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Tautietis Sudurnavojo.
Pasirodė, Kas Yra šnipai 
Mainieriai Netenka Dar

bo.

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis. Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės! il

Rašo Jack P.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių.
Jūs Nieko Nepralaimčsite, Tik Re-

težins, o Išlaimesite Pasaulį!
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Dar neprasidėjus SLA 36-am- 
seimui, tautiškas fašistas Gil- 
vickas jau pradėjo burti ant 
pirštu, kaip bus seime: tautie
čiai laimės ar bolševikai. Bet, 
kad pasirodžius save savo sėb
rams, kokis jis yra geras pa
triotas, ir kovotojas su bolševi-
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Calles Apsivedė su 24 
Metu Amžiaus Mergina

ką SLA 36-tam seimui ir įdeda 
kelius dolerius auką. Juos pa
dalina į dalis. Paskiria vinių 
fondui keletą desėtkų centų ir 
sako savo kamarotams, kad to
mis vinimis visus bolševikus 
prikaltų prie sienos. Parašęs 
visaip dergiantį darbininkus de
legatus laišką, isteriškai nusi
kvatoja.

Nespėjo išsiųsti laišką, kaip'turi 52 metus amžiaus, 
pradėjo visom keturiom lipti 
ant sienų. Keli vyrai net su
rištą negalėjo sulaikyti. Vėliaus 
turėjo nugabenti į durnių na
mą.

Neliek jau nuostabu iš Gil |Į[ar0 ^OVIS Yra 
vieko, kaip nuostabu is tų, ku
rie taip džiaugiasi “didvyrio” 
sugalvotu planu, būtent, iš fa-1 
šistų ir jų bernų.

MEXICO CITY.— Buvęs 
Meksikos prezidentas (iš 
vardo liberalas, bet darbais 
juodas reakcionierius) Plu- 
tarco Calles, apsivedė. Jis 

o 
merginą paėmė 24 metų am
žiaus. Jos vardas Leonora 
Llorente.

HANKOWAS APSTATYTAS KAREIVIAIS 
IR PASKELBTAS KARO STOVIS DEL 

BAIMĖS VIDUJINIO SUKILIMO
Laukdami Komunisty Armijos, Vietiniai Buržujai Nusigando, 

Nes Bile Dieną, Raudonarmiečiai Gali Įeiti į Miestą
MQUA XT/TJ A TTTCSHANGHAJUS.— Rau- 

idonoji Armija sumušė na- 
Įcionalistų valdžios pajėgas 
'netoli Huajuan

Paskelbtas Nankin8elE2Xinnte£'ki”‘H"‘

pitalistų koncesijas mieste, 
ir i 
kai

clistrikto, nuo atmatuojančių komu-

12 Mainięrių Labai 
Pavojingai Tapo Sužeista

TILTONVILLE, Ohio. — 
Red Bird Mainoje, netoli 
Martins Ferry miesčiuko, 
ištiko eksplozija ir to pasek
mėj 12 mainięrių tapo labai 
sunkiai sužeista. Visi su- 

! žeistieji nugabenti į ligoni
nę.

drauge kfed padėtų Čiang- nz;n; J „* r" 
i-šekui apginti Hankowa nliliaillS LaliliCJO

nistu. c-

ŠANCHAJUS.— Nankin- 
! ge paskelbtas karo stovis to
dėl, kad bijomasi .vidujinio 
sukilimo. Kuomet komu-

Kuomet fašistų ir socialfašis- 
tų lyderiai eikvoja SLA turtą 
ir tatai pradėjo pamatyti na- i 
riai, tai fašistų valdomos SLA. Į nistų yarmija žygiuoja 
kuopos ir apskričiai virto šni-; Hankowo, Haniango ir Vu- 
pų lizdais. Ypatingai mainų Į čango miestų, tai ir Nankin-
apielinkėse. Kuomet nariai |ge tūliem darosi karšta, 
pradėjo daugiau teirautis apie, §anRhajuj taipjau nera- 
SLA 36-to seimo suskaldymą ir _ . rlnūzi-na Vnd

R au donarm iečia i grum o j a 
Hankowo miestui, o taipgi 
ii’ jo kaimyniniam miestam. 
Esamoji Hankowe buržua- 

1 nt z^a naci°na^stU šaliniu-

VADINASI, SOV. RESPUBLIKA LAIMĖJO 
DIDELĮ MŪŠĮ PRIEŠ KONKURENTUS; 
LOWMAN ATŠAUKĖ SAVO NUTARIMĄ
Medis Gamintas Ne Kalinių ir Ne Verstinų Darbininkų, Bet 

Laisvų ir Organizuotų i Darbo Unijas, Sako Liudininkai; 
Didelis Smūgis Tiems, Kurie Manė Pakenksią S. Sąjungai!

L

WASHINGTON.— Sovie-jkad, jei Amerika neįsileis į 
tų Sąjunga ir vėl laimėjo: savo kraštą Sovietų Sąjun- 
vieną pergalę: valstybės iž- goj pagaminto medžio,. tai 
do sekretoriaus pagelbinin- Sovietų Sąjunga nepirks 

Įkas Lowman atšaukė savo Amerikoj pagamintų masi- 
pirmiau duotąjį uždraudi
mą įsileisti į Amerikos uos-' 
tus Sovietų Sąjungos ap-i 
dirbtą popierai medį, kurio 
Amerikos pirkliai 
daug užpirko.

Edisono Kontest;I

Jį 
Visiškai Arti

Raudonarmiečiai visiškai 
netoli nuo Hankowo; kai- 
kur tik 20 mylių tebėra. Tū
li kariniai strategai mano, 
kad miestaš dabar turės 
pulti į komunistų rankas ne 
kad lošk a.

Kiukiangas arti patekimo 
į komunistų rankas taipjau. 
Visoj centralinėj Chinijoj 

i didelis sujudimas: tie, ku
rie pritaria darbininkų val
džiai ir tvarkai, daro viską, 

i kad padėjus laimėjautiems 
| raudonarmiečiams. Gi bur-

NEW YORK.— Artūras 
O. Williams, iš Providence, 
R. L, laimėjo pirmą vietą 
Edisono suruoštame kontes- 
te. Kaip pernai, taip ir šie
met, Edisonas sušaukė iš vi
su valstijų ir Colombijos 
Distrikto po vieną “gabiau
si” jaunuolį ir jiems pasta
tė visą eilę klausimų. Ge
riausiai atsakęs į tai gauna Valstijų muito 
keturių metų stipendiją to- .daiktai. ;_ __________
je mokykloje, kur jis nori !negaų būti įsileidžiami 

;ton šalin.
Amtorgas Prirodė

Kuomet iždo sekretorius 
tokius padavadijimus pada
rė, tai, aišku, buvo matyti, 
kad čia yra tam tikru inte
resų sumoksiąs pakenkti So
vietų Sąjungos prekvbai. 
i Amtorgas pradėjo prieš tai 
ikovą; jis pasiuntė savo at
stovus i Washingtona įro
dymui, kad Sovietu Sąjun
gos medis vra apdirbamas 
ne kaliniu, bet organizuotu <7 • 4.

į darbo unijas darbininku; 
antra, Amtorgas pareiškė,'kovoje su savo priešais!

nu.
■ «

Atšaukia
Tas viskas privertė Ame- 

labai 7ik°s valdininkus ir pačius 
' didžiuosius kapitalistus pa-kai nusigandę. Paskelbtas 

karo stovis, kad. tuomi už
kirtus kelią bent kokiam su- 

I kilimui viduje. Valdžia, 
mat, žino, kad pačiam Han
kowe yra labai daug komu-i 
nistų šalininkų, kurie gali 
by kada sukilti ir padėti 
miestą pervesti į komunis
tu rankas. Vakarais neva- v

mu ir galimas daiktas, kad 
bus paskelbtas karo stovis. 
Mat, pereitą penktadienį 
čia studentai, vadovaujami 
bolševikų, buvo bebandą su
ruošti didelę demonstraciją 
prieš Čiang- lUd 
džią už komunistus.

Čangšoj Sovietų valdžia i Miestas apstiprintas val- 
i 300 turtingų

jų sudėti/ centų eikvojimą, tai 
fašistukai bėga pas policiją ir 
visaip meluoja apie tuos narius, 
kurie nori sužinoti daugiau apie 
savo organizaciją. Mat, jiem 
baugu darosi, kad nariai rūpi
nasi sužinoti (ir sužinos!) apie 
jų visas šunybes. SLA. 7-tos 
kuopos valdybos narys A. Ga- 
linskas melagingai skundė poli- 
cijai SLA 7-tos kuopos narius. I turi suėmusi 
Wilkes-Barre prakalbas ir pik- buržujų. Jie laikomi užsta-

<Ai’ te. Jei Čiang-kai-šeko val- 
choro išvažiavimą irgi j džia. tik pradės žudyti ko- 

skundė tie patys fašistukai. Da-Į munistus tuose miestuose, 
bar visiems bus aišku, kas yra i kur ji turi gailą, tai Sovie- 
judošių rolėse. |įa| nesigailės atsakyti tuo1

Tautininkai myli daug plepė- i patim.
ti, kad savas turi eiti pas sa-! Hankowe beje, tapo nužu- 

tavorus. Ar darbininkai gali i sesi kcm™nistų vadai, 
eiti pas šnipus pirkti? Aišku, 
kad ne! Ne vienam šnipeliui 
biznio durys greitai užsidarys. 
Daugelis šnipelių yra saliunči- \ 
kai, kurie laužo blaivybės įsta- Į 
tymą diena iš dienos ir yra kuo- į 
pų ir apskričio viršininkai.

niką skundė SLA 7-to Apskr 
viršininkai, Wilkes-Barre 
do” choro išvažiavimą

i-šeko vai- \ia gatvėse niekam pasiro-|guazįja persigandusi: bėga

ISPANIJOJ REAKCIJA

MADRIDAS.—Visos poli
cijos—viešos ir slaptos—pa
jėgos buvo sukoncentruotos 

Apie Pittstoną daugelis mai. i tikslu kad neleisti komunis- 
nierių neteko darbo, iš mainų ; tams .demonsti uoti Pirmąją 
prašalimi ant visados. Pasiro- : Rugpjūčio. v
do, kad ir toj srityj darbuojasi | ------ —----------
lietuviški šnipeliai. Ar gi gali! ,
mainieriai pakęsti tokią pade- j Nuskendo Darbininkas su 
tį? Ne! Tad, draugai mainie-j i • i iv* .
riai, turite visur vesti griežtą: 'OjaiUU ATKIIU 
kovą prieš lietuvišką fašizmą, 
prieš visus kramolos malšinto
jus. I

Visi lietuviški šnipai turi bū-Į 
ti vejami laukan iš organizaci- Į 
jų ir visų įstaigų.

Japonijoj Potviniai

TOKIO.— Centralinėj Ja
ponijoj pasireiškė potviniai: 
išsiliejo upės. 15 žmonių 
tapo paskandinta ir apie 
1,000 namų suardyta. Van
dens upėse padidino nesenai 
apsilankęs smarkus lietus 
su audra.

Nesenai darbininkas Juo- 
zas Česna, gyv. Lapių valse., 
Šilainių kaimo, vakare joda- 
jmas savo arkliu iš Vilijam- 
i polės į namus sumanė išsi
maudyti. Česna prijojęs 
VIII forte esantį “general- 
kos” griovį ėmė plukdyti ar
klį. Po kiek laiko apylinkės 
gyventojai išgirdo pagalbos 
šauksmą ir atbėgę įvykio 
vieton jau nei darbininko, 
nei arklio nerado. Česnos 
lavonas, o taip pat ir prigė
ręs arklys tuoj buvo iš
griebti.

dvti.

džios pajėgomis. Daugely
je vietų spygliuotų vielų 
tvoros įtaisyta; kanuolės iš
keltos strategingiausiose 
pozicijose, laukia ateinančių 
komunistų kareivių.

Japonai nutarė pasiųsti į 
|Hankową savo jūreivių bu
lių, kuris saugotų japonų ka-

į šiaurius, jieškodama prie
glaudos svetimšalių impe
rialistų įstaigose. ;

Pekino generolų valdžios 
žmogus, Wangas, pareiškė, 
kad, kaip greit bus nugalė
tas Čiang-kai-šekas, taip 
greit visi generolai, sudarę 
bendrą frontą, puls ant rau
donarmiečiu ir Sovietu val
džios.

eiti.
Šiemet tokiu smarkuoliu 

buvo tūlas A. O. Williams, 
iš Providence, R. L, 17 me
tų amžiaus. Jis laimėjo 
kontestą ir dabar jam bus 
apmokėta keturiu metų vie
ta Mass. Technologijos 
stitute.

Indiioj Vėl Susikirtimai;
50 Asmenų Užmušta

In-

Pe-

VERSTINAS VAIKU MOKYMAS ĮVESTAS 
SOVIETU SĄJUNGOJ ŠĮ RUDENĮ

Binghamtone Labai 
Svarbios Prakalbos

Prakalbos: Karo pavo
jus ir S. L. A. reikalai. 
Įvyks pirmadienio vaka
re, 4 d. rugpjūčio, Liet. 
Salėje, 315—17 Clinton 
St. Kalbės M. Žaldokas 
ir, gal būt, E. N. Jesk^vi- 
čiūtė.

Mirė Persiunčiant Etapu

KAUNAS.— Liepos mėn. 
9 d., 8 vai. vakare, Šiaulių 
miesto policijos daboklėje 
staiga mirė persiunčiamas 
etapo keliu areštuotas Ste- 
ponka Stasys, kuris nuolati
nės gyvenamos vietos, netu
rėjo, eidavo per žmones ir

MASKVA.— Šį rudenį anksto bus duodama kursai 
Sovietų Sąjungoj .^prasidės techniškuose darbuose, kad 

visų jie tuojau galėtų būti nau
dingi mechanikai Sovietų 
industrijoj.

Prieš karą Sovietų Sąjun
gos pradinėse mokyklose bu
vo arti 7 milionai vaikų, o 
šiandien jų yra 12,000,000.

Prieš'karą Sovietų Sąjun
goj buvo du trečdaliai gy
ventojų beraščių. Bolševi
kam paėmus galią į savo 
rankas, 13,000,000 suaugu
sių beraščių jau buvo išmo
kyta skaityti ir rašyti.

Šiuo tarpu, vykinant gy- 
veniman penkerių metų pla
ną, So,vietų Sąjunga deda 
dideliausių pastangų, kad 
pralavinus daugiau suaugu
sių beraščių. Atidarinėja- 
mos savitarpinio lavinimosi 
mokyklos ir visokių užsiė
mimų darbininkai verčia
mi lavintis skaitymo ir 
šybos.

verstinas mokymas

BOMBAY. Indija.— 
reita šeštadienį čionai pasi
reiškė smarkus susikirtimas 
■tarpe indu su ir noliciios. In- 
dusai vėl atsisakė kooperuo
ti su valdžia ir neklausė 
jos padavadijimų.

Susikirtime žuvo apie 50 
žmonių ir anie 300 asmenų 
sužeista. Keturi vadai 
areštuoti.

su

Kaip žinoma, buvo skelb-j Sa!\7oti. 4 odei Hooveris bu
tą,. kad tas medis yra ap-'vo išėjęs prieš Lowmano ? > 
dirbamas kalinių ir verstinų patvarkyma ir. pastarasis 
darbininku. Einant Jungt. pereitą .penktadienį jau vi- 

i įstatymu, skirtingą dainą ėmėdai- 
padirbti kaliniu,’ ^uoti: jis atšaukė savo nu- 

į tarimą. b
Lowmanas pasiuntė seka- I 

mo turinio telegrama New 
Yorko uosto viršininkams: j 

“Liepos 25 d. pasiųstos 
jums instrukcijos neisileisti 
jokio popierai medžio, at- 
gabento iš Archangelsko, 
šiuomi tampa atšauktos.”

Toliau Lowmanas pasakė, 
kad tie žmonės, kurie sakė, j 
būk Sovietu Saiungos medis 
yra padirbtas kalinių, netu
ri jokių įrodymų. |

Taigi Sovietu Sąjunga 
dar vieną laimėjimą padarė |

Dirižablis R-100
Taisomas Montreale

Pirmoii Rugpjūčio v 
Visame Pasaulyje

amžiaus. Tai bus pirmu 
kartu Rusijos ir su ja gyve
nančių tautų (ukrainiečių, 
baltarusių, etc.) istorijoj.

Sovietų valdžia būtų įve
dusi verstiną vaikų moky
mą jau senai, bet neturėjo 
pakankamai mokyklų ir mo
kytojų, nes Sovietai paėmė 
šalį išardytą, sugriautą, nu- 
biednintą.

Tuo savo žingsniu Sovie
tų: vyriausybė mano išnai
kinti Sovietų Sąjupgos teri
torijoj beraštiškumą su 1935 
metais.

150,000,000 su viršum žmo
nių mokės skaityti ir rašy
ti !

Šeši tūkstančiai naujų 
mokytojų bus paimta dar
ban šiemet. Kadangi nepa
kankamai dar ir šiemet ran
dasi pastatytų naujų mo
kyklų, tai daugelis cerkvių, 
bažnyčių, klioštorių r ir bu
vusių dvarininkų palocių 
bus paversta į mokyklas.

Sovietų Sąjungos mokslas 
yra pagrįstas Markso, En
gelso, ir Lenino mokymais. 
Jaunųjų Komunistų Sąjun
ga ruošia 20,000 naujų mo

Kaip Jie Fašistizuoja ir 
Juodina Lietuvą

ra-

KAUNAS.—Iš čia fašistų 
valdžia išleido per visą šalį 
“keliauti” Vytauto atvaizdą 
(paveikslą). Išnešė iš Kau
no “pats” Šilingas, Tumas 
ir dar keli kiti fašistų gal
vos. Iš čia išgabentas, tasai 
monarcho paveikslas bus 
nešiojamas po visą Lietuvą 
—miestelius ir miestus.

