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Galutiniai Daviniai 
Apie Žemės Drebėjimą
ROMA.— Oficiališkais da

viniais remiantis, nesenai 
įvykusiame pietinėj Italijoj 
žemės drebėjime žuvo 1,475 
asmenys, o ne 2,142, kaip 
seniau buvo skelbta. Pir
mesni daviniai padidinti to
dėl, kad daugelis žmonių,

kuomet buvo registruojami.

r Baisus Grūdimasis prie 
Miesto Darbo Biuro

Taip besigrū- 
ištiko ir muštynės tarp 
jieškančiųjų; per muš- 
tapo sužeistas negras 
Snappy, 56 metu am-

Penki tūkstančiai bedarbių 
pirmadienį suspito apie New 
Yorko miestinį, “neapmokamą” 
darbo biurą; kai kurie iš
stovėjo per naktį, belauk
dami biuro atsidarant. Jam 
gi atsidarius, bedarbiai be
siverždami viens už kito vi
dun keli per tą kamšatienę ta
po sužeisti, 
džiant 
darbo 
tynęs 
Jacob
žiaus bedarbis.

Vienas vyrukas, kuris pra
dėjo kritikuot kapitalistus už 
bedarbę ir gerai kalbėt apie 
Sovietų tvarką, tapo areštuo

ji tas. Tardyme sakė, kad jis 
nebuvo ir nėra komunistas.

i Per keturias dienas minima- 
sai biuras surado darbo tiktai 
šimtui; o ir tie buvo pasiųsti 
į labai abejotinus bei skebinius 
darbus, arba su pigesniu ap
mokėjimu į vietas paleistų dar-- 
bininkų.

Bedarbė taip didėja, kąd 
vietoj vieno per miestinį biurą 
paimamo darbininko kasdien 
nauji šimtai atsiduria gatvėse 
be darbo.

Tas “neapmokamas” darbo 
biuras yra, iš vienos pusės, 
pasigarsinimas New Yorko de
mokratų valdžiai laike dabar
tinių rinkimų kampanijos, o 

<< iš antros pusės—pasipinigavi
mas demokratų valdininkė- 
liams-tarnautojams.
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Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!
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NORTH CAROLINOJ IR VĖL STREIKAS!
Sovietai Baus 2 Amerikie
čiu del Puolimo ant Negro

STALINGRADAS. — 
Du amerikiečiai traktorių 
mechanikai, kurių vardai 
yra Lewis ir Brown, bus 
teisiami Sovietų teismo 
del užpuolimo ant ameri
kiečio juodveidžio darbi
ninko. Lewis, be to, kal
tinamas dar užpuolime 
ant merginos. Abudu bu
vo įkalinti, bet Brownas 
paleistas, o Lewis sėdi ka
lėjime, laukdamas teismo. 
Sovietų Sąjungoj viešpa
tauja pilnutė lygybė visų 
rasiu ir tautu darbinin
kams, todėl užpuolikam 
gali prisieiti skaudžiai at
simokėti.

ČEKOSLOVAKIJOJ DAR
BININKŲ STREIKAS

PRAGA.— Rossbach divo- 
nu fabriko darbininkai išė
jo streikan prieš nukapoji- 
mą jų algų. Streiką vado
vauja revoliucinė darbinin
kų unija.

Hertzogas Atvyko į
1 Londoną--Kovosiąs
LONDONAS. — Šiomis 

! dienomis pribuvo Pietų Af
rikos premjeras gen. Hert
zogas, kuris dalyvaus visų 
Britanijos imperijos atstovų

Kiūbos Niekadėjai Nužudė Chinietį Komunistą,
1 Wong, ir Pasakė, kad “Pats Nusižudė.’

HAVĄNA.—Kiubos dik- 
totoriaus Machado įsaky

simi, tapo nužudytas Kiubos 
Komunistų Partijos centro 
komiteto narys, drg. Wong, 
chinietis darbininkas. Kiu- 
boje, kaip žinoma, randasi 

. daug chiniečim darbininkų 
ir tarpe jų komunistinis žo
dis plačiai paskĮydęs: nema
žai randasi veiklių komunis
tų darbuotojų. Šiuo tarpu, 
užėjus reakcijai, daugybę 
chiniečiu komunistu Kiubos 
valdžia suareštavo ir paruo
šė trėmimui. Tarpe jų ra
dosi ir drg. Wong. Kalėji-

grįžti

darbi- 
kalėji-

me jis buvo nugalabintas.
Nužudžius, Machado val

džia paskelbė, ’ būk Wong 
“pats nusižudęs,” • bijoda
mas, kad nereikėtų 
Chinijon.

Virš 100 chiniečiu 
ninku sėdi Kiubos
muose ir laukia ištrėmimo. 
Visi buvo smarkūs kovoto
jai prieš buržuaziją. Parva
žiavę į Chiniją—jie nenuleis 
rankų, bet dalyvaus revo
liuciniame darbininkų judė
jime^ kuris šiuo tarpu kovo
ja su. buržuazija šautuvais 
ir kanuolėmis.

Fašistukas Ignotas Barkus 
j Paliktas i Grand Džiūrei

Worcesterio Evening 
Post praneša, kad tenai- 
tiniam Central District 
teisme, pereitą šeštadienį, 
buvo tyrinėjimas vietinio 
fašistinio lietuviško advo
kato Ignoto Barkaus, ku
ris yra kaltinamas pavo
gime Viktoro Barkevi- 
•čiaus $1235. Teisėjas Fr. 
L. Riley pareiškė, kad to
limesnis šito reikalo tyri
nėjimas turi būti paliktas 
grand džiūrei. Barkus 
dar vis tebestovi po $1500 
belos. Jei grand džiūrė 
suras jį kaltu, tuomet 

’Barkus bus teisiamas.

BESSEMER MIESTO TEKSTILIEČIAI 
DARBININKAI IŠĖJO KOVON PRIEŠ 

KAPOJIMĄ JU IR TAIP MAŽU ALGŲ
Miestelis Randasi Netoli nuo Garsiosios Gastonijos, kur 

! Pereitais Metais Buvo Aštrios Kovos; 1,500 Darbininkų
Sustreikavo, bet Tikimasi, kad Streikas Prasiplės

Mąstymas Padaro Elektros Bangas, Tvirtina 
Jenos Profesorius Hans Berger, Ištyręs Dalyką
BERLYNAS.—Jenos pro-į adati buvo sujungta su tam 

fesorius psychologas Hansl tikru aparatu, kuris viską 
Berger padarė stebėtiną rekordavo. Turėdamas ta- 
eksperimentą (tyrimą), ku-lsias adatas savo smegeny- 
riuo surado, jog kuomet se, pakantrus profesoriaus 
žmogus mąsto, tai jo sme- į pagelbininkas, pasiėmė sun- 
genys pagamina elektros ikų matematikos uždavinį ir 
bangas.

Tatai profesorius padarė vo 
dėka jo padėjėjui, kuris lei- naujų bangų, 
do įvaryti į savo smegenis ■ Žmogus, kuris leido, suva- 
dvi sidabrines adatas. Vie-Į ryti’į savo smegenis špilkas 
na adata buvo įkišta kak- i savo pavardės nesiskelbia. 
toj, o kita iš pakaušio. Abi Jis vadinasi tik “Dr. V.”

apie jį mąstė. Tuomet bu- 
patirįa pagaminimas

KARVĖ ATVEDĖ YPA
TINGĄ VERŠIUKĄ

Bostone Reikšminga Darb.
Organizacijų Konvencija

BOSTON.— Rugpjūčio 28 
d., po num. 22 Harrison 
Ave., Bostone, yra šaukia
ma darbininkų organizacijų i<onferencijOj, busimoj rug- 
atstovų konferencija, ku- ( ‘ „
rioje bus apkalbama žings-; j skelbiamų žinių, kovo- 
niai del kovos uz socialę ap-lSįąS konferencijoj visom ke- 
draudą ir prisiruosimas J įurįom pietų Afrikos 

ru,^seJ?. 1 (’ bedarbių rejkalus. Jis nepaisąs, kaip 
tas atsilieps ant visos im
perijos; jam rūp^ reikalai 

i tik savo šalies.
Galimas daiktas, kad tar

pe jo ir socialisto MacDo- 
naldo įvyks aštrių susikirti- Jo vietą užimsiąs tokis ger- 
mų. Socialistas MacDonal- 
das, mat, stoja už čielybę nėra mačiusi. 
Britanijos, imperijos^ už pa
vergimą kitų kraštų po An
glijos imperialistų valdžia.

KAUNA'S — Vilkaviškio 
mieste vieno gyventojo kar
vė atvedė veršiuką, kuris 
del nenormalaus atsiradimo 
buvo negyvas. Pasirodo, 
kad tai yra kartu ir telyčia 
ir veršis.

Galva labai panaši į kup
ranugario, snukis trumpas, 
didelė ir aukšta kakta. Vi
sos kojos latrai stambios*, o 
ypač stori kojų sąnariai. 
Veršis beveik be plaukų, 
tik galva šiek tiek apžėlus.

sėjo mėnesį. Hertzogas, su-
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Bus Naujas “Gerbūvis” 
Sako Mr. Firestone

Gandhi Nusileidžia -
Liaudis gi Kovoja

demonstracijos.

Kardinolą Sužeidė su 
Dievulio Pagelba

QUEBEC.— Kardinolas 
Rouleau tapo sužeistas, kuo
met jo automobiliaus, ku
riuo jis važiavo, šina spro
go ir automobilius apsiver
tė. Nugabentas į ligoninę, 
nuimta X spinduliai, kurie 
parodė, kad kardinolo petys 
išmuštas iš vietos, nors ir 
nelabai pavojingai.

Kardinolo raštininkas, ku
ris buvo su juo vienam au- 
tomobiliuj, likosi sveikas.

(Bedieviai dabar juokiasi, 
sakydami: jeigu; kardinolas 
mano, kad “be dievo žinios

• nei plaukas nenukrinta”, tai 
kaip čia tas atsitiko? Ko
dėl tas dievas apvertė kar
dinolo automobilių? Bene 
kardinolas • yra paskendęs 
svieto marnastyse ir grie- 
kuose. Antra: jeigu jis,
kaipo artimas dievo genero-1 Subačiaus valse. Terpeikių 
las. tikisi dievo galybei, tai I kaimo daržinėje pasikorė 
kodėl, ažuot važiavus I ligo- Ona Aleknienė, buožės žmo- 
ninę ir ėmus X spindulius, na. x 
jis nesiklaupė ir nepoteria
vo?).

