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KRISLAI
Pittsburgo Atbalsiai.
Į Fašistų Prakalbas žmo

nės Neina.
Dailės Ratelis ir Choras.
Mirusi Raidė.

Rašo L. Pruseika

Kuomet detektyvų būrys įsi
veržė į liet, svetainę Pittsburge 
(Soho daly) ir pasakė, kad tik 
ką prasidėjusios prakalbos turi 
būti baigtos, tai gegužinių pa
triotų grupė, kuri buvo atėjusi 
į mano prakalbas, saldžiai kva
tojo.

Pirmininkaujantis d. J. Sliekas 
tuoj pastebėjo, kad prakalbas 
suardė vietos gegužininkai-fa- 
šistai, kurie pasirūpino įskųsti 
jas policijai.

Publikos Soho buvo nedaug, 
kaip ir paprastai. Bet neutra- 
lė publika baisiai pasipiktino.

Prakalbų išardymas yra di
delis mūsų moralis laimėjimas.

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis. Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!

(First Lithuanian Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių.

Pažangiųjų SLA Pildomoji Taryba Laiko Savo 
Posėdį Chicagoje; Svarsto Bėgamus Klausimus

Padarys Visą Eilę Labai Svarbių Nutarimų, Liečiančių 
Tolimesnę Kovą su Policiniais Niekšdariais

Darbininkų Kalendoriaus 
Bendradarbiams

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re-

tėžius, o Išlaimesite Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

SOVIETŲ SĄJUNGĄ!

V. P BALLAS
.IAUSKAS)

Pradėjus nuo 1914 m. man 
daug kartų teko kalbėti Soho 
ir S.S. Pittsburgh, bet permito 
niekad nereikėjo. Dabar, mat, 
ir permito jau reikia. Bet ka
da fašistai rengs savo prakal
bas, tai matysite, kad jokio 
permito jiem nereikės.

jau ruošiamas spaudai iri 
greitu laiku bus išsiuntinė- j 
tas visiem nariam. Pirmąjį Į 
numerį SLA. didžiuma na
rių jau yra gavę ir visi la
bai pasitenkinę, nes jame

I kianti su mumis, sakykite, mes 
i varysime prekybą ir tolyn. (Ant 
kelių mes prieš jus nepulsime 
ir nemaldausime. Jei nenorite 
su mumis vesti prekybos, pa- 
reiškit atvirai, tuomet mes duo

bsime ^užsakymus kitose šalyse.'
Sovietų Sąjungos Dar

bininkai
’ ri.i • • • n • • n i • , p . ' ■ Kuomet New Yorko “Times”iem Pilniausiai rntana ir Reikalauja is doviety Sąjungos t reporteris paklausė vieno iš so- 

Neįleisti Jokios Prekės Į Ameriką; Sovietai Atkerta Prie- mybVviršininkų aapfe‘ut Vą 
ŠininkamS mano delei Amerikos kapi-

____________ _ italistų ruošiamo boikoto, tai ta- 
NEW YORK. — Amerikoje;pavojingiausia yra tas, kad, !sai vir$ininkj^

Į laiką magnezijos isdirbystę bu
vo paėmęs amerikietis kapitalis
tas Harriman, kuris, tačiaus, 
dęlei nežinomų priežasčių, nega
lėjo koncesijos išlaikyti, nes 
neišpildė tų reikalavimų, .ku
riuos išstatė Sovietų vyriausy- 

jbė. Tuomet viską paėmė Sovie- 
įtų vyriausybė, atmokėdama 
Harrimanui, kaip sakė kontrak
tas.

j . “šiandien magnezijos indus- 
Sakydamas, I trijoj dirbąs darbininkas gauna

MAGNETUOS, DEGTUKŲ, ANGLIES IR 
MEDŽIO TRUSTAI UŽ BOIKOTU PRIEŠ 

PROLETARINI SOVIETU SĄJUNGĄVisi metraščio (Darbinin
kų Kalendoriaus) bendradar
biai, visi draugai rašytojai, 
prašomi gileit prisiųsti savo 
raštus 1931 metų Kalendo
riui. šiemet, mat, Kalendo
rius bus spausdinamas anks- 
čiaus. 
turime 
Ypačiai 
draugų 
naus, Seno Vinco, Jordaus 
Ario, Kaškaičio, Prusei.kos, 
Andriulio, Gasiūno, Strazdo, 
A. Bimbos, D. M. šolomsko, 
žaldoko ir kitų. Jie mat, yra 
nuolatiniai ir todėl mes turi
me moralės teisės iš jų rei
kalauti.

Kale nd o riaus Reda kcij a.

Iki rugpjūčio 20 d. 
ga.uti visus raštus, 
kreipiame sekamų 

domesį: Buolio Sū- 
Seno Vinco, 
Kaškaičio,

CHICAGO.— Šiomis die
nomis SLA. pažangiojo 
sparno Pildomoji Taryba 
(išrinkta Meldažio svetainė
je) laiko savo posėdį, kuria
me svarsto labai svarbius,
klausimus. i randasi daug faktų kovai

Tarpe kitų dalykų, bus prieš reakcininkus, fašistus: 
apsvarstyti klausimas bylos ir jų pild. tarybą.
ir tolimesni žingsniai kovo- Biuletino numeris pirmas i 
je su policiniais niekšda- baigta išsiuntinėti pabaigoj 
riais, kurie suskaldė SLA. I praeitos savaitės. Siuntinė- 
36-tą Seimą.

Šių žodžių rašytojas 
tarpu negali pasakyti 
nutarimus, nes juos

Biuletino numeris pirmas i

ir čia

didžiausias melas ir šmėiž-

mokėti

aryta is 
okių

gyduolių, 
tis:

trušaitis kaip kada ateina į cu- 
daunus parapijos ‘ parengimus. 
Plakasi žmogelis net prie neza- 
ležninkų.

iTREET 
d ia Aptiekos

Rioja vidw- 
■ų malimą, 
ir uŽsigert 
klima duot 
sma. Įtal
pa i tą 65e.

čionai. Jį ves Rogers La-

0 je, kad neužmirščiau apie 
J. Baltrušaitį. Apie jį čia svie
tas* visiškai užmiršęs.

South Side gyvuoja nezalež- 
ninkų jurgine parapija. Bal

ii.iu u i 

tktarų 
jų re- 
aujoH,

įsios ir vėliau- 
t Wave rnaši- 
sas atsilankytu 
kuogeriausia.

) IKI $10.00

kus ir sugar- 
ji. Kreipkitės

mu.
Ęuo greičiausia turi pradėti 

veiKti Dailės Ratelis ir jaunimo 
choras, čia yra darbščių jau
nuolių, ypač tarpe merginų.

pomirtinė, veikiausia, jam ne
duoda ramybės. Del to, tur- ryti, kadangi Maskvos ban- 
būt, jis ir prakalbų čia nesako.

f

Bijo Sovietų
X ’ f

pareiškė, kad, girdi, su
Sąjunga varyti kompe-

<Y PI BI.K

n, N. Y. 
-2380-3514 
užsakymu

SHOP
i') I ? H i M..

Antrus prakalbos buvo 
rengtos North Side miesto 
ly. Prakalbos įvyko. Ir čion 
susirinko ne tik vietos geguži- 
ninkai, bet suvažiavo jų iš visų 
apielinkių. Jų tikslas buvo su
kelti triukšmą ir nedaleisti 
rinkti aukų į SLA Gynimo 
Fondą. Pabaigus man pirmą

šiuo 
apie 
pati

prakalbą ir paprašius aukų, at-1 Pildomoji Taryba greitu lai- 
sistoją ir prašo “balso“ tūlas paskelbs visų narių ži- 
ex-socfalistas. Jam paaiškinta, I
kad prakalbos dar nepasibaigė,! L- i • j. „
kad dabar pertrauka, o užklau^ i Biuletino numeris antras 
simus galės duoti tuomet, .kuo-1 ■ ----------------- —.....- ----------
met prakalbos pasibaigs.

Tuomet patriotpalaikiai sukė
lė kačių koncertą. Staugė žmo
nės, kiek drūti. Jiem rūpėjo 
sukelti tokį armyderį, o gal būt 
riaušes, kad tik neįvyktų aukų 
rinkimas. Bet jis įvyko.

J tas visiem nariam. Kurie jo 
negavo, tegul praneša kuo-I 
veikiausiai, nes dar yra li
kusių kopijų, kurios bus ga
lima pasiųsti. Rašykit sek
retorei E. N. Jeskevičiutei 
laikinu 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Fašistų Viršininkas
Nukautas Milane

Ir Vėl Tyrinės Fordo Bernas
Sovietų Auksą Pataiso Klaidą

Antroj prakalboj aš dariau laiku čionai prasidės tyrinę-'šeštadienį kongreso komisi- 
pranešimą apie Literatui-. Drau-|jįmas delei sovietu aukso ja klausinėjo “geradėjo” 

kuris kuvo ka" Fordo berną, Ch. E. Soren- 
ne- jdaise siunčiamas į Jungti- i son, asmenišką Fordo atsto-Vytauto 5Q0 metų sukaktuvių.' 1 - - * 1

Ignorantai patriotai, kurie ne-!
turi jokio supratimo apie tai, |ne^ Valstijas Chase Natio-ivą.
kuo buvo Vytautas, 
iškentė nestaugę.

Pittsburgo publika gali dabar'norėjo pasigriebti Francijos, juoja mūsų gamybos meto- 
suprasti, kokie gaivalai nori tūlas bankas, sakęsis, būk'jas”, sakė jis. —
valdyti Susivienijimą!

ne-jnal Bankui ir Equitable | “Mes turime savo dirbtu-
i Trust kompanijai, bet kurį,vėse eilę .rusų, kurie studi-

MILANAS.— Pereitą sek
madienį čionai tapo nužudy
tas fašistų milicijos virši
ninkas, Orazio Porcu. Jo 
nužudytojai pirmiau jį ge
rai subadė peiliais, o paskui 
visai nudėjo. Manoma, kad 
tatai padarė politiniai prie
šininkai.

Aigiptiečiai Šaukia
Žmones prieš Taksus

Ivėl užvirė banga juodųjų spė-janot Wollo, jei Sovietų Sąjun- 
ikų prieš Sovietų Sąjungą. Be gos dabar užsimotas penkerių 
to, kad kongreso komitetas da- metų planas pasiseks, bus pra- 
ro įvairius “tyrinėjimus” ir vestas gyvenimai!, 
kombinacijas priruošimui dir-jkad ir Amerika ir kitos šalys 
vos naujam imperialistiniam turės įvesti Sovietų sistemą”, 
karui ant Sovietų Sąjungos, ki- kuri Wollui ir kitiem ponam 
tos juodosios pajėgos galva- yra labai baisi, 
trukčiais varo tą patį darbą. ' Vėliau, tiesa, Woll pareiškė, '

Magnezijos, degtukų, anglies, | kad penkerių metų planas “ne-1 
medžio ir kitoki trustai susimes pavyks”, bet jis tatai kalba, ži- | 
bilizavo ir bando užkirsti kelią noma, iš pilvo išlaužtais faktais) 
Sovietų Sąjungos gaminiams: pasiremdamas. F _ _
Jungtinėse Valstijose. Mat, pa-1 kad penkerių metų planas “ne-i tarpe 30 ir 50 centų į dieną 
staruoju laiku Sovietų Sąjungos Į Pavyks”, jis vistiek sudreba, nes' daugiau, negu mokėjo Harrima- 

žino, kad jis pavyks. | nas”, ’ sakė tasai viršininkas?darbininkai jau spėjo pagamin
ti tiek prekių ir taip gerai, kad 
jos savo kokybe ir kaina išmu
ša iš vagos A’merikos prekes 
čia pat ant vietos, šiandien A- 
merikoje rasit degtukų, paga
mintų Sovietų Sąjungoj, veik 
kiekvienoj krautuvėj. Medžias 
Sovietų Sąjungos daug pigesnis, 
magnezija ir anglis daug geres
nė, negu čia Amerikoje gamin
ta. Tas viskas, aiškų, patrau
kia Amerikos pirklių akis i r 
jie perka tuos gaminius. Bet 
minėtų industrijų trustai, ku
riem Sovietų Sąjunga suduoda 
į kišenių, delei to siunta ir to- i

Atsako
Sovietų Sąjungos j 

griežtai atkerta Amerikos reak
cininkams. Pereitą sekmadienį 
visi didieji laikraščiM ] 
rašė apie tyrinėjimo komisiją,

ladienįijję gauna dvi savaites apmoka- 
plačiai Į mų vakacijų, kurias praleidžis

tariamąjį boikotą, ir kitus da- vena buvusiuose caro palociuo- 
. ...............su Amerikos se> nįei<0 nemokėdami. Ar tai 

kapitalistų planais pulti $ovie- čia ka]injų darbas?
tų Sąjungą.

Smarkiausiai pasirodė “Dar
bininkų Gazieta”, populiarus 
plačiųjų darbininkų masių laik- 

kitko, sekamai 
pareiškė Amerikos kapitalis-

j tams ir jų įjefcajams:
1 “Taip, komunistai tikrina, 
i jog sistema, kurioj vienas žmo-1 
gus išnaudoja kitą, yra vergi-; 
jos sistema, kurią revoliucija j 
nušluos ir kurios vietą užims Į 
sistema bendrojo darbo. Taip, j 
Sovietų vyriausybė yra anti-ka- | 
pitalistinė ir revoliucine vyriau-i ..P7.!Ke'!«, n,.etų y™*’ .„ha I tuomet ji liks keleriopai stip-

Ka Tai Reiškia?
šis pasimojimas ^š Amerikos 

kapitalistų ir jų bernų reiškia 
nieką daugiau, kai tik ruošimą 
visuomenės oponijos prie naujo 
imperialistinio karo; prie puo; 
limo ant Sovietų Sąjungos.

Iš Wollo pareiškimo aiškiau
siai matosi, kad jie bijosi pėh- 

I kerių metų plano pasisekimo. 
(Jei Sovietų Sąjunga praves gy- 
' veniman penkerių metų planą,

LONDONAS.— Atėję iš 
Aigipto žinios skelbia, kad 
esamoji Aigipto valdžia už
draudė laikraščiam Spaus
dinti nacionalistų partijos 
atsišaukima nemokėti .val
džiai taksų už žemę ir kitas 
nuosavybes.

Kiti viršininkai pareiškę, 
kad, jei žmonės atsisakysią 
mokėti taksus, tai jų nuo
savybė bus konfiskuota.

del nutarė reikalauti Amerikos rašt\s- 
valdžios uždėti embargo (drau
smę) ant by kokių įvežamų iš ! 
Sovietų Sąjungos prekių.
Am. Darbo Federacijos Va

dai—Tą Patį Daro ,
Kiekvienu, klausimu, kuriuo 

tik Amerikos kapitalistai išsto
davo prieš Sovietų Sąjungą, 
tuojau jie rasdavo sau geriau
sių rėmėjų Amerikos Darbo Fe
deracijos ir socialistų vaduose.1 
Panašiai buvo ir čia. štai pe
reitą sekmadienį buvo sušauk
ta konferencija neva “AĮginių 
Darbininkų Saugojimui” orga
nizacijos, kur kalbėjo didelis 
kapitalistų bernas Matthew 
Woll, A.D.F. vice-prezidentas. 
Jis reikalavo, kad Washingtono 
valdžia su 1932 metais, kuomet 
įeis į galią naujas muitų įsta
tymas, neįsileistų į šią šalį nė 
jokio daiktelio, pagaminto So
vietų Sąjungoj. Kodėl? Todėl, 
kad tie daiktai “yra gaminti ka
linių arba verstinų darbininkų.” 
Esą, Sovietų, Sąjunga “verčia” 
kiekvieną darbininką dirbti jam 
nepatinkamą darbą, kas, aišku, 
yra 
tas.

_ . būk Idas”, sakė jis. “Mūsų šau
tai jam tas auksas priklau-1 tikiai su Sovietų vyriausy- 

Dabar tas auksas ran- j)e buvo pilnai patenkinanti 
. ir mes nesigėdime palaiky- 

. Tyrinėjimas bus daromas c]arnj ryšius su ja.”

sas. .
v

dasi Berlyne.Kuomet pirmiau čia lankėsi 
dezorganizatorius Žukas ir fa- 
šistuojanti gaivalai bandė su
rengti prakalbas, tai pašaliniai 
žmonės visai nėjo į prakalbas, i mOnt, New Yorko advoka- 
Susirinkdavo tiktai patys herš-|tas kurį paskyrė New Yor- 
tai, o daugiau—niekas. distrikto

Dabar čia vieši liūdnos at- Ko. ■ ulstllKl(J

Užklaustas, ką jis- mano 
apie komunistų veikimą ir 
su jais kovą, Sorenson pa- 

jog___________ . K. federalinis i<a(] jjs manąs, 
minties F. Bagočius. Stoškūno Teismas. New Yorke, mat,; “teisingumo” departments 

•- į negalima tokis tyrimas da- suteikimas didesnės galios
i wH Irorlnncri TVTci tjlrvna Bdyi- i .• • v i •_>

ko darbininkai negali ten 
vykti liudyti. O jų, liudi
ninkų, bus net keturiolika. 
Jie įrodys kalbamo aukso 
praeitį ir kam jis priklauso.

Nors Pittsburgh© fašistukai 
ir blūdija, bet mūsų draugai ir 
pritarėjai neturi nusiminti. Rei
kia tik daugiau entuziazmo ir 
sutarimo—ir viskas bus gerai. 
Reikia taip-pat kuo tampriausia ! j ONDonAS — Nežinomi susirišti su Čia augusiu jauni- , nijuin/io. iNezmo

; gudruoliai pavogė grafienes 
Minto brangių piešinį, ver
tą $50,000 ir žemčiūgų už 
apie $110,000. f

North Side gyvuoja veikli 
kuopa mūsiškio Darbininkių 
Susivienijimo. Bet Literatūros 
Praugijos kuopa—maža. Ko
dėl?

Mano nuomone, ji turėtų bū
ti du kartu didesnė, čia prita
rėjų yra—tik reikia 
prie jų prieiti.

