai, kad neteko jiems 
mano kraujo, tai išgėrė čionai. Skylė, kur j 
mane įstūmė, buvo, žinoma, kaip ir visi 
karceriai, be lam 
džių, bet plika ir labai drėgna žemė, __ _ 
buvo keturkampė: prie pat durų galima 
buvo stovėti gerai pasilenkus, nes pati 
augščiausia jos vieta buvo man iki pečių, 
o toliau ėjo nuolaidžiai žemyn.

Nors jau buvo arti Velykos, bet lauke 
dar buvo sniego ir šalta, ir čia mane labai 
iškarto kankino šaltis; labai buvo kojoms 
šalta, nes paprastai tenai vedant į karcerį 
atimdavo autus ir palikdavo nuogas kojas, 
įmautas į skūrinius žemukus kalėjimo pan- 
taplius, vadinamus “katy”. Kad sušilt, tai 
susilenkęs šokinėdavau ant vietos; pančiai 
daužė kojas, bet šokinėdavau tol, kol par- 
puldavau. Pasilsėjęs ir vėl turėdavau “šo
kį”, nes kito būdo apsisaugojimui nuo šal
čio nebuvo. Bet sunkiausia buvo tas, kad 
oro trūkdavo ir beveik buvo nebegalima 
kvėpuoti. Antras pragaras buvo, tai žiur
kės, kurios buvo labai didelės ir beveik vi
sai nenorėjo manęs bijoti. Pavargęs nuo 
to “šokio” parkrisdavau ir pradėdavau į 
kartais snausti. Tuojau mano vienatiniai 
draugai, žiurkės, lakstydavo per mane iš 
visų pusių. Negana to, dar jos buvo ir di
delės kriminalistės—matomai ne uždyką 
buvo taip pat kalėjime. Kai aš gaudavau 
paskirtąjį man svarą duonos ryte 9 vai., 
tai pusę suvalgydavau, o pusę palikdavau 
vakarienei. Jei nepaslėpdavau gerai kur 
po drabužiais arti kūno, tai begėdės pa
vogdavo, kada aš pavargęs pradėdavau 
snausti. Dienas aš skaitydavau pagal sa
vo svarus duonos, ir kiek kartų atnešė duo
nos ir vandens, tai žinodavau, kiek dienų 
praėjo, nes iš karcerio tenai neleisdavo, iki 
atbusi visą paskirtą laiką; ir laukan eiti 
reikėjo tenai pat...

Sėdėjau jau penktą dieną ir išgirdau ko
kį tai ūžimą ir gerai pasiklausęs supratau, 
kad tai buvo velykinė giesmė “Christos 
Voskrese.” Mat, popas su savo choru ėjo 
pėr kalinių kambarius, laimino, šventino ir 
giedojo, skelbdamas "meilę” ir “ramumą” 
ant žemės. Man tos “dangiškos” “malo
nės” neteko. Delei to aš ir nesigraudinau. •

Išbuvau aš tenai, sulig mano duonos 
’kaiČiaus^ 21 dieną; neatmenu, kas paskui 
tsitiko sų manim. Nubudau kalėjimo li- 
nbutyj/o felčeris, kuris buvo prie mano ’ 
tugu plakimo, kaišiojo man po nose ko- 
i tai smarkias gyduoles. Man jis pasa- 
kąd kai atnešė man duoną, rado mane 
jusį del stokos oro ir manė, kad aš jau) 
s, bet išnešus iš tenai ant tyro oro, aš I 
lęs ženklus gyvybės; todėl jie ir atne- 
ane į ligonbutį.

esitaike taip, kad ta diena buvo pa
tai kaliniam rašyti gromatas į namus 

/ gimines, Nekurie kaliniai, pamatę 
Ane nešant ant nešyklų, ant kurių jie bu- 

j pripratę matyti tik numirusius nešant, 
nusprendė, kad aš numiriau, ir apie tai 
pranešė savo giminėm. Neppilgo ta žinia 
net nuo Anykščių pribuvo pas mano tėvus 
ir tie gerai paverkė; nieko geresnio pada
ryti negalėjo, kaip užmokėjo Ukmergės 
klebonui 15 rublių, kuris ir atpyškino už 
mano “dūšią” ekzekvijas; nežiūrint, kad aš 
buvau nuo seniai jam žinomas bedievis, bet 
vis tik pasigailėjo manęs ir pasportą į dan
gų man išdavė. Aš apie tai sužinojau po
ra metų vėliaus nuo pačių tėvų. Ir ko jie 
labiausiai gailėjosi, tai ne tų 15 rublių, o 
kad “apibrozijo” dievą, pirkdami numiru
sių tavorą del gyvo savo sūnaus.

Ligonbuty mane daktaras išlaikė dau
giau savaitės ir gerai atsigavau, nes tenai 
ir valgyt duodavo geriau, net stiklinę pie-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

YONKERS, N. Y.
A. L. D. L. D. 172 kuopos susi

rinkimas bus trečiadienį, 9 liepos; 
Urigarų Kliub'ol svetainėj, 49' Jeffer- 
son St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai ateikit laiku, yra svarbių 
reikalų aptarti. 1 Pasirūpinkit ir mo
kesnis užsimokėti, neš laikas jau 
bąigiasi. . Sekr. Ig; Karlonas, 157-9

T., N , IIIHIII, , U...... IJI

Telephone,. South Boston, 2805-R .
J. L. Pasakomis, O.D.

Optometras 
Optikas

ir

» . I r t J

Norintieji tinkamai 
gavo akims akinius, 
šiuo antrašu;

447- Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

prisitaikyti 
kreipkitės

mane kaip nors gelbėti ir, rodosi, su pagel- 
ba buvusio tuo laiku valstybės Durnos at
stovo Andriaus Bulotos, kuris taipgi mane 
pažino, nes buvo vienas iš mano keturių 
apgynėjų kariškam teisme, priėjo prie vir- 
šininkų vyriausios kalėjimų valdybos Pe- ''dirbinius.
terburge ir dasiekė to, kad greitu laiku ate- i-adio stoties kompanijai moka
jo paliepimas mane išsiųsti kur nors į Sibi
ro kalėjimą. Gelbėjo dar ir kitas nuotikis, 
taip pat ačiū tai p. F. B.

Tuoj aus po parašymo mano laiško minė
tai ypatai, mane iššaukė į raštinę. Tenai 
aš pamačiau seną žmogų, valdininko rū
buose, sėdintį kartu su mūsų, despotu vir
šininku. Ir iš jų atsinešimo vieno link ki
to aš supratau, kad jie yra gerai pažįsta
mi. Tas senyvas vyras pašajęė>, kad Jis yrą 
Matulionis ir kad atėjęs 'pažiūrėti nianęs 
'pagal prašymą p. F. B. Kalbėjome, mes 
rusiškai, bet* prieš mano išėjimą jis įpaprai 
šė viršininko, kad tas leistų jam pasakyti 
nors porą žodžių lietuviškai. Viršininkas, 
šypsodamas, linktelėjo galvą, duodamas 
ženklą sutikimo. Ponas Matulionis man 
pasakė: “Būkdinksinas ir ramus, mes gel- 
bėsime jums kiek tik bus galima.”

Tai pasakius aš atsisveikinau su p. Ma
tulioniu ir išėjau linksmas ir suramintas.