Vysiąs iš Miesto Visus 
Tuos Nedorėlius

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Miesto majoras Bachrach 
pareiškė, kad jis vysiąs iš 
šito miesto visus/mūnšainie- 
rius ir paleistuvystės namų 
užlaikyto jus, kurie “daro 
miestui” sarmatą ir atstu-

Pavydo Tragedija

CAMBRIDGE, Mass. — 
H. S. Fireštone, automobi
lių šinų fabrikantas, kalbė
damas Cambridge Indust
rial Sąjungos parėngime čio
nai pareiškė, kad dabarti
nis krizis, esą, jau gaišta.

LONDONAS.—. Iš Indijos 
atėję daviniai skelbia, kad 
Gandhi .pareiškęs, būk jis 
sutinkąs atšaukti ekonomi
nį ir pasyvi Anglijos boiko
tą, jei Anglijos valdžia už
tikrins Indijai Dominijos 
teises (panašiai kai Kana-

būvis, kokio Amerika dar 
Veikiausiai, 

kad Firestone ir pats netiki 
tam, ką kalba.

Naujas S. S. R. S. Darbo 
Komisaras Zichon

MASKVA.— Uglanovas 
tapo pašalintas iš darbo ko
misaro vietos ir jo vieton 
pądetas Anton Michaįlovič 
Zichon. Pastarasis' gimė 
1887 mietais, sūnus daily dės. 
Jis pradėjo dirbti 1902 me
tais. Dirbo prie inžinierys- 
tės. 1906 metais įstojo bol-

Tačiaus’abejojama, ar kas 
iš to išeis. Indijos liaudis 
tik dabar pradeda bruzdėti. 
Ji reikalauja ne Dominijos 
teisių, ale visiškos nuo Ang
lijos imperialistų nepriklau
somybės. " ;

Kaip Darbininkai ■ 
Aukojasi Socializmui

KAUNAS.— Pakamonių 
dvare nesenai įvyko didelė 
pavydo tragedija. Kepėjo 
Gumbiko žmona iš Šilalės, 
kuri jau senai buvo atsisky
rusi nuo savo vyro, nuvyko 
pas vieną samdinį į Paka
monių dvarą ir ten apsigy
veno. Sužinojęs apie tai vy
ras nuėjo pas žmoną ir ra
miai paprašė, kad ji grįžtų 
pas jį. Bet kada ta ėmė at
sisakinėti, bijodama, kad 
jos vyras vėl nemuštų, kaip 
seniau, tas išsitraukė revol
verį ir paleido į ją šūvį, kul
ka pataikė į .galvą, Į nukri
tusią ant žemės-žmoną pa
leido antrą šūvį ir paskui 
pats vietoj nusišovė. Po pu
sės valandos mirė. Žmonos 
gyvybė pavojui. I . .

BESSEMER CITY, North 
Carolina.— North Carolina 

i ir vėl darbininkų su išnau
dotojais kovos sūkuryj. Pe
reitą pirmadienį išėjo strei
kan American Mills dirbtu
vių—Pirmosios ir Antrosios 
—darbininkai į kovą prieš 
numažinimą jų algų. Kom-1 kiek tik gali prieš išnaųdo- < 
panija, mat, paskelbė, kad S tojus už geresnį duonos 
su rugpjūčio 18 diena vi- šmotelį. Pereitų metų rug- 
siems darbininkams būsią sėjo mėnesį nužudytos 
nukapota tarpe 20 ir 30 draugės Ella May užmušėjo 
nuoš. algos. Kadangi dar- niekas iki šiol nesurado, nes 
bininkai ir iki šiol gaudavo i jį slepia pati valdžia, 
labai mizernas algas, tai jie 
pasirįžo ilgiau netylėti, bet 
eiti pavyzdžiu* kovojusiųjų. 
Gastonijos darbininkų pe-i 
reitais metais.

1,500 Streikuoja
Pirmadienį metė darbus'niau 7™ nuskyrus savo va- 

apie 1,500 darbininkų—au- ir -{J?
dėjų įr Verpėjų. ; Jie vado-;^ov9n? e ^^»D00 fon- 
vaujami Nacionalės Tėkšti-1 dabar į tą dai bą sau- 
liečių Darbininku Unijos,;^ visus darbininkus sudi- 
kuri yra dalimi Darbo Um- 

jjų Vienybės Lygos. 
! Bessemer City tai mieste
lis, kuriame gyveno Ella 
May, kurią pereitais metais 
mušeikos nužudė už tai, kad 

I dalyvavo kovose, kurias ve-

dė gastoniečiai. Tai netoli 
Gastonijos stovįs miestelis. 
Vietiniai darbininkai ilgai 
buvo išnaudojami ir slegia
mi taip sunkiai, kaip var
giai kur nors kitur. Jie to
dėl pasirįžo dabar sekti gė
domis gastoniečių: kovoti,

(Darbo Unijų Vienybes 
Lyga šaukia visus Ameri
kos darbininkus budėt ir pa
gelbėti Bessemer City dar- 

.bininkams laimėti kovą.-Ka
dangi DUVL. jau nuo se-

apie 1,500 darbininkų—au
dėjų įr Verpėjų- *

džiausiu atsidavimu ir pasi- 
rižymu. . '• h
(Pietuose darbininkai dau-;. 

giausia “tikrieji jankės” if 
todėl šitos kovos yra nepa-; 
prastai reikšmingos Ameri
kos klasių kovoj).

Vyriausias Mūs Uždavinys, Prisiruošimas 
Prie Aštrių ir Didelių Kovų,Sako Lozovskis

MASKVA.— Raudonųjų proletariato uždaviniu yra: 
Unijų Internacionalo Penk- organizuotis ir kovoti prieš 
tajam Kongrese dalyvauja griūvantį kapitalizmą, ku- 
atstovai nuo 55-kių šalių ris įrdamas, visą savo sun- 
profsąjungų. Atidarydamas'kurną verčia ant darbininkų 
kongresą, Lozovskis pasakė pečių.
svarbią prakalbą,.nupiešda- plačiai kalbėjo Vokietijos 
mas esamą situaciją kapita- aįst0Vas—Heckert ir Ame-’ 
lįstmiam^ pasaulyje. rikos darbininku atstovas-—

•• • . < • • v v

mia daug “dorų piliečių”, pevikų partijon ir smarkiai 
Kurie neišvyks savanoriai 
būsią smarkiai baudžiami.

PASIKORĖ BUOŽIENĖ 
KAUNAS.— Liepos 25 d.

Nusižudymo priežastis bus 
proto sumišimas.

joje veikė. Daug kartų bu
vo areštuotas ir 1917 metais 
buvo ištremtas į Sibirą.
“TYRINĖS” KALĖJIMUS

KINGSTON, Jamaica. — 
Anglijos valdžia nuskyrė 
speciališką komisiją, kuri 
tyrinės Vakarų Indijoj ka
lėjimų sistemą ir darbinin
kų pensijas.

MASKVA—Sovietų Są- 
jungos darbininkai, tarpe 6 
ir 16 dd. rugpjūčio, paau
kojo savo šventadienius 
darbui, kurio uždarbis, eina 
į industrializacijos fondą.

BALTAS VĖŽYS

RYGA.— Vienoje Latvijos 
upėje pagautas , baltas vė
žys. Tai nepaprasta rete
nybė.

___ -----------------■ ...................................... ........................................................................ . . ........ .. — —

Britą Garlaivis “Tahiti” 
Pagaliaus Nuskendo

' WELLINGTON, N. Z.— 
Britanijos garlaivis “Tahi
ti”, kuris per tris dienas 
buvo beskendąs, galop pa
skendo Pietiniame Pacifiko 
vandenyne. Visi 317 pasa- 
žierių buvo išgelbėti—išgel
bėjo amerikiečių garlaivis 
“Ventura”.

Ląįvas “Ventura” dabar 
vyksta į Samoa salą, o iš 
ten plauks linkui San Fran- 
cisko.

lįstiniamą, pasaulyje. _ ~ -
Be kito ko, jis pažymėjo, jamesFord. 

kad šiuo tarpu reformisti- 
riis Amsterdamo* Internacio
nalas yra taip susmukęs, 
jog iš 24,000,000 narių, ku
riais jis taip didžiavosi, 
šiuo tarpu tebeturi, tik apie' 
13,000,000. i

5 Tuo tarpu Raudonųjų

“Kristaus Gyvenimas” 
Sudegino Teatranamį

PAULSBORO, N.
Unijų Internacionalas smar- tame miestelyj pereitą pir
kiai kyla ir kyla. Tik vie- madienį užsidegė Hill Tent
uos Sovietų Sąjungos virš ras ir visas supleškėjo. Juo- 
11,000,000 profsąjungų dar- kingiausia to viso dalyko 
bininkų randasi jame.

Lozovskis nupiešė kapita- ras įvyko laike rodymo ju* 
listinės sistemos smukimą, o džio “Kristaus Gyvenimas”, 
komunistinės augimą. Pa
žymėjo tuos nepaprastus 
svarbius įkūnijimus gyveni- 
man Sovietų Sąjungoj, kur 
darbininkai stato socializ
mą. Šiuo tarpu pasaulio

pusė veriasi tame, kad gais-

Žmoneliai bėgiojo iš teatro 
visomis pusėmis. \

Gaisro priežastis: “Kris
taus Gyvenimo” filmos eks- 
pliodavimas. Du ugniage- 
šiai tapo sužeisti.

Rugpjūčio 11 d., New Yorke, Union Są, Bus Masinis Mitingas Paminėjimui Sacco įr Vanzetti Nužudymo Sukaktuvių, Kiekvienas Lietuvis Darbiniu 
kas ir Darbininkė Privalo Dalyvauti ir Kovoti Prieš Žudomus ir Kalinamus Darbininkus Dabar.
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Policiniai “Socialistu” Kandidatai
Kiekvienas “Socialistų” Partijos kandidatas New Yor

ke gauna pagyrimo nuo kapitalistų laikraščių. Dabar 
demokratų imperialistinis “Times” perša socialfašįstų 
kandidatą į kongresą Jacob Pankeną, buvusį teisėją, ku
ris puikiausiai gyveno su prarūgusią miesto “demokra
tinė .valdžia.