Tai triksas, kuriuomi Lie
tuvos šių dienų valdytojai 
mano sufašistizuos Lietuvos 
žmones ir padarys juos savo 
įrankiais.
i Be Kauno, paveikslas jau 
“apkeliavo” Raudondvarį, 
Zapyškį ir kitus miestelius.

NUSKENDO

mėn;

iš elgetavimo gyvendavo. Ikytojų? Be to, vaikam iš-

KAUNAS.— Liepos
11 d. Meiliškių dvare, Grin
kiškio valse., Kėdainių ap
skritys, beplaukiodamas lai
veliu, įkrito į ežerą ir prigė
rė Gužauskas Jonas, 23 me
tų amžiaus. ?

Sausuma Grąsina
Partneriams Ohio Valstijoj

COLUMBUS, O.— Apie- 
linkės farmeriai skelbia, kad 
šių metų sausuma gali išde
ginti visus javus ir auga
lus, jei greit neateis lietaus. 
Šitoj apielinkėj per tris mė
nesius nebuvo lietaus.

y 
i

MONTREAL. Kanada. — Į Iš visų pasaulio kampų 
Pereitą nenktadienį čionai atėję žinios skelbia, kad 
pribuvo, iš Anodijos garsusis Pirmoji RuffDjūčio turėjo
dirižablis R-100. bet biski 
sugadintas. Yra bandomas! 
pataisyti čionai. Tačiau, jei 
nebuš galima šičia, ore. na- 
taisvti, tai turbūt prisieis 
lėkti 
(Jungt. Valstijas) 
taisvti. Jungtinių Valstijų 
valdžia pasiūlė pawlbą.

Dirižablis lėkė 78 valan
das ir per jas padarė 3,385 
mylias.

Lakehurst, N. J. 
ir ten

Sovietai Tvarko Avalų 
Pardavinėjimą Piliečiam

MASKVA.—Sovietų 
riausybė išleido patvarky
mą, kuriuomi numušdinėja- 
ma čeverykų kainos ir su
tvarkoma jų pardavinėji
mas taip, kad neleidus įvai
riems spekuliantams naudo
tis.

vy-

Dar Penki Tūkstančiai Dar
bininkų Paleista

BERLYNAS. — Pereitą 
penktadienį ^Berlyne vėl su 
syk paleista 5,000 darbinin
kų iš darbo.,

didelio pasisekimo: visur su
sirinko daugelis darbininkų 
pareikšti savo protestus 
prieš kapitalistų ruošimąsi 
prie imperialistinio karo.

Maskva.— Visuose Sovie
tų Sąjungos miestuose pir
mąją rugpjūčio įvyko de- 
monstracijos prieš imperia
listinį karą. Be to, orlaivi- • 
ninkystei palaikyti organi
zacija paaukojo apgynimui 
šalies 51 naujutėlį orlaivį 
kurie buvo pastatyti darbi
ninku aukomis. -’sJ

*- ' a

1 ■ •
Paryžius. — Penktadienį 

visoj Franci joj buvo daug 
masinių darbininkų mitin
gų, kuriuose pasmerkta im
perialistinis karas. Kelius 
dešimtys tūkstančių darbi- '< 
ninku ėmė dalyvumą. Daug 
darbininkų suareštuota.

Melbourne, Australia. Pir
mąją Rugpjūčio didesniuose 
Australijos miestuose įvyko 
didelių darbininkų masinių 
demonstracijų prieš impe
rialistinį karą.

m
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Pamatinis Rinkimu Kampanijos Darbas

dienos

tos

PASTABOS

VAPŽVALGA
sriove užmuša

na-

>

6

Į

klimš benamoms anglims.

KMMH9

panerdinamos 
jas leidžiama

lieka be
bet ir

ipia- 
ngli-

Jei vi- 
yra po 
sėmenų

kurią siūlo Amerikos “Socialistų”
Sulyg “socialistų” sumanymu, tai įmokėjimų naštą į

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

Joms besiderant
kad Bethlehem
prezidentas Eu-

žuvų Gaudymas Elektros 
Pagelba

Jau senai buvo pastebėta, kad 
leidžiant per vandenį elektros

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

371 Lake St., Newark, N. J. TęL, Humboldt 7964

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year.............. $6.00 United States, six months...
Brooklyn, N. Y., per year.............$8<00 Brooklyn, N. Y., six months.
Foreign countries, per year....$8.00 Foreign countries, six months
Canada and Brazil, per year...$6.00 Canad and Brazil, six months
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Amerikoj darbininko būklė visuomet kabo, kaip ant siūlo. 
Ekonominiai jis čia nėra nei tiek užtkrintas, kaip daugumoj ki
tų buržuazinių šalių. Pasitaikius sužeidimui, ligai arba netekus 
darbo, jis netenka jokios gyvenimo atspirties; jam ir jo šeimy
nai tuomet badas žiūrį stačiai į akis. Augant kriziui, 
ekonominio užtikrinimo ne tiktai paprasti darbininkai, 
amatininkai.

Socialės apdraudos pensijos todėl virsta svarbiuoju
klausimu. Ir Amerikos Komunistų Partija yra pirmutinė, kuri 
išdirbo tam tikrą programą socialės apdraudos atsitikimams be
darbės, ligos, susižeidimo, senatvės. Kova už tą apdraudą yra 
svarbiausias punktas, apie kurį sukasi ir Komunistų Partijos I 
rinkimų kampanija.

Su Partijos pagamintu socialės apdraudos bilium kongresui! 
turi būt supažindinti visi darbininkai fabrikuose, kasyklose, uni
jose ir visose kitose darbo žmonių organizacijose. Tai dalykas 
visiems jiems svarbus ir kiekvienam apčiuopiamas.

Bet komunistų telkiamas masinis darbininkų judėjimas už so- 
cialę apdraudą susiranda eibes priešų. Amerikos Darbo Fede
racija piestu prieš tą sumanymą; ji dreba, kad per darbo 
minių spaudimą kapitalistai nebūtų priversti savo pelnų dalį 
skirt bedarbių sušelpimui ir kitoms socialės apdraudos šakoms. 
Kapitalistiniai laikraščiai kuolais laido į tą Komunistų Partijos 
įnešimą arba visiškai tyli apie reikalą apdraudos pensijų bedar
biams, paliegusiems darbininkams ir tt.

Tačiaus, kad pakišt tam sumanymui koją, pasimedžioti rinki
muose balsų, įvairūs politikieriai taip pat stengiasi išnaudoti 
obalsį socialės apdraudos. Taip antai, New Yorko valstijas gu
bernatorius Rooseveltas irgi kalba apie apdraudą bedarbiams. 
Bet tai prigaudinėjimas. Tik atsiminkime, kokį senatvės ap
draudos įstatymą iškepė kiek pirmiau New Yorko valstijos sei
mas, sulig gubernatoriaus Roosevelto sumanymo. Nagi, pasky
rė .’po penketą dolerių savaitėj žmonėms, sulaukusiems virš 65 
mętų amžiaus. Tai šlykštus pasityčiojimas. Kuomet fabrikan
tai paleidinėja 40 bei 45 metų amžiaus darbininkus, kaip per
sėjus, ir jiem darosi beveik negalima susirasti darbo bei duo
nos, tai didžiuma jų turėtų badu išmirt pirm, negu, per 20-25 
metus, susilauktų senatvės pensijų.

Kai .kurie stambesni fabrikantai stengiasi sumulkinti savo 
darbininkus, patys pas save įvesdami “socialę apdraudą,” į ku
rios fondą įmokėjimus atskaito iš šavait. darbiu, uždarbio. Pana
ši yra ir “socialė apdrauda, 
Partija.
bedarbės apdraudos fondą gultų ant pačių darbininkų uždarbio.

Viena tiktai Komunistų Partija patiekia tokią socialės ap
draudos programą, kur išnaudotojų kaštais būtų išmokama ap
draudos pensijos bedarbiams, nusenusiems bei negalintiems dirb- 1 
ti darbininkams. Jinai reikalauja, kad bilionai dolerių, .kurie 
skiriami išeikvojimui delei ginklavimosi ir ruošimosi imperialis
tiniams karams, būtų pervesti į socialės apdraudos fondą. O tą 
fondą turi tvarkyti patys darbininkai ir darbininkų naudai.

Komunistų Partijos rinkimų kampanija nėra varoma balsų 
gaudymui, kaip kokiam pamatiniam tikslui. Tokiu tikslu va
duojasi rinkimuose tiktai republikonai, demokratai ir “socialis
tai”, trečioji kapitalizmo partija. Mums gi rinkimų kampanija 
pagrindiniai yra vajus mobilizavimui darbininkų kovon už jų 
klasinius reikalus. Toj gi kovoj šiandieną pirmaujantis reika
las—tai socialė apdrauda bedarbiams, sužeistiems, nepajėgian
tiems dirbti ir nusenusiems darbininkams.

Aiškina, kad S. L A. 
Fašistinius Valdonus 
“Apgavo” del Paskolų

Pažangiesiems SLA.
riams pradėjus kelti į viršų 
SLA fašistinių valdonų iš
duotas paskolas visokiems 
savo “frentams”, dabar “Tė-

■ vyne” bando teisintis. Žino
mai, visą kaičią suverčia ant 
koinunistų. Girdi, jeigu ne 
ko|nunistai, tai apie pasko
las nebūtų tiek daug kalba
ma.

But kadangi jau dabar'ne
begalima tuo klausimu tylė
ti,'tai fašistas Vitaitis ban
do' aiškinti nariams, kad 
abfclnai su SLA išduotomis 
paskolomis esą viskas gerai, 
tik, girdi, blogos yra trys 
paskolos.

^Tėvynės” No. 31 Vitai
tis; visaip išniekinęs komu?* 
uiatus, štai kokį įdomų da-] 
lyką pasako apie tai, kaip, — v - - - 
buvo išduodamos paskolos: “tėvynę”.

SLA. 36^0 Seimo įsakymu 
pastovioji SLA. Finansų Ko- 
ir.fsiia ištirs visus investmen- 
tifc.ir juos paskelbs SLA. na-

rių žiniai. Sužinos ir Deve- 
niui-Ažunarui suteiktos pas
kolos pirmo morgičio teisėmis 
nepasisekimo priežastis ir tos 
suktybės kaltininkus. Nesą 
Seimas įsakė Finansų Komisi
jai paskirti atsakomingus SL- 
A. narius šito reikalo ištyri
mui ir kaltininkų suradimui. 
Kaltininkai, nežiūrint kokie 

, jie nebūtų ir kur jie bus su
rasti, bus patraukti atsako
mybėn ir bus dedama pastan
gų Susivienijimo nuostolius iš 
jų atgauti.
Tai įdomus pareiškimas. 

Devenio-Ažunario paskolos 
išgauta kokiuo tai suktu bū
du. Reiškia, SLA fašisti
nius valdonus kokiuo tai bū
du apgavo jų geriausi 
“frentai”. Reikia nepamirš
ti, kad tik “geriausiems” 
lietuviams “patriotams” (fa
šistų užtarėjams) SLA fa
šistiniai viršininkai teikė 
paskolas.

Kiek mums žinoma, Deve- 
nis yra išdūmęs į Lietuvą

Fašistas Vitaitis sako, 
kad dabar Susivienijimas 
jieškos “tos suktybės kalti
ninkus”. Ir toliaus užtikri-

na, kad nežiūrint, kur tie 
kaltininkai nebūtų, jie bus 
surasti. Reiškia, Vitaitis 
užtikrina, kad vėliaus pa
aiškės tos visos suktybės su 
minėtomis paskolomis. Pa
žiūrėsime. Gal ir iškils įdo^ 
mių dalykų.

Apie dvi kitas paskolas 
Vitaitis sako:

Dviejų SLA. paskolų likvi
davimas ir perėmimas turto 
SLA. nuosavybėn .iki jis bus 
galima parduoti be nuostolių 
greičiausiai jokių nuostolių 
Susivienijimui nepadarys ir 
net reikalingus nuošimčius už 
tas paskolas Susivienijimas iš
rinks. Trečioji augščiau mi
nėta Deveniui-Ažunariui , pa
skola išgauta apgavystės keliu 
ir sulig Seimo nutarimo bus 
dedama visų pastangų kalti
ninkų suradimui ir Susivieni
jimui padarytų nuostolių atga
vimui.
Kuomet Vitaitis sako, 

“greičiausia jokių nuostolių 
Susivienijimui nepadarys,” 
tai tokis pasakymas reiškia, 
kad Susivienijimas gali tu
rėti ir nuostolių.

Kokią sumą sudaro
trys blogos paskolos, fašis
tas Vitaitis nęnori pasaky
ti. Kiek mums žinoma, tai 
visų tų trijų blogų paskolų 
suma viso siekia $67,000. Gi 
nesumokėti nuošimčiai už 
tas paskolas viso siekia $9,- 
108.10. Viso su 'nuošimčiais 
suma siekia $76,108.10. Tai 
nemenka suma pinigų. Ir 
fašistas Vitaitis to nepasa
ko nariams.

Naujas Lietuvos Fašistu
Įstatymas Spaudos Klausimu

“Lietuvos Žinios” liepos 
18 d. laidoj sekamai dejuoja 
apie Lietuvos fašistinės val
džios paruoštą naują spau
dos įstatymą:

Vargu ar mūsų spaudos dar
buotojai įgalės , pasidžiaugti 
nauju įstatymu, nors ir būtų 
atmainyta dabar veikianti cen
zūra.

Spaudos įstatymo projektas 
dar labiau suvaržo mūsų ga
na silpnos spaudos plėtojimąsi.
Jš redaktorių reikalaujama 

užstato, iš kurio galima būtų 
apmokėti jau iš anksto numa
tomas pabaudas. Laikraščiui 
draudžiama rinkti skaitytojų 
tarpe aukas pabaudai sumokė
ti.

Tuo gi tarpu laikraštis gali 
būti beveik už viską baudžia
mas.

žadama smarkiai bausti už 
neteisingas žinias apie valdi
ninkus, tačiau aiškiai nenuro
doma, kas—teismas ar admi
nistracija turės spręsti apie 
paduotų žinių neteisingumą.

Atsakomybė uždedama ne
tiktai redaktoriui, bet ir leidė
jui.

Bendrai naujas spaudos įs
tatymo projektas yra aiškaus 
baudžiamojo ir varžomojo po
būdžio.
Tai tokia spaudos “lais

vė” fašistinėj Lietuvoj. Jo- 
kis viešai einantis laikraštis 
negali 
prieš 
kus.

Politinis Raportas Sovietu Sąjungos Kom 
Partijos Centrinio Komiteto Partijos

Pirmad., Rugpjūčio

Atsišaukimas į
Am;

HEMOROJAI.
Gerb. mūs daktare, malonė

kite mane pagelbėt ir duoti 
patarimą per mūą laikraštį 
“Laisvę.”

Aš esu 34 m.‘ vyras ir turiu 
ligą, daktarai sako: “piles.” 
Vienas profesorius sakė, kad 
kroniškas įdegimas. Teisybė, 
yra lyg kraujo sukepę vieto
mis, ir varpa susiraukus ir lyg 
marga; kai kada ir šlapumo 
lyg turi. Kai nusišlapinu, tai 
už kokių 5 minučių ima ir iš
bėga da keli lašai; Tai neži
nau, ar pūslėj! kas negerai. 
Visas; paimtas nervingumo.

Atsakymas.
Jums yra hemorojai, tai 

yra,, išsiplėtimas venų išeina- 
moj atvhroj. žinoma, tos ve
nos, tos gyslos yra chroniškai 
įdegę, nebeturi paprasto tęslu- 
mo. Jos kartais ir kraujuoja. 
Tokie hemorojai išsirituliuoja 
nuo įsisenėjusio vidurių užkie
tėjimo. Moterims nuo nėštu
mo ir dažnesnių gimdymų tos 
venos išsiplečia. Pačios savai
me tos venos yra nevienodos 
saVo sveikumu, savo medžia
ga. Kitiems jos esti liaunos, 
iš prastos medžiagos padary
tos. Tai priklauso kiek nuo 
paveldėjimo ir daug priklau
so nuo maisto. Jei maistas 
netikęs, negyvas, pagadintas, 
be vitaminų .ir mineralinių 
druskų, tai visi kūno audiniąi 
pasidaro prastesni, išpurtę. 
Prastesnės pasidaro ir gyslos 
ir jos greičiau susigarankš
čiuoja tai ant blauzdų tai kur 
kitur. ■ • ; .

Kaip gydyti hemorojai ? Gy
do juos visaip.' ‘Kai kada da ir 
dabar daro operaciją, iš
pjaustė taš venas. Bet Tokios 
operacijos, ačiū Eskulapui; vis 
eina retyn. • ‘D&ūį lengviau 
hentorojai gydyti elektrinio 
džiovinimo būdu (“electro-de- 
siccAtion,” -“ėlėctro-coagula-

tion”). Tai yra tas pats bū
das, kaip ir tonziliams gydyti. 
Paleidus elektros sriovę per 
tam tyčia prietaisus, išplėsto
se venose kraujas sukrašėja, 
sukepa. Tokį džiovinimą pa
kartojant keletą kartų, venos 
ir pačios susitraukia, lyg nu
vytę, išdžiūvę. Geras, nepa
vojingas būdas, be kraujo la
šo, be skausmų. Moderniškas 
gydymo būdas. Yra jau daug 
gydytojų, turinčių prityrimo 
šioje srityje.. Ir Jūsų mieste 
Jūs galėtute susirasti tokį gy
dytoją, ligoninėje, klinikoje ar 
privačiai kabinete. Nereikia 
nė iš darbo išlikti.

O jei ne, jei ne elektra, tai 
vaistais galima. Kas keletas 
dienų į išputusias gyslas įlei
džia tam tikrų vaistų, nuo’ku
rių jų viduje kraujas sutenėja, 
sukreka, ir hemorojai dingsta. 
Tokių gydytojų irgi yra daug 
visur. Tiesą sakius, elektrinis 
džiovinimas yra geriau.