Nepraėjo nei dviejų savaičių po to, atėjo 
iš Peterburgo paliepimas išsiųsti mane i

$10,000 už vieną valandą. Už 
tą sumą stoties kompanija tu-^ 
ri duoti tokį dainininką, Smui
kininką ar orkestrą, kurie 
tarnauja radio stotims, kokio 
reikalauja firma, duodanti re
klamą. Koncertinė programa 
turi tęstis 55 minutas ir pas
kui reklamuotojas turi pen
kias minutas kalbėti apie tos 
kompanijos; -bei firmos dirbi
nius. Tai ii*. viskasU .]•

Radio stočių TSF kompani
ja, .turi viso 76 stotis ir peri-; 
kių minutą reklama perduodąL 
dama iš visų (tų stočių.

Taigi, kaip sakiau, racįio 
stočių kompanija gauna už 
valandą nuo./ firmos po $10,- 
000. žinoma, tokių firmų yra 
gana daug ir todėl kompanijai 
sumoka dideles pinigų sumąs. 
Iš tų pinigų kompanija užląi- 
ko stotis, samdo dainininkus, 
muzikantus ir tt. Stočių kom- 

Axxxco x ^xkkxux x x<*xx ’ ’ į lp^nijos deda pastangų, kad 
Sibirą, nors pagal taisykles aš jokiu būdu. P^^usiai dainininkus, - x J J - - Jmuzikantus ir tt. Daugelis į-

vairių dainininkų ir muzikan
tų tarnauja 
sigarsinus, 
numeta ir 
nuošimčiui 
kiau.

Ar daug 
stočių kompanijos?

Pereitais metais radio stočių 
kompanija TSF, kuri valdo 
76 stotis, gryno pelno padarė 
virš dešimties milionų dole
rių. 'štai'jums radio kompa
nijų gerumas ir teikimas klau
sytojams programų, už kurias 
nęreikia mokėti.

Bet ar ištikro klausytojai 
nieko nemoka už tas progra
mas,, kuriąs gauna per radio 
priimtuvus ?

Firmos, kaip matėme, moka 
milžiniškas sumas už jų dir
binių reklamavimą. Ar ma- 
notę, kad jos, užmokėję 10,- 
000 dolerių į valandą, nesiti
ki dvigubai gauti? Užmokė
tą del reklamos sumą, ir dar 
su dideliais nuošimčiais, pri
deda prie sąvo išdirbinių kai
nų ir parduoda juos bran
giau, negu kad turėtų parduo
ti be reklamos. Išdirbinių var
totoj ai-pirkėj ai, kilrių tarpe 
yra ir koncertinių radio pro
gramų klausytojai, turi mokė
ti ne tik prekių vertę, bet už 
išleistą kompanijos reklamą ir 
dar didelius nuošimčius. Va
dinasi, už radio stočių duoda
mus koncertus, nors ne tiesio
giniai, užmoka ir darz labai 
brangiai, pati visuomenė. Mo
ka už juos ir ta biednuomenė, 
kuri nepajėgia įsitaisyti radio 
priimtuvų, bet tų kompanijų, 
kurios per radio reklamuojasi, 
perka produktus. Didžiuma 
dainininkų ir muzikantų taipgi 
i^ųaučojamL,

negalėjau būti išvežtas, kaipo pabėgėlis ir 
dar nuteistas ant taip ilgo laiko. Tas įvy
ko ar per teismo raštinės neapsižiūrėjimą, 
ar veikiausiai tas A.% Bulotos pastangomis 
vyriausioje raštinėje mano antras nuo
sprendis buvo, kaip sako, laikinai pakiš
tas “pod sukno” (po raštinės stalo gelum
be). Kalėjimo administracija turėjo tik 
kariško teismo nuosprendį, sumažinta per 
karo general-gubernatorį ant 15 metų, ir 
laikas man skaitėsi nuo 1906 m. Tokiu bū
du aš jau nebebuvau baisus, nes beveik 6 
metus savo bausmės jau buvau atbuvęs. 
Kito gi teismo nuosprendžio, kuris pridė
jo man prie tų 15 metų dar 6 metus ir vi
sas mano laikas skaitėsi tik nuo 1909 m., 
raštinėje nebuvo, nors buvo parašyta Vi
tebsko viršininko raportas, kad esu labai 
neramus,-pavojingas ir palinkęs prie pabė
gimų; »U» • ■ i ’ ; • .'p •

Tokiu būdu pabaigoje gegužės, 1911 m., 
buvau išvežtas į Maskvą, iš ten į Samarą 
įr .10 |d. birželio jau buvau net Irkutske, 
net .jau kitoji pusėje Sibiro.

Kaip tik pervažiavome Uralo kalnus, vis
kas buvo kitaip, ir net afsinešimas valdinin
kų buvo visai žmoniškas ir valgis pakenčia
mas. O kai pribuvome į Irkutską, tai ta
me kalėjime buvo visai kitokia atmosfera 
if niekas į vidujinį kalinių gyvenimą nesi
kišo, buvo net geriau, negu J.906 ir 1907 m. 
Rusijos kalėjimuose. Irkutske7 tik dabojo 
iš lauko pusės Ir pagal sienas, kad kaliniai 
nepabėgtų, bet, apžiūrėjęs tenai visas pozi
cijas aš jau pajutau, kad laisvė jau čia pat, 
ir kaip bematant pradėjau atgyti ir taisy
tis. Pamaniau sau, kad tokia apsauga bū
tų buvus .Smolenske, tai* iš po nakties ne
rastų 'nei vieno kalinio. Beveik buvo pro
ga pabėgti per tas 10 dienų, bet kadangi 
tam taip tolimam mieste neturėjau nei 
draugų, nei pažįstamų, o taipgi pinigų, 
nutariau palaukti, iki susirašysiu su savo 
draugais, ar bent su vietine soc. kuopa.

dykai, kad tik iš
kiliems šiek tiek 
tik labai mažam 
užmoka žmoniš-

pelno turi radio

Lietuvė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9:80 iki 6 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Baliųf Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- • 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willpughby Ave.
' Tel;, Stagg 3842

' LIETUVOS PREKIŲ 
galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė
je. “Birutės” saldainių, deš
rų, lašinių, palengvicų, kum
pių, baravykų, trejankų 
tt.

Remkime Lietuvius

LITHUANIAN 
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

ant 
pa-

(šbalcamuo^a Ir laidoja nnmiruatua 
visokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir už Žemą kainą, nuiiūoimo 
valandoje <žaukitčs pas mane. Pąs tpanę 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kpo- 
geriaukiose vietose ir už žemą kalną.

1023 ML Vernon Strfeet 
PHILADELPHIA, PA.
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APLA CENTRO KOMITETO 
. ANTRAŠAI

Pirmininkas—F. RODGERS,
312 Oregon St., Pittsburgh, 
(Corliss Sta.) 

Vicc-Pirmininkas—K. STAŠINSKAS, 
Box 655, New Kensington, Pa. 

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa. 

Iždininkas—K. URMONAS,
\ 87 Norwich Ave., West View, Pa 

Globdjah
G. URBONAS, ;

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

■ . , , 3012 Brerpen Ave., Brentwood, Pa.
J. URBONAS, ' ’' ■

1723 Jane St., S. S. Pittsburgh, Pa

A. P.! L. A/^KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI :

Pa.,

2— J. Saulis, 8225 Stafford St., Pittsburgh, 
Pa., ' (Corliss Sta.)

3— *R. , Sadulieng, .108 Cress St., Carnegie,
Pa.

4— J. Pacauskas, 539 W.
Shenandoah. Pa.