Pirmiaus gi, kaipo advokatas Aįmalgąmėitiį’‘Siuvėjų.ir 
kitų “socialistiniiį” unijų, Rankenas buVo bjaurus ėdikas 
kairiojo sparno, įnirtęs priešas kiekvienos rimtos darbi- 
niiikų4/kovos. Neveltui; .todėl, kapitalistiniai laikraščiai 
išrėiškią giliausią pasitikėjimą Pankenu.

‘[Times” pripažįsta, kad demokratų partija, viešpatau
janti New Yorke, perdaug nušiskandalijo su nuolatiniais 
grįftais, miesto piMgų: milžiniškomis vagystėmis, ryšiais 
su; kriminalistais, ir tt. Tie skandalai pakirto žrponių 
pašitikejirhą kapitalist valdyba; ir tokie socialfašistiniai 
poįtikieriai, kaip Norman Thomas bei Pankenas, galėtų 
atgaivint pagarbą delei buržuazinės, “laisvosios” tvarkos, 
kaip kad išvadžioja tiesioginiai bei aplinkiniai visa eilė 
kapitalistų laikraščių: “Times”, “Telegram,” “World”

Didžiausias “socialistų” dienraštis “Forward” džiau-. 
giaęsi, kad kapitalistinė spauda taip įvertina “socialistus”, 
ir jis užtikrina, jog jo partijos žmonės bus ištikimiausi 
apgynėjai buržuazinės “demokratijos”, jeigu tik bus iš
rinkti.

Tas “socialistų” organas karštai sveikino demokratų 
porcijos kazokus kiekvieną kartą, kada jie ištaškė ko
munistų bei kairiųjų darbininkų demonstraciją. Išmuš
ti bei areštuoti kovingų dari). streiko pikietus visuomet 
buyo didelis nuopelnas to geltonlapio akyse. “Forward” 
mapo, jog demokratas policijos galva Whalenas tais po
gromais prieš darbininkus ypač' dikčiai pasitarnavo “So
cialistų” Partijai. “Forward” patalpino ir iš Komunistų 
Partijos išmesto niekšuko I. Weisso straipsnį, kuriame 
išvadziojama šitaip: kada policija išdaužo bei išdrasko 
koftiunistų rengiamas demonstracijas, tai darbininkai 
ka$ kartą pradedą labiau bijotis komunistų ir traukią į 
“Socialistų” Partiją...

Išvada iš to galima padaryti tokia: jeigu “socialis
tais” patektų į rankas miesto valdžia, jie užsuktų poli
ciją dar griežčiau darbuotis prieš revpliuciniųs darbinin- 
kuą; p iš to, sulig jų supratimo, būtų dviguba nauda— 
irj'tfemokratijos” apgyniittąs ir naujų narių gaminimas 
“Sųcialistų” Partijai.

Ne tik dabar, bet ir nuo seniau kapitalistinės valdžios 
policija prieš kovojančius 'darbininkus buvo mylimoji “so- 
ciafistų” įstaiga. Juk pereituose rinkimuose “socialistų” 
vadai stačiai reikalavo “daugiau teisių policijai.”

‘Socialistų” Partija, kaip matome, yra ne tik trečioji 
kapitalistų partija, buržuazijos tvarkos “garbės” ir kai
lio-gelbėtoja, bet aršesnė'ir už atvirąsias kapitalizmo 
partijas, už demokratus ir republikonus. “Socialistai” sa
vo “Forwarde” apsilaižydami spausdina tokius purvus 
prieš komunistus ir Sovietus, kokiais pasibjauri ir atme
ta riet imperialistinis “Times”; o “socialistų” vadai yra 
didžiausi organizuotojai ginkluotų gengsterių pagelbon 
bosams ir policijai prieš kairiųjų darbininkų streikus.

parbininkas, todėl, turi galutinai iššluot iš savo galvos 
kad jr dvejojančią nuomonę apie “socialistus,” kurie esą 
visJfelto “geresni” už republikonus ir demokratus. Rei- 
kia^ininėt, kad juo saldžiau “socialistai” darbininkiškai 
kalba, tuo skaudžiau jie iš pasalų darbininkams kanda. 
Suprantant gi tą social-niekšų politiką, kiekvienas dar- 
binjnkas turi remti Komunistų Partiją šiame rinkimų 
vajuje; aiškinti kitiem darbininkam skirtumus tarp ko- 
mujiistų ir trijų minimų buržuazijos partijų; rinkimų 
dienai ateinant, pats balsuoti ir kitus ragint, kad balsuo
tų ūž Komunistų Partijos kandidatus.

APŽVALGA l

•z skelbia, kad Rusijoj žmonėms 
gerai gyvenasi, kad komunistų 
valdžia daranti' pažangos ekof

Ar ^Draugo” Redaktoriai 
Bijo? Peklos? '' '' ’' .

Kataliku kunigai sako, neminiu ir kitais atžvilgiais. | 
kadjmeluoti yra griekas. Su- 
lig ‘katalikų tikėjimo, po j 
mirties' griešninkai eina

Tuo tarpu teisybė yra * ta, 
kad ten šiandie1 viskas yra at- 

! virkščiai. Jokios niekur pa
žangos. Vergija kaip buvus, 
taip pasilieka. <

žy-

do, kąd jie tam netiki. 
tik įuomi mulkina’ tamsius 
žmohes. Jeigu jie tikėtų į 
pėklį, dangų ir “čyšcių”, tai 
vengtų meluoti, vengtų ra
šyti ^bjauriausias melagystes 
sava geltonlapy apie darbi
ninkų valdomą šalį, Sovietų 
Sąjunga. Štai kaip tie “die- 
Vo tarnai” “Draugo” ->No. 
194 meluoja:

Besijos sovietų ' valdžia ir 
jos bgentai užrionhfosf nuOlaf

Dįibar klausimas, aa* kuni
gų Afgano “Draugo” redak-' Bet ką sako faktai ? Žy- 
toriii bijo peklos? . Pasiro-'mus Amerikos mokslininkks 
do, |<ad jie tam netiki. Jie Dr. Samuel H. Harper, Ru

sijos istorijos profesorius 
Chicagos Universitete, tik 
ką atvykęs į Berlyną iš So
vietų Sąjungos, kur jis stu
dijavo padėtį, pareiškė, kad' 
Sovietų Sąjunga daro labai 
smarkią pažangą pramoni
niai. Jis yra toks pat So
vietų priešas, kaip ir “Drau
go” redaktoriai. Tačiaus 
jis nedrįsta taip bjauriai 
meluoti, kaip meluoją “die?:

LA-IŠVfi'''
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vo tarnai” iš “Draugo” pa
stoges.

Kitas žyiiitls Amerikos 
mokslininkas; Columbia 
Uni versi teto profesorius, 
George Counts, kūriš ne
senai sugrįžo iš Sovietų Są
jungos, pareiškė: ‘•ŠbVi’ėtų 
Sąjunga šiandien yra labai 
galinga šalis, ir visi davi
niai, kokius aš mačiau, pa
rodo, kad ji sparčiai patam
pa dar galingesnė. Tie žmo
nės, kurie tikisi, kad dabar
tinė valdžia grius, labai sa
ve apsigaudinėja.” (New 
York World, rugpjūčio 6

Įvairios Žinutes
Rašo D. štilomskas

S.S.R.S. įvyko valymas Visa
sąjunginės KoniŪhistų Partijos 
pirm jbs šio ptotĮiiio XVi suva
žiavimo. Valymb laikotarpiu1 
iš partijos išbraukta 116,833 as
menys; kaip kurie patys pasi
traukė, taip kad per tą laiką 
partija neteko 131,489 narių.

Ar partija sumažėjo? Nie
ko panašaus, ne$ per tą laiką 
parti jon įstojo virš 500,000 nau
jų narių. Laike( XVI suvažia- , 
vimo V.S.K.P. turėjo 1,852,090 lis numerius buvo jie talpiha- 
narių. Tai didžiausia pašau- ......... . . .
lyje komunistinė partija.

mi. Tie rašinėliai buvo pa
veikslas mainierių išnaudoji
mo ir pačių mainierių gyveni
mo, jų skurdo. Kaip tik tokių 
raštų mūsų spaudoj ir stoka.

Ką tas reiškia? Reiškia, 
jeigu Sovietų Sąjunga tvir
tėja, taįktvjrtęją įej/(o.^kąd, 
ten sąlygos kasdien vis la
biau'ir labiau gerėja; ręiš- • 
kia, kad darpb žmpnes ten 
pasitenkina ’ 1 ivaldįžia. O 
“Draugo” melagiai ten nie
ko gero “nemato.”

Voldemaras pas Burtininką .
“Lietuvos Žiniose” rug

pjūčio 4 d. laidoj telpa ap
rašymas po antgalviu “Ko
dėl pr. A. Voldemaras taip 
ilgai nesikraustė iš Lietuvos 
banko buto?” Girdi:

Į tą klausimą, kaip žinoma, 
atsakyta taip, girdi, Voldema
rui malonu ir patogu tame bu
te buvę gyventi; malonu—kad 
tai esąs geriausis butas Kau
ne, o patogu,—kad nereikėję 
mokėti nuomos.

Bet yra ir kitokių versijų. 
Kaune patikimi žmonės kalba, 
kad nesikraustymo priežastis 
buvusi visai kita; būtent—ora- 
kulinės žinios.