Kolei kas, tokiam radikali- 
niam gydymui besirengiant, 
galima palengvinimo gauti, į- 
leidžiant alyvos ar aliejaus į 
apačias porą kartų dienoje. 
Paskui, žinoma, maisto reikia 
žiūrėti, kad būtų geras, natū
ralinis, nepagadintas, 
duriai kietoki, gerai 
porą šaukštukų imti 
grūdų (“flaxseed”).

Apie tą Jūsų šlapinimos lė
tumą, tai veikiausiai tat paei
na nuo padidėjusios prostati- 
nės liaukos, čia irgi daug pa
dės geras gamtinis maistas ir 
šiaip gera higiena. Esti rei
kalo ir masažuoti prostatą. 
Gydytojas tai daro protar
piais. Be to, reikia niekad 
neužmiršti, kad lytinis gyveni
mas čia daug reiškia. Lytiniai 
netvarkumai ir iškrypimai pri
veda neretai prie kroniško su- 
•kepimo ir padidėjimo prosta
tos. O peraugusi prostata lai
ko užspaudusi pūslės apačią 
ir .neduoda gerai išsišlapinti. I

-Dvi didelės kompanijos,— 
Bethlehem Steel Corporation 
ir Youngstown Sheet and 
Tube Co.—veda derybas, kad 
susijungti.
paaiškėjo, 
Steel Corp.
gene G. Grace metinių įplau-j srovę, esančios vandeny žuvys 
kų turėjo laike pastarųjų pen-(.stojasi srioves linkme, t. y..— 
kių metų apie po milioną dole
rių kas metai. Gi kiti jo šeši 
vice-prezidentai pereitais me
tais iš minėtos korporacijos 
gavo tik bonais sekančiai:

Q. Bent—-$378,664; C. A. 
Buck—$378,664; J. M. 'Cross 
—$110,077; II. E. Lewis— 
$378,748; R. E. McMoth— 
$134,538; J. II. Ward—$54,- 
305.

Reikia žinoti, kad tokių kor
poracijų, su panašiu atlygini
mu savo viršininkams, yra į 

šimtai šioje šalyje. Tai kiek' 
biedni darbininkai turi padėti 
darbo ir išlieti prakaito tų po
nų dirbtuvėse, kad padarius 
tokias milžiniškąs sumas pini
gų tiems parązitąms?

nei žodelio pasakyti 
fašistinius valdinin-

PERŠOVĖ KONTRABAN- 
DISTĄ

KAUNAS.— Liepos 10 d.
Klaipėdos Krašto pasienioAkiaipv/Uuc Akiuouv Į/cvuivj. .

policijos II komisariato sar-/ 
rrirn IJ vmn n Imc Dnlrr* C’lllm ■ vgyb. Prunskus Balys sulai
kydamas bėgančius kontra-. 
bandninkils, šautuvo šūviu 
sunkiai sužeidė kontraband- 
ninką Greiną iš Grandinin- 
kų kaimo, Pagėgių apskr. 
Sužeistajam pavyko pasi
slėpti, bet liepos 12 d. pa
starasis mirė. Kontraban
da sulaikyta 2775 št. cigarų, 
50 litrų etero, 50 litrų dena
tūruoto spirito ii 
laivelis.

* * * > i
Skaičiau laikraštyje, kad tū

las ’lietuvis vertelga '(pavar
dės nepaduoda) iš Buenos Ai
res, Argentinoj, tapęs areštuo
tas už! pardavinėjimą moterų į 
“baltąją vergiją.” Tas ponas 
buvęs artimu draugu Lietuvos 
konsulo Argentinbj ir nesenai, 
iš Lietuvos atvykusio kunigo

Janilionio. ■
Toks toki pažino ir į sve

čius pavadino, sako patarlė. 
Tas pat ir čia.

$ * *
Anthracite Cooperative As

sociation savo mitinge, laiky
tame Wilkes-Barre, Pa., apart 
kitko, nutarė tuojaūs pradėti 
kietųjų anglių garsinimo mar
šrutą. PhTniausia bus krfe 
n! a atyda į Naujosios A 
jos metropolius, o vėliau ki
tur. Mat, tuomi -manoma už
kenkti marketui iš Rusijos įga-

galvą į anodą ir uodega į kato
dą. Pasirodo, kad žuvys gali 
išlaikyti elektros srovę ligi 220 
—380 voltų stiprumo.

Dabar jau sugalvota būdas 
žuvis 'gaudyti elektros pagelba. 
Tas yra taikoma tvenkiniams, 
kuriuose esti reikalas visai žu
vis išnaikinti, ypač jei ten įsi- 
veisia plėšriųjų veislės.

Tam tikslui padaroma siste
ma vielų, kurios 
vandenin ir per 
stirpios sriovės.

I Stipri elektros 
žuvis, kurios išplaukia vandens 
paviršiun, nuo kurio jas leng
va surinkti. ■ . .

Vielų sistema taip sutvarko
ma' kad ji stumiama pakraščiu 
kūdros. Elektra visas, žuvis be 
jokių išimčių išnąikifta.f ■

T i H . 1.^1- t J j j > { J r r
, 'lowos Valstijos Kolegijos 
profesoriai pagamino iš ku
kurūzų (koynų) varpų vais
tą, kuris' pavaduoja kokainą 
bei novokainą, vietiniam 
“apmarinimui” įvairių kū
no dalių, kur yra daroma 
operacijos. ■ ,

Poznanėj, Lenkijoj, pas
tatyta pirmas fabrikas dir
bimui rašomųjų mašinų.

Triksas

Išrasta elektrinis įtaisas 
su; vakuum (išpumpuoto 
oro) aklinomis dūdomis, su 
kurio pagelba “eleveiteriai” 
(keltuvai) sustoja lygiai įsu 
grindimis prie “eleveįterio”- 
durų x didnąmiuose. (K ,

. Kr.

Didėjantis Križis Tarptautinio Kapitalizmo ir Sovietų 
Sąjungos Užsienio Politinė Padėtis

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

4. Agrikultūra ir Javų Problema
Aš viršuj pažymėjau apie agrikultūros padėtį abelnai, 

įskaitant girininkystę, žuvininkystę ir t. t., nedalinant , 
agrikultūrą į jos svarbiausius skyrius. Jeigu mes dabar * 
paimsime svarbiausius agrikultūros skyrius, pavyzdžiuj: 
javų auginimą, gyvulių auginimą, technikinių augalų au
ginimą, tai surasime sekamas sąlygas,, kaip kad parodo 
daviniai, kuriuos patiekė Sovietų Sąjungos Valstybės Pla
navimo Komisija ir Liaudies Komisariatas Agrikultūrai. .

(a) Jeigu mes skaitysime žemės plotą,’ apsėtą įvairios 
rūšies javais 1913 metais, 100, tai palyginamos skaitlinės, 
kas liečia žemės plotus, javais apsėtus laike periodo, kurį 
apima šis raportas, yra sekamos: .1926-1927 metais 96.9 
nuošimčiai; 1927-28 m. 94.7 nuoš.; 1928-29 m. 98.2 nuoš.; 
ir šiais metais, 1929-30, pasak davinių, 105.1 nuošimčiai 
prieškarinio stovio.

Faktas delei sumažėjimo javų sėjimo ploto 192 
tais turi kreipti mūsų domę.’ Tas sumažėjimas tai nė 
iš priežasties puolimo agrikultūroj, kaip kad išvadžioja 
pusgalviai iš dešiniųjų oportunistų kempės, bet iš prie
žasties sunykimo žieminių javų iki 7,700,000 hektarų (20 
nuošimčių visų žieminių javų Sovietų Sąjungoj).

Jeigu mes toliaus skaitysime visą 1913 metų gamybą 
100, tai mes gausime sekamas skaitlines: 1927 metais: 
91.9 nuoš.; 1928 metais 90.8 nuoš.; 1929 m. 94.4 nuoš.; ir ? 
1930 m.—pasak davinių—110 nuoš. prieškarinio stovio.

Sumažėjimas abelnos javų gamybos 1928 metais taipgi 
turi atkreipti mūsų domę. Tą išaiškiname neužderėjimu 
žieminių javų Ukrainoj ir Šiaurės Kaukaze.

Kas liečia dalį visos gamybos javų, kurie pasiekia mar- 
ketus (pardavimai už sodžiaus sienų), tai rezultatai yra 
dar daugiau pamokinanti. Jeigu mes skaitysime daugį 
javų, pasiekusių marketus 1913 metais, 100, tai mes sura
sime, kad mūsų marketo gamyba pasiekė 37 nuošimčius 
1927 metais, 36.8 nuoš. 1928 metais, 58 nuošimčius 1929 
m., ir šiais metais, kaip daviniai parodo, pasieks mažiau
sia 73 nuošimčius prieškarinio stovio.

Galima matyti, kad kas liečia apsėtą plotą ir abelną 
javų gamybą, mes pasiekiame prieškarinį stovį ir šiemet 
ant kiek nors jį pralenksime.

Toliaus galima pastebėti, kad kas liečia gamybą mar
keto javų, mes dar nieku būdu neatgavome prieškarinio << 
stovio, ir šiemet esame žemiau to stovio ant 25 nuošimčių.

Tos yra priežastys mūsų javų keblumų, kurie ypatingai 
buvo smarkiai pajausti 1928 metais.

Ir čia yra javų problemos turinys.
(b) Kas liečia gyvulininkystę, tai rekordai yra pana

šūs, bet skaitlinės parodo, kad reikalinga rimtai susirū-

p

n 
1( 

Coo

Jeigu mes rokuosime gyvulių skaičių, įskaitant visokių 
rūšių gyvulius, esančius 1916 metais, 100, tai sekamos 
yra palyginamosios skaitlinės delei sekamų metų: 1927 
metais turėjom 88.9 nuošimčius arklių, 114.3 traukimui 
(darbininių) gyvulių, 119.3 nuošimčių avių ir ožkų, 111.3 
nuošimčių kiaulių; 1928 metais 94.6 nuošimčius arklių, 
118.5 nuošimčių darbinių gyvulių, 126 nuošimčius avių 
ir ožkų, 126.1 nuošimčius kiaulių; 1929 metais 96.9 nuoš. 
arklių, 115.6 nuošimčių darbinių gyvulių, 127.8 nuošim
čius avių ir ožkų, 103 nuošimčius kiaulių; 1930 metais 
88.6 nuošimčius arklių, 89.1 nuošmčius darbinių gyvulių, 
87.1 nuošimčius avių ir ožkų, 60.1 nuošimčių kiaulių, ap
robuojant sulig 1916 metų stovio.

Jūs matysite—imant domėn skaitlines už pereitus me
tus—aiškius ženklus nupuolimo gyvulių auginime.

Reikale tavorų, pagamintų iš gyvulininkystės, tai skait
linės dar mažiau patenkinančios, ypatingai kas liečia mė
są ir taukus. Jeigu mes rokuosime visą mėsos ir taukų 
gamybą kiekvienais metais 100, tai surasime, kad daugis, 
pasiekęs marketą 1926 metais, buvo 33.4 nuošimčių, 32.9 
nuošimčiai buvo 1927 metais, 31.4 nuošimčiai’ buvo 1928 
metais, 29.2 nuošimčiai 1929 metais.

Čia mes turime aiškius simptomus nepastovumo ir eko
nominį silpnumą gyvulininkystės gamyboj, kuri yra ma
ža ir išduoda mažai produktų.

Vietoj viršinti 1916 metų gyvulininkystės stovį, tai 
pereiti metai parodo aiškią tendenciją nupuolimo žemiau.

■ : \ Į Paskui javų problemą, kurią, mes jau sėkmingai išriša- 
|me, tūojaus seka mėsos parūpinimo problema formoj, Rei
kalaujančio j greito išrišimo.

(c) Skirtingas prospektas matoma patyrinėjus vysty
mą, auginimo technikinių augalų, kaipo žalioj medžiagos 
mūsų pramonei. Jeigu mes skaitysime 1913 metais ap
dirbtą žemės plotą del technikinių augalų 100, tai 1927 
metais medvilnė (vata) siekė 107.1 nuošimčius, 1928 me
tais 131.4 nuoš., 1929 m. 151.4 nuoš., 1930 m. 217 nuošim
čių prieškarinio stovio; linai 1927 metais 86.6 nuošim
čius, 1928 metais 95.7 nuošimčius, 1929 metais 112.9 nuoš., 

11930 metais 125 nuošimčius; cukriniai burokai 1927 me
tais 106.6 nuošimčius, 1928 metais 124.4 nuošimčius, 1929 
metais 125.8 nuošimčius,. 1930 metais 169 nuošimčius 
prieškarinio stovio; aliejiniai augalai 1927 metais 179.4 
nuošimčius, 1928 metais 230.9 nuošimčių, 1929 metais 
219.7 nuošimčių, 1930 metais mažiausia 260 nuošimčių 
prieškarinio stovio.

Skaitlinės, liečiančios visuotiną technikinių augalų ga
mybą, yra lygiai patenkinančios. Jeigu mes skaitysime 
visą gamybą 1913 metų 100, tai skaitlinės del medvilnės 
1928 metais siekia 110.5 nuošimčių, 1929 metais 119 nuo
šimčių, 1930 metų, sulig visų davinių, sieks 220 nuošim
čių prieškarinio^ stovio? •

(Bus daugiau)

\ J visus vyriškų ir n 
}drabužių siuvėjus, į 1 

/ vius, marškinių siuvėjl 
rių siuvėjus.

į visus organizuotu 
ninkus.

Į Darbi iri n kus
Dirbtuvių.

Į Darbininkus Kon 
Unijų.

J Bedarbius Adatos 
Darbininkus.

Baltieji ir juodveidį 
bMinkai; jaunieji ir 

• darbininkai raginami 
4 savo delegatus į

Dirbtuvių Delegatų K 
ciją, nedėldienj, 
(August) 24, 1930 
ryte, Workers 
Centre, 1206 E. Baltii

Prisiųskite delegatus 
torinę konferenciją, I 
dės pamatą tvirtai 
Amatų Darbininkų Ine 
Unijai šiame mieste.

Organizuokitės ko^ 
geresnes darbo sąlygas

Darbininkai !
Kadangi jūs esate m 

zuoti, tai jūs priverst 
ilgesnes darbo valand 
didėjančios skubinime 
mos, kuri pažeidžia jū 
katą ir didina bedarbę 
giai užtenka skurdžia 
gyvenimui algų, koki 
gaunate už sunkų dari 

Po didelio šėrų susi 
Wall Streeto biržoj, bo 
dėjo naują ataką an 
darbininkų klasės ir tai 
visų adatos amatų dari 
Drabužių fabrikantai 
suversti krizio naštą a 
bininkų pečių. Tas 
vertima darbininkų dt 
biau dirbti, dar mažės 
gas. Tas reiškia didel 
darbę. Daugiau sava 
darbo ir nekuriems d^ 
kams nuolatinė bedarbe 
das ir badas.

'’feais Kovai prieš Darb

Darbdaviai naudos 
bius, kad dar labiau m 
algas ii' pabloginti dai 
lygas. Adatos Amatų 

\ ninku Industrinė Unija 
die Trades Industrial 
atsišaukia į dirbančius 
darbius darbininkus sus 

y ti \r kartu sueiti Į konf 
ją, kurią šaukia ta unijž 
styti dirbančiųjų ir be 
problemas. Suorganizu 
sus adatos amatų darb 
kovai prieš darbdavius 
agentus, Amerikos Dar 
deracijos viršininkus.

Kokia Yra Ta Mū 
Organizacija?

Adatos Amatų Dari 
. Industrinė Unija yra k 

adatos amatų darbiniu 
ganizacija, prisidėjusi 
Darbo Unijų Vienybės 

trūniją suorganizavo 
atų darbininkai savo 

įe užVJ4 valandų, penk 
nų darbo savaitę ; toj km 
šimnkai I.L.G.W.U. (g. 
tiečių unijos) tarnavo b 
kaip šnipai. Jų išdai 
veikimo pasekmės buvo 
kad darbininkai tapo m 
jų kovoje. Sigman, Sk 
ir kom. po to pradėitr 
destruktyvi darba deleij 
(javių naudos ir didelę ( 
mą neariu išmetė, kad p^ 
garmentiečių uniją j k 
ničną uniją. Vienas išd 
kiaušių aktų, koki atli 
darbdavių agentai, tai 
apgavingas streikas B; 
re, kur jie iššaukė tą l 

ipo to, kaip jie susitai 
darbdaviais visais pu 
del suorganizavimo kom 
nos unijos.

Viršininkai—Skubun 
Ekspertai

Amalgameitų unija ta 
versta iš organizacijos, 
buvo suorganizuota ko'v 
darbininkų reikalus, j p 
tą gamybos įrankį del 
Pereitoj konvencijoj 
Frank Rosenblum, Hil 
agentas, atvirai par 
“Kuomet bosai nori pa; 
savo gamybą, tai jie n< 
kia darbo našumo eks
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ir ožkų, 111.3 
mčius arklių, 
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!7.8 n uosi m- 
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lės, tai skait- 
<as liečia mo
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, kai daugis, 
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es stovų, tai 
)limo žemiau.

i formoj, rei-

jus vystv- 
i .‘icdziagos 
netais ap- 

109, tai 1927 
kis, 1928 me- 
,217 nuošim- 
86.6 nuošim- 
s 112.9 nuoš., 
kai 1927 me- 
šimčius, 1929 
) nuošimčius 
metais 179.4 
1929 metais 

50 nuošimčių

o.->

augalų ga- 
skaitvsime

tais 119 nuo-
220 nuošim-

Elizabeth, N. J.

J. KAVALIAUSKAS

(Tarpe 4th Ave. ir Irving Pl.)

užsiimame
pardavimu

kandžius 
Lunch).

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Real Estate License 
0-2728.