5.—V. Labutis, 121 E.
McAdoo, Pa-

6—M. Ė. Custeriene, 926
i ; Cleveland, Ohio.
7— J. U. Sliekas, 3121

Brentivood, Pa. ' ,
8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., S. S 

Pittsburgh, Pa.
9— K. Stašinskas, , P. O. Box 655, Nev 

Kensington, Pa.
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 

Heights, Ill.
11— J. Barškietis, P. O.

Pa.
12— J. Kinderis, 439

F.

Arlington

Mohroc

Wheelock

Elroy

St..

st..
Rd..

Ave..

Box 441, Courtney.

Maplewood

D. No. 42,

434 Library

300 Todd St..

Penn

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE* *

ILLINOIS r ~
Valdyba 1930 Metams '

Pirm. A. Matusevičiau 1003^-Y5th St? 
Vice-Pirm. K. Juškau 825—4th Avė/ 
Protokolų Sekr. A T^epkus, j 349— \

10th St., ;..
Fin. Sekr. K. Shimkus, 13p7-36th. St.
Ižd. M. Milienė, 502—-4th Avė, 

Visi Moline, m.
Iždo Globėjai: J. Julius, Box, 48th 

St. and 5th Avė., : Moline, IU.j 
M. Junaitis, 215—17th Ąve.,. Eąst 
Moline, III.; Maršalka J., Kairia, 

2435—33rd St., Moline, HK

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai:

Pirmininkas K. Maziliauskas,
593 Avė. A.

Vice Pirmininkas A. Bočis,
68 W. 10 St.

Protokolo Sek. P. Janiūnas,
128 W. 49th SL

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
625 Boulevard

Iždininkas F. Lukaitis,
880 Broadway

L Iždo Globėjas V. Vaclavičius,
20 E. 22nd St

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

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

Avo.

Rice*

St..

Kinderis, 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R. 
Landing, Pa.

14— Geo. Urbonas, 
Braddock, Pa.

15— -P. i Kavaliauskas, 
Aliquippa, Pa.

Levine, 242 Penn Ave., Exten.. 
Turtle Crock, Pa.

Preikža, Box 201, Minden, W. Va. 
Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa 
Cibulskis, 7042 Link Court, Maspeth. 
Y.

Sodeikis, 1324 
Youngstown, Ohio. 

Dclinikaiciūtč, 
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambrauskas, 224 
Girardville, Pa.

27— Motiejus Batutis, Box 
III.

30-—J. Leonaitis, 107 N.
Benton, Ill.

22-rrK. < -Bakanauskas, 677 
Easton, Pa.

33— A. B. Shatkus, 1256 
Grand Rapids, Mich.

34— J. Audiejaitis, Box 113, Royalton,
3o—Ę. Bagdonas, 114 N. Vine St., 

Shamokin, Pa.'
SC-’-Ch,. Vaičiūnas, 929 So. Hobson 

Harrisburg, 111.
37— L. Aiman, Box 568. Castle Shannon, 

Pa.
38— F.l Šiaučiulis, 30Y E. ,6th St., W. 

Frankfort, III.
.39—J.' Wiliumat, 417 N. Morrison Ave., 

Collinsville, III.
40— Ig. Kirtiklis, 1388 Artdrus St., ‘ Akron 

Ohio. ,
41— J. Guzbvičienė, Box 400, Benld, III.

142—F.< Miller, .Box 264, Buckner. IJl. J, ■
43— K. Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw

Mich. t
44— L. Lasky, Box 413, Zeigler, Ill.
45— M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy. 

. Pa.
46— J. fetrauskas, Box 118, Blanford, Ind 

Addison

Box

Eyck

_ Ave.,

Auburn
307 Plymouth

17—K.
19— j."
20— A. 
22—P.

N.
24— P.
25- k:

Avė..

St.,

A ve..

Powersdale

41 Eckert

E. Mahanoy

24, Wilsonville,

Duquoin

Bushkill

Scribner

st.
st,

Ave..

, Ill.

st..

47— J. Vaįtkiavičius,
Detroit, Mich.

48— A. Malinauskas, 
Minersville, Pa.

49— A. Matulevičius,
Brooklyn, N. Y.

50— M. Urmoniūtč, 37
View, Pa.

52— Kuklierius, 3414
51— J. Stanislovaitis, 

Wilkes-Barre, Pa. 
Chicago, Ill.

53— J. Gudi&auskas, 437 Elm St., Tamaqua 
Pa.

54— G. Braknis, 222" Crystal Lake Dr., 
Pontiac, Mich.

55— T. Sopata, 1130 Sycamore St., 
Washington, Pa.

5768

P. t O.

46 Ten

Nolrvich

S.

Ave.

246.

St.
West

Ave..
Ave.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J. x
Valdybos Adresai:

Pirm. B. Budris, 415 Franklin St.
Vice-Pirm. S. Pinkevičius,

Clark PI.
Prot. Rašt. B. Barkauskis, 

Pine St.
Fin. Rašt. A. Grigutis, 212? 

galls Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas, 

Clark PI.
Iždo Globėjai: Ų. Kalnetienė,

S. Park St., J. Krakau^kas,
Fifst 'St. ' • —

Organo Rašt. J. Kentrus, 201 -E. 
Westfield Ave., Roselle Park, N. J.

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad
way.

Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė- 
iesio antrą ketvergą, po No. 269- 
271 Second St.

265

228
14

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

I Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burto) 
! St.; Pirmininko Pagelbininkas K 
' Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta 
rimų Raštininkas J. Stripinis, 4! 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininką 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li 
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 7U 
North Montello St.; Kasieriub D. Pa 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo 
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St. 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F 
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi ii 
Montello, Mass.

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS

Valdyba:
Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendak 

St.
Vice-Pirm; M. Miškinis, 9 Burton St
Užrašu Rašt. J. Stoškus, 20 Faxoi 

St.
Fin. Rašt. J. Stripinis, 49 Sawteli 

A Ve. 1 1
Jždinjnkąs T. Petrauskas, 29 Mortoj 

St. '
Iždo Globėjai; ' S. Petravičia, 161 

Melrose St. ’ ’ ' ‘
S. Mačiulaitis, 5.7 Arthur St. » •
D. Vętkausjcas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis,' 19 Ame?
St. Visi Montello, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą seredą 

kiekvieno mėnesio.

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-JA 
GRAND RAPIDS, MICH. 

Valdybos Adresai:
Pirm. K. Jakimavičius, 1664 Turn

er Ave.

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios, VictrolaRadiolos

GEORGE MAS1L1ONIS
377 Broadway South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

LIET V VIŠIN “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO- 
PIANAI,’ 'LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

D. L. K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich. 
VALDYBA:

Pirm. J. Liubertas, 4177 Ashland 
Avė.

Vice-pirm. J. Birštonas, 2739 Carson 
Ave.

Nutarimų raštininkas V. J. Geral-
• tauskas, 1946 Sharon Ave.
Turtų rašt. J. Overaitis, 4689 Bran

don Ave.
Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton

Ave.
Guntarienė.

'ždo globėjai: E. VegelienS 4r O.
Draugijos susirinkimai atsibflna . 

tas ketvirtą nedėldienį „ kiekvieno \ 
uėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St.
r Dix Avė., 3 vai. po pietų. *

1946 Sharon Ave.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitienė, 431 

Summit St.
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

481 Hudson St. •
Fin. Rašt. A. GiraičiūtS, 431 Sum

mit St. ’ • c • ■ • r
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St. . ■ _
Susirinkimai atsibūta kas antrą ket- 
/ergą kiekvieno mėnesio, Labor Lflr- 
:euip, 29 Lawrence St., , Hartford, 
Sonn., 7:30 vai. vakare. r .