Esą ir p. Voldemarui kaž
koks lietuviškas orakulas (gal 
būt tas, kuris turėjo susidūri
mą su pora metų atgal pagar
sėjusia artiste) “išmetęs”, kad 
jis tol būsiąs tvirtas ir tol ga
lįs tikėtis ateįtirpi, kol gyven 
siąs sename ’ ‘ ’ 1

Anglija pasibudavojo du oro 
laivus: R-1Q0 ir " 
atskrido i iš ‘ Ant
Kanadą, sumušdamas visus pir- 
niesnius oyo baliiųiinių laivų re
kordus. Tas oro laivas yra 
pėdų ilgio, 133 pėdų diametri- 
niai storio, pabudavotas • vežti 
157 tonus krovinį ir 100 asme
nų be jo įgulos; greitumas 82 
mylios į valandą. Jis reikalau
ja už orą lengvesnio gazo (ku
ris jį laiko ore) 5,150,000 kū- 
biškų pėdų. Nors laivas yra 
ant 63 pėdų trumpesnis už 
“Graf Zepeliną” (Nes pastara
sis turi 772 pėdas ilgio), bet 
daugiau gali vežti ir greitesnis.

Amerikos Jung. Valstijų 
džingos (karštagalviai patrio
tai) susidomėjo ir pradėjo 
skrajoti jų karo laivyno tokios 
rūšies laivas “Los Angeles’” Jis 
yra 656 pėdų ilgio. Taipgi, sa
koma, kad amerikiniai du oro 
karo laivai, kuriuos budavojasi 
Akrone, Ohio, Goodyear-Zeppe
lin Corp., bus didesni. Nes tie 
laivai bus 785 pėdų ilgio; galės, 
lėkti be sustojimo 9,180 mylių 
ir nešti krovinį 403,000 svarų. 
Taipgi bus pilnai kariniai įreng
ti, bet jie kiekvienas šąįiąi )ė- 
šuos po $7,825,000. Ntų ’tąi yįs 
imperialistų karui jfęiigpįnas^ 
varžytinėse už pasauliųęs- ; rin
kas. -'u'' J: į \ '

1 ! i i
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&W166 j šiais pietais kaip tik priešingai, 
t rlniinriimn racrn racvra im moi-daugumą raštų rašytą ne mai

nierių. tyors tie raštai rašyti 
gerų drąugų ir apie* mainie- 
riuš, bet tas dar neatsako į 
tikslą leidimui specialįo nume
rio. Jei Ą.L.D.L.D. 9-tas Ap- 

' skritis ir L.D.S.A. 6-tas Rajo
nas mane, kad tik užpildyti 
apie mainierius raštais ir už- 

' baigta, tai klydo.
specialio numerio 
tikslu,

—0i * I i
Sįtimi kol gyven- Jungtinių Valstijų inįpei-ialĮs-;

zzv.^.2 Liet, ’banko bute. pasibuciayojo didęlų /
O jei iš buto pasitrauksias ar ideumę valtį V-5...; tai ’3;Q(IQ'|0U-
■ ■ ‘ nll įtalpos karor povandeninė ... . t .

neteksiąs mašina. Jos išbūdavo j ihias ii- nJT?e.ryje. ūk
neteKsiąs -,a3,375M0ferius#?i>. fik Apniyo ir Arbacausko 

per vienus metus įfdš užlaikymas il<omi®ua nekvie-

būsiąs priverstas išeiti, tai ne
lyginant Samsonas, i______
galios ir paskutinių šansų 
grįžti į valdžią. Todėl taip il
gai ir laikęsis to buto.
Dabar eina visokios kal

bos apie buvusį fašistų 
“didvyrį”. Tas profesorius 
jau proto* liga serga, jau 
prie burtininkų kreipiasi. O 
kuomet buvo fašistiniu dik
tatorium, tai buvo “išmin
tingiausiu” žmogum.

Dabar tas Mussolinio mo
kinys yra po areštu Plate
lių dvare. Ir tam pačiam 
numery “Liet. Žiruos” rašo, 
jog ten jis taipgi ramybės 
neturi. Esą, patrauktas at
sakomybėn už grasinimą 
revolveriu policijos atsto
vui. Byla perduota Šiaulių 
prokuratūrai.

Tai tokias “fones” > krečia 
smetoniniai; fašistai savo 
buvusiu šulu.

nų įtalpos karoj? ;povandenin,ė

Leidimas 
turi būti 

kad patys mainieriai 
kalbėtų iš kasyklų apie išnau
dojimą ir visokias daromas 
skriaudas mainieriams, kad iš 
pačių mainierių išsidirbtų ra
sėj ai, veikėjai šiose kolonijo
se, šioj sunkioj darbo industri
joj. Tas tikslas turi būti. pas 
mus visus. Kol už m'ainierius 
kas nors kitas kalbės, netrau
kiant pačių mainierių į klasių 
kovos sūkurį, tol mūsų organi- 
zacijinis darbas nebus pasek
mingas, nebus tvirtas.

• Ne tik mums reikia išleisti 
metiniai numeriai mainierių 
reikalais, bet būtinai reikia vėl 
atnaujinti mainierių skyrių ir 
kuo daugiausia turi užpildyti 
patys mainieriai- iš kasyklų, iš 
kovos lauko. O kad gali užpil
dyti tokį skyrių, tai čia pami
nėsiu s keletą mainierių, kurie 
gali < gąna gerai išreikšti savo 
mintis.; I. Klevinckas, V. Glo- 
bįči,ūs,i jArminAs, Abačauskas, 
Motuzą, K. Miškinis J. Surdo- 
kąsį. J; K. Stanlslovaitis ir dau- 
gelikį kitų. Bet šiame specia-

'IS VF XSKJ *>^rkz V»v»vv T vj **A*VVkJ *V -

?u savo $6,913,375? dolerius, ir tik d(į

lėšuoš $350,000 dolerių. Povan
deninė valtis gąli padaryti 15,- 
000 mylių, nesinWdodaina per
tais (tai yra, ant tiek gali pa
siimti kuro) ; gali išbūti 60 die
nų ant jūrų. Taip .karo reika
lams imperialistai leidžia mili- 
onus ir šimtus milionų, o me
lionai bedarbių badauja.

—°—
* “Pravda” liepos 2£ d. laidoj 
praneša, išspausdindama bevie- 
lines telegramas nuo Franco-Jo- 
zefo žemės, kad ten į užlają Ti- 
chaja įplaukė ledlaužis “Sedov” 
ii’ atvežė naują grupę S.S.R.S. 
darbininkų ir gyventojų, kiirie 
ten žiemavos, o pereitų metų 
grupę paims ir veš atgal į S.S.

Kaip. Jiems
Dievas “Padeda”

Drg. L. Pruseika ‘“Vilny” 
sekamai rašo, kaip SLA re
akciniams elementams, ku
rie varosi už įkišimą ’dievo 
į SLA konštitučiją, dievas 
“padeda”: . • j

Bągočius ir Jurgeliutė ' tiki 
į dievą. Jie buvo šalininkai 
įvedimo formulos: “Taip dieve 
man padėk.” Tai dievas da
bar jiem ir padeda. Vienam 
Pittsburge mirė sūnus, <

* nadory mirė Jųrgelįūtės įnoti- 
na.

Koks nedėkingas tas dievas! 
Juo arčiau prie jo einama, tuo 
rūstesnis jisai dhrosi! Juk 
kad ir’ tasai pats'Bągočius — 
kiek jisai darbuojasi tai neza- 
•leŽninkų bažnyčiai!

Panašiai . dievas padeda 
fašistams ir socialfašistams 
“gipti” Susivienijimą nuo 
bolševizmo “pavojaus”.

Franco-Jozefo žemė yra šiau
riniame lediniame vandenyne į 
šiaurius • nuo 80 šiaurinės pla
tumos laipsnio,—tai yrak kur 
viešpatauja visad ledai. Toji, 
žemė pirmiau rokayosi tąrptau-, 
tinę, bet kadangi ji guli vien 
tik ties S.S.R.S. teritorija, tai 
ji likosi galutinai priskirta prie 
S.S.R.S., ir Sovietų valdžia ten 
įsteigė radio stotį, kuri veikia 
tPątenkintinai; moksliniame #dar- 
iBe ten daugiausiai pa^Idąrpa- 
iyo: Iliaševič, šaškoyfcki, Kįen- 
ikel, Murov, Georgevski, Aleksin 
•iįt’Zadjarov.
! * “Sedoy” pribuvo yįer septy- 
;nias dienas iŠ ArcbangelsRd į 
Franco-Jozefo; žemę,į ir tai' dvi 
dienas praleisdamas! kelyje su 
įvairiais reikalais.

Laivas įplaukė į Tichaja už
lają išpuoštaši-vėliavomis. Ko
lonija jį sveikino šūviais. Taii I 1VH1JCV M V vAimiU OL4 V1C11O» JLCUI

f S®’ • buvo vidurnaktis iš 22 ant 23
d. liepos,* saūlė aiškiai • švietė. 
Nesistebėkite, .kad vidurnaktyje 
saulė švietė, nep ten vasaros 
metu per tam tikrą < laiką dieną 
ir naktį s^ūlė - šviėčią ir švięčia 
labai aiškiai,o žiemos ' laiku 
viešpatauja naktis be perstoji- 
mo; vienok ir tada yra tam tik
ra šviesa, kuri vadįnama šiau
rine šviesa; tada saulės nema
tyti, bet jos šviesi atsimuša pro 
žemės išsipūtimą, ph; platus, 
platus S.S.R.S. WffitW ' '"

PASTABOS
Lietuvoj leidžiamo “Aido” 

No. 155 skaitau:
“Liepos 15 d. Vytautas Di

dysis iškeliauja aplankyti Lie
tuvą. Visos organizacijos kvie
čiamos iškilmįngai iš miesto jį 
išl'^įėti.”.. | | * U

$ada j ?‘Ąido ■ I redlktorius 
šiuęs sakinius rasė, taiį aš tik-* 
ras esu, kad jo ptotas jau t>u- 
vo, apleidęs sąvo seną ■ vietelę, 
ir kur tai toli, toli iškeliavęs.

Jungtinėse Valstijose kaitra 
pastovėjo savaitę laiko. Ir pa
sekmes jau< matome, nes ant 
visų produktų kainos pradėjo 
kilti,

Bet užtai visur bedarbių 
skaičius padidėjo ir dirbančių 
darbininkų algos numažėjov

Baltimore j ė pas buvusį kon- 
gresmaną surastas didelis bra
voras. Dabar jis traukiamas 
atsakomybėn už nelegalį deg
tinės dirbimą.