Jeigu sudėti p daiktą visas 
gegužininkų kontroliuojamas 
šioj apielinkėj kuopas, tai visos 
jos neatsveria Augščiausios 
Prieglaudos antrosios kuopos 
McKees Rocks, kuri turi virš 
300 narių ir gerą svetainę.

Tai ir pasirodo, kas moka 
dirbti pašelpinį darbą!

“SLA. žinios” visur dąro la
bai gero įspūdžio.

kovoti prieš komunistus 
“yra neblogas” daiktas. Ta- 
čiaus Sorensonas pakartojo 
savo pirmesnį pareiškimą 
apie komunistinį pavojų, 
būtent, kad, jeigu Amerikos 
industrija stovi ant tokio 
stipraus pagrindo, kai ji 
garsinama, tai komunistinio 
pavojaus nėra ko bijotis. O 
jeigu komunistų propagan
dos reikia bijotis, tai tenka 
prisipažinti, kad su indus
trijomis yra blogai.

Be Sorensono, komisijai 
“liudijo” šnipas Jacob Po
lanskis, kuris ilgą laiką da
lyvavo gaudyme komunistų 
dar 1920-1921 metais.

INSTABUL.— Penki šim
tai raitų kurdų įsiveržė iš 
Mosulo teritorijos į Turki
ją ir užėmė miestelį. Jie 
tuomi nori patraukti turkų 
pajėgas, kurios mušasi su 
kurdais ant kalno Ararato.

Sena Marti Nužudė
Savo Seną Anytą

KEARNY, N. J.— čionai 
suareštuota tūla Rožė Ve- 
nieri, 50 m. amž., gyvenanti 
ant Sanford Ave. Ji kalti
nama nužudyme savo any
tos, gyvenančios toj pačioj 
stuboj. Senukė rasta negy
va su sukriušinta galva.

Afganistane ir Vėl : -į 
Neramumai už Valdžią

LONDONAS.— Iš Afga- 
nistano > pranešimai sako, 
kad tenai ir vėl darosi nera
mu: reakcininkai, vadovau
jami Bača Sakao, žygiuoja 
ant Kabul miesto ir nori nu
versti esamąją valdžią. Sa- 
kao kadaise buvo valdžios 
viršūnėse, bet buvo nušluo
tas.

Woll 
Sovietų 
ticija yra labai sunku, nes ten 
visą galią turi proletarinė val
stybė. Jie pigiau pagamina 
daiktus ir ( todėl greitu laiku 
prasidės kova kožnam pasaulio 
kampely, nes visur Sovietai sa
vo prekes bandys iškišti. Bet

sybė. Mes netgi galime pridė
ti, atvirai, kad Sovietų proleta
riatas turi kaip tik tokius jaus
mus linkui Jungtinėse Valstijo
se esamos sistemos, kaip Mr. 
Fish kad turi linkui Sovietų Są
jungos sistemos, šitą priešgi- Į 
nybę tarpe mūs ir Amerikos sis-

resnė ekonominiai ir politiniai. 
Tuomet, kaip sako Wolias, -ir 
Amerika turės patapti sovieti
ne, ‘kas yra teisybė, nes 
šalies darbininkai vers ki 
lizmą, kuris jiems atnešė 
skurdą ir vargą, kuomet Sovie-

ši

temų karta Amerikos buržuazT-l^^^' ’/08 darb,nlnkų gyveni- 
ja su savo talkininkėmis kitose 
kapitalistinėse šalyse bandė pa
šalinti ginklų pagelba, bet ne
pavyko. Po to, tūlas Amerikos 
autoritetas pareiškė, kad Sovie
tų Sąjunga esanti “ekonominė | 
tuštuma”, su kuria negalima da
ryti Jokis biznis. Bet dabar jie 
išrado kitą obalsį, būtent, kad 
Sovietų Sąjunga užverčia savo 
prekėmis, kurios nustelbia kitų 
šalių prekes; jie tai daro, kad 
sukėlus Amerikos visuomenę 
prieš Sovietus.”

Patys Nepripažįsta
“Darbininkų Gazieta” smar

kiai pašiepia Whalena ir kitus 
klastuotojus, pažymėdama, kad 
net N. Y. “Times” ir “Tribune” 
sako, jog tie “dokumentai” yra 
“neįtikinanti”, vadinasi, klastin
gi. Mes norime Amerikos ma
šinų, Amerikos technikos, sako 
“Gazieta”, jei jūs norite pre-

mas kasdien eina geryn.

Pirmoji Rugpjūčio
šiandien Amerikos ir viso 

pasaulio proletariatas, vadovau
jamas komunistinių partijų ir 
visų kitų revoliucinių darb. or
ganizacijų, ruošiasi prie didelių 
demonstracijų prieš imperialis
tinį karą, ruošiamą pasaulio 
imperialistų.

Tosios prieškarinės »demon
stracijos bus Rugpjūčio Pirmą 
dieną! Visuose miestuose ir 
miesteliuose darbininkai turi 
demonstruoti! ______
imperialistinio karo pavojų,! 
Reikalaukit, kad tie bilionai do
lerių, kuriuos Amerikos kapita- 1 
listinė valdžia skiria karui, būtų 
atiduota pašalpai bedarbių—aš- 
tuoniems milionams bedarbių ir 
beduonių Jungtinėse Valstijose.

Tai bus geriausias atsakymas ~ 
imperialistams ir jų bernams.

*

Didžio jo New Yorko masine demonstracija prieš imperialistinį karą bus laikoma Rugpjūčio Pirmąją (penktadienį), 5 valandą vakare, ant Union Sq., .

I

New Yorke. Visi darbininkai privalo dalyvauti ir pareikšti savo protestą prieš galvatruktišką kapitalistų klasės rengimąsi pr ie imperialistinio karo
__  __ __ 1 L IGp

ir klastavimą ant Sovietų Sąjungos.! Reikalaukit, kad karui skiriami bilionai būtų atiduoti pašelpom bedarbių, kurių randasi a štuoni milionai J. V
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Lygos tarptautinis darbo biuras buvo priverstas
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įGRElTO KARO ŽENKLAI PRIEŠ SOVIETUS
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ta valdžia
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Mes neturime tikslo pasi
tyčioti iš žmonių nelaimės, 
tik parodome, ,ųnt kokių ne
sąmonių yra paremĮaš ku
nigų “mokslas”.

skerdi- 
Pirmo- 
demon- 
šimtais

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

kaip reikia. Jis sa-

taikomi prieš Sovietų Respubliką. Bet 
cento badaujantiems bedarbiams su jų

Dievas “Prigirdė” 
Kunigą Palangoj

Kunigų organas 
gas” No. 172,rašo:

“Palangoj prigėrė kun. M. 
Cibelis (Cibulskis), Yon
kers, N. Y., lietuvių parapi
jos organizatorius ir jos 
klebonas.”

Ir toliaus aiškina, kaip 
“dievo tarnas” ten nuvyko:

A. a. kun. M. Cibelis išvyko 
šį pavasarį Lietuvon pasilsėti, 
sustiprinti savo sveikatą ir da
lyvauti Vytauto Didžiojo 500 
metų mirt.ieą sukaktuvių iškil
mėse. Jisai vadovavo didelei 
ekskursijai, kuri buvo pava
dinta Vytauto jubilėjine eks
kursija Lietuvon. Matomai, 
velionis buvo nuvykęs Palan- 
gon, kad pasimaudžius sveiko
je Baltijos jūroje, sustiprinus 
savo sveikatą.
Matote, jis dar norėjo gy

venti “griešnam” pasauly. 
Palangon nuvyko, kad “pa
simaudžius sveikoje Balti
jos jūroje, sustiprinus savo 
sveikatą.” Bet tas kunigų 
išsvajotas dievas štai kaip 
pareiškė:

Taigi, Vytauto jubiliejinės 
ekskursijos vadas pasimirė 
ten, kur augo Vytauto Didžio
jo motina Birutė, kur ją pasi
tiko Keistutis. Taip jau, mat, 
Aukščiausiojo buvo lemta.
Sulig “Draugo” aiškini

mo išeina, kad tas “augš- 
čiausiasis” prigirdė Vytauto 
Ijubilėjinės ekskurisijos va-
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KOVON UŽ APDRAUDĘ BEDARBIAMS!
Įvedimas apdraudos pensijų bedarbiams, nusenusiems 

ir ; nepajėgiantiems dirbti darbininkams yra šiuo laiku 
opiausias klausimas Jungtinių Valstijų proletariatui. 
Jau dabar milionai bedarbių * kenčia badą, juodžiausią 
skurdą. O be apdraudos pensijų, atėjus žiemai, tie var
gai virs tikru pragaru dar didesnėms bedarbių armi
jomis. Toms gi armijoms yra lemta kaskart didėti, nes 
kapitalistai tobuliausiomis mašinomis pavaduoja vis di
desnį skaičių darbininkų, išmesdami juos į gatvę. Milio- 
nams paleistų iš darbo dingsta net viltis gauti darbo atei
tyj* Juk jau dabartiniu laiku priskaitoma virš 2,000,000 
darbininkų, sulaukusių 40 bei 45 metų amžiaus, kuriuos 
fabrikantai pavarė, kaipo “persenus”. Ir diena iš die
nos platyn skleidžiasi ta epidemija galutino paleidimo iš 
darbo tokių pagyvenusių darbininkų. Jiems lemta taip 
ir Jiktis nuolatinėje bedarbių armijoje, be vilties užsi
dirbti duoną. Tuo pačiu laiku, kaip žinoma, visu pramo
nės frontu fabrikantai kapoja darbo mokesnį, įvedinėja 
viš pasiutesnę skubinimo sistemą, į subrendusių darbi
ninkų vietas stato moteris ir jaunamečius vaikus, mokė
dami tiems “pavaduotojams” tik pusiau-bado algas.

Silionus dolerių eikvodama karo dalykams, išleisdama tam tik
slui 80 procentų visų valdžios įplaukų, Amerikos Hooverio val
džią neskiria bedarbiams ir beduoniams nei surūdijusio cento, o 
tikj ramina prigavingais pranašavimais apie “greit sugrįžtan
čius” gerovės laikus. Wall Stryto piniguočių valdžia suranda 
bilionus dolerių naujiems karo laivams, nuodingiausioms dujų 
bomboms, ištobulintiems kulkosvaidžiams ir orlaiviams, kurie 
pirįnučiausiai 
neifctenka nei 
ir Vaikais.

Net Tautų
pripažint, jog iš visų šalių vien tik Sovietų Sąjungoj bedarbė su- 
mažėjo? kuomet kapitalistinėse valstybėse jinai kaskart didėja. 
Be to, Sovietų bedarbiai yra aprūpinti socialūs apdraudos pen
sijomis; ten yra pensijos ir sergantiems, ir nusenusiems darbi-j 
ninkams, ir darbininkėms motinoms su naujagimiais kūdikiais; 
ir yęltųi teikiama medicinos pagelba sergantiems darbininkams, 
ir pilnąi apmokamos jiems kasmetinės vakacijos (atostogos) 
svejkatnamiuose ir poilsio vietose. . * > , ' , '

Visa tai laimėjo Sovietų šalies darbininkai, nuversdami cariz
mą ir buržuaziją per revoliucinę kovą. Tiktai per revoliucinę 
kovą laimės savo reikalavimus ir Jungtinių Valstijų darbininkai.

Organizuokitės ir mobilizuokitės Pirmosios Rugpjūčio demon
stracijoms, verskite išnaudotojus patenkinti jūsų reikalavimus, , 
tarp kurių pirmoje vietoj dabar stovi apdraudos pensijos bedar- SociftlfaŠistU ^NniljicilOS 
bl^s -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! Atvirai Užstoja Kapitalizmą

Sugedęs šveicariškas sū
ris savo organe “Naujieno
se” No. 175 filozofuoja apie 
nedarbą ir kapitalizmą to
kia prasme, kad išniekinti 
Sovietų Sąjungą ir išgar
binti kapitalizmą. Jis sa
ko:

Dažnai yra sakoma, kad del 
siaučiančio dabar Amerikoje 
ir Europoje nedarbo yra kal
tas kapitalizmas. Jeigu tai 
tiesa, tuomet nedarbą pašalin
ti bus galima tiktai, pašalinus 
kapitalizmo sistemą.

Rusijoje tečiaus kapitalizmo 
sistema yra panaikinta, o bet
gi nedarbas ir ją kankina. 
Spėjama, kad šiuo laiku Rusi
joje yra ne mažiau, kaip pus
antro miliono bedarbių. Kai 
del tokios šalies, kurios pra
monė yra kelis kartus menkes
nė už Amerikos, Anglijos arba 
Vokietijos pramonę, šita skait
linė yra milžiniška.
Ir toliaus tas socialfašis

tas sekamai šaukia prieš 
kapitalizmo panaikinimą:

Kapitalizmo sistemos panai
kinimas pats savaime dar 
anaiptol nereiškia nedarbo pa
naikinimą.
Tai atviras gynirfias kapi

talistinės sistemos. Reikia 
tam socialfašistui pasakyti, 
kad šiuo tarpu Sovietų Są
jungoj ne tik nėra to pus
antro miliono bedarbių, bet,

Fašistiniai ir socialfašistiniai “darbininkų vadai” virto 
pirmaisiais gončais karo prieš Sovietų Respubliką. Ame
rikos Darbo Federacijos vice-prezidentas Woll didžiuoja
si, .'kad jo organizacija pridėjo savo judošgrašį prieš So
vietus; kad į naująjį Amerikos muitų įstatymą įbruko 
patagrafą, sulig kurio turės būt uždrausta įvežt į Jung
tines Valstijas iš Sovietų Sąjungos bent kokius dirbinius 
beį medžiagas. O tai bus panaujinta blokada prieš So
vietus. “Socialistinis” Internacionalas geltonųjų darbo 
unijų apdirbinėja tariamą “tarptautinės taikos” progra
mą, kurios tikslas yra padėt imperialistams sumobilizuot 
karišką užpuolimą ant Sovietų Sąjungos.

Amerika tapo galva kapitalistinių kriminalistų, ruo
šiančių Sovietams skerdynę. Su falšyvais, padirbtais 
“dokumentais” prieš Sovietus, su Fishės “tyrinėjimo” ko
misijomis, su bjauriausiais šmeižtais prieš Raudonąją 
Respubliką fašistiniai Amerikos politikieriai pralenkia vi
sas bi kur padarytas priešsovietines provokacijas. Vie
nas iš tų augštų provokatorių, centralinės valdžios pro
kuroras New Yorke, p. Tuttle prie kitų prasimanytų 
“sovietinių piktadarysčių” primeta Sovietams net šmu- 
gekavimą Šveicarijos laikrodėlių į Jungtines Valstijas! 
—O tą šmugelį varo sau “gerbiamieji” Amerikos vertel
gos stf Tuttle sėbrais, Jungtinių Valstijų muitų inspekto
riai13, kurių keletas del visa ko jau buvo areštuota.

Neperseniai gi šios šalies vyriausybė išdirbo planus 
greitam pertvarkymui visos pramonės ir jos pritaikymui 
kafo reikalams, taip pat planus ne tiktai darbininkų ir 
f armėnų draftavimui į armiją, bet ir darbininkų draf- 
tavimui, prirakinimui prie tam tikrų darbų, kuomet tik 
pakvips oras kariniu paraku.

Kitas frontas karinių prisirengimų prieš Sovietų šalį 
--ta i įsteigimas griežtų fašistinių valdžių Rumunijoj ir 
Fiijijoj .per paskutinius ten vyriausybės perversmus. O 
šituos perversmus padiktavo ir įvykdyti padėjo tie pa
tys; Amerikos, Anglijos bei Franci jos imperialistai, sulig 
kurių komanda jau pirmiau buvo įvesta fašistinė dikta
tūra Lietuvoj, Estonijoj, Lenkijoj ir Latvijoj, subudavo- 
jaitt karinę sieną vakarinėje Sovietų pašonėje.

Karas prieš Sovietus būtų karas prieš visą darbininkų 
klasę. Kiekvienoj šalyj randasi vis didesnis skaičius 
darbininkų, kurie tą tiesą supranta ir yra pasiryžę stoti 
už Sovietus prieš “savo” imperialistus. Kad užkirsti ke
lią tokiai galimybei, todėl, įvairių valstybių imperialistai 
leidžia vis griežtesnius įstatymus prieš revoliucinį darbi
ninkų judėjimą, kad jį išanksto nuginkluot ir supančiuot. 
Tuo tikslu ir Amerikoj yra sumanyta eilė aštriausių įs
tatomų. prieš komunistus ir apskritai prieš visus kovo- 

darhininkus.

smarkiai augant pramonei, 
daugely vietų stokuoja dar
bininkų. Galima sakyti, kad 
bedarbės klausimas šiandien 
jau išrištas Sovietų Sąjun
goj. Kuomet kapitalistinė
se šalyse dabar bedarbė di
dėja, tai Sovietų Sąjungoj 
bedarbė visai nyksta. Gi rei
kia nepamiršti, kad Sovietų 
Sąjunga nėra taip pramoni
niai išvystyta, kaip Ameri
ka, Vokietija arba Anglija; 
tik dabar ji pramoniniai

Įdomus socialfašisto Gri
gaičio pasakymas, kad ka
pitalizmo panaikinimas dar 
“nereiškia nedarbo panaiki
nimą”. Tai bjaurus mulki
nimas darbininkų. Reiškia, 
jūs, milionai bedarbių, nei 
nesvajokite apie kapitaliz
mo panaikinimą, nes ir pa
naikinus kapitalizmą jūs 
būsite be darbo. Tuo būdu 
tas socialfašistas nori sulai
kyti darbininkus nuo kovos 
už panaikinimą kapitalisti
nės sistemos.

O kas yra bedarbės prie
žastis—ar ne kapitalistinė 
sistema, kurioj saujalė tur
čių išnaudoja milionus dar
bo žmonių, kad pasidaryti 
sau pelno? Juk kapitalisti- 
nąj sistemoj visokie daiktai 
(tavorai) gaminami del pel
no. Kaip greitai kapitalis
tai prigamina daugiau tavo- 
rų, negu yra rinkų juos 
parduoti už gerą pelną, taip 
greitai jie uždaro fabrikus 
ir išmeta iš darbo darbinin
kus. .