MOTERŲ PAŠELPIN® DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresą!; _
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ter Ave.; Pirm. Pagelbininkė O. 
Furskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, J673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereJUdenė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 786 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.: ligonių 
•aštininkė M. Potsus, 184 Ames St,; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 812 Oregon 

St., Pittsburgh,»Pa.
Pirm, pagelbininkas J. D. Sliekas,

3121 Elroy Ave., Brentwood, Pitts
burgh, Pa.

Sekretorė A. K. Sliekienl, 3121 El
roy Ave., Brentwood, Pittsburgh, 
Pa.

Iždininkas J. Miliauskas, 626 Wood
ward Ave., McKees Ro

Finansų sekr. J. Urbonas,



1/

Sovietų Sąjunga Tvirtais Žingsniais 
Žengia į Socializmą

Sovietų Sąjunga gyvena try
liktus, po Spalių revoliucijos 
laimėjimo, metus. Sunkūs buvo 
pirmieji proletariato diktatūros 
metai. Pilietinis karas, impe
rialistų intervencija, išgriautas 
šalies ūkis, badas, suirutė...Ir 
visa tai pakėlė ir nugalėjo So
vietų valdžia S. S. R. Sąjungoj.

Po Spalių revoliucijos laimė
jimo stojo nauji, surišti su vi
sa eile sunkumų, uždaviniai. Tai 
ekonominės Sovietų Sąjungos

l A f s vi Puslapis Penktas

HAARLEM OIL

PARAŠĖ R. MIZARA

Išleido Dienraštis “Laisve”

State.

6102 Grand Avenue 
(Kampu Clermont Avenue) 
MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 97S6

1 PLATINKITE “LAISV$"

F. URBONAS, Aptiekorius 
151 Metropolitan Ave.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint .1411

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO m 
UŽ ŽEMA • KAI- 
NĄ, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
6AUKITCS PASt

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

64 Puslapių, Kaina 15 centų

Street or Avenue

Mieštas

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų. , ; (

Platintojams, kurie ims-nemažiau 10 kopijų, duosime po 
10 centų už kopiją. T* 
ir mokestj, tiem nerokuosime persiuntimo 
ekonomiški, siųskite užmokestį kartu su užsakymais.

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

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

Urbo Lax Tabs 
yra tai kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpeš&ų ir sunkių ligą. 
25 centai už skrynutę.

Kurie kartu su užsakymais prisius 
kuosime persiuntimo kaštų. Būkite

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

“AR STEBUKLAI PAGYDO?”

j. "..LAISVE
46 Ten Eyck Street, .<> Brooklyn, N. Y.

* * * * * * r. » • t t ». i • v *■* *

Vedant kvotą paaiškėjo NĖR
DAUGIAU .
R A U M A T 1 Z M O

J I I

Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai“ vardo 

' kiekvienoje dėžutėje.
ANDiMPRo^

Suimti . Šembėras; V&ca
Romeika Adolfas, Gineika kad lengvesniam žinių g: 
Juozas, RaŠčiauskas Vladas 
ir Macijauskas Vladas.

Pas Šemberą rasta N. 
pullw ir' apygardos įsaky
mai, kurie turėjo būti'per
duoti Lenkijos generaliniam 
štabui.

šaudysim.” Du dvaro darbinin
kai Mickevičius ir Vosilius dar 
prieš apgulimą buvo išėję iš sa
vo butų pas kaimynus. Butai 
buvo palei vienas kitą. Kaip 
tik jie pasirodė ant kiemo, tuoj 
apspito juos “šauliai” (jų tarpe 
buvo ir to paties dvaro kumečių 
vaikai, taipgi su šautuvais: 
Stankevičius ir Krocas), areš
tavo abu minėtus darbininkus, 
nusivedė į sodą, iškratė. Pas
kui nuvarė į Alvitą, iš ten į Vil
kaviškį. Vilkaviškyj žvalgyba 
išpylė gerai kailį ir ant rytojaus 
paleido, šitas pasikartoja jau 
labai dažnai, veik per kiekvieną 
darbininkų šventę. To maža: 
per “apgulimą,” kada negalima 
niekam pasirodyt ant kiemo, tie 
teroristai pasidaro viso dvaro 
viešpačiai. Tvartuose darbinin
kai randa savo arklius visai šla
pius, nukamuotus; per nakt|

"'SSRS auga, stiprėja. BuržuJ“laukus- 
azinis gi pasaulis,-suristas ka-1 1
pitalizmo pančiais, pūva ir žen
gia vis į didesnį krizį ir sui
rutę. Sąryšyj su tuo imperi
alistai, kartu su Rymo popie
žium stengiasi užtemdyt šmeiž-

tai ir net grasinimai prieš 
SSRS, šiandie labai aiškiai ma
tyt, yra surišti ne su tariamu 
SSRS “vidujinės padėties pa
blogėjimu,” kaip dar imperialis
tai viešumoj mėgina tikrint, ir 

bet 
im- 
sti-

ne del nesamo “teroro,” 
pirmoj vietoj su kylančia 
perialistų baime del SSRS 
prėjimo.

SSRS šuoliais žengia sociąlis- 
tinės statybos keliu. Sąryšyj | 
su kolektyvizacijos* plėtimosi, |

nepriklausomybės užkariavimas. į kuris apima ištisas sritis, šian- 
Dar 1917 metais prieš Spaliuke eina S. S. R. Sąjungoj buo- 
revoliuciją drg. Leninas rašė: , žių> kaip klasės, likvidavimas, 
“Karas nepermaldaujamas, jis ištisos kolektyvizacijos rąjonuo- 
stato klausimą su negailestingu 
aštrumui- arba mirt, arba pa
vyt pirmaeiles šalis ir pralenkt 
jas taip pat ekonominiai. Mirt, 
arba visom jėgom leistis pir
myn” (“Lenino raštai”, XIV 
tonąas, II dalis, 213 p.). Dvy
lika proletarų diktatūros metų 
SSRS parodė, kad Sovietui val
džia sugeba vykdyt šiuos svar
bius Lenino pastatytus uždavi
nius. Davyt ir pralenkt pirma
eiles kapitalistines šalis — šios 
dienos obalsis SSRS. Penkmeti- 
nis planas—tai didelis šuolis šio 
obalsio įgyvendinimui. Tik ne
pilnai dešimts metų anksčiau 
d. Leninas sakė: “Jei męs ga
lėtum duot rytoj 100,000 pir- 
maklasinių traktorių, aprūpint 

ii juos mašinistais,— jūs puikiai 
II žinot, kad kol kas šitai tik fan

tazija,—tai vidutinis valstietis, 
sakytų: ‘Aš už komuniją’’

i y. už komunizmą) ( 
raštai,

O ką mes dabar matom?
I Dabar štai ką matom. Gale 
į šių metų SSRS laukuose dirbs 
į apie 100,000 traktorių, o apie 
r 1932 m. SSRS laukuose dirbs 

jau 250,000 traktorių. Stalin
grado traktorių zavodas, kuris 
šiais metais jau baigiamas sta- 

(tyt, turės išleist 5,000 trakto
rių per metus 15—20 jėgų kiek
vieną. Čeliabinsko ir Charkovo 

; ' traktoriui zavodai, kurie jau
J šiais metais baigiami statyt, per 

-turės išleist abu apie 90,-

PHILADELPHIA, PA

tų pagelba dienos šviesų, kad Fašistai Pralaimėjo
kapitalistinių šalių darbininkai 
ir valstiečiai nepamatytų tikros 
faktų padėties.