’ Veikiausiai tas koligresma- 
iins priklausė prie blaiviiiinkų

Trečiadienis, R'uįp.' 20, 1930

SPECIALE MAINIERIŲ Politinis Raportas Soviety Sąjungos Kom 
LAIDA

Iš eilės šiais metais buyo iš
leistas ąiitras specialis “Lais
vės” nuinėris, kuris išimtinai 
būvo užpildytas raštais maihie- 
rių klausime. Dauguma raštų 
buvo rašyta ne mainierių.

Praeitais metais ruošiant iš
leisti specialį numerį buvo ma
nyta, kad nebus rastų jo už
pildymui. Bet taip manant 
buvo, klaida, l^e tik buvo už
pildytas numeris, bet per ke-

Partijos Centralinio Komiteto Partijos 
Šešioliktam Kongresui

(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio 27, 74)30) 
(Tąsa)

Partija, toliau, sumobilizavo finansines šalies spėkas 
išvystymui sovietinių ir kolektyvių farmų; suteikė sovie
tinėms farmoms gabiausius organizatorius; pasiuntė 25,- 
000 klasiniai sąmoningų darbininkų pagelbon kolekty- 
vems farmoms; pastatė gabiausius valstiečius galvinyj 
kolektyvių įmonių; suorganizavo visą tinklą pamokų kur
sų nariams kolektyvių farmų, ir tuo būdu padėjo pama
tą lavinimui patyrusių ir pastovių kadrų kolektyviam 
farmų judėjimui;

PagaliaUs, Partija perorganizavo pati savo eiles, pri- 
siruoše ko'vai, perbudavojo spaudą, suorganizavo kovą 
dvierti' frontais, ištaškė trockizmo liekanas, nušlavė šalin 
dešiniuosius oportunistus, atskyrė taikstytojus (konci- 
liatdrius),,. tūo> bųdu užtikrino vienybę eilėse savo narių 
pagrindais leninistinės linijos,—vienybę reikalinga sėk
mingai o.fensyvai; ir suorganizavo teisinga ofenzyvos 
vadovybe, pašaukdama prie tvarios ir “laukėjus” (ati-

omet visų šalių

te, kati jie dalyvautų arba ne
ragino jų, kacl bent ką parašy
tų iš kasyklų.

t žodis kitas komisijai. Kuo
met visas numeris užpildytas 
mainierių reikalais, svarbiau
sių to laiko įvykių nebuvo nie
ko rašyta. Apie J. L. Lewiso 
suruoštą mainieriams išdavys
tę, naują sutartį, įvediįhą 
check off pįstęmos ir didinimo 
špęed-up sistemos, prieš blogi
nimą mainierių sąlygų. Apie 
visų trijų distriktų konferenci
ją ir Lewiso apgavystes nieko mas. 
neprisiminta. Tai trūkumas ir 
gana dijehs.
x Šią pąstabą darau, kad at
eityje nedarytume. klaidų, 
bet dėtume pastangas pada
ryti kuo geriausia ir kuodau
giausia užpildyti dienos klausi
mo raštais iš kovos lauko, pa
čių mainierių rašytais.

L ' M. ž.

vadovybe, pasaukdama prie tvarkos ir laukėjus” (ati- 
dėliotojus) iš dešiniojo liogerio, ir' “kairiuosius” sektan
tus kolektyvių farmų judėjimo.

Tie tai yra pamatiniai žingsniai, kuriuos Partija pada
rė, bevarydama ofensyvą visu frontu.

Visiems gerai žinoma, jog ta ofensyvą apsivainikavo 
pasisekimu kiekvienoj darbo srity j.

Čia mes matome priežastį, kode! mes buvome pasek
mingi, nugalėdami didelį skaičių kliūčių, kylančiiį per- 
budavojimo laikotarpyje mūsų šalies ekonomijos.

Čia mes matome priežastį, kodėl mums pavyko nugalė
ti didžiausią kliūtį mūsiškiame perbudavojime (rekon
strukcijoj), arba didžiausią keblumą reikale griežto pa
kreipimo valstiečių minių linkui socializmo.

Svetimšaliai kartais teiraujasi apie vidujinę padėtį So
vietų Sąjungoj. Bet ar gali būti abejonės, kad vidujinė 
Sovietų padėtis yra stipri ir nesudrebinama? Reikia tik 
pažvelgt į kapitalistines šalis, į augančius krizius ir be
darbę tose šalyse, į streikus ir lokautus, į priešvalstybi
nes tenai demonstracijas—kaip galima būtų beht daryt 
palyginimas tarp vidujinės padėties tose šalyse ir Sovie
tų Sąjungoj?

8. Kapitalistinė ar Socialistinė Ekonomijos Sistema
Mes jau ėsame gavę supratimo apie vidujinę padėtį 

Sovietų Sąjungoj. Tuo pačiu laiku mes esame gavę su
pratimo apie vidujinę padėtį svarbiausiose kapitalistinė
se šalyse.

Kad ir nenoromis kyla klausimas: Jeigu mes palydin
sime tuodu paveikslu, kokios bus pasMcmės?

Šis klausimas yra juo įdomesnis, ^ffiomet visų šalių 
buržuaziniai politikai, visokio laipsnio buržuazinė spau
da, nuo atviriausiai kapitalistinės iki menševikiŠKos- 
trockinės, šaukia kaip iš vienos gerklės apie “gerovę” ka
pitalistinėse šalyse ir apie “puvimą” ir “finansinį smu
kimą”, Sovietų Sąjungoj.

Kokie, mes klausiame, yra rezultatai, kuomet išnagri- 
nėjame (išanalizuojame) padėtį čia, Sovietų Sąjungoj, 
ir ten, kapitalistinėse šalyse?

Taigi paduokime svarbiausius ir plačiai žinomus fak
tus.

Kapitalistuose viešpatauja ekonominis krizis ir gamy
bos nupuolimas, kaip pramonėje, taip žemdirbystėje.

Sovietų Sąjungoje ekonominis žengimas pirmyn ir au
gimas gamybos, kiekvienoje šakoje šalies ekonomijos.

Kapitalistinėse šalyse—blogėjimas medžiaginės padė
ties darbininkams, uždarbių kapojimas, bedarbės augi-

Sovietų Sąjungoj gerėjimas materialės padėties darbi
ninkams, uždarbių kilimas, bedarbes mažėjimas.

Pas kapitalistus—didėjantis skaičius streikų ir demon
stracijų, reiškiančių nustojimą milionų darbo dienų.

Sovietų Sąjungoj nėra streikų, aug.a entuziazmas prie 
darbo tarp darbininkų ir valstiečių, ir tuo 'būdu mūsų 
sistemai prisideda milionai darbo dienų.

Pas kapitalistus—sunkėjimas vidujinės padėties, revo
liucinio judėjimo augimas darbininkuose prieš kapitalis
tinę tvarką.

Sovietų Sąjungoj—vidujinės padėties di’ūtejimas ir mi
lionų darbo masių susitelkimas apie Sovietų galią.

. Pas kapitalistus augantis aštrėjimas tautų klausimo, 
augimas t^ųjijiio judėjimo del pasiliuosavimo Indijoj, 
IndotGmni|ojeį Rytinįūje Indijoje, Filipinuose ir kt., o tas 
judėjimas išsivystė į tautinius kąimsP g; t

Sovietų Sąjungoj—susidiūtinimas pagundų įvairių 
tautų brolybei Saugi tautų santaika, ir tų tądtų milionų 
žmonių telkimasis apie Sbvietū galią. r** 

1 <Pas kapitalistus niaišatis ir numatomas daL didesnis 
padėties'pablogėjimas. į J, t

V Pas mūs, Sovietų Sąjungoj, pasitikėjimas savo locno- 
mis pajėgomis ir numatomas dar didesnis padėties page
rėjimas. C ' L

Daug yra šnekų apie Sovietų Sąjungos “smukimą”, 
apie “gerovę” kapitalistinėse šalyse ir tt. Argi ne tei
singiau būtų kalbėt apie neišvengiamą smukimą tų, ku
rie buvo taip “netikėtai” įtraukti į ekonominio krizio sū
kurį ir kurie v|s dar niekaip negali pasiliuosuot nuo sa
vo puvimo banguojančių smėlių?

x ! (Bus daugiau).. ........................... * .. -
lygos, nes kitaip nebūtų degti
nę dirbęs ir pardavinėjęs.

laikus.

Jau gerokas Taikas, kaip 
Jungtinėse Valstijose kviečiai 
riupigo' vienu trečdaliu. Bet 
apie nupiginimą duonos niekas 
nei puse lūpų neprisimena. Va
dinasi, kaip kas tūri auksinius

New Yorko komisija kovai 
prieš bildesį, ūžėsį ir kitus ga
lus vis dar' “prakaituoja.” Bet 
jeigu ta komisija likviduotų 
savo darbą, tai nors spaudoje 
tas bildėsis nutiltų.

Švenčioniškis.
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BALTIMORE, MD. |Pild. Tarybą—reikalinga pa-į
• 1 į ... , į 1 J . . . - i ... -

Baltimorės Kriaučių žiniai iliava ‘f sumesta aukų $18.19Jsusirinkimas.
1 Itv •• » •»» •, 1Į i 11 1111T 1 rt o n < y. . jis tų pinigų praKaioų surengi-.

i N. f. W. I. U. rengia masmj imta $6 y9 0
(mitingą, kuris jvyks Lietuvių; \ ,0avo. .....................
'Svetainėje, Hollin St., 21 d.lj2;00 Pasiųstą bylos vedini* .nešė, kad už šiuo 
rugpjūčio, 8-tą vai. vakare, i 
įBus du kalbėtojai: lietuviškai 

, , , . Įkalbės drg. M. žaldokas, ir
Dar įdomesnis yra prof. Ed- IAngliškai Haiman. žaldokas 

kaip praktiš- aiškins, ką reiškia kriaučių
■ kai išnaudoti atomų energiją. Adatos Industrials Unija, ko

i'del visiems prie jos reikia pri- 
Įgulėti, nepaisant kokį darbą 
dirbtum šioj industrijoj. To
dėl visi vietęs kriaučiai lietu
viai, nepaisant kokioj šios pra
monės šakoj dirbate, malonė
kite atsilankyti. 1

N.T.W.J.U. Sekret.
F. S. Klishis.