Bell __
Keystone

Greitai pagamina
me gardžiausius už- 

(Quick

Mūsų reko- 
menduotoj ai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

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

Taip pat 
pirkimu, 
ir mainymų namų 
bei žemių (lotų).

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

kreiptis prie manęs.

JŪS 
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER 
OPTOMETRAI

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

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

Amatų Darbininkus gyvuoja Darbo Unijų skiriamos bylų vedimui su fa- 
js Lyga! įžįstais Susivienijime. . Visiems

WILKES-BARRE, PA A.LD.L.D. ŽINIOS
VI APSKRIČIO KUOPOMS

— ma gana rinktina kaip dailės, 25 kuopa, atvažiuoja su busuAdresas

Užsiėmimas

Firmos

u z

bus skait-

PITTSBURGH, PA

t

69 So. Park 'St.

Fe-

ir

GILBERTON, PA
Šis Tas

Pleasant Bay Parke

Į apskričio pikniką draugai 
iš Baltimorės, A. L. D. L. D. PHONE 

Stagg 8342

dirbtuvės komitetas!
Lai gyvuoja Adatos Amatų 

Darbininkų Industrinė Unija!

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj.

atrodančiais į nykš- 
kalbama apie Good- 
Kulnis, kurios par-

keliūnas, J. Balčius ir A. Ser- 
binas po 50c; viso su smulkio
mis surinkta $11.85. Aukos

baliūniniu orlaiviu,

lermą pradėjo 
Mažiukuos švo- 

kad jie tai
Mat, jie norėjorikos Darbo 

yra 
klasės. Mes

M. 
vėjo,” 

mažai esti ži-

darbininkų dirbtuvėj?----------

narių dirbtuvės komitete?__

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

L. D. 13 
komisiją,

Antras “Laisves” ir “Vilnies” 
Piknikas

! Liepos 17 d. Tunnel Ridge 
[kasykloje sužeidė drg. J. Pe- 
truška, S. L. A. vietinės kuo-

. Firmos adresas ....

taip ir sporto klausime, jau ne-
ikalbant apie agitacijinę dalį pavyzdys,

?\tsakykite: Ar unijinė dirbtuvė?

___ Ar nėra visai unijos?------------

Amerikos Darbo iĄr kompanična unija?-------------------

sišaukimas i Visus Baltimorės Adatos
£ I

’ Už 
verti- 

darbininkus nežmoniškai 
[skubiai dirbti, jie gauna kaipo 

check-off” siste-1 
jmą (duoklių paėmimą tiesiog i 

Unijinių Į iš algos). Tai yra, jie išro-į 
I kuoja iš darbininkų algų su-1 

sumai, sumokėtai i 
ir taksomis, ver-j 

Adatos Amatųičiant uždėtomis ant darbiniu-; 
!kų. Ne geresnę rolę lošia ir į 

juodveidžiai dar- Amerikos Darbo Federacijos 
vadai.

Adatos Amatų Darbininkų 
Industrinė Unija yra vienatinėj 
organizacija, kuri organizuoja; 
darbininkus del kovos.

Ta unija organizuoja darbi-' 
ninkus į kovą prieš bosus ir j 
jų agentus, prieš skubinimo si- Delegato 
stomą, algų nukapojimą, prieš 
metimą darbininkų iš darbo, i

LAISVe
t .

Puslapis Trecias

Į visus vyriškų ir moteriškų: jie kreipiasi prie unijos, 
drabužių siuvėjus, į kailiasiu- savo tarnavimą bosams, 
vius, marškinių siuvėjus, kepu-[me 
rių siuvėjus.

į visus organizuotus darbi-i atlyginimą 
ninkus.

į Darbininkus 
Dirbtuvių.

į Darbininkus Kompaničnų i mą, lygia 
Unijų. ! duoklėmis

į Bedarbius 
Darbininkus.

Baltieji ii 
berinkai; jaunieji ir suaugę 
darbininkai raginami prisiųsti 
savo delegatus į pirmutinę 
Dirbtuvių Delegatų Konferen
ciją, nedėldienj, rugpjūčio
(August*) 24, 1930, 10-tą vai. 
ryte, Workers Cooperative
Centre, 1206 E. Baltimore St.

Prisiųskite delegatus į tą is
torinę konferenciją, kuri pa
dės pamatą tvirtai Adatos prieš bedarbę. Už 44 
Amatų Darbininkų Industrinei du, penkių dienų darbo savai-1 

'tę, už didesnes algas ir už ap-: 
drauda bedarbiams.

Darbininkai Kontroliuoja 
Savo Uniją

Ne kaip

laikraštį.” Jo moteris dirba 
Philadelphijoj, o jis vargsta 
vienas namie.* ❖ *

Gilbertono kasykla nedirba 
jau trečias mėnuo; mainieriai 
labai suvargę.

S. V. Ramutis.

Vienybės Lyga!
. x t u- » x (aukotojams tariu širdingaiAtstovybes Pamatas V i ii_ r>aciu. Prakalbose Buvęs.

Kiekviena grupė darbiniu-!_______________
kų, organizuoti] į dirbtuvės ko
mitetą, arba organizavimo ko
mitetai, gali siųsti mažiausia 
vieną delegatą ir vieną alter- 
natą į šią konferenciją. Tokis 

[komitetas turi susidėti mažiau-1 
[šia iš trijų darbininkų, dirban-Į Pereitais metais kietųjų an-i 
ičių dirbtuvėj. Tas paliečia |giįu industrijos mainieriai su-[ 
I dirbtuves, kuriose nėra unijos,.. įrma iknjka ..Laisvgs„ 
arba kuriose yra kompanična j . . “ v. . v. maudai, žmonių suvažiavo virsunija. i v. . .

Visos fraternalės organizaci-|^u tūkstančiai; tai buvo vie-Į 
i jos gali siųsti po du fraterna-1 nas iš didžiausiii piknikų'mūsų j žai kurios kuopos 
liūs delegatus. iapielinkėse. šiais metais irgi; pranešė. Skubėkit,

Išpildykite šį Paliudijimų [ _ . ___ .
Needle Trades Workers Industrial Į17 dieną, Valley View darže, i PJačio, Lauiel Spiings, N. J., 

Union, 1206 E. Baltimore St., linkerman Pa Reikia tikėtis 1^ komiteto naiių jokiu būdu
Baltimore, M<l. |kad bus dar didesnis, dar dau-!nepakanka visiems darbams.

.Jgiau svieto suvažiuos į šį pik-! ' -anskričio n.kmka drm.vm 
niką. Viena, tai bus progra-

“Laisvės” piknikas Philadel
phijos apieliųkėję rengiamas 
31 d. rugp., Laurel Springs, 
N. J. J tą pikniką reikia vyk
ti, kaip ir į apskričio, organi
zuotai. Visos kuopos privalo 
tą padaryti. D. M. š.

j Afganistano Reakcionierių 
I Sukilimas Sutrėkštas

|kad esamoji valdžia nugalė- ’ 
jo reakcionierių (Britanijos 
valdžios bernų) pasirįžimus 
pasigriebti valdžią į savo -; 
rankas. Kova virė dvi die 

;ni.

Vienoje Hawaii saloje yra ” 
; statomas naujas viešbutis, 
I kuris naudosis apšildymui 

Iš į ir garui karščiu iš artimo2PEŠAVAR, Indija.—
|Afganistano • pranešama, ugniakalnio (vulkano). 

Draugai, jau sėnai išsiunti
nėta jums laiškai, su paragini- 

-- ■ - imu išrinkti nors po du darbi-
7 - ’T----- T-jninkus del A. L. D. L. D. VI

[Apskričio pikniko, bet dar ma-Į
; išrinko ir 

šiais metais irgi j pranešė. Skubėkit, draugai, 
įrengiamas piknikas rugpjūčio [nes piknikas atsibus 17 d. rug-l
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esate neorgani-
dirbti

prie ’ Federacijos kompaničnos uni-l 
siste-i jos, kurias kontroliuoja reak-! ie 
Svei- cionierių klikos, A. A. D. L Kiek 
Var-i Unija, kontroliuojama pačių! 
pra-1 eilinių narių per jų dirbtuvių' 
jūs' komitetus ir jų dirbtuvių dele- 

' gatų sistemą.
Ta unija stoja už organiza-. 

vimą visų adatos amatų dar-j

priversti 
valandas 

skubinimo

Unijai šiame mieste.
Organizuokitės kovoti 

geresnes darbo sąlygas!
Darbininkai!
Kadangi jūs 

zuoti, tai jūs 
ilgesnes darbo 
didėjančios
mos, kuri pažeidžia jūsų 
katą ir didina bedarbę, 
giai užtenka skurdžiam 
gyvenimui algų, kokias 

įgaunate už sunkų darbą.
Po didelio Šerų susmukimo;

Wall Streeto biržoj, bosai pra-į 
dėjo naują ataką ant visosj bininkų į vieną tvirtą organi- bos 
darbininkų klasės ir taipgi antįzacL4 pamatu <

Liepos 23 d. įvyko prakal- 
; šiaurinėj miesto dalyj. 

................._______ _____ ............. . . _ ekonominės, [Kalbėjo drg. L. Prūseika. Pra- 
visų adatos amatų darbininkų. I politinės ir socialės lygybės, ir dėjus jam kalbėti, atėjo ir vi- 

įsa gegužinė ponstva—keturi 
Jim Crow- vyrai ir vieno biznieriaus pa- 

Išsyk dar ta ponstva ra
dar šku- [ sukursto bosai ir jų agentai iš įmiai užsilaikė, bet paskui jau 

biau dirbti, dar mažesnes ai- Amerikos Darbo Federacijos, [pradėjo kaisti, apėmė juos ne- 
Pirmiausiai savo 

; kakarinę atidarė Mažiukna, 
antras jį pasekė Virbickas, 
paskui ilgasis Stasys ir kiti. 
Neatsiliko ir biznieriaus pačiu- 
kė. Jie tokį 
kelti, kad net 

[gėris pasakė, 
tikrai pašėlo.

Drabužių fabrikantai bando kovoja prieš rasių diskrimina-į 
suversti krizio našta ant dar-|c-d<b segregaciją 
bininkų pečių. Tas reiškia psm ir lynčiavimus, kuriuos [ti 
vertima darbininku

Tas reiškia didesnę be- kad sulaikyti darbininkus nuo ramumas. 
Daugiau savaičių be kovos.

Darbininkai, vyrai ir mote-I 
rys, jaunieji ir suaugę, baltie
ji, negrai, amerikonai ir sve-Į 
timšaliai, vienykitės! Jūs tu-j 
rite tik vieną priešą. Tai yra' 

Jų agentai, Ame- 
Federacijos virši- 
dalis kapitalistų j būtinai šias prakalbas išardy- 

turime organizuo-:ti. Bet jiem nepavyko savo 
įtiksią atsiekti, nes visa publi- 

Susiorganizuokite savo dirb- ka buvo nusistačius prieš 
Suorganizuokite dirbtu- triukšmadarius, todėl priversti 

Ibuvo nutilti.
Išrinkite delegatus į eilinių : Liepos 26 d. vėl įvyko pra- 

narių dirbtuvių delegatų kon- kalbos, bet buvo ramu, nes ge- 
ferenciją. kuri įvyks nedėldie- v‘ “ 
nį. rugpjūčio 24 d., 1930, 10 
vai. ryte, Workers Cooperative 
Center, 1206 E. Baltimore St.
Stokite į Adatos Amatų Dar

bininkų Industrinę Uniją 

Organizuokitės kovoti prieš 
i skubinimo sistema, 
i už augštesnes algas.

gas.
darbę.
darbo ir nekuriems darbinin
kams nuolatinė bedarbė, skur
das ir badas.
Jūs Turite Vienytis su Bedar
biais Kovai prieš Darbdavius darbdaviai’

r Darbdaviai naudos bedar-,
bius, kad dar labiau nukapoti ;nįn^l> 
algas ir pabloginti darbo są- D;------;
lygas. Adatos Amatų Darbi- [tis^prieš juos kovoti.
ninku Industrinė Unija (Nee- ‘ _ 
die Trades Industrial Union) tuvej.
atsišaukia į dirbančius ir be- v’lJ komitetus.
darbius darbininkus susivieny
ti ir kartu sueiti į konferenci
ją, kurią šaukia ta unija. Svar
styti dirbančiųjų ir bedarbių 
problemas. Suorganizuoti vi
sus adatos amatų darbininkus 
kovai prieš darbdavius ir jų 
agentus, Amerikos Darbo 
deracijos viršininkus.

Kokia Yra Ta Mūsų 
Organizacija?

Kovokite 
Reika- 

Adatos Amatų Darbininkų' laukite 44 valandų, penkių 
Reika- 

• bedar- 
Reikalaukite darbo nuo 

Reikalaukite mini
mum algų skalės.

Šalin 'kompaničnos unijos!
Šalin A. D. F. fašistai!
Lai gyvuoja darbininkų vie

nybė jų kovoje už pagerini
mą darbo sąlygų!

Lai gyvuoja kovos įrankis,

.Industrinė Unija yra kovinga 'dienų darbo savaitės.
^adatos amatų darbininkų or-Jaukite apdraudos nuo

ganizacija, prisidėjusi prie jDes- --- 
Darbo Unijų Vienybės Lygos. (Savaičių.
Tą uniją suorganizavo adatos 
amatų darbininkai savo kovo
je už 44 valandų, penkių die
nų darbo savaitę; toj kovoj vir
šininkai I.L.G.W.U. (garmen- 
tiečių unijos) tarnavo bosams, 
kaip šnipai. Jų išdavikiško'
veikimo pasekmės buvo tokios, - 
kad darbininkai tapo nugalėti 
jų kovoje. Sigman, Slesinger 
ir kom. po to pradėio savo 
destruktyvį darba delei darb
davių naudos ir didelę didžiu
mą n'ariu išmetė, kad pavertus 
garmentiečių uniją į kompa- 
ničną uniją. Vienas išdavikiš-i 
kiaušių aktų, kokį atliko tie! 
darbdavių agentai, tai buvo: 
apgavingas streikas Baltimo
re, kur jie iššaukė tą streiką | 

*po to, kaip jie susitaikė su;
darbdaviais visais punktais 
del suorganizavimo kompanič- 
nos unijos.

Viršininką!—Skubumo 
Ekspertai

i 
Amalgameitų unija tapo pa

versta iš organizacijos, kuri 
buvo suorganizuota kovoti už I 
darbininkų reikalus, į papras
tą .gamybos įrankį del bosų. 
Pereitoj konvencijoj ponas 
Frank Rosenblum, Hillmano 
agentas, atvirai pareiškė: 
“Kuomet bosai nori pagerinti 
savo gamybą, tai jie nesišau- 
kia darbo našumo ekspertų;

Igužinė ponstva į jas jau neat
ėjo. Mat, jau 23 d. liepos 
persitikrino, kad susirinkusioji 
publika nusistačius prieš triuk
šmadarius. Teisybė, vienas bu
vo pradėjęs zurzėti, bet buvo 
paprašytas apleisti svetainę. 
Eidamas iš svetainės žadėjo 
policiją atvesti, bet vėliaus ir 
pats nepasirodė. Draugas L. 
Prūseika pasakė puikią pra
kalbą, nurodinėdamas Gegu
žio ir kompanijos darbus Su
sivienijime ir seime, kurį jie 
suskaldė.

Buvo renkamos aukos. Au
kojo šie draugai: G. Gražikai- 
tis,/ P. Karčauskas, J. Mara- 
zas, J. šerkūnas, J. Miliauskas, 
J. Parčauskas, J. Purtikas ir 
L. Strelčius po $1; J. Laba
nauskas, L. Valeika, J. Mas-

programos. šiuo laiku yra 
daug svarbių klausimų lietuvių 
gyvenime, kurių nebuvo pra
eitais metais. S. L. A., viena 
iš didesnių organiz., likosi su
skaldyta fašistų. Kita, tai U.M. 
W. of A. reakcionieriai užka- 
ria mainieriams naują kilpą, 
kurios dar jie neturėjo iki šiol 
—tai check-off sistemą. Su 
check-off sistema suriša mai
nieriams rankas ir kojas, kad 
jie negalėtų pasipriešinti prieš 
anglių savininkus ir reakcinę 
uniją. Dar daugiau, tai mai
nieriams tiek išskaitys, kiek 
tik bus reikalinga palaikymui 
J. L. Lewiso gaujos. Kitų 
valstijų mainieriai jau gerai 
žino, ka reiškia check-off sis
tema, ypatingai Illinojaus mai
nieriai patyrė gerai, kuomet 
jiems “atčekiuoja” po kelioli
ka dolerių kas pėdę. Tatai 
bus daroma ir kietų anglitj in
dustrijoj. Dar daugiau. Pati 
unija virs daugiau kompanič
na, nes kompanija bus pati 
kolektorius duoklių ir aiškiai 
matys, kuris jos unijos narys 
yra ištikimas ir kuris ne. Jei 
bent kiek pamurmėsi prieš 
check-off sistemą ar perdaug 
ėmimą, tai būsi išvytas iš dar
bo ir kartu iš unijos. Tas kil
pas mainieriams fašistas Vi- 
taitis vadina “darbininkų lai
mėjimu.” Tas fašisto šmotas, 
mintantis iš S. L. A. narių su
mokėtų pinigų, drįsta sakyti 
mainieriams, kad check-off 
sistemos įvedimas yra “darbi
ninkų laimėjimu.” Taip tik 
gali pasityčioti iš darbininkų 
paskutinis niekšas. Mūsų suei
gose, piknikuose būna visados 
plačiai diskusuojama, kalba
ma apie darbininkų klasės rei
kalus. “Laisvės” dienraščio 
piknikas yra darbininkų pikni
kas—svarbieji dienos klausi
mai.

Prie šio pikniko visos orga
nizacijos ir iš visų kolonijų 
skubiai ruoškitės būti kuo 
skaitlingiausiai “Laisvės 
“Vilnies” piknike.