V. K. Varnėnas.

S. L. A. 10 Kuopos 
Susirinkime

Liepos 2 d. atsibuvo S. L. 
A. 10 kuopos susirinkimas Lie- 

Prie

(t- 
(“Lenino 

XVI tomas, pusi. 153).

000 traktorių 30—50 jėgų kiek
vienas. Putilovo traktorių za- 
vodas, kuris 1928-29 m. išleido 
7,000 traktorių, 1929—30 m. tu
ri išleist .20,000 traktorių. Ros
tove ir Novosibirske šiais me
tais pradedama statyt 2 favedai 
visiškai naujų mašinų, kombai
nų, t. y. tokių mašinų, kurios 
sykiu kerta ir tuo pačiu laiku 
iškulia javus. Tie zavodai tu
rės gamint kiekvienas po 25,- 
000 kombainų į metus*).

įvairios stambios žemės ūkio 
mašinos, kaip traktoriai, kom
bainai, kertamos ir pjaunamos 
mašinos ir tt., jau dabar tūks
tančiais ir dešimtimis tūkstan
čiu •'dirba Sovietų Sąjungos ko
lektyviai apdirbamuose laukuo
se.

nimui buvo suverbuoti pa
sienio policijos policininkai 
Macijauskas ir Šmitas/ Ma
cijauskas suimtas, o Šmitas, 
nujausdamas pavojų, birže
lio 12 d. nusišovė. Šnipai 
dirbo Ukmergėj ir Kaune.

ŠIAS SVARBIAS KNYGAS DAR
GALITE GAUTI

♦Žinios paimtos iš L. Kaganovi- tuvių Tautiškoj Salėj.
N°jabrs(kogo Plenuma šio susirinkimo fašistai ir jų 

°-u) p’ sumulkiųti pakalikai uoliai
------------- rengėsi, kad užkariauti tuos -i • i • • ■ . | narius, kurie smerks gegužinių Žemės Ūkio Darbininkai i diktatūrą s. l. a 36 seime. 

jĮ susirinkimą .atsilankė apie 
!40 narių. Susirinkimas užata- 
h<avo prezidentą Matulį, kodėl 
(jis nepasirašė ant išrinktų de- 

DARBAI MAŽĖJA. Iš Plun-i, ?6-tą seimą mandatų, 
gėš apielinkės rašo, kad pas a^sa^» nariai susisaų- 
juos jaučiasi didelis lauko dar-i^ susirinkimą nepaiankioj 
bininkų perteklius. Kur seniau j Jam dienoj, ir kad būk dele- 
dirbo 4-5 darbininkai, dabar £atus kokusimai išrinko, užtai 
pasitenkinama trimis. <--- —
bininkų darbą suverčia trims.

čiaus “1
CK VKP(b)” p. 11-12.

Lietuvoj

Tai geriausios lietuviškos knygos apie lytinį gyvenimą'. 
Daktaras W. J. Robinsonas tose knygose teisingai ir atvirai 
aiškina svarbiausias žmogaus lyties ir meilės slaptybes.

Knygoj “Patarimai Moterims” rašoma apie moterų lyties 
reikalus, o knygoj “Patarimai Vyrams” rašoma apie vyrų lyti
nį gyvenimą. Bet abi knygos viena kitą dapildo ir kiekvienas 
vyras ir moteris privalo abi jas turėti.

Knygos yra didelės, su paveikslais ir gražiai apdarytos.
Kaina po $2.00 viena; už abi kartu $4.00, 

su prisiuntimū ,
Dabar perkantiems pridedame dovanoms po keletą įvairaus 

skaitymo knygelių.
NAUJIENA.—Netikėtai suradome savo knygyne keletą kopijų 
jau senai niekur nebegaunamos knygos, vardu “MEILĖS IŠSI
VYSTYMAS ŽMONĖSE.” Tai mokslinė knyga, aiškinanti, kaip 
pas žmones atsirado ir vystėsi meilė. Tai buvo vienatinė tokia 
knyga lietuvių kalboje. Greičiausiai pasiskubinę gali ją gauti 
prisiųsdami po $1.00,

Reikalavimus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. BARKUS
Box 129, Gen. P. O. New York, N. Y.

4-5 dar- buvo* pranešta į centrą ir cen
tro peniukšliai suspendavo S. 
L. A. 10 kuopos du delegatus, 

I kurie- negalėjo važiuoti į sei
liną. Nariai pradėjo atakuoti 

j gegužinių I 
i smurtišką seimą. Buvo pa
niekta rezoliucija prieš gegu- 
Ižinį smurtišką seimą ir rezo- 
iliucija užgyrimui atlaikyto le-: 
j galio seimo, Meldažio svetai- • 
nėj. Fašistas prezidentas Ma-į 
tūlis pradėjo koliot įr keikt1 
narius, neduodamas balso] 
tiems, kurie smerkė gegužinį' 
:. Pagaliaus, nariai darė 

spaudimą ant to niekšo ir jis 
išbėgo iš susirinkimo, grūmo
damas atkeršyti nariams taip, 
kaip Chicagoj*. Su juo išbė-■ 
go dar vienas pakalikas ir j 
apie šešios bobelkos su iždi-| 
ninku. Pasilikusieji išsirinko 
prezidentą ir kasierių; sekre
toriai pasiliko tie patys.

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė sumokėtas duokles pasi
laikyt kuopoj iki S. L. A. da
lykai susitvarkys. Reikia ži- j 
noti, kad šioj kuopoj daug bu
vo narių, kurie pirmiau rėmė 
reakcionierių pildomąją tary- 

gi dabar jie visi piestu šo- 
prieš gegužinių smurtinin- 
mašiną. švaresni tautinin- 
eina su progresyviais na

ši kuopa buvo reakcio-

BUOŽIŲ DŽIAUGSMAI. PIun 
... 1 . -j v- J 1 1 I 111c*. X-XClllCll P-ltlVięges apiehnkią buožes del be- nej ų atlaikyta

darbių skaičiaus padidėjimo turi į 
didelį džiaugsmą. Ten, kur rei-( 
kia vieno darbininko, siūlosi 5-' 
6. Algos darbininkams numuš-i 
tos. Vyrams vidutiniškai moka ' 
250—300 litų metams, moterims ' 
150—200 litų.

DARBININKU KALENDORIUS

IRGI BUOŽĖMS DŽIAUGS
MO. Ir Papilės apielinkėse tlc. 
daug bedarbių. Buožės naudo-1 
jasi gera proga ir numuša lau
ko darbininkams algas. Naujus 
darbininkus samdo ne ištisiems 
metams, o tik 9 mėnesiams. 
Bernas gauna už 9 mėnesius 
340—370 litų, o darbininkė 240 
—275 litus.

Dar Yra 50 Kopijų
Darbuokimės, kad išplatinti visą 

NAUDOKITĖS NUPIGINTA, KAINA

15 CENTU UŽ KOPIJA

Platintojams, imant nemažiau 3 
egzempliorių duodame po 10 centų 

už kopiją

RUMBONIŲ Dvaras (Antana- 
vo valse., Alytaus apskr.).—Or- 
dinarija tik 20 centnerių įvairių 
javų; dvaras išlaiko vieną kar
vę, 2 avis; duoda truputį že
mės daržovėms ir bulvėms ir 
120 litų pinigais metams. Al
gą ir ordinariją išmoka labai 
prastai. Prisieina ilgai prašyt, 

Darbininkai 
Reikėtų aplinki- 

> susi-

Kuo Greičiausia Siųskite Užsakymus ir Platin
kite su Didžiausiu Skubumu. Laukiame Pa
reikalavimų

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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Sykiu auga ir kolchozų skai- kol dasiprašysi. 
čius. Valstiečiai masiniai stoja neorganizuoti. 7 
į kolchozus. Jau dabar (kovo nių dvarų darbininkams 
mėn. gale.—Red.) 40 nuošimčių rinkt į vieną vietą, apkalbėt sa-
visų SSRS valstiečių ūkių per
ėję į Kolchozus. Dabartinis 
SSRS kaimas diena iš dienos 
darosi, vis labiau nebepanašus į 
pirmykštį kaimą.