Didelė Spėka Stikle Vandens;
Kiek Spėkos Turi Lašas 

Vandens?
“L. ž.” patalpino sekamą 

aprašymą apie Anglijos moks- 
> lininko Eddington prelekciją 

Berlyne:
Paskutiniu laiku Berlyne 

vykstančioje T a r p t a utinėje 
Energijos Konferencijoj garsu- j ]^s 
sis anglų astronomas, Cam-į 
bridge’iaus universiteto profe-' Viena iš tankiausių ir todėl 
gorius A. S. Eddington, birže- sunkiausiu medžiagų esanti

23 d. skaitė labai įdomų laikoma platina. Kaip didysis 
pranešima apie iki šiol dar ne-,v°kiečių fizikas Lenai d. esąs 

k naudotus energijos šaltinius, .nustatęs, viename kubiniame 
Pirmiausia prof. Eddington moteryje platinos esą ne dari- 

pabrėžė, kad jeigu šiandien 
mokslo žmogus, ne fizikas spe
cialistas, kalbąs, jog visko, ką 
aplink save matome, ką visi 
vadiname materija, tikrumoje 
visiškai nesą, jog mes gyveną 
pasaulyje, kuris tikrumoje 
esąs visiškai kitoks, negu mes 
jį maną, tai tokios kalbos ge
riausiame atsitikime palaiko- ( 
mos jokio dėmesio nevertais | Ir tikrai, ši energija esanti, ikaip saulėje, 
juokavimais. Tačiau šios, daž- Kaip apskaičiuoti šią vidujinę Įratorijoje, prie Cambridge’iaus 
nai juokais nuleidžiamos nefi- 'atomų energiją, jau esąs nuro- ^universiteto, žymiam fizikui 

' Viename, pa- jDr. Kapitza’i pavykę sudaryti 
tirštos medžią- magneto jėgos lauką, kurio 
LA j esą tiek (energijos koncentracija siekusi

1 miliono laipsnių Celsi-

apskriti plokštuma, skritulys

rių vienu » akimirksnių galima 
(būsią į įšgąuti didžtiausią jėgą’ 
Jis esąs apskaičiavęs, kad at
eityje elektros, aparatas galįs 

rodą, kad sukasi ne lazda, bet pagaminti jau tikrai dėmesio 
vertą energijos kiekį — 100,-

Iš daiies panašiai esą su mate-i van-
rija. Kas mums at,‘oda daik- e’h , ’ i- ' 'F,! '’‘F’
tu, tikrumoje esą ne kas kita, “F,/ “ ‘St"
kaip tik begalinės elektronų j . • ■ •
daugybės sukimosi keliai, ku-į ' 
riais neįsivaizduojamu, begali-Į P’anas,
niu greitumu lekią šios mažy-i ~ *

;tės energijos medžiagos dale-^<l1 batyvinįu galvojimu esą i 
į nustatyta, kad saulės energi-j 
ja, kuri gaivinanti visą mū
sų žemę, greičiausia esanti ne 
kas kita, kaip tik vidujinės ato
mų energijos skiedinys; kad 
būtų galimas tos energijos iš
sivadavimas, saulėje turinti 
būti temperatūra iki -|-40 mili
onų laipsnių. Tokią negirdė
tai ąugstą temperatūrą esą 
vilties ^pasiekti ir žemėje. Iki.* 
šiol augščiaįišia tę'mėprdtūra, i 
kurią mokslas galįs pasiekti, j 
esą 6,000 laipsnių Celsijaus. 
Tačiau, n a u d o j antis a u gšt o s

; A.L.D.L.D. Kuopoj > ’Nominuota A.L.D.L.D. cent- 
rama, čia pat padaryta rink-1 14 d. rugpj. įvyko kuopos ro kdmitetaš. Daugiausia bal- 

Narių atsilankė su paduota už E. N.,Jeskevi- 
truputį daugiau, negu pirmes-ičiūtę, L Bečį, Dr. J. J. Kal
niuose susirinkimuose kad bū-j kiančių, R. Mizarą, V. PaukŠ- 

Fin. sekr. Gabužis p ra- tį, Seną Vincą, ir V. Taurą. J 
jau alternatus: J. T. Bimbienę, K. 

Petrikienę, J. Buivydą, P. ŠO-». 
Pranešta, kad surengtose M. j lomską ir kt.

4 ,1 ; išrinkta, delegatai į Apskri-
pjūčio buvo rinktos aukos ne'čio konferenciją.
įtik prakalbų lėšų padengimui, Į J.

i bet ir S.L.A. bvlai. Todėl nu-I. v I __________ _____

r iš kuopos pridėti $51 , J
Pinigų buvo su-| ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 

, o pridėjus kuo-' 
pos penkinę, pasidaro $23.19.1* 
Prakalbų išlaidos $11.19, o S. 
L.A. bylos fondan pasiusta 
$12., i .i

- - . - . . .------- , .......................... js metus
fondan į Chicagą. Aukojo : S. ;yra užsimokėję 63 nariai. 
Kaminskas, V. Vitartas, J. Sa-į 
dauskas, K. F 
Kaminskas, P, Mačiukas, S. 
Jasilionis, H. Pagiegalienė, L. 
Tvarijonas, A. Maęiukienė, U. 
Šimoliūnienė, M. žvirblienė ir tarta ir '
A. Pagiegala—po $lį J. Ga- tam reikalui, 
bužis, P. Kaminskas, P. Gri- Į-rįnkta $18.19 
nius, J. Kireilis, J.. Strohs, E.' 
Vitartienė ir V. Zmiti;aitė— 
po 50c; I. Vėžis, O.(Girnienė,
B. Aliėniauskas ir E. Vėžienė 
—po 25 c. 1 Smulkių 69d. Viso 
$18.19.

Dzidulionis, B. žaldokui prakalbose 4 d. rug-■

B.
S.
Ir

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

giau kaip vienas kub. centi
metras grynos . substancijos. 
Tai kokia milžiniška turinti 
būti ta energija, sako prof. 
Eddington, kuri pajėgianti taip 
varinėti šias smulkiausias, be
veik nebemateriališkas materi
jos daleles, kad bet kokia me
džiaga mums atrodo kieta, tir-

BINGHAMTON, N. V
Žaldoko Prakalba ir Aukos

'4 d. rugpjūčio •’A.L.D.L.D.
koncentracijos ^magnėto lauku, [2O'-ta kuopa ir progresyvė S.L. 
su laiku, gal būt, ir, pavyksią j A. narių grupė buvo surengu- 
sudaryti temperatūrą tokią, |sį M. žaldokui prakalbas. Kal- 

Cavendish labo- bėtojas aiškino apie karo pa- r* „ ™ u i __ . . . -r a .i i

A . i > . A.
Jau Trys Metai, Kai Argentinos 

Lietuviai Darbininkai Leidžia 
Savo Savaitinį Laikraštį 

“RYTOJUS” 
pilnas žinių apie Argentinos ir

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

zikų mintys esančios tikros ir dęs Einšteinas, 
teisingos. Stalas, prie kurio lyginti nelabai 
sėdime, sako prof. Eddington, Igos—vandens 
tikrumoje esąs vien krūva'energijos, kad 
elektrom^ ir protonų, kurie la-'metus galėtų 
bai tiksliai sukasi apie kits ki-| (arklio jėgų).

ir kuriu sukimosi apie kits ton sako, kad 
kitą keliai verčia statyt klausi- kada vietoj ; 
mą, ar, iš viso, esanti pasauly kitų energiją

vojų ir apie S.L.A. reikalus 
Jis davė platų raportą iš įvy
kusio S.L.A. seimo Chicagoje.

Prisiminus, kad užvestąja! j 
bylai prieš S.L.A; narių teisių į 
uzurpatorius—prieš s e n ą j ą j

laše
ji per vienerius 'iki 
duoti 200 HPljfaus.

Prof. Edding- j Prof. Eddington, baigdamas 
ateisiąs laikas, isavo paskaitą išsireiškęs, kad 

anglių, naftos ir kada nors Dr-ui Kapitza’i pa
teikiančių me- vyksią pasiekti ir 40 milionų 

materija.Jeigu imsim greitsuk- džiagų, pasaulis vartosiąs to- laipsnių ribą. Šiandien moks- ją ir paleisti į darbą vidujinę 
iš ku-slas dar nesąs taip toli nuėjęs, atomų energiją.ti lazdą, tai žiūrint mums at-

tačiau esą vilties pasiekti rei 
kalingo stiprumo (40,000, 
000°C) energijos koncentraci

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

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

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

Argentina

PHONE
Stagg 8342

‘Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal 
Visu laiku 
gyvavo. šioj

pačioj vietoj.

Mūsų reko- 
menduotojai— . 

virš 400 
Brooklyn© 

daktarų, t ku
riems mes 

a k is egzami- 
navom, taipgi 
jų šeimynom^ 
ir pacijentama

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

kius energijos šaltinius

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

Užlaiko LINKSMIA TTSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

EIJZABETH, N.

New York.228 Second Avenue

teat- 
vestuvėms, 

parengi- 
tt. Tik keli 

nuo gra- 
maudynės 

(swimming pool).

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST.
Telephone: Trinity 3-1045

LIGGETT & MYERS TOBACCO CO.

TELEFONAI:
Bell _______________ Oregon Ši86
Keystone _____ -__ -— Main 1417Chesterfield

1 ' • . r

Švelnesnis, taip—bet dar daugiau: 
Chesterfield suteikia turiningumą, aromatą, pa-u 
tenkinantį kvapsnį.

GERESNIS SKONIS — štai kur atsakymas; ir 
štai ką rūkytojai pilniausiai gauna — kvapsnį ir 
aromatą švelnių tabakų, tinkamiausia krūvon su
leistų ir perblęstų. . Geresnis skonis, ir švelnesnis 
taip pat. t : f

© 1930, Liooett & Mters Tobacco Co.

JŪS 
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ
DĖS. SCHONGER & STENGER 1

OPTOMETRAI
394-398 Broadway 331-335 Division Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Įvairių ' šaltų' gėri
mų, Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tii^a- 
mą baliams, t?* t 
r a m s, 
sporįo 
mams ir 
žingsniai 
ž i o s r

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a Č iai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ii* kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—plrkįrttų Ir 
pardavimu riatfnj iL 
žemių. MQsd 
tarnavimas prielan
kus.