M.

“Miss Maryland.” Tai geras 
, kaip reikia remti 

savo pikniką. Riverside ir 
Chesteris, veikiausiai, nepasi
duos baltimoriečiams savo 
skaičiumi, jeigu ne su busais, 
tai su automobiliais

.Eastono A. L. D. 
kuopa turi specialę 
kuri mobilizuoja visus easto- 
niečių automobilius ir jie ren
giasi subytyti, kad ir kas ten 
nebūtų, kitas kuopas. Na, pa
žiūrėsime.

A. L. D. L. D. VI Apskritys į 
nutarė organizuoti busą iš 
Philadelphijos į Baltimorės A. 
L. D. L. D. 25 kuopos pikniką. 
Drg. W. Rogers pranešė, kad 
A. L. D. L. D. 25 kuopos pik
nikas atsibus 7 d. rugsėjo, ant 
A. Matulionib ūkio. Bet mes' 
rūpinamės, kad kuo daugiau' 
išpurdavus tikietų. Jeigu busi 
daug ukvatninkų,—o turėtų , 
būti,—tai važiuos bent du bu- 
sai. Būtinai reikia vykti skait
lingai, nes tas kolonija labai 
toli nuo kitų ir ten retai kasi 
paįvairina baltimoriečių pa
rengimus, o tas reikalinga. Bu-Į 
su važiuoti daug nelėšuos; ti-Į 
kietus parduos drg. A. Lauri-i 
navičius ir kiti Philadelphijos 
draugai. Vyks ten kalbėtojų 
ir dainininkų bei dainininkių. 
Važiuoti-taipgi bus smagu.

KULNU LENGVUMAS
VAIKČŠIOJANT TRAUKIA 

PRIE VAIKŠČIOJIMO ORE

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

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

ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS

A. LUTVINAS
UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

A. LUTVINAS

Tel.: Trinity 1045

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES 1SMOKINAM, kaip apsieiti su

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS

DARBININKŲ AUTINGAS
ŠIĄ VASARĄ 

BUDA VO JIMUI ‘DAILY WORKERIO’ 
PIKNIKAS-KARNIVALAS

Stokime i kooperaciją del pagelbos! Visos revo
liucinės ir simpatizuojančios organizacijos; visi 
komunistiniai laikraščiai; visi Daily Workerio 
skaitytojai; visi darbininkai iš šapų—darbuoki-, 
mes, kad piknikas pavyktų kuo puikiausia.

ĮSITĖMYKITE DIENĄ:

Nekėlioj, Rugpjūčio (Awg.) 17,1930

trušką, S. L. A. vietinės 
pos pirmininką.* * *

“Laisvės” skaitytojas 
Diamond davė man 
kad “Laisvėj 
nių apie sportą. Jis pageidau
ja, kad būtų nors trumpai dau
giau rašoma apie sportą; tas 

(paįvairintų laikraščio turinį, 
|tuomi palaikytų dalį skaityto
jų, kurie interesuojasi sportu.

Didmiesčių korespondentai, 
duokite daugiau žinių iš spor
to srities! * * *

Užėjau pas drg. Karsoką, 
kuris jau antri metai serga. 
Išsikirpęs iš “Laisvės” drg. S. 
Janulio aprašymą apie pabė
gimą 18 politinių kalinių ir 
skaito jau antru sykiu. Jam 
labai patinka tas aprašymas.

Nors drg. Karsokas jau an
tri metai negali dirbti, bet 
“Laisvę” atsinaujino. Sako: 
“Nebus taip nuobodu, turint

“Suteikia tokj ramumą, kaip važia
vimas dideliu 
augštai iškilusiu virš miesto ir pa
darančiu žmones 
tukus,” taip yra 
year’s Wingfoot 
davinėjami vis didčjančiame skaičiuje 
krautuvių visose Jungtinėse Valsti
jose.

Kaipo statytojai didžiausių pasau
lyj baliūniniu orlaivių ii’ padirbėjai 
ketvirtos dalies visų pasaulyj auto
mobilinių tajerių, Goodyear Tire and 
Rubber Kompanija turi galimybę pa
rinkti gumą, labiausiai tinkamą pa
lengvinimui kojoms vaikščiojant. Tai 
toki produktą ši kompanija naudoja 
savo gaminamoms čeverykų kulnims. 
Kadangi vis daugiau vyrų ir moterų 
naudoja gumines kulnis, tai Good
year turi įsikūrus specialę laborato
riją, kurioj daro bandymus, kad vis 
labiau gerinti gumines kulnis, taip 
kad jos suteiktų ‘'kojoms palengvini
mą ir kad tuo pačiu laiku guminės 
kulnys būtų tokios lanksčios, kaip 
sprendžinos. Tokių tai rezultatų pa
siekė Goodyear laboratorija Akrone, 
Ohio, kad šios kulnys ir ilgai nešio
jasi ir turi didelį larikstumą ir at
sparumą; ir .kas tik išbandė jąsias, 
visi pripažįsta, jog Goodyear Wing
foot Kulnys yra visai skirtingas nuo 
kitų dalykas toje srityje.

Sulig paskutinių žinių, per metus 
pasidvigubina Goodyear produktų 
daugis. ’

Baliūniniu, lengvesnių už orą, or
laivių statyboj Goodyear Kompanija 
yra žinoma dideliu pasisekimu, kurio 
pasiekia per rūpestingą darbą. Pir
mutinis Goodyear baliūnas buvo pa
statytas 1912 metais, o 1913 metais 
Goodyear baliūnas laimėjo pirmutinę 
vietą laike Paryžiaus lenktynių už 
James Gordon Bennett atsižymėjimo 
taurę.

O nuo 1912 metų darbas Goodyear 
Tire and Rubber Kompanijos išdir- 
bystėj už orą lengvesnių orlaivių tu
rėjo tiesiog sensacinių pasekmių. Ka
ro metu Goodyear pastatė virš 1,000 
baliūnų armijai ir laivynui. Jinai 
taip pat pastatė RS-1, pirmąjį ame
rikinį pusiau-stangų orlaivį, 1923 me
tais, ir įgijo amerikines teises vokiš
kų Zeppelinų patentams tais pačiais 
metais.

1929 metais Goodyear Zeppelinas 
Jungtinėse Valstijose sandarbininka- 
vo Vokietijos “Grafo Zeppelino” sėk
mingoj kelionėj aplink žemės kamuo
lį; toliaus Goodyear Kompanija at
kreipė į save domę statydama dar 
didesnius už jį Goodyear-Zeppelinus 
Akrone, Ohio, Jungtinių Valstijų lai
vynui, tuo būdu atidengdama savo 
progresą visam pasauliui.

gasiniu automobiliu; dalinas į tris dalis:
1. Mcchaitlzmas. Kaip suptatyti sulig planet 

kaip surasti supredimus,; kaip 
statyti. Tas viskas mokinaiha ( 
dentfj nraktiSkai. po priežiūra

2. Elektra Yr MagiuMjlittas. Jai 
šia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu 
riu.
Pabaigę mrssų mokyklos kursą, turime plln* 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amat 
mechaniko arba šoferio. Garantuojame 1 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietu 
kai ir angliškai. Kaina prieinama yiaie 

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIOUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. A 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nuo 10 iki 2 P.M,

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOJAS

TELEFONAI:
__________ Oregon 6186

Main 1417

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

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

DR. ZINS 110EAST 16thST.N.T.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. NedėUoJ • A. M. ild 4 P. M.
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BUFFALO, N. Y.

KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Verte D. M. šolomskasParaše Pavel Dorochov

PHILADELPHIA, PA.
Iš

DETROIT, MICH.

būti ir jis

Šį Pikniką. Rengia Didžiulis Aido Choras

patėmijau * “Tėvynės”
30 S. L. A. 304 kuopos

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia naktini pik- '

(šbalznmuoj^ ir laidoja nutniruilut 
visokių kapinių. Norintieji gorinuBio 
tarnavimo ir už žemą kainą, 
valandoje čaukitča pas mane, 
galite gauti lotus ant visokių kapinių k 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

PHILADELPHIA, PA.
D. S. A. 80 kuopos susirinkimas 
sercdoj, 6 rugpjūčio, po num.
E. Moyamensing Avė., 8 vai.

Visos narės ateikit, yra

L. 
bus 
928 
vakare, 
svarbių reikalų apkalbėti. Taipgi yra 
nominacijos blankos pild. komiteto. 
Tat pasistengkit visos dalyvauti šia
me susirinkime. Sekr. M. Kutrienė.

182-3 j

Šokiams i
Kviečiame vi- i

—Sveiki,—tarė Aleksejus,—man reika-

ant 
pa- 

nuliūdinio
U<»

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
GRABO RIUS-UNDERTAKER

Sekančią dieną ryte Aleksejus ir Naste 
i išvažiavo. Sėdėjo “karietoj” susiglaudę, 
Ipetys petin. Nuo laukų, apsidengusių pri- 
i bręstančiais javais, ėjo kvapsnis, kaip var
deliai virpėjo vėversėliai augštai. Nastei 
i net svaigo galva nuo artimo sėdėjimo su 
! jaunu vyru. Kada Aleksejus, siekdamas 
i botagą, netyčiomis paliesdavo jo koją, jos 
I veidai degė, ir tankiai mušė širdis, senai 
'jau pageidaujantis kūnas liepsnojo. Pasi
imtų ją Aleksejus ant rankų, įsineštų į 
iaugštus, kvepiančius kviečius, pasiguldytų 
i ant šiltos žemės... Nastazija taisėsi ske- 
ipetaitę, ja slėpdama veido sujudimą... 
! Privažiuojant miestelį, susirūpino.

—Oh, Aleksejau, gal geriau, kad tu čia 
Į palauktum, o aš eisiu į miestelį,—bijausi, 
i kad kartais blogo kas neįvyktų?

—Nu, gerai, kad loska, aš čia pabūsiu, 
■—kalbėjo Aleksejus, pažvelgęs į jos rūpes
ningą veidą,—man juk reikia tik pas kalvį.

Kalvis buvo šalę miestelio prie ganiavų, 
ir todėl Aleksejui ir pačiam nebuvo reikalo 
į miestelį...

—Nu, štai jau ir kalvinyčia.
Aleksejus nušoko nuo vežimo ir nuėjo į 

į kalvinyčia. Prie priekalo dirbo sausokas 
_ Jis kiek pažvelgė į

Mano, i Aleksejų ir vėl dirbo su kūju. Kalvis pat-

(Tąsa)
Pabaigoje savaitės pasirengė šeiminin- i 

kas į valsčiaus miestelį—Kostino, mano,' 
gal kartais yra laiškas nuo sūnaus Miko.! 
Kelyje užvažiavo pas svotą (Nastazijos te- į 
va) Steponą Maksimičą.

—Sveikas, svote! Nu, kaip jumsogyve- 
nasi?

—Klausyk,—mostelėjęs ranka, tarė Ste-1 
ponas,—seni vargai.

Abu atsisėdo greta viens kito.
—Et, tokis sūkurys eina, ne duok dieve.

Jau vėl nauja valdžia atsirado.
—Kas tokia?—užklausė Černorajus.
—O kas ten ją žino, iš miesto Omsko at

važiavo. Caro viršininkus valdininkais vėl 
pastatė. O Sovietų valdininkai dingo kur 
tai. Dabar vėl sūkurys, sako mieste Oms
ke daug visko buvo.

Moteris atnešė ąsotį su midum, pastatė 
jiems du stiklus. Steponas tylėdamas pri
pylė abu stiklus ir padavė vieną černora- 
jui.

—Aha—go-go,—galvojo černorajus, ger
damas midų,—štai iš kur ir Aleksejus at
sirado, jis yra ne kas kitas, kaip tik bol
ševikas.

Norėjo papasakoti Steponui apie savo ‘nedidelio ūgio vyras, 
naują darbininką, bet apgalvojo.
dar kur išplepės ir gali blogai atsitikti, r sai dumtuvėmis dūmė anglis. 
Gal ir Aleksejus bolševikas, bet kas ten! ----- -- -
juos supras, kas iš jų teisingas ir kas ne. j lingaVštai,’ peilis suvirinti.'
Gal kur ir sūnus Mikas bolševiku patapo. I Kaivjs priėj0, pavartė peilį ir linktelėjęs 
O gal kur jis jau žuvo, nes štai kokis suju-;galva tal.g j darbininką:—štai, Vasyliau.

Suvirinsim, Vasyliau ?
Vasylius atsargiai pažiūrėjo į Aleksejų, 

į peilį ir sutiko.
—O tu pas ką esi?—klausė kalvis,—čia

dimas, lengva pražūti, ir atsidusęs tęsė:
—Į valsčių reikia važiuoti, gal laiškas1 

yra nuo Miku.
Černorajus valsčiuje laiško nuo Miko ne- i. . . .-

rado. Iš ten užvažiavo pas kalvį, rato ši-! juk vietinius pažįstu, 
ną (lanką) pasidirbti, ten pastebėjo taipgi j 
naują darbininką, norėjo pasiklausti apie 
jį, bet vėl nutylėjo. ;

—Geriau patylėsiu,—mąstė Černorai, — 
nemano reikalas teirautis. j..

Parvažiavęs namo jis pradėjo pasakoti: J1S- 
—Vėl mieste yra nauja valdžia. Bolševi
kus pravijo,—kalbėdamas atydžiai tėmija 
Aleksejų,—ar neišsiduos jis savo sujudi
mu.

—Pravijo?—ramiai paklausė Petruchi
nas.

Černorajus tik biskį nusišypsojo ir gal- Aleksejum.
voja:—Jis atsargus ir gudrus. _ Nu, su-1 —Ir ko jie taip niaujasi? Kas gi per 
prantu dabar, kokis tu esi “pabėgėlis”,—ir i gerumas iš šios valdžios?
vis tėmija. i Aleksejus norėjo išbandyti Vasylių, ir

—Žinai ką, pas kalvį naujas darbininkas ! mano—neblogai piktai kalbėti apie bolševi- 
atsiradd, auksas, o ne darbininkas, jo ran- kus, del to pasklis gandai, kad jis juos ne- 
kos, kaip mašina, į porą minučių šiną ir 
padirbo. Matomai, kad geras kalvis, geras.

Aleksejus 'tylėjo.
—Veltui daug žmonės kalba,—tęsė Čer

norai,—sako, kad vėl buvusius caro virši
ninkus nauja valdžia valdininkais padarė. 
Mieste oficierių ir generolų daug atsirado. 
Gal būti tik kalbos ir tiek.

—Gal būti tik kalbos,—ramiai išsireiškė
Petruchinas.

Černorai priėjo prie lango, pažiūrėjo 
kaip ant jūros banguojančių jau pilnai 
bręstančių kviečiu, ir atsisukęs linkui Alek
sėje tarė: '

—Reikėtų tau, Aleksejau, gerą doku-
• mentą parūpinti.

—Taip, seneli, dokumentas būtų gerai,— 
į jį pažiūrėjęs atsiliepė Aleksejus, nes kal
ba ėjo apie pasportą del jo.

Iš išžiūrės Aleksejus ramus, o viduje 
mintys tai]) net dega,—kas gi tas per nau
jas kalvio darbininkas? Tur

—Iš keno ūkio?
—Černorajo.
—Nu, o kaip, ar dar neparėjo jo sūnus 

Mikas iš kariuomenės? Vis sūnaus laukė

—Ne, neparėjo.
—Dabar jau nepareis,—įtikinančiai kal

bėjo kalvis,—nes matai, kaip yra su vals
tybe, suk juos velniai, nespėja valdžios 
mainytis, šiandien viena, o rytoj jau kita, 
—kalviui matomai norėjosi pasikalbėti su

—Dabar jau viskas gerai bus, mokyti 
žmonės valdžią paėmė į savo rankas, pas 

.juos viskas kaip sviestu tepta eis,—taip 
kalba ir, tėmija Vasylių, ar tas ką nepasa
kys. Sujudo Vasylio lūpos, kiečiau su
spaudė kūjį ir smarkiau pradėjo kalti. 
Kaip sidabro upė pylėsi į visas puses bal
tos kibirkštys.

—Mokyti žmonės, tai gerai,—nepaisan-

—Tvarka bus,—kalbėjo tolinus Alekse
jus,—o pirmiau bolševikai pastatė tamsuo
lius prie valdymo vairo ir, še jums, lai val
do jie k rasta, ir kas gi iš to: nieko gero 
nebuvo. Kokie gi tai valdininkai, kad nė 
A-B-C nežino? Tik supainiojo viską, ir 
dabar išpainioti mums prisieis.

Vasylius tylėjo ir vis greičiau dirbo su 
kūju. Piktuose smūgiuose jo darbo, Alek
sejus jautė Vasylio piktumą. Ir vėl priė
jęs prie kalvio klausė:

—Nu, tai kaip, prieteliau, suvirinsi pei
li ns?galės iš miesto? Gerai būtų nuvažiuot ir 

pažiūrėti, kas per vienas jis yra...
Po pietų Aleksejus ir černorai apžiūri

nėjo pjaunamą mašiną. Černorai stovėjo 
greta su Aleksejum. Petruchinas pakrai
pęs galva tarė:

—Neišlaikys ji, seni, matai, kad peilis 
jtrūkęs. . . o štai ir dar trūkęs... Reikė
tų važiuoti pas kalvį, kad suvirintų, o tai! sudėvėti, naujų reikia... 
suges laike pačio darbo...

Černorai nusijuokė... Mąsto:—Tikrai! 
bolševikas mano darbininkas, daugiau abe
jonių negali būti, nori patirti, gal ten jo 
kokis draugas yra apsistojęs pas kalvį?... 
Nenorėjo Černorai leisti Aleksejų į vals
čiaus miestelį—Kostino, bijosi, kad kartais 
kas blogo neatsitiktų; bet vistik neišlaikysi 
jį-

—Nu, tai kas, važiuok miestelin ir tegul

Vasylius sustojo dirbęs, paėmė peilius, 
pavarte, pavartė ir piktai numesdamas at-

— ----------- —------- -

—Kodėl negalima?—nudavė nusistebėjęs 
Aleksejus.