Panaikinus kapitalistinę 
šistemą ir įsteigus socialis
tinę tvarką, pranyktų ir be
darbė, nes tuomet visokie 
dalykai nebūtų gaminami 
tam, kad saujalė turčių tu
rėtų iš to pelno, bet tam, 
kad patenkinti visą dirban
čią visuomenę. Jei su pa- 
gelba ištobulintos mašineri
jos būtų galima daug daik
tų pagaminti į trumpą lai
ką, tai darbo diena galėtų 
būt sutrumpinta iki 
ar keturių valandų.

į Veneriškos Ligos Edą 
Fašistinę Lietuvą

Dr. K. Grinius “Lietuvos 
Žiniose” (No. 155) dejuoja, 
kad Lietuvą tėvynę ėda ve
neriškos ligos del to, kad 
viršininkai neprižiūri pros
titučių, c- 7 

ko:
Prie 

ninko, 
skriČių

Kauno apskrities virši- 
kaip ir prie kitų af)- 
viršininkų, yra Svei

katos Apsaugos Komitetai, ku
rie rūpinasi beveik vienų pro
stitučių sveikata.

Paskutinis Kauno Miesto 
Sveikatos Apsaugos Komiteto 
posėdis liepos 5 d. dar kartą 
parodė, kad prostitucijos klau
simas pas mus yra visiškai ne
sutvarkytas. Kovojama ne su 
-prostitucija, bet su atskiromis 
prostitutėmis. Yra prie poli
cijos vado taip vadinama do
ros brigada, bet ji sudėta tik 
iš vieno viršininko. Jisai pri
valo žiūrėti, kad prostitutės 

, būtų įregistruotos, kad bent 2 
kartu lankytų apžiūrėjimo 
punktą ir gautų iš gydytojo 
sveikatos patikrinimo pažymė- 
............   =r

O kad karas skubotai artinasi, tatai šiandie pripažįsta 
jau ir pati buržuazija ir josios ganytojai “socialistai” ir 
kiti.buržuaziniai “taikintojai” (vadinami pacifistais). ,( 

.Paskuba, su kuria imperialistai rengiasi $rie užpuoli
mo Sovietų, turi darbininkus/ paskatint į juo skubesnį, 
organizuotą masinį veikimą prieš kapitalistinius 
kus. Greičiausia gi to veikimo išraiška tai’bus 
sios Rugpjūčio priešimperialistinės, tarptautinės 
stracijos, į kurias darbininkai turi stoti nė‘ tik 
tūkstančiu, bet desėtkais milionu.

jimą. Bet vienas viršininkas 
nepajėgia visą Kauną aprėpti 
ir paprastai esti įregistruotų 
apie 100 prostitučių, o 10 kart 
tiek neįregistruotų ir nekont
roliuojamų. Apžiūrėjimo punk
to daviniais apie 60—70 nuo
šimčių prostitučių serga Vene
ros ligomis— trečdalis sifiliu 

' ir du trečdaliai triperiu.
Bet ir iš to 100 registruotų 

mergelių tik apie 40 nuošimtis 
lankosi pas gydytoją, kitų do
ros brigados viršininkas nepa
jėgia priversti, nors stato 
joms protokolus ir duoda teis
man (teisman paduota per pir
mąjį 1930 metų pusmetį apie 
40 prostitučių už nepildymą 
taisyklių).

Įstatymai apie prostituciją 
yra neaiškūs ir prostitutę pri
versti gydytis negalima.
Ir pasekmės tokios: “Tuo 

tarpu Veneros ligos platina
si.” 
daro 
tinei 
kad
prostitucijos padėtį Lietu
voj :

Stebėtina, kokie mes esame 
nerangūs, kai prisieina kovoti 
su visuomenės nelaimėmis. 
Mus labiau judina jubilėjai, 
iškilmės, pasirodymai, negu 
pūdančios mūsų visuomenės 
organizmą ligos kaip sifilis, 
triperis, džiova, alkoholizmas, 
prostitucija.

Išleidžiame didelius pinigus 
baliams, kostiumams, iškiK 
mėms, o nerandame lėšų ko
vai su baisiomis nelaimėmis.

Jr del to Dr. Grinius 
sekamą pastabą fašis- 
valdžiai, manydamas, 
tuo būdu “pagerins”

ĮDOMUMAI
Kaip Bites Randa Kelią
Bitės rinkti' medaus dažnai 

nuskrenda labai toli. Moksli
ninkus įdomauja klausimas, ko- 

.kiu būdu jos randa atgal kelią.
Šis klausimas daug tyrinėta 

ii] nustatyta, kad tam tarnau
ja jų akys.

Nesenai prof. Volfas padarė 
naujus tyrinėjimus, kurie* paro
dė, kad bitėms labai svarbi yra 
kryptis, kurią jos nustato pagal 
saulę, spindulių kritimą.

Bitė, grįždama į avilį, ima 
kryptį diemetriškai priešingą 
tai, kuria atlėkė.

Be to prof. Volf nustatė, kad 
keliui surasti bitėms labai pa
deda ūseliai, kurie eina kampų 
matuotojų pareigas. žinoma 
yra, kad bitė lėkdama, sukalio
jasi. Pasisukimų didumą ir nu- 
statą ūseliai, ūselius nukirpus, 
bitė labai sunkiai randa avilį.

Tokiu būdu, šie tyrimai pa
pildo tai, kas anksčiau buvo nu
statyta, nes buvo manoma, kad 
bitė randa kelią pagal įvairius 
pakelės daiktus. Dabar jau iš
aiškinta, kad bitės kompasas 
yra saulė, kurios spinduliai 
nurodo jos kelio kriptį.

Politinis Raportas Sovietų Sąjungos Kom. 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui
Didėjantis Krizis Tarptautinio Kapitalizmo ir Sovietų 

Sąjungos Užsienio Politinė Padėtis

(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio 27, 1930)

(Tąsa)
Mūsų politika šiame dalyke yra aiški ir turi puikų pa
grindą. Jeigu suteiks mums kredito, mes tąja sąlyga 
esame pasirengę išmokėti tam tikrą nedidelę dalį pirm- 
karinių skolų, žiūrėdami į tai, kaip į pridedamąjį nuošim
tį už kreditą. Be šitos sąlygos negalime ir negalėtume 
mokėti. Ar ko daugiau iš mūsų reikalaujama? Su xb- 
kia tiesa?

Gal nežinoma, jog tas skolas užsitraukė carinė valdžia, 
kurią nuvertė revoliucija ir už kurios paskolas Sovietų 
valdžia negali imti jokios atsakomybės? Daug yra kal
bama apie tarptautines teises ir tarptautines prievoles. 
Bet kur yra tarptautinis įstatymas, leidžiantis “talkinin
kams” atplėšti Bessarabiją nuo Sovietų Sąjungos ir pa
vergti ją Rumunijos bajorams? Kur yra tarptautinis 
įstatymas, leidžiantis valdžioms Franci jos, Anglijos* 
Amerikos ir Japonijos padaryti karišką įsiveržimą, už
klupti Sovietų Sąjungą, plėšti ją per trejus metus ir eko
nominiai naikinti jos gyventojus? Jeigu čia yra tarptau
tinė teisė ir tarptautinės pareigos, kokį tad mes galėtume 
surasti žodį pavadinimui plėšimo? (Juokas. Delnais 
plojimas.) Argi nėra pilnai aišku, jog tie “talkininkai,” 
kurie dasileido šitokių banditizmo veiksmų, yra praradę

- tautines pareigas?
Toliaus, šnekėta, būk Rusijos bolševikų propaganda 

sudaro kliūtį užmezgimui “normalių” santikių. Kad už
kirsti kelią žalingoms pasekmėms tos propagandos, tai 
buržuazijos ponai sulenda į apkasus už “saugumo kordo
nų” ir “spygliuotų vielų,” maloningai palikdami šių už
tvarų apgynimą Lenkijai, Rumunijai, Finlandijai (Suo
mijai) ir kt. Būvo kalbama, jog Vokietija pavydi, kad 
ser 
vo pavesta 
jog šnekos apie propagandą nėra jokis argumentas “prieš 
atsteigimą “normalių santikių’,’ bet kabliukas propagan
dai už ginkluotą intervenciją? Kaip gali žmonės, kurie 
nenori patys save padaryti juokingais,, galvot-apie “už- 
sibarikadavimą” nuo bolševikiškų i idėjų, kada jų pačių 
šalyje derlinga yra toms idėjoms dirvą? Carizmas irgi 
savo laiku bandė “užsibarikaduot” prieš bolševizmą. Kaip 
mes žinome, jis neturėjo pasisekim.o. Carizmui tatai ne
pavyko todėl, kad bolševizmas ateina ne iš lauko, bet au
ga iš vidaus. Rodosi, jokios šalys negalėtų būt geriau 
“užbarikaduotos” prieš Rusijos bolševikus, kaip Chini- 
ja, Indija ir Indo-Chinija. O ką mes matome? Bolševiz
mas ten auga ir augs, nepaisant visų “apsaugos kordo
nų,” todėl kad sąlygos tenai yra aiškiai palankios bolše
vizmo augimui. Ką tatai turi bendro su Rusijos bolše
vikų propaganda? Skirtingas būtų dalykas, jeigu tie ka
pitalistiniai ponai galėtų “apsibarikaduoti” kokiu nors 
būdu nuo ekonominio krizio, nuo masių skurdo, nuo be
darbės, žemo mokesnio už darbą, nuo darbininkų išnau
dojimo,—tuomet dalykai būtų kitokie, ir nebūtų jokio 
bolševistinio judėjimo jų šalyse. Bet štai kame taškas: 
kiekvienas šuleris nori pateisinti savo silpnumą arba ne
gabumą, rodydamas į Rusijos bolševikų propagandą.

Toliau, buvo šnekama, kad didžiausia skerspainė tai 
mūsų sovietinė tvarka, kolektivizacija, kovą prieš buo
žes (kulokus), priešreliginė propaganda, kova prieš sa- 
botažninkus ir kontr-revoliucionierius “mokslininkų” tar
pe, išvijimas Bessedovskio, Solomono, DimUrievskio ir 

[kitų tokių. Tai ištikrųjų keista. Sovietų tvarka jiems 
nepatinka. Bet, iš antros pusės, kapitalistinė tvarka 
mums nepatinka. (Juokas. Delnais plojimas.) Mums

rgėjimas “apsaugos kordonų” ir “spygliuotų vielų” bu- 
pavesta ne jai. Ar bereikia mums daugiau įrodymų,

Gyvybes Tyrinėjimai
“Kiekvienas mokinys gali už- nepatinka, jog tose šalyse tuzinai milionų bedarbių yra 

mušti blusą, bet. jos pagaminti paliekami badavimui, kuomet mažutė saujelė kapitalistų 
negali nė susidėję visų pasaulio 'turi milionus. Bet kadangi mes esame sutikę nesikišti 
mokslų akademijų nariai. ” - į šalių reikalus, tai neverta šičia nei minėti to Idau-

laip yra porą šimtų metų P^-i simo. Kolektivizacija, kova prieš buožes, kova prieš sa- 
Ids tebeuanoia nors^okslo°»a-I botaž^> propaganda prieš religiją, ir tt. vis tai yra ne- 

g 3 ’ susekta ginčijamos Sovietų Sąjungos darbininkų ir valstiečių tei- 
Antai, sčs, įdėtos mūsų konstitucijoje. Mes turime laikytis ir 

’ pilnai logiškai laikysimės Sovietų Sąjungos konstitucijos.
Galima todėl suprasti, jog bile vienas, kuris negerbia 
mūsų konstitucijos, turi mus apleisti ir keliauti sau, kur 
jam patinka. Bessedovskius, Solomonus, Dimitrievskius 
ir tt. mes ir toliau šluosime laukan iš šalies, kaip šiukš
les, nenaudingas ir kenksmingas revoliucijai. Bile kas, 
mylintis tokį atmatinį tavorą, gali juos vėl susišluoti. 
(Juokas.) Mūsų revoliucijos girnos dirba gerai. Jos 
perleidžia kiekvieną naudingą elementą, bet atmeta at
matas. Girdėt, jog Francijoj, tarp Paryžiaus buržuazi
jos, yra didelis pareikalavimas tų atmatmių tavorų. Ge
rai; jie gali sau importuot tokį jų daugį,, kokį nori. Jie 
(tie importuoti elementai), žinoma, neigiamai atsilieps 
į Francijos prekybos balansą, o tai dalykas, prieš kurį 
ponai buržujai paprastai kelia pasipriešinimus. Bet tai 
jų pačių dalykas. Mes, pavelykite pasakyti, nesikišime 
į vidujinius Francijos reikalus. (Juokas. Delnais ploji
mą^.)

c Tokia tai yra tiesa kas link tų “skerspainių”, pasto
jančių kelią atsteigimui “normalių” santikių su kitomis 
šalimis. \ ,' ' , t ,

Pasirodo, jog tos “skerspainės” yra vien prasimanytos, 
paduodamos, kaipo kabliukas delei propagandos prieš 
Sovietus* •

1 ’ (Bus daugiau)

daryta didelė pažanga 
daug gamtos paslapčių, 
mokslas žino, kad kiekviena gy
vybė žemėje, kiekvienos, ma
žiausios mikroskopiškos būtybės 
gyvavimas, lygiai kaip ir žmo
gaus, yra susiję su protoplaz
ma, tuo narvelių pagrindu, su
dėtu iš .baltymo ir kitų gimi
ningų. medžiagų. Daug vargo 
padėta betiriant ir beanalizuo
jant baltymo vidaus struktūrą. 
Betyrinėjant tik pasirodė, kad 
ta paprasčiausia gyvybės me
džiaga . yra painios sudėties. 
Chemikas žino elementus, iš ku
rių yra sudėta baltymo moleku
lė, žino, kad baltymų sudaromo
sios medžiagos yra susijungu
sios į amino rūkštis. Tų ami
no rūkščių, pasirodo, esama 
dvidešimt peftįios rūšys, ir jos 
baltymo molekulėj įvairių įvai
riausiais būdais, sujungtos. 
Kaip jos yra sujungtos gyvoj 
protoplazmoj — niekas nežino. 
Chemikas gali retortoj paga-, 
minti protoplazmą, bet ji turi 
vieną mažą ydą: ji yra negyva!

Bet tai

Paskutinės
Daily V

Teliko tik k 
pirmai rugpjū 
nei protesto di 
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ma Sovietu 1 
imperialistinių 
Su pirma die 
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kampanija, ki 
sKFšis mėnesius, 
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f dikčiai padidčj 
tuviai, darbini n 
skirtą kvotč 
Mums buvo si 
250 naujų “D. 
jų. Gi rašant
teyra surinkta 
skaitytojų, tai 
šimčiu skirtos 
noma, buvo at 
prenumeratos 
pasiųsta “D. V 
mes nežinom, k 
siti kimų buvo, 
tai nėra pateis 
tiems darbininl 
nei piršto nepa 
užrašyti anglis 
tini dienraštį.

ją. Jei neskait 
dol. del “D. W.’ 
numeratu gaviu 
nėra padaryta, 
tančiai lietuvių 
randasi ir labai 
nistiniam judėji 
tiku, bet kas iš 
jos, kuomet nč 
darbo. Taip p« 
gauta nei iš kiti 
lių kolonijų, o jei 
labai maža. . Del 
caga, Olevelam 
iRirgaš, Philadel 
ma sakyti, smilg 
ant Lietuvių Fri 
ro atsišaukimo, 
nes organizacijai 
ir kvotos yra pas 
užrašinėti “Daily 
Į Biuro pašauki) 
atsiliepė mainieri 
siuntė apie desė 
merą tu. c

Stačiai peiktini 
viuose darbininki 
vena tai tolintis i 
lokalio judėjimo, 
rubežiavimo nuo 
munistinio judėji 
visur vyrauja. 9 
revoliuciniam 
kur nors kitur, 
patiems nereikia 
vumą asmeniška 
oportunizmo atl 
tosi ir “D. W.” p 
tų rinkimo kompi 
dėkim, keliolika i 
lietuvių darbiniu 
priklauso prie L 
Draugijos, Darbiu 
sivienijimo ir dari 
chorų, per du ir p 
sius vos tegalėjo s 
50 prenumeratorių 
tų 50 gautųjų 20 a 
rašiau, taigi iš kc 
gauta tik 30 skait

Bet patarlė sali 
vėliau, negu nieki 
tik kelios dienos Ii 
baigai vajaus. Ri 
skubėti darban, ta 
antra tai ir po pii 
pjūčio reikia tęsi 
kad išpildyti mum: 
kvota su dideliu k 

Biuras neturi ž! 
yra su pavienių 
pardavinėjimu, 
cijos, kurios gavo 1 
kus reikale “D. \ 
nimo, turėtų duo 
atsakymą, kas yri 
ta ir ar turi užsis 
dulius ir. ar yra 
numeriais
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THE IDEAL OPTICAL PARLORS

Sūnų ir Dukterų Draugijos •
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Stagg 8342
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Bell _____
Keystone —

Greitai _ _ 
me gardžiausius už
kandžius 
Lunch).

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias jr už prieinamu 
kainą. Nuliūdimo valandoje pralau 

kreiptis prie manęs.

nėšivaroih, I 
tūkstančius 

mūsų tik-

užsiimame 
pardavimu 

ir mainymų namų 
bei žemių (lotų).

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe 88th ir 8«th Sts, NEW YORK CITY

Kaip yra vienas draugas,
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Osegon 5186

Main 1417
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kai i

Žymus ekspertas L*. TlKNIAVICUS.

a r r

Puslapis Trečias

S. L. A. 245 Kuopos 
Ardytojų Darbuote!

, ; jsuiišta su paskola, panašiai,; klasinės kovos, kas 
j kaip Waterbury Devenio arbalnniT1 r 

Nako-1 Mažose" 
.... , _ , Ošikui' dar

susirinkimas, kuri sušaukė lai-į ponas turėtų taip savo energi- 
eikvoti, pasitikęs kožną 

išų raštininkas. Kvietė laiškais' klausinėti: Ar bolševikas, ; 
tik savo šalininkus; taip pat-1gegužinis? Užbaigus vienam i 
sai šaukėjas išdidžiai pareiškė [ ponui verksmus, pradėjo kitas. organizuoti ir darbiniu-1syti mūsų draugijoj. 1 
prieš susirinkimą, kad bolše-1 ponas, V. A., Savo nuobodžią I kiškai kultūriniu draugijų.