1 Mechąnizmas. Kaijp «u«tklrU MSlit phn^i 
m 'i'''kyĮ'jL- kain surnstf sugedimus; kalį iUrdHae jįo

Rmi ilfrTiii statyti. Tas viskas mokinimui IriekvUpą st<i-
— k. TlFLll ■ IlitL^l denūj nraktiškai, po prfeilfira inetrpktžjrlij. f______ų— 2 Elektra ir Marnetiemas. Tai reikalingi*^

I’ I k. B'a nrie dabartinių autOūnotrtlhJ.
3' Yažinėiimati. Kaip pastoti eksperto lot

Pabalerę mėsų mokyklos kursiu Write pilng 
S’4*“* v v iTT* progą pasinaudoti vienu 16 dviejų *m*^^—

..... - - mechaniko arba šoferio. G*r*nti|*J*n»e tail*- 
*—nius ir diplomu. Mokiname grynai betorli- 

kai ir angliškai. Kains 
Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. TU

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 14th Street

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKIUS

IR RALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
' bus atatinkamiausias ir už prieinamą 

kainą. NuIiOdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, M-

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

S
 Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau

jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 
gio, Skilvio, Žarnų ir MėŠlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių LJąukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš luma 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų puvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgirtalg Mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Ląfku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZINS 110EAST 16thST-Ky. 
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irring PU7 

VALANDOS: » A. M. iki I P. M, NedėUoJ » A. M. 1H < P. M.

LAISV.fi
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Puslapis Ketvirtu 1

Klasių Kova
koLčAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA 

■Parašė Pavel Dorochov Vertė D. M. šolomskas

S. L. A. FAŠISTINIAI 
INKVIZITORIAI

(Tąsa)
—Kaip kooperacijos nariai atsinešė lin

kui to, tylėjo?
-—Ne, netylėjo. Per savo suvažiavimo 

sovietą protestavo, protestavo prieš tai.
—Ir ką atsiekė?
—Atsiekti nieko neatsiekė. Ministerial 

priėmė protestą ir tiek. /
—Ir tiktai tiek?
—Taigi ir viskas.
—Bet juk taip gali visus plakti, tai to

lerancija?
Muryginas perėjo Jkelis kartus pek kam

barį, sustojo prieš Joną jr tiesiog jam pa
žiūrėjo į akis.— 
jūs, Jonai Aleksandrovič, atsineštumėt lin
kui to, jeigu jie ir jus nuplaktų?

Lomovas pikčiau susiraukė ir nįeko ne
atsakė.

Antrą kartą Muryginas išsiėmė iš bakso 
pilną komplektą sovietinių pinigų.

—Aš ir vėl susitikau kareivį iš fronto. 
Pirkau pas jį pilną komplektą sovietinių. 
Malonėsite pažiūrėti.

Ir padavė juos Jonui.
—Ačiū!—Ir Jonas, kaip ir visada, malo

niai nusijuokė.—•,Vienok, draugas Murygi
nas, kokią jūs turite laimę, vis jums pasi
taiko tie kareiviai iš fronto su bolševikiš
kais pinigais.

—Ant medžiotojo ir žvėris bėga,—nusi
juokė Muryginas.

—Taip, ištikro,—tarė Jonas.
Už keleto dienų Muryginas, parėjęs va

kare išsiėmė iš kišenio sovietinį laikraštį.
—Štai, drauge Lomove, sovietinis laik

raštis.
—Ar taipgi nuo kareivio iš fronto pir

kote?
Murygin tik nusijuokė ir neatsakė, išėjo 

į savo kambarį. Lomov su nuoširdumu 
pasinėrė laikraštin... Už .kiek laiko, 
Jonas įėjo į Murygino kambąrį, grąžino 
laikraštį ir tarė:

—Bet, drauge Murygin, įįęigu laikrašty
je nors*-ketvirta dalist^ra’įtiėsb^, <tai tada 
reiškia, kad kolčakiniųbse laikraščiuose tik 
melai?

—Nežinau,—ir pečiais .patraukė Mury- 
z ginas.

—O jūs, drauge Mūry gine,—tarė Jonas, 
ątydžiai į jį pažiūrėjęs,—gerai padarytu
mėt, jeigu paklaustumėt to kareivio, pas 
kurį pirkote šį laikraštį, gal jis žino?

—Gerai, kitą kartą kaip susitiksiu, pa
klausiu.

Kitą dieną Jonas Lomov parėjo iš darbo 
ląbąi sujudęs, priėjo prie Murygino jo 
kambaryje.

—Gavau telegramą nuo rajono koopera- 
. cijip—sušaudė baltieji vedėją; pasiliko mo

teris ir trys vaikai.
—Kas? Už ką?
—Kamandantas štabo. Nuožiūra bolše- 

vizme.
—-O kaipgi jūsų susivienijimas atsineš

Tyečiadienis, Rugp. 20, 19^

‘ : ELIZABETH, N. J. * * ' 
’ : i

A.L.D.L.D. 54-tos kuopos susirinki-'. 
niUs bus trečiadienį. 20 rugpjūčio, 
pę No- 69 S. gark St., 8-tą vak v4> 
kare. Visi nariai • ateikit, yra svar
bių reikalų, kaip tai nominacijos 
centro komiteto ir t. t. Kurie nori
te prisirašyti prie A.L.D.L.D. 54-tos 
kuopos, tai dabar gera proga, gausit 
dovanai sekamas knygas: “Darbinin
kų Sveikata” arba “Seno Vinco Raš
tai.” : ! >

Sekr. A. Skairus.

.. .v /------------------
nyvas žmogus, suparalyžiuo
tas, 'tą patį darbą atlieka. O 
turčiai, vyrai kai milžinai, jau
ni, baliavoja. Akliems žmo
nėms yra įrengtą dirbtuvės, 
tai tie vargšai turi užsidirbti 
sau duoną. Nekurie iš pasta
rųjų visą dieną griežia armo
nika ant North gatvės, lauk
dami išmaldos iš praeivių. 
Kaip lengva būtų vietiniams 
milionieriams tuos vargšus už
laikyti, bet jiems trūksta žmo
niškų jausmų—jiem rūpi vis 
daugiau turtų susikrauti;

Biržų Proletaras: >

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D, 141-pios kuopęs susirin

kimas bus nedėlioj, 24 rugpjūčio, po 
No. 928 E. Moyamensing ĄveJ Pra
džia 10-tą vai. ryte. Visi nariai su
sirinkit laiku, yra svarbių reikalų 
aptarti.

Sekr. J. Baranauskas. , 
(197-198)

PHILADELPHIA, PA.
A. Ž. V. Draugijėlės susirinkimas 

bus nedėlioj, 24 rugpjūčio, 8th St. 
ir Fairmount Ave. Pradžia 10-tą 
vai. ryte. Visi nariai ateikit ir nau
jų narių atsiveskit, nes komisiją turi 
daug raportuoti. Delko susirinkimas 
šaukiamas 24, o ne 31 rugpjūčio ? 
Dėlto, kad 31 rugpjūčio įvyks “Lais
vės” naudai piknikas Laurel Springs, 
N. J. Kiek girdėti, tai suvažiuos 
daug svečių iš tolimų miestų, todėl ir 
kitos organizacijos susirinkimus šau
kia kelias dienas pirmiau, kad tik ta 
diena būt lįuosa, kad tik būt galima 
dasigauti prie Laurel Springs, N. J., 
kur'bute daug pažįstamų ir draugų, 
gera pręgrama ir šauni muzika.

Komisija. 
( ; , (197-199)

-HAMTRAMCK, MICH. <
T.D.A. 72-‘ro.s kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj; 24 rugpjūčio, Ruąų sve
tainėj, ant Yemans St. Pradžia 10-tą 
vai. ryte. Visi nariai ateikit, yra 
svarbiu reikalu aptarti. * l

. / Ūrg.
: ; I' • • ; • : .(196-197) •

Jei dąr kas mano, kad nors 
kiek žmoniškumo ir logikos 
turi S.L^A. fašistįniai valdonai, 
tai pasiskaitykite “Tėvynes” 
32-rame numeryje smurtininkų 
36-to Seimo tarinius, dešimtos 
sesijos, 25-tą skyrių. Tenai- 
vieno žodžio pasakymu pava
dinta 64 S-.L-A. nariai ir de
legatai triukšmadariais.

Kaip jau žinome, pirma 
pradėsiant seimą, del manda
tų komisijos gegužiniai valdo
nai, kad užtikrinus sau vieš
patavimą, ’policijos pagelba iš
taškė seimo delegatus ir išme
tė 208 delegatus, kuriems jo
kiais išrokavimais jau nebuvo 
galima besugrįžti Seiman, nes- 
jų nebepriėmė, nors ir siūlė) 
taiką, j - . ; i j

' O minėtame protokolo sįty- mo revoliucinių darbininkų va
dų Sacco ir Vanzietti, i kuris 
įvyks 22 rugpjūčio, 7-tą vai. 
vakare, O’Donnell. Hali, 2C 
High St.

Draugai ir draugės! Mūsų 
visų darbininkų pareiga daly
vauti šiame mitinge ir • prisi
dėti prie protesto. Mes turi 
me protestuot kuo smarkiau 
šiai, nes dabar vėl kapitalistu 
klasė jau rengia nužudyti še- 
sius darbininkus tik už tai, kač 
jie pietinėse valstijose bandi 
darbininkus organizuoti į tini- 

Jeigu darbininkai tylės 
, tai kapitalista 

si buvo, nes ten visi 57 kp. de- 'pradės persekioti ne tik dar

pilnai galima bus užmegsti. ryšiau Mury
ginas buvo tikras, kad Jonas tikrai gali ži
noti ką nors iš bolševikų, pasilikusių mies
te po kolčakinių perversmo, bet vilkino ir 
tiesiog apie- tai jięklaus,ė> vokuodamas, kad 
dar neganėtinai persitikrįno,( kokių pažval- 
gų yra Jonas Lomovas. Dabar, kada pirmi 
žingsniai buvo padaryti ir kada atrodė, kad 
Jono pažvalgos jau veik jaučiamos, Mury- 
gin nusprendė, kad gali kiek laiko pašvęsti 
jieškojirpui savo motors ir sūnaus.. Bet 
kaip tą padaryti? Nuo ko ppą.dęti? ! Jo 
rankose nebuvo jokių siūlų, jeigu nerųkuoti 
nurodymo Misos laiške, kad jis su motina 
gyvena pas dėdę Simą ir tetą Ivanovną, ir

Mury
ginas kiekvieną dieną skaitė Natalijos ir 
Misos laiškus, ir šypsojosi, kada skaitė Mi
sos laiške tą vietą. Taip, bet to labai maža 
suradimui. "Kas tas per dėdė Simas? Na, 
teta—Ivanovna, tur būt jo žmona, bet kas gi 
patsai Simas? Kaip jį surasti? Tiesa, Na
talija rašo, kad gyvena pas draugą, antra
šą kurio jai davė Petruchinas. Bet kur 
surasti patį Petruchiną? O jis tur būt ir 
nėra šiame mieste...