—Negalima,—piktai kalbėjo Vasylius,—

Ir vėl dirbo kūju, jis nežiūrėjo į Alekse
jų, liet Aleksejus tose ugnies kibirkštyse 
matė Vasylio piktumo kibirkštis. Nudžiu
go Petruchinas,—ant jo gudrių bandymų 
pasidavė Vasylius, ir dabar Aleksejus pil
nai tikėjo, kad jis turi prieš save čia bol
ševiką.

—Ah, tu, sakai, sudėvėti... Tu patsai 
sudėvėtas, duok man kūjį ir aš tau paro
dysiu, kaip reikia dirbti,—juokais tarė 

sutaiso, geriau iškalno apsirūpinti... Ry- Aleksejus.
toj su Naste nuvažiuosi, o čia dar ir jos te- —Neduosiu šeimininko įrankius gadinti,

—i—piktai atsiliepė Vasylius.
(Tąsa bus)

vas išmetinėjo:— “senai Naste buvo", 
kalbėjo jis.

išpildė, lai dabar kiti chorai 
tą padaro, tai suvažiavimo ta
rimas bus išpildytas.

F. Linkus,
Lyros Choro Koresp.num.

susirinkimas aprašytas ir tokio 
fašisto aprašytas, kuris nebu
vo susirinkime ir nepriklauso 
prie S. L. A. 304 kuopos. Jis 
persikėlė iš S. L. A. 304 kuo
pos į 200 kuopą, Detroit, 
Mich., o ne, kaip “Tėvynė” ra
šo, kad iš 200 kuopos į 304 
kuopą.

Ka jis rašo “Tėvynėj”?
tl) Kad iš 90 narių rastum 

trečdalį raudonųjų. Aš tiek 
pasakysiu, kad mūsų kuopoj 
nesiranda nei vieno raudono, 
visi balti žmonės.

(2) Jis rašo, kad kuopoj 
randasi keli nariai ir jie daro,- 
ką tik nori. Matyt, jie dirba 
teisingai, kad visi jų klauso.

(3) štai ir sekamas pavyz
dys iš atsibuvusio S. L. A. 
36-to seimo, kad iš mūsų kuo
pos raudonųjų Internacionalo 
garbintojai išrinko savo du at
stovus—p-lę A. Dielinikaičiūtę c' 
ir J. Rederį. Aš tiek galiu pa- buvo doras vaikinas, 
sakyt, kad A. Dielinikaičiūtę 
sekretoriauja ketvirtas motas 
ir Rederis buvo mūsų kuopos 
organizatorius trejus metus. 
Mes labai daug dirbom, kad 
iš tiek mažai lietuvių, tokią 
didelę kuopą turime.

(4) Į klausimą, “Kas tai yra 
fašistas” — pats esi fašis
tas.. Važiavai i Buffalo pi
nigų užsidirbt, suėjęs su S. L. 
A. 304 kuopos pirmininku i)'j 
suėjote j vieną grinčią, prade-j 
jote fašizmo mokslą platint. i 
Tokia jūs nuomone, kad jeigu 
žmogus neina prie kazyrių, tai 
apšvietos neturi. Kaip rašai, 
tai delegatai turėjo važiuoti i 
S. L. A

pirmininkas užims vietą. M. 
Kajokas yra doras žmogus ir 
nėra nei jokis smurtininkas. 
Pirmininkas pasiliko toliau 
vest susirinkimą ir nariai lie
pė žiūrėt į konstituciją.

Kuopos buvo nutarimas, ka
trie norite mokėt mėnesines 
nes mokestis, tai siunčia į bu
vusią pildomąją tarybą. De
legatų raportai priimti, buvo 
'apmokėta delegatam kelionės 
lėšos ir už sugaištą laiką, tai 
kaip negalėjo būt raportas 
priimtas? Taipgi buvo paau
kota $25 iš kuopos kovai prieš 
fašizmą. Matyt, kad nuo ki
tų gavęs informacijas, rašo 
apie kuopos susirinkimą ir ne-j 
žinojo, kad kuopa paaukojo 
$25. . ....

Tnino-i iic niškinn knd T. nikų- subatoh 9 rugpjūčio, By-Heck jTaipgi JIS aiSKino, Kad o. L. (|arze Prasidės 6 vai. vakare ir, 
A. 304 kuopos pirmininkas tęsisv iki nedėlios rytmečiui. !____ ,
mokino jį ką rašyt, bet jis nie-|gnež #era orkestrą.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė
je. “Birutės” saldainių, deš
rų, lašinių, palcngvicų, kum
pių, baravykų, trejank^į ir 
tt.

Pirmad, Rugpjūčio 4, 193

182-3

if LIETUVOS PREKIŲ
sus atsilankyti- ir pasilinks: 
Kviečia Lyros Choras.

DETROIT, MICH.
L. D. S. A. 17 kuopos susirinkimas 

bus seredoj, 6 rugpjūčio, Draugijų 
Svetainėj, 4637 W. Vernor Highway, 
7:30 vai. vakare. Visos narės atei
kite, nes turime nominacijų blankas, 
kurias turime išpildyti. Yra ir ki
tokių svarbių reikalų. Sekr. N. As
trauskienė. 182-3

KROKI
Satyros ir H

TABOKIAUS RAPORTAI

ad\ Rugpjūčio 4, 19

ko nežinojęs, o pats nepriguli j 
prie kuopos. Man tiek nuo-! 
stabu, kad fašistu o j antis ele-' 
mentas prie (o privedė. Kuo-! 
met kuopos pirmininkas priej 
„ą elementų neprigulėjo, tai j

Pabaigoj korespondencijos! 
jis( parašė, kad visi nariai bū-! 

ateinančiame susirinkime.1 
teko su juo kalbėti, kad ! 

išvažiuoja į Detroitą, o prašo, ■ 
vi^i būtų susirjnkime.

A. Dielinikaičiūtę,
S.L.A. 304 Kp. Sekr. i

Mai

LIETUVIS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ*
162 Broadway 

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

Lyros Choro Darbuotes
i 

Liepos 29 d. įvyko Lyros ‘ 
Choro susirinkimas. Operetės. 

36-tą seimą Lietuvių komisija raportavo, kad ren-
Auditorijoje, bet atsidūrė ki- giasi perstatyti operetę pade-1 

Tokiu būdu ma- kavonės dienoj. Po perstaty
mui bus šokiai. Pikniko ko-: 
misija raportavo, kad piknikas 
įvyks 10 d. rugpjūčio, Laurel 
Springs, N. J.

Svarstyta apie A. L. P. M.

tame seime.
no raportas buvo duotas, kad 
mūsų ponas Gegužis, S. L. A. 
prezidentas, policiją užsikvic- 
te ir išmetinėjo delegatus už 
reikalavimą vieno žmogaus i 
mandatų komisiją, už tai at-Į Sąjungos centro biuro perkeli-' 
sidūrem, kitame seime, 
išmėtymas narių ne 
darbas ?

(5) Jūs rašote, kad smurti
ninkai apstojo pirmininką ir 
norėjo mušti, reikalavo rapor
tą priimti arba vietą apleisti. 
Šiame punkte esi didelis mela
gis. Pirmininkas aiškino apie 
S. L. A. nieko nesuprasdamas. 
Kuopos kasierius davė įnešimą, 
kad jeigu pirmininkas miega, 
tegul vietą apleidžia, o vice-

Ar tai imą iš Chicagos į Brooklyną ir! 
fašistų| apie svarbesnius tarimus kaip

i suvažiavimo, taip ir naujai iš- ' 
i rinkto centro biuro. Lyros' 
Choras užgyrė tuos tarimus. , 
Kadangi A. L. P. M. Sąjunga 
yra nutarus sukelti $300 pa
ramai “Daily Workeriui,” tai 
nutarė paskirti iš iždo $25 
“Daily Workeriui,” kurie bus 
pasiųsti centro biuro sekreto-1 
riui J. Nalivaikai. Vadinasi, i 
Lyros Choras jau savo kvotą '

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulniingas Kliubas, 

269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigerėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuviš
kos restauracijos Brooklyno ir prakilnesni biznie
riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa
daryti ir po vardu PETRO. /

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

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

DETROIT, MICH.

NAUDAI “VILNIES,” “LAISVES” IR 
“DARBININKIŲ BALSO”

Nedelioje, 10 diena Rugpjūčio-August, 1930

Remkime Lietuviu*

GRABORIUS

NORINTIEJI GE
RIAUSIO PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ. NULIODI- 
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PAS:

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY

SI8 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

RAPORTAS DVIDEŠIMTĮ!
Šį kartą, prieteliukai ir pri 

telkaitės, jūsų Tabokius praš 
atsiprašo ir persiprašo vis 
viengungių vyrų ir sako teis;

• |bę tiesiai i akis. Nors teis
.. taurę ne labai priimna g< 

kuomet pats Tabokius 
(įveria, prieteliai neturėtų 
•ai pykti.

■ Jūsų Tabokius atvirai 
drąsiai pareiškia, kad po 

ypatingai—

L

ūs 
vyrai, o ypatingai—viengur 
giai, kaip mane gyvą matot 
neturi nei tiek razumo, kai 
penkių metų amžiaus bernii 
kas. Kad jūsų Tabokius dykž 
jsavo Losui’ės neaušina, išsižie 

' kite ir, \ui’ie turite ausis, klau 
! syk i te: \

Penkių įgetų berniukas, kai 
tą prikišęs \pirštą prie ugnie 
ir nudegęs, ^uokite jam pinig; 
ir peilį, antrh kartu nekis! G 
suaugęs ir pa ūsu vyras, šiądiei 
nudegė, rytoj vėl kiša piršti 
prie žariją, šitą tiesą nieks nę 
drj.V-užgtnčyti ir jeigu bent ku 
ris iš viengungių, sykį nudegęs 
antru kartu nekiša, lai meta 
iPabokių akmeniu!

i štai, kad ir jūsų Tabokius 
!Jau ne sykį ir ne du; ne vie 
na ir ne dvi Jievos dukteryi 
yra jį apskutusios, nuskutusio: 
ir išskutusios, o jis neiškenčia 
kaip vilkas nestaugęs ir tiek 
Vakar nugegė, šiandien vėl kiši 
pii>tą~prie žarijų ir vėl siulpis 

Ms skausmo.
Kaip jau iš praeito raporte 

žinote, Tabokius, pasiskolinęs 
nuo ano besimaudančio priete* 
lio drabužius, bemaklindamas 
miestelio link, užmaklino ant 
vieno sodnelio, atsisėdo ant suo
lelio, truktelėjo žiupsnelį tabo
kos, gardžiai nusičiaudėjo ir

I

WILKES-BARI

‘Laisv

Rengia Am. Liet. Darbininl 
niūkių Susivienijime

i

i
L

US

Bus sekama programa: 
Aido Choras, Mainieriu Evai 
Vaiuko ir Vanagaitės. Taip} 
grama, kur matysite puikių 1

CAPITOL PARKE, PRIE PAT TELEGRAPH ROAD
Piknikas prasidės 12-tą vai. dieną; Programa prasidės 3:30 vai. po pietų. Po programai tęsis šokiai prie puikios, 
orkestros iki vėlumai nakties. ĮŽANGA 5Oc YPATAI
P. S. Važiuojant automobiliais, važiuokite Telegraph Road linkui Toledo; pervažiavę Eureka Road, važiuokite apie mylią ir pusę, tada žiūrėkit 
iškabos: “VILNIES” ir “LAISVĖS” PIKNIKAS. Kurie neturite automobilių, tie galite nuvažiuoti su busu, kuris išeis nuo Draugijų Svetai
nės, Vernor Highway ir McKinstry, kaip 1:30 vai. po pietų; arba pasiėmus Toledo busą, kuris taipgi priveža prie minėto pikniko.

KALBĖS E. N. J
Programos turiningumu ir 

šios apiennkės kolonijas skai 
tę ^darbiniai 

s piknike, 
talus.

i turite rūpint 
Remkite ir st



■
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PipmacL, Rugpjūčio 4, 1930 LXlSVft

) i

atsirinkimas 
), Draugijų 
•• Highway, 
narės atei
ti blankas, 
Yra ir ki-

182-3

KIŲ
t i kiekvienoje 
tuvių krautuvė- 
snldainių, deš- 
' 'uzvicų, kum- 
•I. trejanklį ir

U V1US

E. Sixth Street 
BOSTON, MASS.

GRAB0R1US

NORINTIEJI GE- 
> R I A V SI O PA

TI RN AVIMO IR 
I ž ŽEMĄ KAI* 

N U L IŪDI- 
VA LANDOJ

ŠAUKITĖS PAS:

PETRUŠKEVIČIŲ
62 Broadway 
rija: 13 W. 3rd Street

on 030 i-W

RŪKYT
jlmingas Kliubas, 
olitikoje, savo rū- 
nu, JOHN’S Ciga- 
švaresnės lietuviš- 
prakilncsni biznie- 
Vid rankomis pa-

ne tik Brooklyne, 
bizniaus užvedimuose,^ į 
nii, visur reikalaukit

Ant pareikavimo
Ad-

<arų. 
ėjam per paštą.

ĖJAI
BROOKLYN, N. Y.

:troit, mich.

1SVĖS” IR 
.SO”

1930
tai prie puikios ' 
\ 5Oc YPATAI

pusę, tada žiūrėkit 
jo Draugijų Svetai- 
pikniko.

Satyros ir Humoro Meisteris

TABOKIAUS RAPORTAI pradėjo 
pradės ?

mislyti—kur eis ir ką

džia, kurią Jungt. Valstijos 
taip labai rėmė, jau nebega
lės sumuštu Raudonosios 
Armijos. Išvada pati savai
me seka, kad Amerikoj? im
perialistai mano siųsti dau
giau savo ginkluotų pajėgų 
kovoti prieš darbininkų val-

WEST FRANKFORT, ILL sužinojus, kad plėšikas gali 
būt tuo momentu pas Jaku- 
baitytę, vakare 11 vai. nuė
jo patikrinti.

Policininkas pasiliko už 
durų, o Šiaulių krim. polic. 
valdininkas Juozas Smulke- 
vičius įėjo vidun. Bet nelai
mė! Įeinantį vald. Smulke- 
vičių sutiko Vengrys ir tie
siai į Smulkevičių iš revol
verio paleido šūvį. Šūvis 
pataikė Smulkevičiui į krū
tinę ir mirtinai jį sužeidė.

Smulkevičius nuvežtas 
miesto ligoninėn tuojau mi
rė.

Nušovęs Smulkevičių plė- j 
šikas Jakubaitytės bute pats i 
nusišovė.

Atsišaukimai 
buvo paskleisti, kad yra šau
kiamas susirinkimas. Vos tik 
pradėjus susirinkimą, atpleš- 
kėjo šerifas (apskrities virši
ninkas) su kitais policistais ir 
mušeikomis. Daugiau priūžė 
juodašimčių, negu susirinkusių 
angliakasių buvo.

Pirmiausia pribėgo šerifas ir 
paklausė distrikto raštininką, 

Atsa
kė, kad N. M. U. Pasigriebė 

čias mėnuo, kaip 1,100 anglia- 11110 st<ūo^ vieną lapelį kurių 
kasių be darbo, nes kasyklai^”"" ""4"'...... ,
užsidarė su 16 d. gegužės. Tųlskalt?s klausia, ar daugiau h- 
darbininkų vargingas g-yveni-ikerUaros neturit? Raštiniu- 
mas; yra tokių šeimynų, kad 
tiesiog badauja.

Industrial Coal Co. num. 18 
angliakasiai streikuoja jau 
mėnuo laiko. Tarpe tų dar
bininkų, iš 800, yra dar bai
sesnėje padėtyje. Pastaroji 
kasykla buvo užsidarius, 1 
ir kitos, neapribptam laikui. 
Uždaryta išstovėjo apie tris 
mėnesius.

Darbininkai gauna žinią, 
kad paleis kasyklą į darbą, i

“Dabar tu mano, o aš tavo. Ga- 
liva bučiuotis ir myluotis be 
baimės.”

Tabokiaus plaukai pasišiaušė, 
kaip pasiutusio kuilio, jis išnė
rė nuo trečio augšto su visais 
rėmais per otelio langą ir nešė
si neatsižiūrėdamas—vejasi ji, 
ar ne? Ką jūsų Tabokius veiks 
ir .ką pradės? Tai ateities klau
simas.

Praneša savo prieteliams tik 
tiek, jog gavo nuo ponios Sme
tonienės specialį pakvietimą, 
kad vyktų Lietuvon, padėtų su
rasti ir iš paliokų atimti Vy
tauto kaulus, atmieruotų, kiek 
reikės nutašyti Vytauto nosies 
ir imtų dalyvumą Vytauto šven
tinimo ceremonijose.

Dabar jūsų Tabokius buria 
pirštais ir sako: važiuot, ne, 
važiuot, ne. Kaip nusiburs, tai 
Tabokius ir padarys. Jeigu jis 
ir užtruktų kiek su raportais, 
žinokite, kad jis yra labai “bi- 
zė” ir skliutuoja Vytauto nosį.

Kaip jam vyks Lietuvoj, 
kaip susitiks su ponia Smetonie
ne, Tabokius neiškęs neraporta
vęs ir užtikrina, kad prieteliai 

j ir prietelkos nesigraudys skai
tydami.

Visi prieteliai ir neprieteliai, 
1 pasilikite sveiki ir atleiskite, 
jei kuom Tabokius jums prasi- 

j kalto. Su augšta pašėnavone, 
Jūsų Tabokius.

Nežinau, kas pasidarė su 
mūsų tais darbininkais, kurie 
galėtų rašyti, kad nieko ne
rašo į darbininkišką spaudą ? 
Nejaugi pas mus jau taip ge
ras darbininkų gyvenimas, 
kad nereikia nei Į spaudą pra
nešti ?