. ge-1 pasaką. Bolševikai norį milio-; Kiekvienos lietuvių J
I na j Maskvą nunešti; jūs, rau- I organizacinio darbo istorija 
[donieji, esate mongolai! Iškė-jyra tokia. 
Įlęs rankąs į viršų suriko: “Ar 
■galima sykiu sli mongolais pri- 
jgulėt Susivienijime?!” Pana
šiai elgiasi tik tamsiausi ele
mentai 
tos ar rases būtų.

I Prasideda rinkimas naujos 
valdybos. Pirmininkas klau
sia poną Luką, a’r apsiima f.i-, 
nąnsų raštininku? Lukas link
teria galva ir .mikčiodamas, 
prataria : Apsiimu. Pirminin- 

įkas paskelbia Luką raštininku. 
I Balsuot neišdrįso leisti, nes ai-., I C- ' J
šku ponams buvo, kad balsais5.

Ne- nelaimės, didžiuma susirinku-jtikram Jaipsnyj darbiniu-iCanada. Praeitame susirin- 
mes nežinom, kiek tokių at- kuritmsūapatį vakai-a rankio-|si,J '.lusistak prie.šhųfai;kišką liniją... """ 1
----- - - ■ v , ne tik šaukimui, šio susirinki-;intomo- . .... . . |, . • • i • nio ir perrinkimui naujos val-bilium i susirinkimą; keli at-l . , ‘• i . - ■ ' , dybos, bet pasipiktinosilanke ponams neištikimi, to- , _ L. .. ,i • > - i • 'begėdiška iu tvarka,kiu budu ir sudarė tą taip -t . • .- • 

garsų ekstra susirinkimą. Ne-! ai8e JŲ 
pamiišo pasikviesti ir policiją,|Sn 111 
nes manė, kad prigužės vadi-i Girdėjau,

IS E WARK, N. J.
Liepos 17 d. įvyko S. L. A. • Thompsonvillėj pono 

i 245 kuopos vadinamas ekstra ■ vecko ? Kitaip, kamTeliko tik keletą dienu iki j 1 v I jirmai rugpjūčio, tarptauti-l 
nei protesto dienai prieš im-iškaiš ponas A. Žiugžda, užra 
perialistinius karus ir gyni
mą Sovietų Sąjungos nuo, 
imperialistinių razbaininkų.
Su pirma diena rugpjūčio vikams laiškų nerašęs, tik 
baigsis ir “Daily Worker” ; riems tėvynainiams. Na, ir pa 
kampanija, kuri tęsėsi per sirodė, 
? čšis mėnesius. “D. W.” cir
kuliacija- ir prenumeratūra 

f dikčiai padidėjo, tačiaus lie
tuviai darbininkai jiems pa
skirtą kvotą 
Mums buvo skirta surinkti 
250 naujų “D. W.” skaityto
jų. Gi rašant šiuos žodžius 
tcyra surinkta vose tik 50 
skaitytojų, tai tik 20 nuo
šimčiu skirtos kvotos.
noma, buvo atsitikimų, kur 
prenumeratos buvo tiesiai y?s._na.ry;s’; 
pasiųsta “D. W.” ofisafi ir

, kiek susirinko gerųjų 
tėvynainių. Kuopoj dabar yra 
90 nariu geram stovyj, o po

nias Žiugžda per didelį vargą 
kaip tik susišaukė viso labų 

,15 nariu. Vadinasi, neatsilan- 
neišpildė, kiusieji paliko, sulig Žiugždos, 

bolševikais. Sušauktųjų, tarpe 
pora buvo ne nariai—:A. S. 
Trečiokas neužsimokėjęs' tmė-i 
nesiriiu mokesčiu 7 mėnesiai ir 
nėra jokis kuopos narys; kitas 
buvo iš Kearny, N. J., L., o 

Ži-; kuopos knygose tokios pavar
dės nėra ir pirmiaus nėra bu- 
— ------- ]<aipo geram
tėvynainiui, neapeina, bile tik
tai daugiaiis jo šalininkų.

dęs prie krūtinės,, rėkia : “Rau"Įsusįorganizavimas darbininkų! Toronto, Ont., Sūnų ir Duk- 
donieji nori mano širdį išplėšt!' 
.Susivienijimas mano širdis!” 
Reikėti! pasižiūrinėti, ar tik 
to pono širdis nėra kaip nors 

l tsu paskola,

į vieną bendrą ’ kūną, kur tik 
tada'; galės pagerinti savo eko
nominę būklę, , pakilti dvasi
niai, įgyti 'žinių' iš darbininkų

> kiekvie- 
inam darbininkui reikalinga.

lietuvių kolonijose, 
nėra jokios draugi-

terų Draugijos pusmetiniame 
susirinkime' 20 d. liepos, tarp 
kitko, buvo svarstomas medi- 
kalis egzaminavimas jnarių, į-į 
stojant Į draugiją. Dąuguma 
draugų pasireiškė prieš, dėlto,! 
kad mes, sak 
kad išauginti

jos, lai būna pradžia suorgani- draugijos kapitalo, 
Dukterų slas sušelpti kiekvieną darbi- 

ar I Pašelpines Draugijos kuopos, ninką ligoj ar nelaimėj, kuris
i o po tam atsiras gyvesnis rei- jeina su mumis ir nori priklau-j

zavimas Sūnų ir

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo Šioį 

pačioj vietoj.

Mūsų reko
menduoto] ai— 

virš 400 
Blrooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

akis egzami- 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacientams

Savo nuobodžią I ]<ig]<ai
■ Bolševikai noi į m 11 i o-1 įz j vienos lietuviu kol on i i os t • • 11 J • • ! , ’> •- IrvicKvicnos ncLuvių Kolonijos Leisls> kuris jau serga daugiau

01110 | pusę metų; gal jis, stodamas į Į
I draugiją, buvo nesveikas, bet 

.. kur gi jis šiandien rastųsi, bic- 
Jiejdnas žmogus, jeigu jo draugi-;

!ja nešelptų ? i Mūsų draugai I 
i pasiryžę k,ad iriekstra.po cjo-j 

kad savo 
Kaš' iš tų 
draugams 

Ipašelpos yra 'nutraukiamos, o 
i del kapitalo pjaunasi 
i “uzurpatoriai.” kai del i

S.- L. A. miliorio.’
I , 

Draugijos Iždas ,

Gauta keletas laiškų iš pa 
vienių draugų. žinoma, 
bus priimami po pasais j drau- į 

4 g’ijų nežiūrint, kokios tau-;
Kiek teko patirti iš'atskirų : leri sumesti, bet 

asmenų, iš organizacinių vei-1 draugus, sušelpus, 
k ėjų, tai dauguma pritaria Ka-Į tūkstančių, jeigu' 
nados'lietuvių paščlpinių drau-1

"jgijų susivienijimui. Kurie drau- paskui
gai pasisakėt už tai, turėtumėt visokie
neužmiršti to darbo. Nors pa
šelpimų draugijų pats princi
pas savitarpinė pašelpa, bet' 
mes, kaipo darbininkai, turė-i . -c - r >

i tumėm neužmiršti išlaikyti' pinigai randasi Imperial Bank

NEPADALINAMA! ATSAKOMYBE '1
Mes ištiriame akis. Išrašome receptus. Suplanuojame, padirbame i 
pritaikome akinius, kada jje reikalingi. DVIGUBAS PATARNAVI 
MAS UŽ VIENĄ MOKESTĮ.

Atneškite Mums Savo Akių Vargus' ",
Jeigu. Jūs esate kurčias ar nebylys, ar išgalite skaityt 
bei' rašyt, mums nėra skirtumo. Mes dAugiausia remia
mės viduose atsitikimuose ant Retinoskopijos (tai yra 

: . ant ištyrimų sulig šešeijų).

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

DRS. SCHONGER & 1 STENGER1
i ’ OPTOMETRAI ■ , ' ’ "

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

A.'LUTVINAS
£3° UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

[kimo nutarė dėti pinigus nuo! 
j}.; pusmetinio susirinkimo į Gov- 

buvo i ern.17)en^ Savings Bank. Ka-
[dangi dabartiniu laiku siaučia į 
i ekonominis* pramonės krizis I

• - į visoj šalyj, todėl, del atsar-1 
! gos, pinigai bus laikomi dvie-!
I juose bankuose.
i _ l

Sulig kontrolės komisijos ra- | 
) kad [surašinėja pagal savo nuožiū-1 Ginčas buvo daugiau asmenį-1 porto, persiu metų šešius mė- j 

atsitiko 3 d. liepos, kuomet | ra tuos, kurie priešingi “ponai-' nio pobūdžio, todėl nelabainesiūs Sūnų ir Dukterų Pašei-I 
pirmininkas su raštininku ne-!čiui,” ir žada visus priduoti Į garbingai baigėsi kelių “trink- pine Draugija turėjo pajamų I 

[užbaigę susirinkimo išdūlino iš jPildomajai Tarybai, kad pra- šmadarių” nenaudai. Dabar-i $1,131.65. Per pusmetį turė-i 
, šaukdami kitus pa-[šalintų visiškai iš S. L. A. Tu- Įtinę valdyba veikia sutartinai! jo išlaidų $985.77. Per pus-1 

, kaip vie-iri surašęs jau 15 narių, o ligi I tarpusavy j. Patartina, kad vai- mėtį liko pelno $145.88. Drau- | 
antra Įdyba imtųsi griežtesnių prie-i gijos ižde bendra suma pinigų 

i-įmonių, kiek leidžia konstitu- j randasi $3,328.59.
Aš 'icija, kad įvesti kuopoj galu-1 VI. Raila,

gerą pasidar-inuo savęs “patarčiau ponui ne-įtiną ramybę. 1 S. ir D. K. L. S. P. D. Pirm.

viena jo po stubas ir vežėsi 
savęs 
kurie

siti kimų buvo, bet vis 
tai nėra pateisinimas 
tiems darbininkams, 
nei piršto nepajudino, 
užrašyti anglišką komunis
tinį dienraštį.

Paimkim Naująją Angli- namų bolševikų pilna svetainė |laksto jieškodamas neištikimų,'noji turėjo mažumą šalininkų.' 
ją. Jei neskaityti aukos 5O'ir atsitikti taip, kaip r—i  .i ......  u...... ...................... ..

C Html i Ir rx *? r I I i z\ z\ et I

dol. del “D. W.”, tai del pre
numeratų gavimo ten nieko 
nėra padaryta. Ten tūks-!svetainės, i

darbininkų 'sekti juos, bet nariai,
Inas, nesijudino nei iš vietos ir i susirinkimo žada dar ____
‘reikalavo užbaigti pradėtą su-į tiek neištikimų sujieškoti ir vi 
sirinkimą. Taipgi nutarė po-įsus bolševikus išgaudyti, 
naičiams, už jų

. Ibavimą” kuopai, po penkinę I lakstyti, bet iš eilės visus na-
Taip pat nieko ne-[bausmės užsimokėti.

,v 1 1 1 * ’’’ 1 Pirmininkas J. K.

tančiai lietuvių
randasi ir labai daug komu
nistiniam .judėjimui simpa- 
tikų, bet kas iš tos simpati
jos, kuomet nėra realaus 
darbo. '
gauta nei iš kitų labai dide-1 
lių kolonijų, o jei ir gauta, tai;susirinkimą, 
labai maža. Detroitas, Chi- !-}aas nranesi 
caga, Olevelandas, Pitts-' /įj.... ... .......... .
iTurgas, Philadelphia, gali- jpja išrinkti naują kuopos vai-į 

sakyti, smilgą nepalenkė įdybą, o visus bolševikus praša- 
ant Lietuvių Frakcijos Biu-..............
ro atsišaukimo, kad pašali
nės organizacijos, kurioms 
ir kvotos yra paskirtos, eitų 
užrašinėti “Daily Wofkerj.” 
Į Biuro pašaukimą geriau 
atsiliepė mainieriai. Jie at
siuntė apie desetką prenu
meratų. I 4

Stačiai peiktina yda lietu
viuose darbininkuose įsigy-(tokių 
vena tai tolintis nuo vietos- šiugžda, norėdamas tapti did-į 
lokalio judėjimo. To atsi- vyriT . . o
rubeziavimo nuo vietos ko- Perskaifiius laišką> iš eilgs 
munistmio judėjimo paseka, seka baudimas valdybos narių į 
visur vyrauja, 
revoliuciniam 

w kur nors kitur, 
patiems nereikia imti daly-1 
vumą asmeniškai, ir to 
oportunizmo atbalsiai ma
tosi ir “D. W.” prenumera-;ti, nes šie nariai atlieka visas 
tu rinkimo kompanijoj. Pa-’savo pareigas sąžiningai, dir- 
(lėkim, keliolika tūkstančiu ba kiek galėdami, kad išaugi- 
lietu.™ .!«■ lėnlnk,,. ku,* Sį';,*. « 
pi įklauso pne Lltei atuios ;Vjy pašelpinių organizacijų. 
Draugijos, Darbininkių Su- Vienas įneša, kad reikia minė- 
sivienijimo ir darbininkiškų tus narius prašalinti iš kuopos 
chorų, per du ir pusę mene- valdybos, o jų vieton išrinkti 
sius vos tegalėjo surasti tik s^vo išdkjmus. Kai kurie na- 
o0 pi enumei atoi ių^ n tai įs;kUOpa įurj išsirinkusi valdyįbą 
tų 50 gautųjų 20 as pats uz-. metiniame susirinkime ir jie

Hamilton, Ont., Sūnų 
, . . Dukterų 2 kuopos nariai tokia... ... e .... _, i rp . išreiškę nepasitikėjimą kuopos!

, v' 11 .valdybai, žinoma, tokiems da-Į 
tas pučiamas su- . . * ....lykams susidėjus, tapo įsrink- 

įta nauja valdyba. Del naujos! 
dabar Žiugžda i valdybos kilo ginčas,, nes ir se-|

savo nuožiū- Ginčas buvo daugiau 
i “ponai-! nio pobūdžio, f -1-’ 

ir žada visus priduoti [garbingai baigėsi kelių 
nenaudai.

jrius surašyti, nes visi (išsky- 
atidaroĮrus jūsų išrinktą valdybą) 

,.i jūsų tokiam žalin-A. Žiugžda tuo- priešingi 
jaus praneša, jog gavęs oficia- gam žygiui.

. . . Sekantį susirinkimą šauks
; Jurgeliūtės, kuriame būk lie-j atvirutėmis visus kuopos na

rius sekretorius J. š. ir aš ma
inau, kad nariai susirinkę tin- 

l'linti'iš kuopos ir iš S. L. AJkamai įvertins jūsų, ponai, 
: Susirinkusieji reikalauja skai-| darbus ir pašauks prie tvar
kyt laišką, bet ponas Žiugžda Ikos pasipūtėlius, kuriems vie- 
| rangosi už stalo, aiškina .susi- jnybė ir santaika neapeina, bet 
'rinkusiems, kad nėra reikalo į savo ardymo darbą varo to- 
Į skaityti. Visgi nariai priver-1 liaus. Visi nariai būtinai daly- 
, čia poną perskaityti. Kuomet į vaukit susirinkime 7 d. rugp. ir 
perskaitė vadinamą oficialį į išneškite nuosprendį ardyto-

| pranešimą, tai nariai stebėjosi, | jams. J. Šoliūnas.
kaip Jurgeliūtė galėjo dasi-i 

'leisti tokį nešvarų laišką siųsti,! 
'pilną kelionių, keiksmų ir ki- 

pagražinimų. O gal

pranešimą nuo panelės

TORONTO, KANADA
, pats skaitydamas pridė-j Sūnų ir Dukterų Kanados Lie- 

Savitarpinės Pašelpos 
Draugijos Žinios

šių metų šešis mėnesius 
ir Dukterų pašelpines |

tuviu

Jie pritars , už pasirašymą po protesto re-1 ^er 
judėjimui, izoliucija, kurioj pasmerkė Ge-|^unų ..
kur iienm Lružį ir kitus už surengimą [draugijos komitetas daugiau-į 

i kruvinų muštynių seime ir užjsiai ^reiPe. domės į platesnį; 
reikalavima, kad neardytu sjorI?^lllzavimą Sūnų ir Duktė-. 

a x ’ - rų Draugijos kuopų Ontarijosį
Kitokios kaltės negali suras- |Provincijoj ir visoj Kanadoj. I 

| 1 am tikslui buvo atspausdinti! 
atsišaukimai į Kanados lietu-’ 
vius, nurodant svarbą pašelpi- 
nių draugijų išeivių lietuvių 
darbininkų tarpe.1

Atsišaukimai buvo pasiųsti1 
Kanados lietuvių kolo-l 
kur tik buvo gautasi 
antrašas.
Copper-Cliff, Ont. Ten

Gautas laiš-

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

’ i -i

A. LUTVINAS

Tel.: Trinity 1045

DETROIT, MICH. DETROIT, MICH.

Milžiniškas

‘Darbininkių Balso’
Rengia Didžiulis Aido Choras

NEDĖLIOJ

10 d. Rugpjūčio-August
CAPITOL PARKE

MES IŠMOKJNAM, kaip apsieiti su Rasiniu automobiliu; dalinas j trii daltat
1. Mechafrtzmas. Kaip 'sustatyti ituil? planjil 

kaip surasti sugedimus; kaip iftar'džiua 'au- 
statyti. Tas viskas mokinama kiekVleųą tttk 
dentjj praktiškai, po pęiežiūra instruktqriij.

’ 2. Elektra* ir Magnetizmas. -Tai reikallngiatf>
t šia pęie clabnrtiniŲ automobilių. , ... i į

3. Važinėjimas. Kaiti pastoti ekspertu iof4-

Pabaigę musų mokyklos kursą: turite nitai 
progą pasinaudoti vienu iš dviejų amato—> 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojame jaia* 
n(,u« :ir: .'diplomą. Mokinamo Rrpmai HetttViB-’’ * 

ir angliškai. Kaina prieinama visiems.
Mokytoįum yra Žymus ekspertas U. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis Ir vakarais Atei-' 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedčld. DUO 10 iki 2 P.M« <

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue • Kampas 14th Street New York, N. T. >

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOJAS

’ ■ »

įsteigta
26 metai

rašiau, taigi iš kolonijų te- 
t gauta tik 30 skaitytojų.