“Dargi pirmose revoliucijos 
dienose ir politinio karo metuo
se kaimas (SSRS) negyveno to
kiu aktingu politiniu gyvenimu, 
kaip1 dabartiniu laiku. Virš 
šimto milionų valstiečių įėjo į 
galingą judėjimą. įvairūs soci- 
Afiniai ' kaimo sluogsniai ir 
sluogsneliai įvairiai pareiškia 
save ir .gyvena pilnu politiniu 
gyvenimu. Išsijudino iš am
žiais užsistovėjusių pamatų kla
ses ir klasinės grupės kaime,”— 
taip charkterizuoja “Pravda” 
laidoj 28 d. kovo, 1930 m. įžan
giniam straipsnyj dabartinį So
vietų Sąjungos kaimą. Kad 
šiandie vyksta SSRS kaime kas 
tai didelio, kas tai nelaukto So
vietų Sąjungos priešams — apie 
tai visas pasaulis dabar tik ir 
rašo. Imperialistai, kurie lau
kė SSRS neišvengiamo žlugimo, 
kurie veidmainingai norėjo nu- 
duot optįmiątus tuo atžvilgiu, 
kad SSRS neiš vengt suirutės— 
dabar pakele tokį triukšmą, ku
rio net patys pradeda bijotis, 
kada pamatė) kad SSRS netik 
negriūva, o priešingai—vis au- 
ga, stiprėja. Ir visi tie šmoiž-

vo reikalus, išrinkt darbinin-
kų komitetą ir rimtai pagalvot pia 1S0, 
apie kovą, kad vasaros metu pa
skelbt streiką.

bą, 
ka 
kų 
kai
riais. 
nierių rankose, gi dabar jie

Rep.

PAMORNAKIŲ Dvaras (Ku-j 
piškio valse.). — Dvarininkai 
broliai Minkevičiai su savo šu
nyčiais užklupo vieną to dvaro 
darbininką, išdaužė jam langus, 
įsiveržė į butą, kur padarė po
gromą ir suskaldė jam galvą. 
Gaila, kad kiti darbininkai ne
atėjo į pagelbą mušamam dar
bininkui Hr nepamokino gerai 
dvarininkų ir jų šunyčių.. Be 
to, prieš tokius dvarininkų pa
sielgimus reikia skelbt protesto 
streikus.

SUDEGĖ ALSĖDŽIŲ 
MIESTELIS

šeštadienį, birž. 21 d., su
degė Alsėdžių miestelis. 
Gaisro priežastis labai keis
ta, būtent, Alsėdžių ugnia
gesiai nusipirko naują gesi
namąją mašiną ir pradėjo 
mėginti, ar gerai ta jų maši
na veikia. Bemėginant nuo 
kibirkšties užsidegė toji pa
talpa, kur buvo mašina, o 
vėliau ugnis išsiplėtė labai 
plačiai, esant kaitrai ir men
kam vėjeliui —- ugnies nie
kas sulaikyti negalėjo. Likę

SIMANĖLIšKIAI (Vilkaviš
kio apskr.).—Terorizuoja dar
bininkus. Kovo 6 d. vakare į tik keli maži namukai. 
Simanėliškius suplaukė iŠ visos 
apielinkės šauliai, apsiginklavę 
kariškais šautuvais. Jie šaudė 
po dvarą, neleisdami išeit iš gy
venamų butų. Tuo laiku, kada 
tie buožiukai užėmė dvarą, ne
galima buvo niekam pasirodyt 
ant kiemo; kas tik drįsta pa
sirodyt, tą žvalgyba tuojaus 
areštuoja ir gabena į Vilkaviš-

■' Daug žmonių liko be pa
stogės ir elgetomis. Nuosto
liai dar neapskaičiuoti.

LENKŲ ŠAIPAI 
LIETUVOJE

Kriminalinė policija paga
vo lenkų šnipų organizaciją,

kį, tautiškom nagaikom išmuša kyiią suorganizavo Lenkijos 
kailį ir paleidžia, grasindami: vyriausiojo Štabo II sky- 
“Mes jus visus komunistus iš-

Darbininkai, Kiek Galint Paaukokite 
del "Daily Workerio”

Paraginkite Kitas Darbininkus Suteikti Finansinę Paramą. 
Komunistiniam Dienraščiui ■.

Tuojaus Panaudokite šią Blanką! Greitai Gaukit Aukų
Name Address Amount

__ ;______ —------------------ ■------ ,-- —--- -------- 1----- r-w-----i-----

Totai....................
< i

The total amount in donations appearing above, has been collected by

NAME __

ADDRESS
CITY STATE

PENKI METAI '
ALBINAS KUŠLIS, 622 Bank St., Water
bury, Conn., atsako Šiaip: Jau 5 metai, 
kaip Jūs, JOHN’S cigarus savo Restaura
cijoj užlaikau, ir juos visi giria, kad ma
lonūs rūkyti.

Jurgine draugystė, Union City, Conn., 
iš žymiausių Amerikoje, turinti savą parką 
piknikams ir salę baliams, Naujokų Ciga- 

JOHN NAUJOKAS rus nuolatos užlaiko,' kad rūkytojams pa
tinka !

Lithuanian Liberty Hall, Elizabeth, N.
J., 269 Second "St., nuo senai JOHN’S Cigarus užlaiko, nes Cigarai 
geri.

Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 269 Front St., kai
po žymus politikoje, savo rūmuose, nuo senai su pasigėrėjimu, 
JOHN’S Cigarus bizniavo ja. Taip pat visos švaresnės lietuviškos 
restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznieriai užlaiko JOHN’S 
po 10c. Visi rankomis padaryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, bet ir kituose 
miestuose\bizniaus užvedimuose, kur rūkymai yra užlaikomi, visur 
reikalaukit virš paminėtais vardais Cigarų. Ant pareikalavimo 
visur Amerikoje issiuntinėjam per paštą. Adresuoklt:

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra rįidžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaroUbet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius : . , !•"

Urban's Cold Powders. <
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) j 

jokių šalčių nebijo. Už 75c ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!;

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

A§, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kuri malonėkit' 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody-

/m&8, kaip vartoti ■

Vardas ------------------------------------------------------------------------ —

The Daily Worker, 26 Union Square, New York Citymis.
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VIETOS ŽINIOS at'

Nušovė Šoferį ir, Gazolinu

J

Atydai Visą Narių 17-tos 
Kuopos Tarptautinio 
Darbininką Apsigynimo

t Nepamirškite, kad šį trečia
dienį, 9 d. liepos, įvyksta mū
sų 17-tos kuopos susirinkimas. 
Kiekvienas narys privalo daly
vauti susirinkime, jeigu jis pri
klauso prie šios organizacijos 
tam, kad kovot ir gelbėt kovo
tojus, patekusius į kapitalisti
nių budelių rankas.