Pas mus yra bedarbių galy- kokis čia susirinkimas.jam bemislinant, kur 
kur nebuvus, šuniuką 
atėjo graži panytė, 

trumpu-trumpytėliu sijonėliu ir 
atsisėdo prieš Tąbokių ant ki
to suolelio. Tabokini dirstelė
jus ant jos veidukų ir kelyčių, 
pradėjo jį krėsti drugys... Jis 
šniaukštė tabokos, dėliojo koją 
ant kojos ir pradėjo nerimauti. 
Kas pas jį tą nerimastį, bei 
drugio krėtimą iššaukė, patys, 
prieteliukai, galite dasiprotėti 
ir iš praktikos žinoti, kaip vien
gungis jaučiasi, kuomet sėdi 
prieš jį graži panytė su pusės 

amžiaus berniu- U?'0 sijonėliu. . _
Tabokius dėbtelėjo į ją, o ji 

; į jį. . . Jis šyptelėjo, o ji—mirk- 
I tolėjo.
i bokius padavė.
j niukas, Tabokius pagavo...

Kas toliaus buvo, Tabokius. 
! neprisimena. Jis pasijuto, kad 
jau stovi šalę tos panytės prie 

! altoriaus, laiko jos šunytį, o ■ 
! kunigas burbuliuoja ką tai ne-, 
suprantamo. Bet, bet... Pra-' 

, si verk sieroj i žemele ir praryk 
nelaimingą Tabokini

; Kada jūsų Tabokius, panytę 
i už rankytės vedinąs ir jos šu
niuką nešinas/ atėjo i otelį, nu- 

Tjsisamdė kambarį ir jau rengė- 
: si daryti iš tos panytės papras- 
' tą bobą, ištiko netikėta katas- 
įtrofa! Tabokius nežinojo, kas 
(atsitiko: žemelė pradėjo kadri- 
| lių šokti, vulkanas atsivėrė, ar . 
j perkūnėlis į jį spyrė?

Aplinkybės, prieteliukai, su- 
jsidėjo sekamai ir prie ve* kokių 
prietikių: panytė pasidėjo gra

ižius, garbiniuotus plaukus, išsi- 
bemaklindamas i ėmė iš burnos dvi patkavas dan- 

i tų ir, nuprausus maliavą nuo ’ 
i veido bei išmazgojus cementą 
iš raukšlių, atėjo prie Tabokiaus 
ir vapsėdama lūpomis, kaip ; 

nusičiaudėjo ir'kalvio dumplėmis — pareiškė:

buvus, be. No. 1, Orient, jau tre-

buvo užtektinai, ir skaito. Per- PLATIN

ir 
ūsu

■ RAPORTAS DVIDEŠIMTAS

I
Šį kartą, prieteliukai ir prie- 
telkaitės, jūsų Tabokius prašo, 
atsiprašo ir persiprašo visų 
viengungių vyrų ir sako teisy
bę tiesiai j akis. Nors teisybės 
taurę ne labai priimna gerti, 
btS kuomet pats Tabokius 
geria, prieteliai neturėtų 
tjhai pykti.I
Jūsų Tabokius atvirai 
drąsiai pareiškia, kad po

vyrai, o ypatingai—viengun
giai, kaip mane gyvą matote, 
neturi nei tiek razumo, kaip 
penkių metų 
kas. Kad jūsų Tabokius dykai

savo kosurės neaušina, išsižio
kite ir, kurie turite ausis, .klau
sykite :

Penkių metų berniukas, kar- 
m tą prikišęs pirštą prie ugniesI ir nudegęs, duokite jam pinigą 
I“ ir peilį, antru kartu nekis! Gi 

suaugęs ir po ūsu vyras, šiądien 
nudegė, rytoj vėl kiša pirštą 
prie žarijų. Šitą tiesą nieks ne
drįs užginčyti ir jeigu bent ku
ris iš viengungių, sykį nudegęs, 
antru kartu nekiša, lai meta i 

F Yabokių akmeniu!

* * štai, kad ir jūsų Tabokius 
•jau ne sykį ir ne du; ne vie-1 

na ir ne dvi Jievos dukterys) 
vra ji apskutusios, nuskutusios j H 
ir išskutusios, o jis neiškenčia, 
kaip vilkas nestaugęs ir ^tiek. 
Vakar nudegė, šiandien vėl kiša 
pirštą prie žarijų ir vėl siulpia 
iŠ skausmo.

Kaip jau iš praeito raporto 
žinote, Tabokius, pasiskolinęs 
nuo ano besimaudančio priete-j 
lio drabužius, L_........... ............ ,
miestelio link, užmaklino ant I 
vieno sodnelio, atsisėdo ant suo
lelio, truktelėjo žiupsnelį tabo
kos,

Ji išmetė nosinaitę, Ta
jai ištrūko šu-

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai”, 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM OIL

’ Raštinin
kas sako, šia, pasiimk, kiek 
nori, šerifas surinka, kad jis 
klausia kitokios. Raštininkas 
atsako, kad neturi. Tuomet 
šerifas pareiškia, kad nori ši
tą susirinkimą uždaryti. Raš
tininkas atsako : Nėra reikalo, 

kaip J1S Pradėtas ir mes turime tei
sę laikyti, nes žmonės mato 
svarbą, nes U. M. W. of A. 

I neatsako darbininkams, liko 
Įkompanična* unija.

šerifas: Aš reikalauju užda- 
' i šitą susirinkimą. Aš esu 

užaugęs Franklin County ir 
'žinau, kad visi piliečiai sutin- 
jka su U. M. W. of A. Pa
klausė raštininko, iš kur tu at- 

tai yra [važiavęs. Raštininkas sako, 
ir konve-imano namai Eldorado, III; čia 

|aš tik raštininko pareigas ei- 
• nu.

šerifas sako: Jūs turit grei- 
Mituliai išsinešti iš Franklin Coun- 

- v t.y.
Matant, kad nieko nebus,

Jakubaitytė suimta.

Washingtonas Nusiminęs

“LAJB

Telephone, South Boston 280&-R .

J. L. Pasakantis, O.D~.
Optometras ir 

Optikas

WILKES-BARRE, SCRANTON IR KITŲ MIESTŲ

‘Laisvės’ ir ‘Vilnies
IKNIKAS

Rengia Am. Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos 12-tas Apskritis, Liet. Darbi 
niūkių Susivienijimo /Amerikoje 4-tas Rajonas ir kitos organizacijos

r, V’'

VALLEY VIEW DARŽE, INKERMAN, PA.
Bus sekama programa: Dainuos Lyros Choras iš Shenandoah, Pa.; vietinis 

Aido Choras, Mainierių Kvartetas; duetas—St. Kuzmicko ir Grabausko ir duetas— 
Valako ir Vanagaitės. Taipgi bus ir mergaičių duetų ir kvartetų. Bus sporto pro
grama, kur matysite puikių pypkorių. Sporto programa prasidės 2-rą vai/po pietų.

KALBĖS E. N. JESKEVIČIŪTE IR “LAISVĖS” REDAKTORIUS
Programos turiningumu ir įvairumu visi būsite patenkinti. Todėl kviečiame visas 

šios apielinkes kolonijas skaitlingai dalyvauti šiame piknike. Visi klasiniai apsišvie
tę darbininkai turite rūpintis, kad kuo daugiausia iš jūsų miesto žmonių būtų spau
dos piknike. Remiate ir stiprinkite savo spaudą, kuri gina darbininkų klasės rei
kalus. ' Kviečia Rengėjai,

!bet jau operuos tą kasyklą tikl1’-^1 
'su 150 darbininkų, o likusius (11zo 
į650 darbininkų palieka bėdai-) 
biais. Mat, ta kompanija su-! 
manė sudėt mašineriją, kaip i 

j ir kitose kasyklose, 
k ra u n a m as m aš i n as 
jerius.

Matydami darbininkai toki j" 
baisų užsimojimą ant jų ii- tu- . 

Irėdami geras lekcijas iš 
!kasyklų, kur mašinerija sūdė-'1-- 
ta, pav., Old Ben Coal Co., 
No. 8-15, ir pragarinis No. aivienas darbininkas duoda įne- 
Orientas, kur pora metų atR.aĮ ėšnmą^susirinkinią uždaryt, nes, j 
dirbo 2,000 darbininkų, c , 
bar tik 1,000, ir iš tų darbi-Jai 
ninku ne visi lygiai dirba, vie-i bvly^, 
ni dirba kada tik švilpukas'Sime> 
šaukia į darbą, o kiti dirba !riškomis akimis i darbiniu-! 
tada, kada juos užveizda pa
šaukia, išstatant tam tikrą 
surašą, kuriuos šaukia į darbą 
šešias dienas padirbėt, o ki
ti šešias dienas turi laukt, 
—nutarė No. 18 darbininkai 
tokiomis sąlygomis neit dirbt. I 

i Darbininkai sako: l__  __
Irime dirbti arba nei vienas 
dirbsime.

Nors darbininkų padėtis 
, bai sunki, vienok jie laikosi ir 
kovą tikisi laimėti. Streikuo
jančios kasyklos' unijos lokalą i 
valdo Lewi,so šalininkai. !

Kada kova verda visur, dar-' 
bininkąi bruzda prieš išnau 
dotojus, turėtų ir westfrank 
fortiečiai suremt savo pečius i 
ir tvirtai laikytis prieš savo I 
priešą. Bet pas mus to nėra, j 
I susirinkimus nesilanko. Pa-! 
klausk, delko neini Į susirinki-! 
mą, tai gauni atsakymą: U. j 
M. W. of A. unijos jau nėra, j 
ką mačys. . . Tegul ją per. . . ! 
Kaip bus visiems, taip ir man. j 
Jeigu amerikonai nieko neda 

iro, tai kam man? 
i pragyvens, tai ir aš pragyven-i 
i siu ir dar geriau 

Mat, jo mintis 
i būtlegeriaut. 
(taip pareiškė. 
' nyt.

Paklausk amerikoną, 
įneštoji į N. M. Uniją, 
j matai, I 
tai vėl gauni atsakym: 
tas igelbės? Suaroštuo 
muš. Visi sako, kad toj 
joj vien tik raudonieji.

Ir ką jūs, draugai darbinin-l 
kai, sakysit? Juk patys sa
vęs bijosi! Dažnai gauni at- 

Isakymą, kad jis dar palauks,! 
įžiūrės, kas bus toliau, ar vis 
Itaip būsią? Mat, žmonės dar 
'laukia geresnių laikų. O tas Į 
j pats, kuris taip kalba, jau iš; 
; krautuvių ant kredito negau-i 
Ina; šeimynoj baisus vargas, ii’i 
Idar jis lauks. . .

Ne, draugai, ar ateivis, ai 
Į čia gimęs, ar tikintis 
kas, ar 'bedievis,—i 
kokios esi tikybos bei pažiū-i 
rų, tautos ar rasės; stokime1 

| bendrai visi reikalaut del sa
lvo klasės teisių. Kiekvieno 
Idarbininko pareiga stot Į N., 
M. U. ir remt ją visais gali
mais būdais, nes tai vienintelė i 
darbininkų unija. Nepaisyki-1 
me, kad ją persekioja, areš-l 
tuoja veikliuosius narius ir su
muša, mūsų raštines naikina. 
Juk taip daro tie parazitai, 
už kuriuos jūs savo balsą ati
duodate laike rinkimų. 
Pasižymėjo Preachardas, Ap

skrities Viršininkas

0 d i matyt, šerifas ir policija pras-j 
. fylina.” Kaip jie geriau j 

tai mes vėl susirink-1

i Susirinkimą išardė. Visi ei-! 
na namo. Manė, kad to už
teks, bet apsirikta. Lauke po-!

WASHINGTON.— Ame
rikos valdžia mano, kad 
Chinijos nacionalistų vai-;

Norintieji tinkamai prisitaikyti 
savo akims akinius, kreipkitės 
šiuo antrašu:

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Graf onol-Radiolos, Atwater-Kent Radios,Victrola Radiolos
GEORGE MASILIONiS

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR čEVElČ?KŲ 

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO- 
P1ANA1, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus prieSas ?— šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo.
Ameriką pagarsėjusius

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

Bet tie, kurie vartoja po plačiu

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am- • 
žino priešo 1

■ gana to ir ant gatvės areštavo 
į raštininką, distrikto organiza- 

. Vėliau nu
bėgo gauja į distrikto raštinę, 
išdaužė, viską sunaikino. Su- 

| areštuotus išvežę apmušė ir 
j paleido.

Keno čia 
jwiso saikos. 
idar jūs ir 

. Ilauksite?

•ii-ho vi«i ii/ torių ir dar viena.d. J U cl \ J o 1 L U - . . *•

ne-

darbai? Tai Le- 
Darbininkai, ar 

toliau tylėsite ir

Taip elgėsi ir Gegužis, S. L.
j A. prezidentas, Lietuvių Audi
torijoj, 36 seime. S. L. A.

i 191 kuopos vienas gegužinis, 
i J. Gražulis, nepaprastame su- 
Įsirinkime *17 d. liepos pasisa-i 
I ke: Aš buržujus ir stovėsiu su 
buržujais-fašistais.

I Mat, jis galvą guldo už Gri- 
'gaitį i]' kompaniją ir sako bu- 

„Ivęs kokios ten jau palaidotos! 
Tnio-ii iin I korporacijos viaršininku.L V j f ) Lt 1 v/ |

Liepos 24 d. patiko nelaimei 
į anglių kasykloje drg. D. Miš- 

Man 'iaii'keli ikini—smarkiai sužeidė galvą. 
j ma-į*v-Vkis buvo toks: po žeme va

liuojant elektrikiniu lokomo- 
kodci'byvu (motor), pasivijęs kitas 
jeigu lokomotyvas smogė į pirmąjį 

kad viskas taip prastai, Ivisu smarkumu ir Miškinį nu- 
įmušė nuo lokomotyvo. Apart 
to, pastarasis aptrynė galvą ir 
krūtinę. Dabar randasi ligon- 
butyje U. M. W. of A. No- 

jrintieji draugą atlankyti, gali
te matyti ligonbutyje nuo 2 
iki 4 vai. po pietų ir nuo 7 iki

um-

Drg. Miškinis priklauso prie 
S. L. A. 191 kuopos ir kitų 
darbininkiškų organizacijų ir 
yra “Laisvės” skaitytojas.

Taipgi numirė J. Astramskas 
19 d. liepos. Velionis buvo 

(daugiau saumylys, nepriklauso 
.'prie jokių draugijų, nerėmė 

darbininkų, judėjimo, bet ne
nesvarbu, I buvo nei piiešas.

Fioklca Vyra

NUKAUTAS KRIM. POLI
CIJOS VIRŠININKAS,

KAUNAS.— Prieš kurį 
laiką iš Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimo pabėgo plė
šikas Juozas Vengrys ir 
slapstėsi. Paskutiniuoju lai
ku Vengrys pradėjo slapto
mis prjsilaikyti ŠiauliuoseLiepos -• -------

susirinkimą Lietuvių Svetainėj, ipHS JčlkubcUtytę.

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampai Clermont Arena*) 
MASPETB, L. I., N. Y. 
Telephone, Juniper ®7#6

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. 1*

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malon<lc£t 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas

No._ _ Street or Arenus

Miestas State

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

PARAŠĖ r. mizara

Išleido Dienraštis “Laisvė”

64 Puslapių, Kaina 15 centų

LAISVE

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

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.

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

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

Knygelėj “Ar Stebuklai Pagydo?” taip jau surink
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Puslapis šeštas ' LAISVA Pirmad., Rugpjūčio 4, 1980

VIETOS ŽINIOS
[gras Otto Huiswood, Olgin ir 
ilga eilė kitų kalbėtojų.

Nors lietuvių darbininkų toli 
į gražu nebuvo demonstracijoj 
įtiek, kiek turėjo būti, bet vis 
j dėlto žymiai daugiau, negu j 
i būdavo kitose panašiose de-i 
•monstracijose. Trejetas drau
gų lietuvių atvažiavo net iš 
Great Necko, kad dalyvaut de-

prieš Imonstracijoj. Rep-

p a va
st am- 
Union 

Tai bu-

Policija Sumušė Virš 60 
Darbininkų Pirmosios 
Rugp. Demonstracijoj

Pereitą penktadienį, 
karėj, įvyko viena iš 
biausi ų d e m oust rac i j ų 
Square, New Yorke,
vo Pirmosios Rugpjūčio tarp 
tautinė demonstracija 
imperialistinį karą, už 
tų Sąjungos apgynimą, už vi
sų politinių kalinių paliuosavi-, Valdininkai Padeda 
ma ir už bedarbiu ir dirbau-». Aij • i. 
čių reikalus. Nef kapitalisti- SlPUgellUet Alkoholi 
nis “Telegram” daleidžia, kad 
čia buvo susirinkę “10,000.“ 
Bet buržuazijos laikraščiai, 
kaip ir visuomet, kelis kartus 
sumažina skaičių darbininkų, 
dalyvaujančių tokiuose masi
niuose išstojimuose.

Laike pačios demonstracijos 
policija nieko nedarė susi rin
kusiems, tiktai varinėjo nuo 
šaligatvių darbininkus ir stū
mė į paskirtą vietą šiaurinia-; 
me Union Square gale. Bet 
užtat mėlynsiūliai kazokai iš-: 
liejo savo pagiežą, kuomet,, 
baigiantis mitingui, pora tūks-j 
tančių darbininkų susirinko [ 
dar priešakyje komunistinio 
Darbininkų Centro ir ’ 
Workerio. Pasinaudodami tai., .. r . . . i
priekabe, kad reikia pravalyti 
gatvę praėjimui automobilių j 
ir gatvekarių, policmanai pra
dėjo buožėmis ir kumščiais 
daužyti darbininkus. Ypačį 
bjauriai pasielgė su tais de-i 
monstrantais, kuriuos vijoj 
15-ta gatve pro Irving Plaza 
svetainę. Svetainėje buvo lai-j 
komas didelis policijos būrys 
“delei atsargos.” Jie tai su 
blekdžekiais ir buožėmis ir šo
ko ant vejamų pro šalį darbi
ninkų. ___

me, bet užtat ir choras gy
vuoja. T^lka visur reikalinga.