Bet patarlė sako, geriau 
vėliau, negu niekad. Vos 
tik kelios dienos liko iki pa
baigai vajaus. Reikia pa
skubėti darban, tai viena, o 
antra tai ir po pirmos rug
pjūčio reikia tęsti darbas, 
kad išpildyti mums paskirtą 
kvotą su dideliu kaupu.

Biuras netun žinių, kaip 
yra su pavienių numerių 
pardavinėjimu. Organiza
cijos, kurios gavo biuro laiš
kus reikale “D. W.” plati
nimo, turėtų duoti biurui 
atsakymą, kas yra padary
ta ir ar turi užsisakę bun- 
dulius ir ar yra pavieniais 
numeriais platinama “Dai-

pasitiki jai. .Bet pirmininkas 
neleidžia niekam kalbėti už 
teisėtą kuopos valdybą ir jei
gu jkas tik žodį suminavoja, 
tai pradeda mušti kūjeliu į 
stalą be jokio pasigailėjimo. 
Iš šalies girdint atrodė, kad 
kulkosvaidis būtų paleistas 
darban karo lauke. A. Žiugž
da visa gerkle pradėjo šaukti, 
kad bolševikai nori užgriebti 
Susivienijimą; rankas prispau-

ly Workeris.”
Rengdamiesi prie prieška

rinės demonstracijos, kuri 
bus 1 d. rugpjūčio visuose 
miestuose, eikit j fabrikus 
ir į darbininkų bakūžes su 
“Daily Workeriu” ir pačio
je demonstracijoje užrašinė- 
kit komunistinį dienraštį.

F. Abek.

j visas 
nijas, 
koksai 
kas iš 
mūši) draugai žada suorgani
zuoti naują kuoįą. Kiek gir
dėti, ten randasi keletas de- 
sėtkų lietuvių, tik draugai pa- 
sidarbuokit, o pasekmės bus 
geros. Suorganizuota pašelpi- 
nės draugijos kuopa suteiks 
jums materialę paramą; be to, 
pakils tarp jūsų kultūrinis ir 
politinis veikimas, kas išjudins 
mažą kolonijėlę prie unijinio 
ir klasinio darbo.

Gautas laiškas iš Kapuska- 
sing, Ont. Ten buvo bandyta 
suorganizuoti kuopa, bet, del 
sunkios darbininkų ekonomi
nės padėties—bedarbės, atidė
ta. Draugai, padėtis vargu 
pagerės, jeigu neorganizuosi- 
mės į pašelpines ir kultūrines 
draugijas, .kurios kovotų už 
darbininkų reikalus. Laimė 
ir. apšvieta neiškris iš dausų, 
kuri mus apšviestų. Gyveni
mas—mokykla, vargas—mo
kytojas, kuris priverčia kiek
vieną darbininką pagalvoti, 
kad tik išeitis yra viena, tai

Prie pat Telegraph Road, važiuojant link Toledo
Piknikas prasidės 12 valandą dieną

Programa prasidės 3:30 Vai. po pietą

Po programai tęsis šokiai prie puikios orkestros iki vė
lumai nakties. Įžanga 50c ypatai.

Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs instruktoriai 
išmokins jus būti ’ automobilių niechariikais, orlaivių mechanikais, or
laivių inžinų mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba ?60-100 j savaitę. Leidimai už
tikrinti. Už dyką- sujieŠkome darbą savo studentams. Klasės dieno
mis, ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedėliomis nuo 10-12. Kata
logas’ uždyką.

Važiuojant automobiliais, važiuokite Telegraph 
Road, važiuo- 
iškabos: “Vil

Road linkui Toledo; pervažiavę Eureka 
kite apie mylią, ir pusę, tada žiūrėkite 
nies” ir “Laisvės” piknikas.

Kurie neturite automobilių, tie galite 
busu, kuris išeis nuo Draugijų Svetainės, Vernor High
way ir McKinstry, kaip 1:30 vai. po pietų; arba pasiė
mus Toledo busą, kuris taipgi priveža prie minėto pik
niko.

~ DETROITO LIETUVI^ DARBININKU APT1EK0S
Čia randasi <Hi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYSE
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!
X-Spinduliai—-Krauj’o Ištyrimai-—Laboratorijos Bandymai

D R. ZINS 110 EAST 16th SL N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th A ve. ir>Irving Pl.j 

VALANDOS: 9 A. M. iki t P. M. NediUoJ • A. M. Ud 4 P. M.
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AKRON, OHIO

Verte D. M. šolomskas

į skaitliu-1

PRANEŠIMAI T
IŠ KITUR

TORONTO, ONT., KANADA

GRABORIUSLIETUVIS

Ah, draugai, aš nemoku dvesia!

NAUJA ĮDOMI, BROŠIŪRA

PARAŠĖ R. MIZARA
Išleido Dienraštis “Laisvė”

>5

64 Puslapių, Kaina 15 centų

Brooklyn, N. Y.

IG. BACHES, Sekr., 909 1
J. BONDZI, Iždininkė, 46

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PASi

į
$

Išbalzamuoja ir laidoja numlrualua »nt 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliOdiaso

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA,

geriausiose vietose ir už žemą kalną.

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Ji. _ 
visos Pietų Amerikos darbininkų

“AR STEBUKLAI PAGYDO?

įsiliepe, kad J. Noreika yra. Tai 
• matote, kaip jie rinko dele
gatus ir kaip tie delegatai at
stovavo kuopą. Užteko pa

ELIZABETH, N. J.
Tarpt. Darbininkų Apsigynimo ne

paprastas susirinkimas įvyks 29 o. 
liepos, utarninko vakare. Dalyvaus 
Jistrikto organizatorius ir yra kvie
čiama, kad visi nariai atsilankytų. 
Pribūkit laiku. Sekr. B. M.

Lietuvė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj u 

Visokiom Spalvom Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedeliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

valandoje Šaukitės pas ipano. P*a nuii A 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- "f

v Ui ras 
A m i 
fbisitv 

Vic 
įasic

LAISVE
46 Ten Eyck Street,

Rečiau Sergejus. 
T)~ f-'t *1 1 • • J • 1 v .1— OUVVCVW JYUUpcl. UAbtAV p OI“

—Susilauksi n tu, niekše, savo eiles, ne- iSiySti mandatą ir jau skaitėsi ; ir 
. gy

venimą; telpa daug gražių eiliaraščių 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant ] 
gražios popieros spausdinamas. 
Kiekvienas Amerikos lietuvis daibi- 
ninkas turi . skaityti ir platinti 
'RYTOJŲ.” Tuomet jis susipažins su 
savo klasės brolių reikalais tolimoj 
Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik----- _.$3; Pusei____$1.50 j
Pinigus siųskite’ American Express ;

ant i

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

i
Jau Trys Metai, Kai Argentinos 

Lietuviai Darbininkai Leidžia 
Savo Savaitinį Laikraštį 

“RYTOJUS”
pilnas žinių apie Argentinos

$3;

money-orderiais, juos išrašydami 
‘RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS” į
Calle, Montes de Oca >146 

' Avellaneda, Buenos Aires, 
' ■ - Argentina

Gal “Ternacionalą”

1

Puslapis Ketvirtas > UAISV* 
__________ I —i

Antradien., Liepos 29, 19|p

KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov

(Tąsa)
Subirzgė kulkos pro pat galvą, tauškėjo 

jos į medžių kamienus. Kaip ugnimi ap
degino petį. Iš užpakalio visai arti dešimts 
kojų trypia žemę, laužo medžių šakas. 

—Šaukite! šaukite!
Greičiau, greičiau! Į griovį, į griovį,— 

Petruchino galvoj mintis. Kojos ilgos, 
žingsniai jo dideli, krūtinė galinga, kaip 
kalvio dumtuvės; kad tik kulka nepasivy
tų,—greičiau, greičiau!

Tartum medžiai virsta, jų šakos drasko 
drabužius, skaudžiai muša per veidą. Prie
šų kulkos iš užpakalio skaldo medžius: 
Tek! Rėk! Rėkavimai vis pasilieka to- 
liaus. Dar pastangų ir laisvas būsiu. Į 
griovį, į griovį ištrižai... Su apdaužytu ir , 
apdraskytu veidu iki kraujo pagalios pa- 1 
gavo šalto drėgno oro. Greitai bėgdamas/ 
negalėjo susilaikyti ir nuo stataus krantą a ndrpl-if 
HS. f"?""-

Povaliai grįžo sąmonė. Ir labiaus skau
dėjo visą kūną. Sunkiai atvėrė krauju ap
krekę j usias lūpas:

—Sergėjau, tai mes karceryj?
—Nežinau, dėduli, čia mus užrakino.
—Ar tave mušė?
—Mane tai nieko. Bet tave labai skau

džiai mušė.
—Nieko, iki vestuvių pasveiksiu,—neva 

nusišypsodamas tarė jis.
Tamsumoje negalima buvo žinoti,, kada 

diena, kada . naktis—-vis tamsu. Vistiek 
pat. Sutauškėjimas durų pertraukė tylą. 
Ant lubų labai maža rausva šviesa sužibė
jo lempukė. Andrejič pasuko sunkią skau
dančią galvą. Buvo įėję keturi vyrai. Vie
nas parodęs pirštu į Andrejičą tarė:

—Suriškite!
Trys pasilenkė ant jo, kieta virve surišo 

skaudžiai, ir taip skaudaūtį, nukankintą 
Andrejič suvaitojo skausme:

----------------------- - ----- , lUVliOCll J.X mix O UCVlJLVlO

Prakalbos ir S.L.A. 198 Kuo
pos Susirinkimas

Liepos 12 d. įvyko prakal
bos, surengtos S.L.A. klausi
mu. Kalbėjo drg. J. S. Ma
žeika iš Clevelando apie S.L. 
A. seimo įvykius Chicagoj.

Draugas Mažeika ir kuopos 
delegatai nurodė, kodėl Chica- 
gos seime Gegužis pasikvietė 
policiją ir išmėtė delegatus, 
kurie reikalavo, kad į manda
tų komisiją būtų įsileidžiama 
vienas iš opozicijos žmogus. 
Jie nurodė, kad Gegužio ma
šinerija buvo suvarius apie 
šimtą nelegalių delegatų, todėl 
bijojo, kad vienas žmogus iš 
opozicijos gali tą viską viešu
mon iškelti. Pagaliaus, jie 
nenorėjo viešai pranešti dele
gatams, kąip ištikrųjų yra su 
S.L.A. pinigais, kaip jie išsko- 
linti ir t. t.

Prakalbose buvo S.L.A. 354 
kuopos narė Galdikienė. Tą 
kuopą kontroliuoja fašistiniai 
elementai. Ji pasakė, kad jų 
kuopa išrinko vieną delegatą 
į seimą, o kitą “išrinko” gene- 
ralis organizatorius Žukas, su 
kuopos valdybos pritarimu; 
Tuo delegatu buvo J. Noreika. 
Jis seime nedalyvavo, nes kai 
kurie jį matė laike seimo na
mie esantį. Kada Jurgeliūtė

mo už triukšmo kėlimą. Pas
kui pasakojo, kad laike pri
ėmimo naujos konstitucijos 
socialistai ir jis buvo priešin
gi įdėjimui dievo žodžių, bet 
didžiuma sandariečių-nubalsa
vę už dievą. Paskui pasmer
kė komunistus, nes jeigu jie 
būtų buvę seime, tai socialis
tai būtų laimėję* ir Grigaitis 
būtų buvęs išrinktas į apšvie- 
tos komisiją. Kada jis išda
vė raportą, tai buvo užklaustas, 
su kuria pildomąją taryba jis 
eina. Atsakė, kad su senąją 
—gegužine.

Už progresyvių delegatų ra
portą balsavo 23 nariai, už so
cialisto—17. Buvo skaitytos 
dvi rezoliucijos—viena užgi
nant didžiumos delegatų sei
mą, kuriuos Gegužis išmetė iš 
svetainės ir kita pasmerkiąnti 
gegužinius už tokį pasielgimą. 
Rezoliucijas perskaičius,, mū
sų socialistas tuojau •• apleido 
susirinkimą rėkdamas.: “Qžiaį 
surišti už uodegų.” Rezoliuci
jos tapo priimtos. Išrinkta ir 
trijų narių komisija, kuri dar
buosis kovoje prieš fašistinius 
smurtininkus.

K. Joneliūnas.

Vėl tariame labai /ačiū A. 
L; D; L. D. 162 kuopos drau
gams u? pagelbėjimą mums 
suorganizuoti L. D. S. A. 144 
kuopą ir -paaukojimą keletą 
dolerių del pradžios mūsų'dar
bo padarytų išlaidų padengi
mo.

Dabar mums išpradžių yra 
kiek sunkoka tvarkytis bei 
dirbti šioj srityj, bet, kiek nu
matoma, kiekviena draugė, į- 
stojanti mūsų kuopon, yra pil
na energijos ir pasiryžimo 
dirbti sulyg išgalės kuopos bei 
viso darbininkų judėjimo nau
dai. Tad jeigu ir ateityj mes, 
draugės, taip darbuosimės su 
tokia iniciatyva, kaip šiandien, 
tai, be abejonės, mūsų kuopa 
greitu laiku; išaugs į 
gą-ir-tvirtą moterų organiza
ciją . Toronte.

Nes> kitaip ir negalė būti, 
draugės darbininkės!

I . . ; m. L.,
L.D.S.A. 144 Kp. Prot. Sekr., 
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Lietuviškas Viešbutis

El Dorado Hotel
ANTANAS ŽALIS, Savininkas

178 So. South Carolina Ave.
* Atlantic City, N. J.

(Trečios durys nuo Boardwalk)

Kambariai švarūs, yra visi 
įtaisymai; šiltas ir 

vanduo kiekvienan 
kambary.

LIETUVOS PREKIŲ
( • •' I I f

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

Remkime Lietuvius

vandenyj tarpe tankių plaukiojančių žoly
nų.

—Aš sveikas! Sveikas... Išlikau,—mąs
tė Aleksiejus.

Atsikvėpė. Bėgti, bėgti toliaus. Pasilei
do per tankius krūmynus. Greičiau, grei
čiau,—galvojo.

Visai nutilo balsai užpakalyj. ~
girdimi pa vieniai šūviai. Aleksiejus Pe- j
truchin pradėjo lėčiau bėgti,_ pažvelgėJJnę-1siskubink! , . idelegatas. ’ '

, Vylesnysis iŠ. visų spėkų tajp smarkiai j Buvo renkamos aukos kovai 
■ spyrė Sergejui į lytinius organus, kad taSjprteš fašizmą Susivienijime. 
Ibe sąmonės parpuolė ant šlapių grindų... Aukojo sekamai: E. Martinie- 

Išeinamam kambaryj ant šlapių ir smir-|nė ir J. Brazas po $1; E. 
dančių grindų paguldė Andrejičą. Jam ne-jSkitrienė, O. • Galdikienė, L.

’. Bartnikas po 50 
Su smulkiomis viso 

surinkta $5.93.
s Buvo duodami ii- klausimai, 
į kuriuos kalbėtojas atsakinė
jo-

dar bijotės!
Vienas spyrė už tai sunkiu batu į šoną 

ir nepiktai įkirto:
—Tylėk, stipna! i jo mandatą iššaukė, tai fašis-
Visi trys paėmė surištą Andrejičą antj^ klapčiukasB.,Verseckasat- 

rankų ir nese laukan.
—Ir mane imkite, ir aš! aš...—kalbėjo

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street 
SO. BOSTON, MASS.

kin, per artėjančio .ryto rukus, sužibėjo
upė Irtiš. 1

—Laisvė,—galvojo jis.

Ryte kaliniai susirinko arti mininkčlio ja.P?jo ką su Juomi norėjo, daryti, jau vis- įSvkė ir A. 
Sergejaus. Sergejus linksmas, tik žėri jo 
ugninės pilkos akys.

—Draugai, kaip stebėtinai aš sapnavau. 
Tartum viduje kameros stovi draugė Vera, ■ 
o veidas jos šviesus, šviesus ir visoje mūsų Į 
kameroje nuo jos veido šviesu. “Draugai, i 
—ji sako,—sudainuokim “Internacionalą,” 
nes nežinia ar dar kada nors teks visiems 
bendrai dainuot.” Ir tartum uždainavo, bet| 
taip, broleliai, uždainavo, kad man ašaros Į damasis: 
išsiveržė iš akių. Tartum stovime mes 
visi aplink Verą ir dainuojame ne žodžiais, 
bet tik motivu. ’ 
jums perduoti, kaip tai buvo gerai! Man 
taip pasidarė smagu ir aš pabudau...

—Ah, jaunuoli, jaunuoli, kokis stebėtinas 
sapnas,—kalbėjo Andrejič, vaikštinėdamas 
po kamerą. Suspaudė jam krūtinę, gerklė
je tartum kamuolys, ir negarsiai balsu 
pradėjo jis dainuoti:

“Tai jau bus paskutinė
Mūs kova prieš skriaudas!
Internacionalas
Mums laisvę tikrą ras!”

Ir staigiai galingas dainavimas pasigir-j 
do iš 30 draugų krūtinių; dainavo vienoje 
kalėjimo kameroje. Kalėjimo koridoriais 
nusigandę bėgiojo sargai.