Kapitalistiniai teismai dirba 
viršlaikius,teisdami mūsų drau
gus į’kalėjimą; be to, vienos 
savaitės laike liko tiesioginiu 
bildu nužudyti trys darbininkų 
klasės kovotojai, kuriuos už
mušė policija ir A. D. Fede
racijos gengsteriai.

Tas parodo, kad darbininkų buvo smarkesnės net už drg. 
judėjimas smarkiai kyla, ir to
dėl reakcija žiaurėja ir aštrė
ja. O visokia kova reikalinga

Tiktai Dešimt Sykių Numušė 
Skaičių Dalyvavusiy Draugo 
Gonzalės Laidotuvėse...

Kapitalistiniai vietos laik
raščiai “nedaug tesumažino” 
minią darbininkų, kurie de
monstraciniai lydėjo kūną drg. 
Gonzaleso, kurį nušovė polici
ja. Tie laikraščiai tiktai de
šimtį kartų sumažino skaičių 
darbo žmonių, kurie demon
stravo laidotuvių ' procesijoj. 
Buržuazijos šlamštai pripaži
no “tiktai 2,500” šių laidotuvių, 
dalyvių, nors dalyvavo 25,000!;

O vis dar randasi darbiniu-, 
kų, kurie jieško “teisingų ži
nių” kapitalistiniuose geltonla-- 
piuose.

Drg. Gonzales laidotuvės

Nežinia kokie piktadariai 
nušovė taxi-cab šoferį Henry 
Brinkmaną, Bronxe, ant East 
141st St.; apipylė jį gazolinu 
ir uždegė. Brinkmanas buvo 
pirmi aus kelis syk areštuotas' 
ir du kartu sėdėjęs kalėjime 
už kriminalius darbus. Mano
ma, kad jis išdavė kokius se
kretus kitų piktadarių; todėl 
jie jį ir nužudė.

PARSIDUODA kendžių krautuve ir 
sykiu automobilius, visai pigiai.

Pardavimq priežastis—išvažiuoju j 
Lietuvą. AtSišaukit: Stanley Toto
raitis, 672 Driggs Ave., Brooklyn, 
N .Y. Tel., Greenpoint 9396.

157-62

PARSIDUODA Great Necke bučernė 
ir groserne, biznis gerai įdirbtas, 

lietuvių apgyventoj Vietoj. Jeigu no
ri, gali pirkti su namu arba Vieną 
biznį. Labai gera proga, pasinau- 
dokit, Del platesniij informacijų 
klauskite telefonu: Great Neck 1686, 
arba kreipkitės po num. 100 Steam
boat Rd., Great Neck, N. Y. 153-?

4 Katoviso. Jokioj pirmesnėj 
laidotuvių demonstracijoj ne
buvo taip pakilęs darbininkų 

ne tiktai darbo, rūpesčio, bet keršto ūpas, kaip šioje. Taip 
Todėl dyki- ir mirgėjo šimtai ir dar šim-

“Fortdžiulajaus” Nelaimės
Liepos 4 d. bešvenčiant, 

“ f a j e rk re k ėm is ” D i d ž i a j am e 
New Yorke apdeginta 300 as
menų, daugiausia, suprantama, 
vaikų, nors nemažas skaičius 
ir -suaugusių nukentėjo. 150 
prisiėjo' vežti p ligonines.

He,w YęrRo rę apiėlinkėš pa
jūriuose besimąudydami prigė
rė šeši zmoheš;'keturi’liko iš
gelbėti. Automobilių nelaimė
se žuvo keturi ir sužeisti tapo 
15.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

S. L. A. 322 kuopos susirinkimasir pasiaukojimo. _ . ..
Dėjimui laiko nėra, draugai. tai didelių plakatu su obalsiaisibus panedelį, 7 liepos, Peoples Ly- 

Centras Tarptautinio Darbi-;griežčiausios kovos pries kapi- Ave. praažią 7;30 vai. vakare, šia- 
Neper- me susirinkime delegatai išduos ra- 
' • portą iš buvusio ■ seimo. Visi nariai 

ateikit ir išgirskit, kaip Pildomoji 
Taryba su policija daužė delegatams 
galvas ir metė laukan pažangiuosius 
delegatus. K. K. i 158-9

i r . f ’ _.ceum svetainėje, 218 Van Sicklen

t.

ninku Apsigynimo atsišaukia į .talistinius budelius.
visus narius, kad kurie gali,įtraukiarpos revoliucinės dainos 
užsimokėtų duokles išhnksto ir keršto bei paniekos šauks

imai leido tironams suprasti, 
jog darbininkų klasė nedova
nos buržuazijai tos žmogžu
dystės. Laidotuvių mitinge ir 
procesijoj 
tūkstančių 
lių.

Kai del
pių, tai jie tuo labiau stengia
si sumažinti panašias demon
stracijas, juo smarkesnės 
pasirodo.

bent už pusę metų, todėl kad 
dabartiniu laiku turi be galo 
daug bylų teismuose ir kitų 
reikalų, kurie reikalauja dide
lių išlaidų.

Todėl, draugai, daugiau do
mės į mūsų organizaciją ir 
klasių kovą !

B. Krasauskas,
17 Kp. Sekr.

paskleista desėtkai
revoliucinių lape-

kapitalistinių didla-

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 kambariai.

Yra pečius, maudyne, boileris, ge- 
sas. Randa nebrangi. Galima at
eiti susitarti. Atsišaukite: 281 Stagg 
St. (ground floor), Brooklyn, N. Y.

159-64

I

.♦

t
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Darbo Unijų Vienybės Lygos 
Diskusijos Ketvirtadienį 1

Ketvirtadienį šią savaitę 
New Yorko skyrius Darbo U- 
nijų Vienybės Lygos turės dis
kusijas,. 8 vai. vakare, 13 W. 
17th St., New Yorke. Pamati
nis klausimas, kurį gvildens, 
bus šitoks: “Kodėl revoliuci- 

<onės industrinės darbo unijos ir 
1 lygos tebėra tokios silpnos or- 
’ ganizaciniai tuo pačiu laiku, 

kada darbininkuose sparčiai 
auga kovingas ūpas ir didėja 
įtaka Darbo Unijų Vienybės
Lygos vadovybės?” Ipašalinius galės sušėloti laike

Į tą diskusijų mitingą yra i streikų ir kitokių įvykiu, nuo.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių Storas: biz

nis įdirbtas ir gera proga pirkti.
Pardavimo priežastis—liga. Prie Sto
ro #ra du kambariai. Kreipkitės po 
num. 101 Meserole St., Brooklyn, N. 
Y. 159-63

Dexter Par-

Visiems Dalyvavusiems 
Jurginės Draugystės Piknike

Sveikinam visus už skaitlin
gą dalyvavimą Šv. Jurgio 
Draugystė? piknike, kuris įvy
ko 22 d. birželi 
ke. * ‘

Skaitlingai atsilankydami Jį 
mūsų Draugystės» pikniką, pa
rėmėte ją finansiniai ir mora
liai, iš ko Draugystė galės; ge
riau sušelpti savo narius laike 
ligos ir nelaimės. Prie to, ir

Dr. Jonas Repšys
. I ; I . •

881 Massachusetts Ave.
(arti Central Square) 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter ^789

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pusbrolio Klimo 

Karlono, apeina iš Skrelių kaimo, 
Marcinkonių parapijos, Vilniaus rė- 
dybos. Meldžiu jį patį atsišaukti ar
ba kas žinote malbnpkit pranešti. 
Jieško M. Vainauskienė, po tėvais 
Grigiūtė. Antrašas: M. Vainauskie
nė, 55 Miami St., Nashua, N. H.