A. Jeskevičiūtė išdavė ra
portą iš menininkų suvažiavi
mo. Sakoma, kad suvažiavimo 
visa procedūra buvo labai Sku
biai atlikta.

Išrinkta komisija dirbti iš
važiavime, kuris bus 10 d. rug
pjūčio. Jis rengiamas bendrai 
su Darbininkių 1 kuopa.

Choro Korespondentas*

atra-

Brooklynas Randasi 
“Raketieriy” Naguose

Prisiekusiųjų teismas
do, kad Brooklynas randasi 
naguose “raketierių”; jie pri
verčia visokius biznierius mo
kėti sau duokles, už kurias ža
da pasitarnauti biznierių 
dai per politikierius, taip 
galėtų pardavinėt, pav., 
deniu atskiestą pieną, su
kais sumaišytą sviestą; nuvog
ti pardavinėjamų valgių svorį REIKALINGA moteris 

, ir tt. 
i ______ __________

[Yonkerso Demonstracija 
ir Areštai

| PARSIDUODA drabužių, vaikų žais
lų, cigarų, cigaretų ir minkštų gė

rimų krautuvė. Galima padaryti ge
rą biznį. Pardavimo priežastį 
tiesite ant vietos. Parsiduoda 
giai. A. K., 85 Lake St., East White 
Plains, N. Y. 181-3

pa- 
pi-

liau
ka d i
van
ta u-

PARSIDUODA farma: 18 akrų že
mės, pusė dirbamos ir pusė dailaus 

miško; dviejų šeimynų stuba, miesto 
vanduo; garu apšildoma; taipgi visi 
kiti budinkai ir įrankiai, reikalingi 

; apdirbimui žemės. F. M. Bertulis, 
Box .181, Stratford, Conn. 179-84

Telephone, Stagg 8910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

Iš Buvusios LDSA Pirmo
i Rajono Konferencijos j
i I

Konferencija jvyko 13 d. lie- 
jpos, Patersone, N. J. Atsida-1 
j re 11 vai. ryte. Delegačių da-1 
j lyvavo 26, kurios atstovavo 
110 kuopų. Organizatorė drg. 

proku- Rainienė pakvietė pakalbėti

REIKALAVIMAI

Federalis ‘apskrities
i voras kaltina, kad su žinia į-'drg. Bondžinskaitę, kuri trum- 
i vairių miesto valdybos virsi-Ipoj kalboj nušvietė padėtį 
niiukų būtlegeriai gatvių valy-j darbininkių šiame krizyje.

,mo vežimais ir valtimis vežio
jasi šmugeliuojamą alkoholį.

Iš Aido Choro Susirinkimo
Antradienį, 29 d. liepos, į- 

vyko choro susirinkimas. Per
statyta ir priimta šeši nauji 
choristai ir choristės. Tai la
bai gerai, kad jaunimas rūpi
nasi darbininkų daile.

Mūsų dailė yra dar menk'u- 
Daiiyi^’ kūdikis, verkiantis vygėje. 

‘ j Reiškia, reikia ją prižiūrėti,

Konferencijos pirmininke iš
rinkta drg. Dulkienė; jai pa- 

Įgelbininke drg. Depsienė. Jos 
l labai gražiai ir tvarkingai ve
ide konferenciją.

Man teko dalyvauti keliose 
konferencijose, 
pirma, 
svarstė 
darbės 
kalinių 
dinasi, 
gerokai pažengėm pirmyn, 
mesdamos senovės liekanų 
bus.

Draugės patersonietės

bet čia buvo 
kad taip nuodugniai 
dienos reikalus: be

ll laušimą, politinių 
šelpimą ir kt. 
mes, darbininkės, jau 

nu- 
rū-

po 
to žodžio pras-' konferencijos davė delegatėms 

j puikių užkandžių. Ir ne vien’ mė.i
Aido Chorąs dabar mokina-Įpatersonietės mus gražiai pri- 

si “Bandūra”;
*■

tai dainų vai-['ėmė, bet draugai vyrai parū-

Policijos Žvėriškumo Aukos
Išviso liko sumušta virš 60 

demonstracijos dalyvių. Jau
nųjų Komunistų Lygos nariui
Harry Normanui prakirsta gal- i skaitliavimu, nors pilnai nėra 

surinko 
pelno

N. Y.—Policija 
1,000 darbinin- 
Pirmosios Rug-

YONKERS,' 
užpuolė apie 
kų, suėjusiu į 
pjūčio demonstraciją; daugeli 
sumušė ir šešis areštavo.

pridabojimui 
kūdikio. Geros sąlygos. Atsišau- 

i kite tuojau. J. A., 146—4th St., 
| Elizabeth, N. J. 182-4
REIKALINGAS partneris arba part- 

nerka į restorano biznį. Būtų ge
rai, kad suprastų apie valgių viri
mą. Biznis geras, prie dirbtuvių ir 
Long Island Freight House. Kreip
kitės no num. 148 Gratton St., kam- 
nas Varick Ave., Brooklvn, N. Y. 
Tel., Stagg 7311. ' 182-4

IŠRANDAVOJIMAI
ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 

N.
B.
S.
Ir

“LAISVĘ” ELIZABETH,
Figens, 221 Second St. 
Mickus, 278 Second St. 
pas Singerj.

J
PASIRANDAVOJA 3 gražūs kam

bariai. Randa tik $11.00. Taipgi 
reikalingas janitorius. Kreipkitės po 
num. 101 Scholes St., Brooklyn, N. Y. 

182-3

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

S. L. A. 322 kuopus susirinkimas 
bus panedėlį, 4 rugpjūčio, Peoples 
Lyceum, 218 Van Sicklen Ave. Pra
džia 7:30 va), vakare. Visi nariai 
ateikit laiku, yra svarbiu reikalu ap
tarti. K. K. ‘ 182-3

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saldainių krautuvė.

Biznis įdirbtas per 20 metų. Kreip
kitės po num. 117 Stagg St., Brook
lyn, N. Y. 182-4

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(WilliaYnsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: 

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Ave., Maspeth, L. L 
Tel.: Juniper 6776

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

, Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 
su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—^ykį 

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!
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-Smndulių Diagnoza
Gazo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo 9 val£ ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadiėhiais ir šventadieniais 

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENG1S

Metalu Išmušame Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo
Vandens. ,
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u a paveikslu* 
(vairiom!* s p a 1- 
romis, Atnaujina 
lenui ir krajavui 
ir sudaro *u 
amerikoniškai*.

TELEFONAS s 
TRIANGLE 1450

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)/

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

nikas, kuris, manoma, puoš ru-ipino automobilius ir nuvežė į > PARSIDUODA Ice Cream, stationery 
(leninio koncerto programą, ši išvažiavimą pas farmerį.
daina nėra kokia balabaika; drg. Petkienė iš Great Necko 
joje yra muzika, kurią reikia ir drg. Livanienė iš Brooklyno 
išpildyti, paprastai sakant, vy-1 pasidarbavo naudai komunis- 
riškai. Tad kviečiama visi, ku-jtinio laikraščio “The Working 
rie tik gali dainuoti, stoti Ai-j Woman, 
do Chorau i 
atlikti tą didelį darbą.

Toliaus susirinkime buvo ra- N.
portuota apie Menkeliūniūtės 
išleistuvių vakarienę, kurią 
rengė Aidas ir Darbininkių Su
sivienijimo pirmoji kuopa. Ko
misija pranešė, kad, jos ap-

m ' Į ir kendžių storas, geroj vietoj, prie 
ie .parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 

du bizniu. Kreipkitės po num. 636 
Ferry St., Newark, N. J. Telefonas: 

Market 2-3057. 182-7

Telephone, Greenpoint 2820

Kreipk Itėa Šiuo 
ndreiu:

STOKESJONAS
173 Bridge St., C. Brooklyn, Nt Y

KRISL

Rašo V. Rovii

žengia Atgal. / 
KynRĮnistai J^Banč 
Stalino Raportas.
Fbrdas.

Puolimai ant Sovie 
mų medžiagų į Jungti 
tijas atpuola. Ir Wo 
jimai nieko negelbsti.

Komercijos departm 
skelbė, kad J. V. eks 
Sovietų Sąjungą prekii

X 424,000 per penkis i 
Gi pereitais metais pe 
laiką eksportavo j So’ 
jungą tik už $23,217,1 
Sovietų Sąjunga atgi 
Jungtines Valstijas pe 
laiką medžiagų tik už 
OOtUpnretLais metais, 
tais—$8,511,130.

Vadinasi, Amerikai I 
Sovietų Sąjunga labii 
lingas, negu Sovietų S 
Taip pat Sovietų Sajų 

I 4 vorai neatima darbo i 
Valstijų darbininkų, »)1 
tavorai yra didžiumoj 
medžiaga, kuri reikalau 
dirbimo.

va ir sužeisti smegenys*. taip 
kad jis be sąmonės tapo nu
vežtas į ligoninę. “Tvarka- 
dariai” sudaužė galvą Henri
kui Noah; to negana; jie dar 
nusitempė jį į žydų Darbinin
kų Universiteto kambarius 
14-toj gatvėj; nutrenkė jį ant 
grindų, spardė ir kitaip bude-'gins irgi nieko neėmė, 
liavo.
narys kairiosios Adatos Darbi-'lingif išlaidų, ir tokiu būdu su
ninku Industrinės Unijos. Jis sidarė jai tokia didelė finan- 
irgi nugabentas ligoninėn.
liciniai žvėrys tai po pat pri
mušė Beatrice Deer, Jaunųjų koncerto. 
Komunistų Lygos narę; negrą rinkimui skelbimų programom 
John Simoną, kuris gynė poli- Tą darbą dirbs: Jeskevičjūtė, 
cijos puolamus darbininkus; v;.-^
ex-kareivį J. Siberia; Tonį Le- kūnas, Dvariškis, Paražihsk; 
juidice, J. Leviną, Georgę Kuomet šie žmonės aplan- 
Morganą, J. Pasksą, G. Mas- kys jūsų įstaiga, neišvykite 
tropolą ir kitus, kurie su žaiz-|įuos rūsčiu žodžiu, bet pagal 
domis liko nuvežti į ligoninę. į išgalę duokite garsinimą. Ži- 
Policija pavojingai suskaldė !n°te, kacL rudeninio koncerto

1 • 1 • • T 1 ' f* 1 <1 CC. 4 .A I T % xx <»* * * '•l-x ZXTTZ\ . Ir

galvą ir reporteriui Interna-Į 
tional žinių agentūros; ir a- 
belnai i laikraščių reporteriai,! 
norintieji nutraukti paveikslus, liktas, kaip š 
bei pamatyti, kaip policija' 
daužo darbininkus, buvo be a- 
todairos mušami. Bet ir vie-' 
nas, ypač žiaurus policmanas, 
vardu Fr. Woods gavo pusėti
nai pavaišint nuo besiginančių Į 
darbininku, taip kad ir jam1 
pačiam teko važiuoti į ligoni-: 
nę. apsilopyt makaulę.

Tarp tų, kuriuos policija a-1 
reštavo, yra ir Peter Malone ir j 
Abraham Goodman.
Negrų Policmanų Išskyrimas

Buvo ir negrų policmanų. j 
Bet baltieji policmanai, užbai
gus apsidirbimą, tiesiog šeš- 
kiškai pasielgė su negrais po- 
licmanais. Kada reikėjo vežt 
areštuotus, baltieji “tvarkada-! 
riai” atsisakė važiuoti tuose 
pačiuose vežimuose su negrais 
policmanais. Kada negrai pra-, 
dėjo protestuoti, tai baltieji 
pareiškė: džiaugkitės, kad jūs 
esate vežami į policijos stotis į 
ir kad nereikia jums pėstiems 
eiti. Tuomet juodaspalviai, 
policistai buvo išskirti ir p at
skirus jiems vieniems vežimus 
susodinti.

Demonstracijos mitingą ati
darė Sam Darcy; kalbėjo Be- 
dacht, chinas James Low, ne-

.” Taipgi ant blankų 
padėti aidiečiams' rinko aukas drg. Depsienė ir 

■dar viena draugė iš Newarko, 
Daily Workerio” pa

laikymui. Tai pagirtinas dar
bas: draugės baigia nusikratyt 
lietuviško patriotizmo ir bend
rai darbuojasi darbininkų ju
dėjimui prieš kapitalizmą.

Dar kalbėjo draugai iš Ko
munistų Partijos apie rinkimų 
vajų. Rajonas paaukojo $5 
ir šelps vieną politini kalinį, 
kuriam siųs po $3 kas mėnuo.

Ten Buvusi.

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

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 440®

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER) NOTARY PUBLIC

tod el, 
buvo

žinoma, kiek ji pati 
pinigų už tikietus, liko 
apie $115.

Pasidarė tiek pelno 
kad “Laisvės” svetainė
duota veltui, muzikantai Ba- 
niuliukai, rodosi, griežė dykai; 
Balčiūnas 'už gamintus val- 

Prie 
II. Noah yra veiklus to, šeimininkės vengė bereika-

20 Procentų Numušė Darbo 
Mokesnį 16,000 Mezgėjų

Amerikos Darbo Federacijos 
mezgėjų unija sutiko, kad bo
sai numuštų 20 nuošimčių už
darbį šešiolikai tūkstančių tos 
unijos narių. Darbo Unijų 
Vienybės Lyga, kuri organi
zuoja mezgėjus į kairiąją Tek- 

; Kairiūtė. VaičekauskiūtėVMic- į stiliečių Uniją, kovoja prieš 
~ ’ aSjbent kokius uždarbių ikapoji-

ui-lmus.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro, i Mano ofisas ab^/ 
daras dieną nr naktį. Darbą / 
atlieku geraix Reikale kreip- I f 
kites pas mane, "o^atamausiu/ 
kuogeriausiai.

734 C
BROO

and Strout
LYN, % A

Atsimename, kuomet 
mosios dienos Sovietų S 

f gyvenimo, kaip bu 
i spauda tuomet rasė api 

vikus. Ji “krikštino” 
j I revoliucijos pionierius 
* ) tais”, “necivilizuotais”, 
/ balais” ir tt.

Dabar tos pačios 1 
atsukta prieš chinų rev 
Kuomet chinų revoliucij 
žingsnius pirmyn, užim 
jus miestus, tai žiniose 
kos didlapių skaitome: 
nistai-banditai užėmė r 
“Komunistai-banditai 
plėšia, pavojus civiliam: 
na miestą!” “Amerikos i 
lijos šarvuoti laivai sk 
gelbėti piliečius.”

Tas žinias darbininką 
suprasti sekamai: Chini 
voliucija laimi, Anglija i 
rika siunčia savo karišl 
vus revoliucijos slopinim 
kovA tarp socialės revo 
ir kapitalizmo. RevoKuc 
mes!

Phone, S 5043

Jis sidarė jai tokia didele finan- 
Po- sine parama.

Dabar choras rengiasi prie
Išrinkta komisija

Palengvina Būtlegeriam
New Yorke įsteigta federa- 

lis teismas, kur ir sekmadie
niais bus galima išimti ant pa- 

areštuotus

I pelna.%t4i clborūi^beveik visų 
metu duona. \

Šis ruduo jau b u spąstų on i o- trankos būtlegerius, ;
.rutina-I už alkoholio šmugelį

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

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

Tel.: Midwood 6261

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Lcvandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N, Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosaoja vidu
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 ...................................................  . 60e, per paltą 65«.

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

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-8614
Iškirpkit i j skelbimą ir prisiųskit karta su užsakymu

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
9

šįmet turime geriausios ir vėliau
sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyt) 
o mes patarnausime kuogeriausia.

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus plaukus ir sugar- 
biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
sekarpu fidresu:

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

■ BROOKLYN, N. Y.
^'.3

Draugai, skaitykite dr; 
lino raportą ’“Liisvėje* 
“Daily Workeryj ’. Ska 
Stalino raportą, suprasit 

[vietų Sąjungą visoj ciely
Rasite ir suprasite, ka 

vietų Sąjunga jau yra “i 
riuose parėjimo iš agr 
šalies į industrinę.” Labs 
džiugina sekamas d. Stall 
sireiškimas: “Tas reiškis 
mes jau patiesėme pamati 
su ekonominei nepriguh 
mūsų sunkiajai pramone 
bar tęsime būdavojimą.” 

šios žinios labai bs
Wallstrycio magnatus.

Ir Fordas kalba, kad J 
nėse Valstijose reikalinga 
mainų. Jo supratimu, b; 
riai turi perdaug kontroR 
pramonės.

Na, bet neapsigaukite, 
d-as nenori revoliucijos. Ji; 
noy kad J. V. dar yra dauj

disciplinuota komunistine v 
bū ir aštri kova.

gų tapti milionieriais, tik
Ma išrasti kokį gerą ir
vandenį ar kitką. Jo “ 
—nauji pramonės vadai,

tec

Fordų gadynė jau pi
Darbininkų išeitis, tai t'

Sako, Atsidarys Va
Keletos Fabrikų

I _________

DETROIT, Mich.— K 
tąs^automobiliu fabriki 
jų tarpan įskaitant Fo 
General Motors, Pack 
Graham-Paige, ir kt.—1 
vakar, rugpjūčio 4 d., ži 
jo atidaryti vartus ir j 
dėti darbą. Apie 150, 
darbininkų žadėta pai 
darban. Kaip ilgai jie di 
ežinia. Net geriausi o 

i sako, kad yra ūs 
ų ne daugiau kai 

ėnesiam.
’te bedarbė labai
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