Skubinosi kareiviai, bėgdami tauškėjo 
šautuvų zamkais:

—Nutilkite, niekšai, nutilkite!
Daužė šautuvų kambliais į kameros du

ris.
—Draugai, kalbėjo pasistojęs ant narų 

Andrejič,—argi mus gali nuveikti kankini
mai, persekiojimai, ir mirtis? Argi gali 
budeliai turėti pajėgų užstelbti mūsų bal-! 
są? Argi gali žūti tas idėjos darbas, del 
kurio mes čia esame?!—Džiaugsmas ir pa
siryžimas buvo pas jį didelis, tartum griu
vo mūro sienos, ir Andrejičiui vadovau
jant plaukė “Internacionalo” balsas iš ka- 
ineros per kalėjimo koridorius tartum triū-. 
Domis. Sutauškėjo, subarškėjo kalėjimo 
kameros durų zamkai, sunkus trypimas ko
jų, šautuvų kamblių atsimušimas į akine-, 
nines grindis:

—Nutilkit, niekšai, svoločiai, nutilkit!
—Šaukite, šaukite, budeliai prakeikti!
Andrejič augštai galvą pakėlęs, greta 

juom Sergėjus:
—Budeliai, žudytojai, šaukite!
Kareiviai puolė ant jo ir mušė šautuvų 

kambliais.
Kada jis atsipeikėjo, tai buvo tamsiame 

karceryje. Baisiai skaudėjo galvą, skaudė
jo ir visą kūną. Pačiupinėjo galvą, pirštai 
pasidarė šlapi ir limpanti. *

—Kraujas!
—Dėduli, dėduli,— keno tai pažįstamas 

balsas pasigirdo tamsoj. Ir keno tai ran
ka suspaudė Andrejičiui ranką,— dėduli, 
dėduli, ar atgavai sąmonę? Aš, Sergėjus, 
hš su tavimi.

j tiek pat, kad tik greičiau baigtųsi kančios, jcentų.
i Kada ant jo pasilenkė kareiviai ir skarma
lu pradėjo užrišdinėti burną, jis dasiprotė-

* i jo ir nuogastingai perkreipė veidą. Numir
gti tokia baisia mirčia! Nusikamuoti žmo

nių išmatų duobėje, tokioje dvokėnoje! Jis 
pradėjo blaškytis.

—Mymm. .•. Mymm... Mym!...
—Ką, nenori,—kareivis piktai tarė juok- 

“Gal “Ternacionalą” nori?
—Kišk jį per skylę!
—Kojomis, kojomis meskime, tegul ten

—E-e, nelenda niekšas, skylė permaža.
Draugas Andrejič jau neturėjo sąmonės.
—Nu, velnias su juom, vilkim atgal, ra

sime didesnę skylę! Atnešė pusiau gyvą 
jį atgal į karcerį, trenkė ant akmeninių 
grindų ir nuėjo pranešti komandantui...

Ir taip Andrejič ir Sergėjus abu gulėjo 
kaip negyvi, bet dar nemirę,—jaunas Ser
gejus, nežinantis d'ar tikrai ar yra dievas 
ar ne, bet nuėjęs kovoti prieš piktą; ir An- 
drejičius, pirmininkas gubernijos Sovieto, 

į senas kovotojas.

Liepos 13 d. įvyko S.L.A. 
198 kuopos'.susirinkimas. Ap
svarsčius kai kuriuos dalykus, 
delegatai išdavė raportą iš S. 
L.A. seimo.*■

Reikia priminti, kad mūsų 
kuopoj renkant delegatus į sei
mą, apgavingu būdu pakliuvo 
ir vienas soęialistas, o trys bu
vo išrinkti pažangieji. Kada 
pažangieji delegatai išdavė ra
portą, tai ir socialistas pradė
jo duoti savo raštišką rapor
tą. Jis tuojaus pasigyrė, kad 
prezidentas Gegužis pašaukęs 
komunistų draugus juodukus 
policistus ir juos išmetęs iš sei-įminimą.

ls Naujosios L. D. S. A. 144 
Kuopos Darbuotes

Liepos 16 d. įvyko iš eilės 
antras Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimo Amerikoje 144 
kuopos visuotinas susirinkimas, 
i kurį atsilankė dar kelibs nau
jos1 draugės ir įstojo į mūsų 
kuopą. Apart kitko, išrinkom- 
pertvarkėm kuopai valdybą. 
Valdybon įėjo šios draugės: 
organizatore -— E. Dabravols- 
kienė, 706 Richmond St.; pro
tokolų sekretore—M. Ledienė, 
633 Queen St. VV/.; iždininke 
—A. Bimbienė, 143 Manning 
Ave.; fin. sekretore—P. Mali
nauskienė, 133 Bellwood Ave. 
ir knygininke-—J. Kevežienė, 
157 Gorevale St. Antrašus pa
duodu, kad norėdamos drau
gės iš J. Valstijų arba Kana
dos kreiptis į mūsų kuopą, ži
notų . kiekvienos įeinanačios 
valdybon draugės antrašą.

' Taipgi nutarėm surengti 
pikniką ant trečios dienos rug; 
pjūčio, visiems Toronto ir a- 
pielinkės lietuviams gerai ži
nomoj vietoj-—Westone, ant 
drg. Masio farmos. Pradžia 
pirmą valandą po pietų. Tad 
draugai ir draugės, esate kvie
čiami atsilankyti į mūsų pik
niką ir pamatyti pirmą į kele
tą metų surengtą Toronto mo
tery ir mergaičių labai įvai
rų, ant šviežio oro, pasilinks-

Bell Phone, Poplar 7545 ’

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

KAIP TIK IR LAU
Kada ėmiausi plui 

kritikai A.L.D.L.D. aps 
raštininkų del jų apšilę 
taip ir žinojau išanksto 
tas nepatiks mūsų drau 
ir kaipgi patiks.

ijkai “L.” No. 170 jau 
liepė drg. A. Matuleviči 

Apskričio raštininkas. 
Mrg.;A. M; pas juos viski 
rai._ ■ Taip, drauge, gal 
jūs esate sužiūrėję savo 
pas, bet tas jus nepab 
del neatsakymo Centro 
lunkui, kuopos gerame i 
stovyje, jūsų pareiga bu 
yrą apie tai centrą inforn 
Tylėjimas, tai kaip’tik ne 
mas centrui žinių, kaip ti 
paisymas centro reikalą 
o taip neturi būti, centrai 
žinoti, kas veikiama ku< 
ir apskričiuose, ir apski 
negali būti kokios tai n 
gulmingos parapijos, kurk 
ri, tai teikia žinias, nori 
ne.

Antra, drg. A. M. blog^ 
protį turite: vieton k a 
apie dalykus, tuojaus jieJ 
«iriekabių, ir tą darotp til 

am, kad nukreipus A.L 
D. narių atydą nuo p 
klausimo. Pirma, man 
metate, kad aš rašęs nuo 
sies.”

Argi tai nuo “ausies” i 
mas, kada net po kelių 
Bečio reikalavimų atsiliepi 
du apskričiai ? Argi tai 
tuTime tylėti tam, kad 1 
kurių apskričių sekretorių 
sileidimą ir nepaisymą pi 
pus? Ne, ir daugel kartų 
Jeigu jūs, draugai, nepai 
Centro sekretoriaus reikal 
mo, tai būsite priversti pai 
kuopų narių ir nariai per 1 

"pth suras savo valdininkus 
!►’ Tolinus, drg. A. M., kad 
kreipus atydą, daro ant nu 
puolimą, kur sako: “Mes 
sigiriame taip, kaip drg. 
lomskas padarė, kuomet vi 
kuopą Trentone jie tik sus 
rino (mano pabraukta—D 
Š.) ir visuomet, kada r 

tai rašydavo, kad naują k 
pą suorganizavo, kuomet 
renybėje tik ją sutvirtino 
per parengimą prirašė p 
naujų narių.”

Štai čia ir yra tikras pax 
dis rašymo nuo ausies, 
ma, niekur citatomis d. A. 
nenurodo, kur aš gyriausi, 
suorganizavau Trentone na 
kuopą, ir tą nenurodys, 
niekad taip nebuvo rašyta.

Antra, pagal drg. A. M. 
• rodo, kad ištiesų Trentone 
vo kuopa, lik silpnoka, ir i 
ją tik sustiprinome. Tikre 
beje Trentone per kelis m« 
jau negyvavo A.L.D.L.D. k 
pa, ir čia nebuvo kas stipri 
geras drauge Matuleviči 
čia buvo tik du drg. J. 1 
kočka ir Yakštonis paviei

Pažangius Darbininkus
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Sergėjus buvo r Amus. Jis žingsniavo ! 
greta su Andrejičiu, laikydamasis jam už 
rankos, taip kaip mažas eidamas į bažnyčią 
laikydavos už tėvo rankos. Ir taip jis ėjo 

■iki pat kapo vietos. Kada jie artinosi prie 
pamiškės, jis pasakė:

—Taip, dėduli, aš dabar manau, kad die
vo ištikro visai nėra. Nuėjau aš su bolše
vikais prieš blogą kovoti, kad geras vieš
patautų ant žemės, ir štai mane užmušti 
varo. Kodėl gi taip?

—Taip, mielas mano, taip reikia, buržua
zija visados taip padaro su savo klasiniais 

1 priešais.
Ant vietos prie duobelių jau dabar su

rišdavo rankas užpakalyj; po to, kaip pa
bėgo Aleksiejus Petruchinas, baltieji bijo
josi bėgimų. Pirmas iš eilės pastatytas 
Andrejič, o paskutinis Sergėjus.

—Aš noriu greta su Andrejičiu,—pasi
prašė Sergėjus.

—Stovėk kur pastatėme. Argi ne vistiek 
pat kur padvėsi ?!

Sergėjus labai supyko už tai. Kovalev, 
geriausias baltųjų šaulys, priėjo prie oficie- 
riaus:

—Ponas oficieriau, į galvą taikyti ar į 
krūtinę?

Oficierius pažiūrėjo į kareivį, pakrutino| 
lūpas, pamąstė ir paklausė:

—O į akį ar pataikysi?
—-Pataikysiu, — pamieravęs akių žvilgs- • 

niu tarė Kovalev.
—Taikyk į akį!
Oficierius vėl pamąstė ir prakošė: — I 

Duok man, aš patsai. ,
(Tąsa bus)

Ar jau esate eilėse tų, kurie kovoja organizacijoj 
už eilinių narių teises,—ar prisidėjote aukomis prie 
tos kovos ?

Gegužis ir Ko. SLA. seime pasišaukė policiją prieš 
teisėtai pažangiųjų narių išrinktus delegatus, sumu
šė ir išmetė iš svetainės už jų darbininkiškus įsitiki
nimus. Ar jūs pritariate tam?

Nė vienas darbininkas negali pritarti tokiam pasi
nio jim ui gegužinių. Kiekvienas kuom nors turi pri
sidėti prie kovos atmušimui tų reakcinių žygių.

Gegužiniai, su pagelba grigaitinių, pasimojo orga
nizaciją suskaldyti ir pavergti savos klikos reika
lams. To pravedimui jų agentai kviečia policiją į 
kuopų susirinkimus ir tuomi mėgina uždaryti burną 
Susiprątusiems nariams.

Tą viską atmušti—pagelbėti nariams atsiginti nuo 
tų uzurpatorių, yra užvesta bylos teismuose. Kiek
vieno sąžiningo žmogaus pareiga yra paremti šią ko
vą aukomis. Aukaukit po kiek kas išgalit. Rinkit 
aukas kiekvienoj sueigoj. ‘Jeigu jūs dar iki šiol ne- 
aukavot, tai aukaukit dabar ir raginkit kitus, kad 
aukautų. Mes turim suglausti savo jėgas prieš tą 
reakcionierių kliką ir kovoti organizuotai, bendrai. 
Tų visų bylų laimėjimas daug priklauso nuo sukėli
mo fondo.

SLA. 36-tas Seimas, laikytas Meldažio svetainėj, 
nutarė ginti Susivienijimą ir tam tikslui įsakė išrink
tai Pild. Tarybai įsteigti Gynimo Fondą. Susivieni
jimo Gynimo Fondas jau veikia. Jo valdyba yra se
kama:

J. V. MILIUS, pirminįnkas,
A. YURIS, sekretorius,
J. K. ŠARKIUNAS, iždininkas.

Čekius ir money orderius išrašykite iždininko var
du, o laiškus siųskite sekretoriui: A. Yuris, 4401 S. 
St. Louis Ave., Chicago, Ill.

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 
“pahąį. Mariją,” etc. Be to, surašyta visa eilė įvai
rių net/ švenčiausių relikvijų, kuriomis “žmonės gy
doma,”’Stebūklai 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.

. Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

Šiais metais VI Apski 
ten kuopą a/gaivino arba, 
tais žoi ais, suorganizavo 
aš Xfic tai pranešiau drg.

seikai, kuris buvo A.L.F 
D. Centro pirm. Drg. L. F 
seika apie tą mano praneši 
“L.” No. 58 sakė: “Drg. D. 
Jomskas man praneša, kad 
teratūros Draugijos šeštas i 
skritis labai gerai darbuoj 
Trenton, N. .J., iau atgaivi

šešių nariu ...”
Argi tai čia mancy j 

rimas? Nieko panagaus 
čia Pruseikai rašyjsįa^as 
kiau, kad aš atgaivinau 
tvėriau, bet kad šeštai Aps 
tis, aš matau ne save, bet 
ganizaciją darbuojantis; an 
jau čia pat nurodyta, kad k 
pa atgaivinta.

O savo oficialiame pi an 
me per “L.’ ’ 
apie Trentoną 
“Žmonių buvo daug, 
A.L.D.L.D. kuopa, 
draugai daugiausiai 
bavo—-K., M arti n k us 
tonis.”

Na, tai kur čia vėl 
vęs išsigynimas? Aš 
užsitarnautą
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SHENANDOAH, PA St.EKIU
toriai malones pagamint pilną [raportavo, kad piknikas jVyks 
raportą už pirmąjį pusmetį šių rugpjūčio 3 d., Rattling Run

Lietuvius 255

In-

228

pa- NEWARK, N. J
7o45 1

tu

144
300

u surink- 
irikėlė iš 
į lavonai 
iriant, ši 
rbininkui

Ze-
Ja-

48th
III.;

no
tai

D. 
klausimo.

A. L. D. L. D. DVYLIKTO 
APSKRIČIO REIKALUOSE

>ime po 
prisius 
Būkite 

lis.

“ausies” rašy- 
po kelių drg

ixth Street
ON, MASS.

Ąve., Brentwood, Pitts- 

K. Sliekienė, 3121 EI- 
Brentwood, Pittsburgh, 

Miliauskas, 626 Wood- 
McKees Rocks, Pa.

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Ashley St. 
Staugaitis, 
antrą ket- 
Labor Ly- 

Hartford,

Pusmetinė A. L. 
Dvylikto Apskričio 
ei j a įvyks 24 d.

garbės yra tiek

St.
121

į nių
Kuopų finansų sekre-!sie*

Iždo 
St.

nuo paties 
man pri

rašęs nuo “au-

ti kiekvienoje 
tuvių krautuvė- 
saldainių, deš- 

dengvicų, kum- 
:ų, trejankų ir

yra visi 
ir šaltas
mam

St., J. Krakauskas,

Rašt. J. Kentrus, 201 E.
Ave., Roselle Park, N. J.

Pirm.
Avė.

Vice-pirm. J. Birštonas, 2739 Carson Finansų sekr. J. Urbonas, 1723 Jane 
Avė.

Prjsirengkite Visi

Rugpjūčio 3 d. netoli,

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm._ B. Budris, 415 Franklin
S. Pinkevičius,

B. Barkauskis,

Liepos 18 d. Lyros Choras
Iš svarbes-

tarimų reikia pažymėti | UET^SCNU n^uujcrERŲ dr-ja 
: pikniko rengimo Komisija

Carolina Ave.
:ity, N. J.
nuo Boardwalk)

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

J. Liubartas, 4177 Ashland Iždininkas J. 
j ward Ave.,

St., S. S. Pittsburgh, Pa.

Miestas

Antradien., Liepos 29, 1930 EXISV® Puslapis Pėnfito

r v; s us
NDEKTAKER

>ja namimiluM 
intip.i rferiaoaio Sf.-

kainą, noliOdiaaO 
a mane. P»8 mane 
vi.«>kiQ kapinių kao- 
už icmn kainų.

rnon Street

ina Ii Maliavoja 
jm įjaveikslus 

z
iikyfeną dieną ir 
(f iki 5 po pietų.

VALINČIUS 
icncorn Bldg. 
>quare 
KR E

imulkme- 
ija ir vi- 
apie pa- 

j, Santos 
eilė įvai- 
onės gy-

brošiūrą

A. L. D. L. D. ŽINIOS

Kada ėmiausi plunksnos 
kritikai A.L.D.L.D. apskričių 
raštininkų del jų apsileidimo, 
taip ir žinojau išanksto, kad 
tas nepatiks mūsų draugams, 
ir kaipgi patiks.

Štai “L.” No. 170 jau atsi
liepė drg. A. Matulevičius, II 
Apskričio raštininkas. Pagal 
nrg. A. M., pas juos viskas ge
rai. Taip, drauge, gal būti 
jūs esate sužiūrėję savo kuo
pas, bet tas jus nepateisina^ 
del neatsakymo ’ Centro rašti
ninkui, kuopos gerame ar ne 
stovyje, jūsų pareiga buvo ir 
yra apie tai centrą informuoti. 
Tylėjimas, tai kaip’tik neteiki- 
mas centrui žinių, kaip tik ne
paisymas centro reikalavimo, 
o taip neturi būti, centras turi 
žinoti, kas veikiama kuopose 
ir apskričiuose, ir apskričiai 
negali būti kokios tai nepri- 
gulmingos parapijos, kurie 
ri, tai teikia žinias, nori, 
ne.

Antra, drg. A. M. blogą 
protį turite: vieton kalbėti

(Trentono) draugams, dar rei
kėjo pridėti ir drg. J. Viskoč- 
ką, nes jis tikrai daugiausiai 
ten dirbo, bet tais laikais bu- 
vo^tokis reikalas, del kurio 
patsai drg. J. Viskočka prašė 
apie jį spaudon nerašyti, nes 
tas gali pakenkt tam tikram 
darbui.

Kada Trentone kuopa, po 
kelių metų jos ten nebuvimo, 
atsigaivind, tikrai nežinojau, 
ar tai bus senas jos numeris 
ar naujas, ir buvo galima va
dinti ir atgaivinimu ir suorga
nizavimu, bet tik jau ne su
stiprinimu, kaip drg. M. rašo. 
O kas svarbiausia, kad aš nie
kur tą atgaivinimą kuopos sau 
nesisavinau, ir drg. Mat. pri
metimas, tai paties iš piršto 
laužtas, o Ibužia todėl, kam 
kritikavau apskričių sekreto
rius už apsileidimą ir jų tarpe 
teko drg. Matulevičiui.