156-9

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

kviečiama ne tiktai Lygos na- 
t riai, bet ir kiti pažangūš dar

bininkai.

Iš Pusmetinio Šv. Jurgio 
Draugystės Susirinkimo

2 d. liepos įvyko Šv. Jurgio 
Draugystės pusmetinis susirin
kimas, kur buvo svarstoma 
draugystės reikalai, ypač su- 
šelpimas sergančių narių, ku
rių yra nemažas skaičius.

Susirinkimas priėjo prie iž
dininko apdraudimo nuo apvo
gimo, kadangi pradžioje šių 
metų buvo išplėšta iš Draugi
jos iždininko keletas desėtkų 
dolerių. Nors Draugystė nuo 
to nenukentėjo, o tik iždinin
kas K. Jankaitis nukentėjo, bet 
ir toliaus negalima užtikrinti, į 
kad ir vėl .nebus panašių įvy-|

vaįrjų apiplėšimų abelnai, ka-l 
dangi mes. ipatome laikraš
čiuose visur įvairių vagysčių. 
Toilėl prieita prie išvados, kad 
reikia iždininkas apdrausti,! 
kas nebrangiai atsieina: už į 

$600 kainuoja į metus tik $15, |
t ž _ / ,*<4 t. i. ' • • • I *

gimo atsitikime, pavogtus pini
gus grąžina, kad ir vagių ne
pagauna. į Todėl nutarta ap
drausti iždininką ant $1,000.

šiame susirinkime
Jurgio Draugystės prisirašė 
vienas naujas narys.

Draugijos

ko ir seniąus neatsisakydavo. 
Vardan Draugystės, sveikinam 
visus pikniko dalyvius.
Pikniko Rengimo Komitetas: 

Pirmininkas S. Masiulis, 
Sekretorius J. Kairys. 
Iždininkas K. Jankaitis.

Nepaisant Motinos. Padarė 
Berniukui Operaciją

Vienam trylikos metų vai
kui, Queens’e, padaryta opera
cija, nors motina nieku būdu 
su tuom nesutiko. Jinai buvo 
priversta pasiduot nuospren
džiui vaikų teismo teisėjo. Pa
darius vaikui operaciją, jis pa
gijo. Kitaip gi, sako dakta
rai, būtų turėjęs mirti.

Kodėl Mažėja New Yorko
Mau ir vw,neuu» panašių )vy-Į. n1 1 D* * '
kiti, vįš .daugėjant skaičiui į-įH* MtŲ bankŲ D1ZI11S i

Pereitą savaitę New Yorko 
bankai turėjo mažiau biznio, 
negu bile kurią pirmesnę sa-- 
vaitę, šiemet.

Kitų miestų bankų, raportą! 
irgi parodo didelį jų apyvar-t 
tos nupuolimą. Tai ženklas> 

ir apdraudbs kompanija, apvo- dar didėjančio krizio. • t ,

prie Šv.

Narys.

LITTLE THEATRE 
2222 Market St„ Philadelphia, Pa. 

SOVKINO 
<“CAIN & ARTEM” 

Parašėė Maxim Gorki
Padaryta U. Š .8.

Galinga tikrenybės drama.
. t»pasirodo, kad tai yra įspūdin
giausias, gyvas, tylus ir platus savo

Sudegė Trys Negrai
Sudegė trys negrai darbinin

kai, ir dvi pegrės moterys pa
vojingai apsvilintos laike gais
ro po num. 41 Putnam Ave., 
Brooklyne. Savininkai taip bu
vo apleidę tą sutižusį namą, 
kad nebuvo įtaisyta nei laiptai 
išsigelbėjimui nuo ugnies. Pra
sidėjus gaisrui žemiau, neliko 
galimybės išsigelbėti gyvenu
siems ant augštesnių lubų.

R.

rūšies paveikslas.--^N. Y. Su;

Sugavo Tris Didelius Šarkius
Staten Island pakraštyj ke

tvirtadienį tinklais sugavo, lai
ke audros, tris “Šarkius” (ry
kles). Kiekvienas buvp ’apie 
7 pėdų il^io ir svėrė apie 300 
svarų;? * ' ! ‘ (

OFISO VALANDOS*
Nuo 2-4 po pietų Ar 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

Ar Skaitai

Telephone, Stagg 9910 ,

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

I 
J

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

/
197 Havemeyer Street

(Williamsburg Bridge Plaza)
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 6 po pietų

REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:
65-02 Grand Avė., Maspeth, L. I.

Tel.: Juniper 6776

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

(■ < į . i' į . . -' < ; • J

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y. <

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

sU kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę peršitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y. ,

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE

4>3

GERAI IR PIGIAI

; Telephone; Stagg 440>

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS, DENTIST AS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

į iX-Svinduliy, Diagnozei 
Gaz6 Anestetiko

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

tik susitarus.

DARBA ATLIEKA

$

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
^UNDERTAKER)

STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. 1

A. M. Balchunas, Savininkas
—-J—i--------------------------------------------------------------------------

aw. ■■■■■■■■ ■ ■     ........................... .. ....................r

Varpas Bakery/38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y
Tel., Stagg 5938

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

“Raudonąjį Artoją”?
Vienintelis Laikraštis Lie

tuvių Kalba Visoj So
vietų Sąjungoj

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

kartu per savaitę.
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 

pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais . pasaulinėj ekono- 

’■ į mfkįoj if kuįtūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve- 
dąm.ą nacionalį darbą tautų ma-, 

žumų tarpe.
“pĄUDONAS^ ARTOJAS” 
palaiko plačius ryšius, su lietu
vių darbininkų' masėmis užsieny 

1 ir pląčiai r&šo apiie jų gyveni
mą kapitalistinėsę šąlyse ir ko- 
, vą už savo klasės reikalus. 
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaųs užsiprenumeruo
ti sau visiėris metams '“Rau

donąjį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj,' Brazilijoj, ;l!lruguay’- 
juj ar kitose šalyse, ūžprenume- 
revoliuciniais įvykiais visame 
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

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

najam Artojui.” 
KAINUOJA METAMS: 

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

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti: 

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

“RAUDONASIS ARTOJAS”

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORJUS

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslui 
Įvairiomis b p a 1- 
romis. Atnaujinu 
lenui Ir krajavui 
Ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1460

Kreipkitės š i u < 
adresu:

JONAS

. Šiuomi primenu, savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju 

buvo 271 
A !

b profesiją. Pirmiaus antrašas 
erry St. Dabar mano antrašas:

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

Tel: Midwood 6261

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
'(Undertaker)

107 Union Avenue
.. (Arti Grand St.)

BRpOKLYN, N. Y.

i

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

y<

Metalu Išmušame Simnas 
ir Lubas; Užtaisome ®iuo 
Vandens. 1

229-231 LEONARD ST., 
Brooklyn, N. Y.

Mūsų darbu patenkinti 
visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BARAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

■

*

x.

i’

.• ■ /'

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

734 Grand Street .
BROOKLYN, N. Y,

31
VIDURIAI UŽKlETEJę

Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 
Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių

Chemikalų
Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. ? 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert > 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na .. . ......................................60c, per paštą 65c.

Kundroto aptieks yra didžiausia Ir seniausia 
vaistinė. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinam, kad sudėtinės šių re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

’ tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininke . .J

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greęnpoint 2017-2360-8514
Iškirpkit šį skelbimą ir priRiųskit karta bd užsakymo

r-

1

K
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