Drauge, aš jums girtis ne
pavydžiu,
daug, kad jos visiems teks, kas 
dirba ir man jos negaila, bet 
jūs savo išsiteisinimais tokiais, 
kaip kąd “L.” No. 170, ne tik

apie dalykus, tuojaus jieškote [nerodote pavyzdį, kaip reikia 
priekabių, ir tą darote tiksliai taisyti klaidas, bet kaip tik 
Tam, kad nukreipus A.L.D.L.

narių atydą
Pirma, 

metate, kad aš 
sies.”

Argi tai nuo 
mas, kada net 
Bečio reikalavimų atsiliepė tik i 
du apskričiai? Argi tai mes 
turime tylėti tam, kad kaip! 
kurių apskričių sekretorių ap-; 
sileidimą ir nepaisymą paslė-; 
pus? Ne, ir daugel kartų ne!! 
Jeigu jūs, draugai, nepaisote. 
Centro sekretoriaus reikalavi-1 
mo, tai būsite priversti paisyti 
kuopų narių ir nariai per kuo-, 
pas suras savo valdininkus. j I

> Toliaus, drg. A. M., kad nu
kreipus atydą, daro ant manęs t 
puolimą, kur sako: “Mes ne
sigiriame taip, kaip drg. šo
lomskas padarė, kuomet vieną 
kuopą Trentone jie tik sustip-. 
rino (mano pabraukta—D.M.5
Š.) ir visuomet, kada rašė,: 

tai rašydavo, kad naują kuo-1 
pa suorganizavo, kuomet tik
renybėje tik ją sutvirtino ir 
per parengimą prirašė porą 
naujų narių.”

štai čia ir yra tikras pavyz- 
dis rašymo nuo ausies. Pir
ma, niekur citatomis d. A. M. 
nenurodo, kur aš gyriausi, kad 
suorganizavau Trentone naują 
kuopą, ir tą nenurodys, nes 
niekad taip nebuvo rašyta.

Antra, pagal drg. A. M. at
rodo, kad ištiesų Trentone bu
vo kuopa, tik silpnoka, ir mes' 
ją tik sustiprinome. Tikreny
bėje Trentone per kelis metus1 
jau negyvavo A.L.D.L.D. kuo
pa, ir Čia nebuvo kas stiprinti, Į 
geras drauge Matulevičiau;, 
čia buvo tik du drg. J. Vis
kočka ir Yakštonis 
A.L.D.L.D. nariai.

Šiais metais VI 
ten kuopą atgaivino 
tais žodžiais, suorganizavo, ir 
aš apie tai pranešiau drg. L. 
Pruseikai, kuris buvo A.L.D.L. 
D. Centro pirm. Drg. L. Pru- 
seika apie tą mano pranešimą 
“L.” No. 58 sakė: “Drg. D. šo
lomskas man praneša, kad Li-

♦ teratūros Draugijos šeštas Ap
skritis labai gerai darbuojasi. 
Trenton, N. J., jau atgaivinta 
A.L.D.L.D. kuopa, šiuo tarpu 
iš šešių narių...”

Argi tai čia mano pasigy
rimas? Nieko panašaus, aš ir 
čia Pruseikai rašydamas nesa
kiau, kad aš atgaivinau ar su
tvėriau, bet kad šeštas Apskri
tis,- aš matau ne save, bet or
ganizaciją darbuojantis; antra, 
jau Čia pat nurodyta, kad kuo
pa atgaivinta.

O savo oficialiame praneši
me per “L.’ ’ No. 70 rašiau 
apie Trentoną sekamai-: 
“žmonių buvo daug, 
A.L.D.L.D. kuopa, 
draugai daugiausiai 
bavo—K.. Martinkus 
tonis.”

Na, tai kur čia vėl 
vęs išsigyrimas ? AŠ 
užsitarnauta garbi

pavieniai

Apskritis 
arba, ki-

susitv£rė;
Vietos 

pasidar- 
ir Jakš-

mano sa- 
atiduodu 

vietos

syti atsakymus su “aidobhz- 
mo” taktika, o nepajėgia pa
rašyti centrui informacijas, pri
versti pildyti organizacijos pa
reigas arba pasitraukti iš vie
tų.

naudai. Mes žinome, kad 
“Laisvės” vajus artinasi. Kaip 
kiekvieni metai, taip ir šiemet 
vajininkams skiriamos dova
nos. Šiemet dovanas pasiža
dėjo duoti A. L. D. L. D. Ant
ras Apskritys. Todėl nuo šio 
parengimo pelnas ir bus ski
riamas dovanų suteikimui. Tai
gi visų mūsų pareiga paremti 
ši išvažiavimą.

Išvažiavimas įvyks ant Po
cahontas Ave., Hillside, N. 
Pradžia 11 vai. ryte.

Vienas Rengėjų.

konferen- 
rugpjūčio,

Wilkes-Barre, Pa. Kuopos ma
lonės išrinkti delegatus sekan
čiuose susirinkimuose, o jei 
būtų vėlu; tai reikėtų sušaukt 
specialį susirinkimą tam tiks
lui. Taipgi svarbu, kad kuo
pos, kurios dar neužsimokėjo Į 
j centrą mokestis, pasistengtų |lajks susirinkijna. 
būtinai pasiųst mokestis arba 
dalyvaujant konferencijoj pri
duot.

metų ir prisiusi apskričio sek- Parke; 
retorini arba priduot konfe- vai. 
rencijoj.

Konferencijos vieta bus vė
liau pranešta “Laisvėje.”

Geo. M. Stanionis, 
Susinėsimų Rašt.

1256 Diamond Ave., Scranton,

priešingai rodote tą tendenci
ją, kuri kaip tik yra žalinga 
darbininkų judėjimui ir kaip 
nereikia klaidas “taisyti.”

Dai' kartą pakartoju, kad
A.L.D.L.D. kiekvieno nario 
kuopoje yra pareiga kelti 
klausimus ir savo apskričių 
viršininkus priversti teikti ži- važiavimą, nuo kurio visas pel 
nias cęntrui, o kurie vėlina ra

todėl, 
ne tik vietos, bet ir apielinkių i 
lietuviai darbininkai, ypatin- j 
gai “Laisvės” skaitytojai, turi 
prisirengti. Mat, tą dieną A. 
L. D. L. D. 5 kuopa, bendrai 
su Antru Apskričiu, rengia iš-

Draugijų Adresai, Kurios, 
Turi “Laisvę” už Organą

Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendale 
St.

Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St.
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon 

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

Ave.
Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton 

St.
Iždo Globėjai

Melrose St.
S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames 
St. Visi Montello, Mass. 
Susirinkimus laiko pirmų tevedą

kiekvieno menesio.

Vice-Pirm. K. Juška, 325—4th Avė. 
Protokolų Sekr. A. Trepkus, 349— 

10th St. '
Sekr. K. Shimkus, 185—86th St.
M. Milienė, 502—4th Avė.

Visi Moline, UI.
Globėjai: J. Julius, Box, 

and 5th Avė., Moline,
M. Junaitis, 215—17th Ave., East 
Moline, III.; Maršalka J. Kairia, 

2435—33rd St., Moline, III.

Fin.
'Ižd.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. 

Vice Pirmininkas A. Bočis, 
68 W. 10 

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

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
625 Boulevard 

Iždininkas F. Lukaitis,
' 330 Broadway

1 Iždo Globėjas V. VaclaviČius,
20 E. 22nd St.

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

Maršalka L. Rimša,
. , < ■ 167 W. 20 St.

Nutarimų raštininkas V. J. Gerai.- 
tauskas, 1946 Sharon Ave.

Turtų rašt. J. Overaitis, 4689 Bran
don Ave.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton
Ave.
Guntariene.

Iždo globėjai: E. Vegelien3 ir O.
Draugijos susirinkimai atsibūna 

kas ketvirtą nedeldienį kiekvieno 
mėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St. 
ir Dix Avė., 3 vai. po pietų.

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. GiraiČiūte, 431 Sum

mit -St.
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St., 
Susirinkimai atsibūna kas 
vergą kiekvieno mėnesio, 
ceum, 29 Lawrence St., 
Conn., 7:30 vai. vakare.

programa prasidės 3 
po pietų; dainuos Lyros 

Choras, bus duetų ir solistų.
Lyros Choras gavo pakvieti

mą dainuoti A. L. D. L. D. De
vinto Apskričio ir L. D. S. A 
šešto Rajono išvažiavime rug
pjūčio 15 d., Lake Side. Nu
tarė dalyvauti programoj.

Iš iždo aukojo $5 “Daily 
Workeriui,” kad pagelbėjus 
Centro Biurui vykdyt gyveni
mai! Meno Sąjungos suvažiavi
mo tarimą—sukelt $300 para
mai “Daily Workerio.”

S. V. Ramutis.

Valdybos Adresai:
Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn

er Ave.
Vice-Pirm. A. Kareckas, 730 Na

son St., N .W .
Nutarimų Rašt .K .Rasikas, R. R. 9, 
Box 117

Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk
er Ave .

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

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

Trustisai: I. Medustavičius, F. 
gupis, T. Rasikas, A. Lujus, A. 
saitis.

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

Sales Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St.

Salės Parandavotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą utarninką,

Vice-Pirm.
Clark PI.

Prot. Rašt.
Pine St.

Fin. Rašt. A. Grigutis, 2122 
galls Ave., Linden, N. J.

Iždininkas V. Paulauskas, 
Clark PI.

Iždo Globėjai: D. Kalnetienė,
S. Park ~ - - -
First St.

Organo
Westfield

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad
way.

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

MOTERŲ, PAŠELPINfi DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniuliene, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagalbininkė O. 
Turskienę, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininke T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininke K. čereŠkienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

Paryžius.—Franci jos pre-[savam name, 1057-63 Hamilton Ave. 
imjeras sakė prakalbą (pe-|-----------------------------------

[reitą sekmadienį) Nancy 1 teisybės mylėtojų vyrų ir 
j mieste, kurioje jis prašė [ moterų draugystė, molini-; 
[balsuotojų stovėti su jo vai- „ .. , .. . J £ . •’ 1 Vaidyba 1930 Metams

nas bus skiriamas “Laisvės” Įdzia 11 kovoti su socializmu, j pif-m. A. Matusevičia, 1003—25th St.

PITTSBURGH O IR APIELINKfiS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

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

3121 Elroy 
burgh, Pa.

Sekretorė A. 
roy Ave., 
Pa.

I

Kaa isbandet perdėjimus

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
“Ateinanti įvykiai 

meta savo 
šmėklas prišakin

j užsirūkyki f Lucky

Būk blaivus—būk blaivus visiems daly
kams, net ir rūkydamas. Venk tos ateities 
šmėklos*, išvengdamas perdėjimų, jei 
nori išlaikyti tą moderniška*, visada 
jauną figūrą. “Jų, vietoj—užsirūkyk 
Lucky”.

Lucky Strike, puikiausi 
cigaretai, kokius jus ka
da rūkei, pagaminti iš 
puikiausių tabakų Derli
aus— “ JIE SPRAGIN
TI”. Lucky Strike turi 
extra, slaptą šildimo pro
cesą. Visi žino kad žiluma 
valo ir taip sako 20,679 
daktarų kad Luckies ma
žiau erzina jūsų gerklę.

“It’s toasted
Justi Gerklės, Apsauga—Pries knitėjimus—pries kosulį

___C. _______  ,__________, ■ . • Z‘1 ■. ! . /’ , - .

UŽSUK — Lucky 
Strike Šokių Orchestrą 
kas ketvirtadienį ir še
štadieni vakarais, N. 

B. C. tinklą.

♦Jungtinių Valstijų viešosios sveikatos 1923 m. raporte, 38 knygoj, 1271 puslapy randam sekanti: "Tarpe žemų vyrų, žemesnių 5 pėdų 
7 colių, 20% svorio perviršius padidina mirtingumą 30%, virš normalio. 40% svorio perviršius mirtingumą pakelia 80%.” Mes ne- 
tvirtinom, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai jau sau perdaug 
gerumų išbandėt,x"jų vietoj—užsirflkykit Lucky”. Tuo jūs ;švengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svori ir, išvengdami perdėjimų, 
išsilaikyslt modernišką, gražią figūrą. ' • • . <

© 1930, The American Tobacco Co., Mira.

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

i ! » * • • - •’ *

buvo 271 Berry St. Dabąy-mano antrašas:

2220 Avenue J
DR. H. MENDLOWITZ

Brooklyn, N. Y.
Tel: Midwood 6261

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

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

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuoki!:

Visi rankomis pa-

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogabs priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

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

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampu Clermont Avenue) 
MASPETH, L. I„ N. Y. 
Telephone, Juniper 1796

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurĮ malonėkit 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartotL

Vardas

No. -Street or Arenuo

State-----



cl a rb da

SUSIRINKIMAI

ir

DARBĄ ATLIEKA

REIKALAVIMAI

Telephone: Stagg 440>

NOTARY PUBLIC

Telephone, Greenpoint 2320

pradėjo 
overko-

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Mr.
near
Tel.,

GRAB ORIUS 
(UNDERTAKER)

dirbtuvė 
gana di- 
suėme į 
labai di-

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

prie 20 
apšildomo, 

atlyginimą, 
prie 6 šei- 
Kreipkitės

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

be šilumos.
Ernstoff, 1319 Lincoln 
Utica Ave., Brooklyn, 
Hardingway 6712.

(176-178)

darbo mokestis, 
šiandie 
dirbti ir 
žmonių 
dirbtuvė

54 Skyriaus 
Oficialis Korespondentas.

(Pabaiga rytoj)

ii* apie ją sunku 
ir pats jo biznio 
nusenęs.

J. Buivydas, 
A. C. W. of A.

REIKALINGAS janitorius 
šeimynų namo, štymu

Gaus 3 kambarius ir 
Taipgi reikia janitoriaus 
mynų namo, 
tuojau. 
Place,

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saldainių krautuve 

vietoje, kur galima daryti gerą 
pragyvenimą. Parduoda iš priežas
ties—savininkas apleidžia miestą. 
116 Nostrand Ave., Brooklyn, N.Y.

(175-180)

MALONAUS PASIMATYMO

nos sudaro už biznį kainą ma
žiausiai $45,000. Dabar dhr- 
bo turi gana daug, tik “ran
kos nesutaisytos”; bet Biržie
tis sako, kad ir toji “spraga”

NEPAPRASTAS KRIAUČIŲ K LIU
KO MITINGAS

Nepaprastas Kriaučių Kliubo mi- 
i tingas Įvyks ketvirtadieni, 31 d. lie
pos, 11-27 Arion PI., 7:30 vai. vaka
re. Visi dalyvaukite, nes bus svarsto
mas klausimas kas link pinigų sko
linimo. Pirm. F. Vaitukaitis.

(177-9)

VIETOS ŽINIOS

bosi-

Yor- !

SPORTAS

re

ikiėjo . vidutiniškai,

sa

Ri

nės išvien su kontraktoriais.

Tel., 0783 Stagg

IR

Ties Long Island 
užsidegė didokas

perdaug ilsėjosi 
o žmonės ant jo

KAIP POŽĖLA PRALOŠĖ 
LONDOS’UI

raštinėje 
Vienybės Lygos, 

St., New Yorke, 
slaugių (norsių), 
mechanikų-darbi-

arba populiariu ekspre
siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba

NORTH GERMAN
LLOYD

57 B’way, New York.

5 DIENOS ANT VANDENYNO
PER CHERBOURG — 

6 PER BREMEN 
keliauj'ant iš Lietuvos jr į

LIETUVĄ
Greičiausiais garlaiviais

Puslapis Sestas

Darbininku Susirinkimas
Už 1 Rugp. Demonstraciją

Virš 250 darbininkų ir dar
bininkiškų jaunuolių susirinko 
į Jaunųjų Pionierių mitingą, 
atvirame ore, East 5th St. ir 
Brighton Beach Ave. Kuomet 
pionierius kalbėtojas užklau
sė, ar jie dalyvaus Pirmosios 
Rugpjūčio demonstracijoj, rug- 

., 5 vai. po pietų, 
Union Square aikštėje, New 
Yortke, susirinkusieji skardžiai 
sušuko : “Taip! Mes ten 
me!”

Medikaliai Darbininkai ir 
Tarnautojai Organizuojąs 

šeštadienį turėjo susirinki 
mą labiausiai išnaudojami me 
dikaliai darbininkai, 

' Darbo Unijų
13 W. 17th 
Suėjo būrys 
dentisterijos
ninku, akinių pririnkėjų, vais 
tinių tarnautojų ir kt. Visi pjflčio 1 d. 
kalbėjo apie bloginamas saly-1 Union p 
gas, apie ilginamas darbo va
landas, skubinimą, bosų na- 
chališkumą, iš darbo atleidinė
jimus. Slaugės priminė ir apie 
blogą joms maistą ligoninėse. 
Kaipo to pavyzdį, nurodė, jog 
pirm kelių dienų vienoje ligo
ninėje smarkiai apsirgo 
slaugės ir 4 tarnautojai, 
supuvusios mėsos, 
išėdos mėsos, kurią 
ir kiti ligoninės ponai 
dvi dienas pirm to. 
ėdu paskui pagamino 
slaugėms ir kitiems 
niems tarnautojams. Ižiavimas.

Susirinkusiems medikaliamsi r :30 Val. Sąryšio pirminin- 
darbininkams buvo trumpai j<as a. Matulis perstato Lyros 
perstatyta svarbiausi dėsniai 
parbo Unijų Vienybės Lygos ir 
pravesta mintis apie būtiną 
reikalą susiorganizuot Į kairią
ją uniją visiems tos rūšies dar
bininkams.

Visi tuom susiinteresavę medi
kaliai darbininkai turi kreiptis 
į sekretorių šiuo adresu: 1271 
—55th St., Brooklyn, N. Y.

■ Iš Sąryšio Išvažiavimo
' Sekmadienį, 27 d. liepos, 

36 i Forest Parke, įvyko D. N. Y. 
nuo Darbininkiškų Organizacijų 

Tai buvo Sąryšio išvažiavimas. Kadan- 
daktaraiigi diena buvo daili, tai žmo- 

valgė :njŲ prisirinko pusėtinai. Ša
tų iš- jįa Sąryšio išvažiavimo buvo 

saladą’ iMaspetho S. L. A. kuopos ir 
žemes- namo ar kliubo bendras išva-

i Chorą iš Maspetho, kuris su
dainavo tris daineles, kurios 
išėjo puikiai, po vadovyste drg- 
H. Betikevičiūtės. Drg. Kra
sauskas pasakė tinkamą pra
kalba apie dievo tarnus kuni- 

igus ir jų biznį po priedanga 
[tain vadinamo dievo, ir susi- 
I rinkusieji klausėsi su atyda. 
Reikia prisiminti, kad tęsiantis 

.Sdryšio programai fašistinis 
elementas šalia Sąryšio išva
žiavimo pradėjo armonika 

įgroti ir jų moterėlės šokti. Ta- 
iČiaus pamatę, kad niekas į 

ke"gird«t'iš!Londono''prakal-|Juos nekreipia atydos ir visi 
ba Anglijos fiziko ir “spiritis-isuS’? klausosi prakalbų, per
to” Sir Oliver Lodge’io. Jo kai- 
bos branduolys tame, kad Faš;stŲ Prakalbos 
šiandieninis pasaulis einąs vėl-1 
niop; viena, atskiros kapitalis
tinės šalys varinėja griežtas 
varžytines, kurios veda prie 
naujų karų; o kita, tai visur 
pastebimi darbininkų neramu
mai prieš ligšiolinius jų ponus. 
Reikią, sako, kokios tarptauti
nės spėkos, kuri “prižiūrėtų 
tvarką”; Sir Oliver Lodge’io 
supratimu, Amerika geriausiai 
tiktų į vietą tokio “tarptauti
nio policmano.”

Ta rekomendacija yra pri
pažinimas, jog Jungtinės Val
stijos' šiandie yra pirmaujanti 
kontr-revoliucinė spėka visame 
pasaulyje.

Amerika Peršama j 
Pasaulio Policmanus

Sekmadienį buvo New

LAISVE Antradien., Liepos 29, $3

L. A. suskaldyme; o kuomet 
Vitaitis savo kalboje bandė 
pašiepti drg. Siurbą ir norėda
mas turėti užuojautą susirin
kusiųjų tarpe, kurios jisai ne
gavo, tai drg. Siurba išdėstė, 
kodėl jį išmetė iš S. L. A. Taip 
pat prirodė jų eikvojimą turto 
bereikalingiems tikslams.

Antras kalbėjo drg. Buknys. 
Jisai pasakė, kad S. L. A. po
nai visuomet giriasi milionu 
dolerių, bet, kalbėtojas sako, 
kad jisai atbejoja, ar yra ta
sai milionas dolerių, ir jūs, S. 
L. A. nariai, jeigu norite ištir
ti ir knygas vedamas S. L. A. 
viršininkų peržiūrėti, tai abe
jotina, ar tie. ponai jums, eili
niams nariams, leis tai daryti, 
ir gali būt taip, kaip Chicagos 
seime, kur už teisingą reikala
vimą vieno nario į mandatų 
komisiją pašaukė policiją ir su 
buožės pagelba išmušė, išmėtė 
tuos delegatus, kurie tokį rei
kalavimą statė; ir gali būt, 
kad tiems nariams tas pats at
sitiktų, kurie reikalautų per
žiūrėjimo knygų centre.

Jisai parodė, kad didžiausi 
vagys, sukčiai, tai yra tauti
ninkai su “socialistais,” pri
mindamas iš praeities A. P. L. 
A., kuomet ten šeimininkavo 
Mažiukna, Varašius ir Alek- 
sis, kurie nukniaukė 14,000 
dolerių, ii- tik kuomet jie liko
si išvyti, tai ši organizacija 
pradėjo augti, kaip turtu, taip 
ir narių skaičiumi. Priminė ir 
Bagočiaus šmugelį S. L. A., 
taip pat Dėdyno, ir užklausė 
susirinkusiųjų : Tai argi gali
ma pasitikėti tokioms ypa- 
toms, kurių rankos taip nešva
rios ?

Abiejų kalbėtojų kalbas 
publika palydėjo delnų ploji
mu ir buvo susirinkę veik visi 
pasiklausyti, ir progresyvių 
pusei reiškė pritarimą.

Gi Vitaitis gavo gerą lek
ciją ir jisai jos 
greit pamiršti, 
kad su melu toli jis nenueis.

Dz. Rep.

pilvą iš visos jėgos savo gal
va. Daugiau Požėlai nieko ir 
nereikėjo; taip jis ir pralošė į 
1 valandą ir 10 minučių.

Nors Požėla pralošė, bet jis 
gavo karščiausių sveikinimų iiš 
publikos. Tai dar pirmą kar
tą jam teko čia pralošti.

O prieš Londosą publika 
baisiai 
laidė Į 
daiktus, 
ant 
dos

rėkė ir kaukė;
jj popieras ir

kurių primetė tiek! Dumblis 
platformos, kad 

vos išlipo per jų krūvas
J. C. Norkus.

Aido Choro Susirinkimas
Antradieni, 29 d. liepos, 

bus Aido Choro susirinkimas 
“Laisvės” svetainėj, 8-tą vai. 
vakare. Kiekvieno dainininko 
ir dainininkės ?pareiga daly
vauti šiame svarbiame susirin
kime. Kode! jis bus svarbus? 
Todėl, kad turime labai svar
bių reikalų aptarti delei choro 
gerovės; kad mūsų metinis pa
rengimas visai netoli, tat turi
me daug triūso pridėti geram 
prisirengimui. Tas parengi
mas bus 5 spalio, Labor Ly
ceum svetainėj. Taipgi dele
gatai išduos raportą iš atsibu
vusio Meno Sąjungos suvažia
vimo. Tat būkit visi laiku 
atsiveskit naujų narių.

V. Dvariškis, Choro Pirm.

teko į kitataučio delegato kon
trolę. Mano nuomone, kad 
senos Bilokovo firmos tik nau
ja vieta ir nauja kontrolė. Tas 
rodo, kad mūsų, lietuvių kon
trolė yra geresnė, kad 
viai nuo jos bėga..

Dovidaičio dirbtuvė 
dirbti, bet tokių pigių

piktai!tų parsivežė; tai gal nukentės 
kitus Į ir darbininkų uždarbiai.

> pradėjo dirbti ir 
Lon-I tūliems darbininkams pumuši- 

Įnėjo algas. Reiksią veikiausiai 
[skelbti streiką.

Dragūno dirbtuvė kol kas 
dirba mažai

i ką pasakyti 
būdas labai

Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Guzo Anestetiką

VALANDOS: . 4 , 
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik .susitarus.
-------------------- ------------------------------

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORtUS

Raudonoji Piru
Rugpjūčio Čia

Diena, kuri judina In 
listinio Pasaulio Pagi 
Darbininkai Ruošiasi 

monstracijas Visu S 
kuinu

Telefonas Stagg 2812 t

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

NEW YORKAS.— ! 
nistų Partijos organi 
visos revoliucinės dari 
jos, visos darbininkų 
nizacijos, esančios į 
revoliucinių darbi) 
daugybė dirbtuvių ir 
kų darbininkų 
ruošiasi visu
prie Pirmosios Rug 
anti-karinės demonstr 
kuri įvyks ant 1 
Square, New Yorke, 
vai. vakare, penktadii

koi
smai

Bridgeport, Conn.— 
bininkai ir darbininkė 
si būkime Rugpjūčiu 
mąją, 5 vai. vakare, 
shington Parke. Čia b 
dėlė demonstracija pri< 
perialistinio karo renf

Komi
MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)
Apie Siuvyklas ir 
Kriaučių Darbus

23 d. liepos buvo Amalga- 
meitų kriaučių 54-to skyriaus 
mėnesinis susirinkimas. Apart 
board direktorių ir Joint Boar- 
do raportų, sekė K. Jankaičio 
apie visų lietuviško distrikto 
darbaviečių padėtį pranešimas. 
Pranešimas gana ryškus apie 
kiekvieną dirbtuvę, todėl aš iš
tisai jį paimsiu.

Atkočaičio dirbtuvė jau dir- 
negalės tainiba gana gerai. Tik iškarto 

ir turi žinoti,! buvo manyta, kad štukių dar- 
Į bo užmokestis bus augštesnė, 
[bet pasirodė, kad tūliems ne
liko pakelta 

Biržiečio 
jau pradėjo 
delį skaičių 
darbą. Pati 
dėlė, kaip Biržietis-mano, ma
žiausia pas jį dirbs 160 žmo
nių ; gana moderniškai įreng
ta; naujausios mašinos suves
tos pas prosininkus, taip kad 

ipats prosinimas pigiau jam at- 
kur maši- 

Dabar Biržie-

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kį u a paveikslui 
įvairiomia s p a 1- 
romis. Atnaujina 
senus ir krajavua 
ir sudaro su 
amerikoniSkais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Kreipkite I i u o 

adresu:

JONAS
17S Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

GERAI IR PIGIAI

STOKES rt-

Detroit, Mich.— De 
darbininkai laikys sav 
tikarinę demonstraciją 
Parke, 2nd Bouleva 
Temple gatvės, kai 
p. p., Rugpjūčio Pir 
Tūkstančiai darbinink 
lyvaus.

Maskva.— Sovietu E 
gos darbininkai Pi] 
Rugpjūčio demons 
prieš imperialistinį 
Savanorių Draugija O] 
ninkystei ir Chemijai 
įteiks Radonajai Armi 
naujus orlaivius. Jie 
pastatyti Sovietų fab 
se darbininkų ir vąls 
aukomis. Visuose 
niuose miestuose bus 
ruoštos milžiniškos d 
stracijos protestui prr 
šaulio imperialistų dai 
planus pulti Sovietų S 
gą.

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

. Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: '

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

65-02 Grand Ave., Maspeth, L, I. 
Tel.: Juniper 6776 416 Metropolitan Avenue

(Arti Marcy Avsnue) 
BROOKLYN, N. Y.

Pasibaigus Sąryšio progra
mai, S. L. A. kuopos iš Maš- 
petho fašistiniai elementai pra
dėjo savo prakalbas. Kalbė
tojas, progresyvių S. L. A. na
rių šmeižikas ir kuopu skaldy
tojas, Vitaitis bei, aiškiau sa
kant, amžinai noris būt “Tė
vynės” redaktorium, su suvirš 
50 dolerių savaitinės algos, 
Įkalbėjo apie praėjusį S. L. A. 
seimą Chicagoje, niekindamas 
tuos deleg., kurie buvo po prie
varta išmesti po p. Gegužio 
komanda, su policijos buože.

Iš karto niekas jokių ob
strukcijų jo kalbai nedarė tol, 
kol jo kalba nebuvo tokia

. Bet kuomet jisai pra- 
Į dėjo teisinti fašistinio elemen- 
| to elgesį įvykusiame seime ir 
pasakė, kad policija buvo 
mandagi, mėtydama tuos dele
gatus. kurie nesutiko su p.

Trečiadienį, 23 d. liepos, 
baltimoriečiai turėjo progą pa
matyti smarkias imtynes Lon- 
dos’o prieš Požėlą. Požėla la- sieina, negu kitur, 
bai greitai ėmėsi, ir išrodė, nerijos neturi, 
kad buvo geram stovyje per čio naujosios ir senosios mžtši- 
visą laiką. Londos daug bė
ginėjo ir dažnai po virvėmis 
lindo.

Lietus lijo per 40 minučių, 
tai abiem reiljėjo, kaip žu
vims, maudytis

Patarnauju visiem be skirrj 
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas at-. 
datas dienų ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

■ jzPhone, Stagg 5043

Naujiems Parkams Reikią dg^tė 

57,716,506 Doleriu
Miesto 

Berry 
skirti 
žemės 
riose 
Yorko. 
smulkmeniškai apskaito, i 
vienam doleriui. Supraskite,! 
kad valdininkų planai miesto: 
pagernimams esą labai aku-1 
ratni. Desėtkais milionu skai
to išlaidas išanksto, ir suskai
to iki paskutinio dolerio, taip 
kad “nei liks nei reikės.” Bet 
pats jau tas “akuratnumas” 
meta nuožiūrą, jog politikie-, 
riai įstengiąs! nukreipti domę, vitaiėio'ir" sako':' štaCvitaitL 
nuo suktybių, kurias jie van-[

iždo f kontrolierius 
reikalauja iš iždo pa- 
$57,716,506 nupirkimui 
delei naujų parkų 
dalyse Didžiojo ___

Bet tėmykite, kaip i

. r< . Gegužio diktatorišku nasielgi- 
^^lUmu, tai jau pasirodė iš publi- 

| kos stiprus protestas ir atmu- 
Išimas jo melų bei darymas po 

- .4za kiekvieno jo melo jam pasta- 
[ bu su tikrais faktais; ir tos 
į pastabos paveikė į p. Vitaičio 
nervus; jisai jau darės rau
donas ir baltas, mesdamas 
komplimentus tiems, kurie pa
stabas darė; po kiekvieno me- 
lo—juokas iš publikos už ‘jo 
toki žioplumą bei viešą melą.

Vienas prineša lazdele prie

Keturios Merginos Plėšikės
Drauge su penkiais jaunais 

vyrukais plėšikais policija su
ginė ir keturias merginas, ku
rios išvien su jais darydavo 
apiplėšimus. Be to, vyrai plė- 

, Šikai naudodavo jąsias, kaip 
šniukštinėtoj as anie patogias 
plėšimui vietas. Visi tie devy
ni asmenys tapo užklupti vie
name apartmėnte po num. 151 
W. 97th St., New Yorke.

Sekmadienio Nelaimės
Nuo karščių pereitą sekma

dienį Didžiajame New Yorke 
6 asmenys mirė; 7 apalpo, taip 
kad reikėjo medikalės pagel- 
bos jiems atgaivinti. 12 asme
nų' tą diena prigėrė beismau- 
dydami.
Beach’ium
motorinis laivukas; 10 jame 
buvusių žmonių liko išgelbėti.

[policijos buožė,.* tąi pi Gegužio 
ginklas Chicagos seime ir jo 
gizeliu darbai skaldyme kuopu 
kolonijose. Publika juokiasi: 
Vitaitis raivosi ir tuoj aus bai
gia savo kalbą, keletui fašis
tiniu elementu suplojus: gi di
delė didžiuma jį- palydėjo su 
smarkiu niekinančiu baubimu.
Ir Vėl Prakalbos

Tik Vitaičiui nelaimingai už
baigus savo neva prakalbą, 
Matulis pakviečia susirinku
sius, kad jie eitų į Sąryšio iš
važiavimo vietą, kur bus at
mušti tie Vitaičio plepalai bei 
išdėstyta tikri dalykai ir kaip 
yra S. L. A. organizacijoj. 
Pirmutinis kalba drg. Sfurba, 
pasiremdamas tikrais faktais, 
parodydamas tų ponų darbus 
S. L. A. ir kad tokie valdinin
kai turi pasitraukti jš S. L? A. 
vadovybės, ir niekas kitas S. 
L. A. nesuskaldė, tik Gegužis, 
Žukas, ir kartu visa Pildomo
ji Taryba yra atsakominga S.

vandenyje; | bus greit užpildyta, 
taipgi publika išsėdėjo visą lai-Į 
ką, nepaisydama lietaus.

Londos 
taikstėsi; 
kė.

Viskas 
po 10 vai.* laiko abudu buvo 
nuvargę. Požėla išrodė leng
vesnis ir greitesnis. Dabar jis 
Londosą pagavęs, trenkė ke
turis sykius žemyn, bet be jo
kių rezultatų. Ištraukęs Lon
dosą iš po virvių, Požėla tren
kė jį dar penkis sykius. Kol 
Londos iš po virvių išsisuko, 
gavo progą atsilsėti; čia tuo- 
jaus prie jo Požėla stovėjo ir 
laukė, manydamas, kad Lon
dos buvo išsisėmęs, nusikama
vęs; bet ne, jis senas vilkas; 
atsistodamas trenkė Požėlai į

Budraičio dirbtuvė jau dir
ba overkotus ir, kiek galima, 

b’ bando darbo kainas nuo štu- 
kių įvesti. Darbininkai gana 
gerai sutinka ir svarsto savo 
reikalus dirbtuvės darbininkų 

susirinkime. ' i
Bilokovo dirbtuvė dirba, bet: 

kokiu tai stebuklingu būdu pa-J

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta is 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

šiais vaistais neUžtraukia papročio ir atliuosnoja vid»- 
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali 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 paltą 65c.

Budapeštas.— Ven 
fašistu valdžia suari 
komunistų vadą Al: 
Tamasą sanryšyje su 
rengimu prie Rug 
Pirmosios demonstrac

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

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

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

Kundroto apticka yra didžiausia Ir seniausia 
vaistine. 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 perą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės:

Bucharestas.— Da 
komunistų suareštuot 
nai. Rumunijos v 
bando užgniaužti Pirr 
Rugpjūčio antikarines 
monstracijas, prie kur 
mwnistai rengiasi.

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

I i • * ' *

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-8^14 
likirpkit šį skelbimą ir prisiuskit karti su užsakymu

MOLLYN S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

J. LeVANDA
(Levandauskas)

PRANEŠIMAS MOTERIMS

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, Jj. Y.

Elizabeth, N. J.— D 
munistės darbininkės 
tapo suareštuotos 
j ant prie fabriko 
Shirt Co.) lapelius, 
čius darbininkus j 
rinę demonstraciją 
čio Pirmąją.

Portugalijoj Daroma 
Sanitariškumo Reform

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

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus plauki 
biniuojame ilgam laikui, 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET 
a,j* Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN. N. Y.

LISBONA.— Portui 
valdžia uždarė visą eil 
sinių ir kitokių krau 
kur pardavinėjami \ 
ypačiai konservuoti. | 
tuvininkai nesilaiko t 
tytos sanitarumo tvai 
todėl neleidžiama jien 
niavoti.

laukus ir sugar- 
Kreipkitės

Didžio jo New Y 
New Yorke. Vii 
ir klastaviina ai 

£
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