Keletą dienų Muryginas vaikštinėjo po 
visas gatves miesto, tikėdamasis netikėtai 
susitikti su Natalija Kiseleva. Rytais sku
bino į miesto jpirkavietę (prekiavietę), il
gai vaikštinėdavo tarpe valstiečių vežimų, 
kurie suvežė įvairias daržoves. Juk Nata-1pažindamas asmeniškai, dar;

• i v • • i • C y V kyliu pcto VtLUy uiiii cv H vv VU I V■Nu ii, pavyzdžiui, kaip pacĮ s juos pas^įp0 §uo “§arik.
nfcn nnt-iivvinf- 11 Vk _ x u x x

Jonas tik pečiais patraukė. Paskiau pri
dėjo:—Nu, tai kaip? Vėl protestą pasiųsi
me ministerių sovietui. Aaišku, kad .iš to 
nieko gero nebus, protestą priims, o linkui 
kooperatyvų susivienijimo bus daugiau, 
nuožiūros, kad bolševikuoja. Nu, tai ir 
viskas!

—O kaip su sušaudyto šeimyna?
—Šeimynai kooperatyvų susivienijimas 

kąip ką suteiks, jeigu tik pakaks drąsumų, 
—yra bailių valdyboje, gali bijotis adminis
tracijos nuožiūros. Tarnaujanti ,koopera
tyve darbininkai tarpe savęs renka kukąs 
(iel*šeimynos paramos. >

Muryginas išsiėmė iš pinigų krepšelio1 
kplčakinių popierinių pinigų.—Ar jūs, Jo
nai, galėtumėte perduoti sušaudyto šėimy-

Suprantama. Bet čia tiek daug pinigų, 
kiėk vargiai ir kooperacija galėtų suteikti.

—xNieko, del tokio darbo negaila.
\ —Keistas jūs, vienok, mokytojas,—tarė 
lįomovas, paėmęs pinigus ir galvą pakrai- 

—fęs.
—Tik, Jonai Aleksandrovič, aš nenoriu, 

kad žinotų, nuo ko pinigai.
—Gerai.

v Iki šioliai Dimitrius (Muryginas) .vijo 
šalin kiekvieną mintį apie moterį ir' kū
dikį; užteko to žinojimo, kad jie gyvena su 
jupm vienam mieste ir anksčiau ar vėliau 
susitiks. Išbarto norėjosi padaryti nors 
kokią pradžią darbui, įors\koki ryčiai ,už- 
megsti, kad po valiai iŠ pažemių pradėjus 
darbą. Jonas atrodė žmogumi, per kurį

LIETUVIS GRABORIUS

NASHUA, N. H.

■Masinis Mitingas

Rengiamas didelis masinis 
mitingas paminėjimui trejų 
metų1 sukaktuvių riųo liužudy-

norintieji ge
ri a u si o pa
tarnavimo Yr 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ, NULICW 
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PASt

rįuj.e įvardintieji randasi su iš
mestaisiais. Vadinasi, “triuk
šmadariai” nubausta. Vienok, 
fašistai tuomi neužsiganėdino 
ir minėtus 64 narius skundė 
dešimtoje sesijoje ir skundus 
priėmė pamatuotais ir pave
dė pastoviai skundų ir apęlįa- 
cijų komisijai; reiškia, Bago- 
čiui tyrinėti—terorizuoti. Ir 
dar ne viskas, žiūrėkite že
miau tame protokole, vienuo
liktoje sesijoje, p. P. W. Birš
tonas priduoda skundą ant 57 
kuopos 9-nių narių, kurie jau ! ją. ‘ 
augščiau priimtame surašė vi- neprotestuos, 
<
legatai—moterys ir vyrai (19) bininkų vadus, bet ir kiekvie 
“triukšmadariai.” Bet ponas ną darbininką, kuris f’1 
Birštonas, nei vieno iš jų ne- klauso prie unijos. \

> dar. Taigi, visi ir visos būkite

tik pri-

t T . * , 7 . . j X CVl^l,

lija turėjo maitintis ir, reiškia, eiti į rinką davė pridetiną skundą, kad tie mitinge, 
pirkti reikmenis,—galvojo Muryginas. Vie- patys kp. nariai “triukšma-^j 
na kartą jam pasirodė, kad pamatė žmoną, ^ariaV’’ S^inįasKJ1 \ta priėmė, j—,-------

Rengėjai.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ,
162 Broadway J-t , 

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

Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės 

"V” I) A netvar^os> J'u<ų smagumo neužmuš.• I .IV 11 Naujoj medicinoj pažangos dėka, Ši sena 
ri gyduolė, kuri virš 200 metų li- 

VJVILjLz goniams gelbėjo, padaryta ma- 
AND IMO I? Fl A I lonia ir lengva MWAL vartoti. Gaukit, 

tikrąsias ir neimkite 1^11?MAC’ 
kitų. Vaistinėse trijųLIlJC/l 1 YZM 

dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.,

jos figūra buvo labai panaši į jo žmonos. 
Veidą jos jis nespėjo pamatyti. Sujudęs i 
sekė moterį, laikydamasis iš tolo, kad neti
kėtas susitikimas neišduotų juos. Kada 
išėjo iš prekiavietės, pradėjo greičiau 
žingsniuoti, greitai pasivijo moterį. Apsi
vylusiai atsiduso, — nei eisena ne.' tokia. 
Visgi pralenkė ir pažvelgė,į veidą.,. Ne ji,

Būtų galima mieste užklausti, peš visi 
turi pasportus, bet tas pavojinga, gal būt 
Nataliją sekioja žvalgyba. O gal ji po yiso 
vargo, kiek teko pergyventi, gyvena po sve
timu vardu. Nėra už ko imtis, tvertis.

Kartą pas Joną užėjo du svečiai, buvę 
kooperatoriai, dabar oficieriai. Jie važia
vo iš karo fronto.

—Nu, kaip ten pas jus karo fronte? Pa
pasakokite.

—Taip, kas ten, Jonai Aleksandrovič, jau tumėt geria.usįųs:.žmonęs, net 
ir atsibodo pasakoti.

—Štai mes pas jus čia svarbius paveiks- kvs 
lūs matėme,—tarė vienas.

—Kur, judžiuose?
—Ne, ne judžiuose. Prie vieno fotogra- 

fijų namo, ant didžiosios gatvės, ten, lange, 
sudėti paveikslai ir jų tarpe sukapoti lavo
nai. Ant paveikslų didelėmis raidėmis už
rašyta—“Bolševikų žvėriškumai.”

—Taip, tai ten, prie štabo, ten visada 
žmonių būriai žiūri.

—Nu, tai štai. Ir pasirodė mums, kad 
mes mieste Permiuje, mes tokius pat pa
veikslus matėme pas bolševikus? Bet ten 
buvo parašyta: “Baltagvardiečių žvėriš
kumai.”

—Ką jūs tuomi norite pasakyti? — pa
klausė prietelio Jonas.

—Tik tai,—tas patraukė pečiais, — kad 
paveikslai labai panašūs, tartum tie patys.

Murygin iki šiol tylomis klausėsi kalbos, 
dabar jis įsikišo:

—Tai yi*a, jūs norite pasakyti, kad čia 
baltieji savo pačių žvėriškumus suverčia 
ant bolševikų galvų?

—Sunku tame prisipažinti,—atsakė įpb- 
peratoįius,—bet man taip ir atrodo, kad 
tąįp-yrą. , ' • ’ '• . ■ ;'rL

—Na, ir gerai, kad jums taip’tik atrpdo, 
—pridėjo kitas jo draugas,—patariu jums 
labai neprisižiūrinėti paveikslams, kartąis 
kad tas jums ant blogo neišeitų. ; >

—Bet tai juk ipelas!—plaukus taršyda
mas, piktai įkirto Jonas.

—Juokdarys tų, Jonai! Vis ant tiesos 
refniesi. jBet būna, kada ir melas yra rei
kalingas fir gelbėtojas.

—Pavelykite, — Jonas bėgiojo ,po įkąm- 
bąrį sujudęs, — bet visgi tūri ibųti ribos! 
Turi bĄti Jiars kiek teisingumo, tiesos.

—j'Ęt, geniau meskite tą,—piktai tarė vie
nas svečias,—kokis čia teisingumas, nbrs ir 
mažas, kada karo fronte yra įsakymai 
baigti sužeistuosius raudonarmiečius.

—Ąr tai tas tiesa?
Oficierius tylomis galva linktelėjo.

(Daugiau bus)

da-

i

Ronstipacijos Pavojai
Gora sveikata daugiausia priklauso nun 

tinkamo viduriu valymosi kiekvieną dieną

čia aišku, kad 57 kp. nepajė
gė apgalėti Bagočius, kad su
spenduoti tą kp. pirma seimo 
SaVO tyrinėjimaiŠ, tai fašistų Tfti. rciSkia... kad jei jūs •kenčiate nuo konsti- 1 i . . . pncijos, yra prisirinkusių ligas gimdančiukomanduojamame seime ban- atmatų, kurios užnuodys 

do juos suspenduoti, pavadina 
juos -triukšmadariais, ir dar! 
protokoląn Vitaitis pąrąšė. Šis , 
falųtas parojo, kad labai tei- ienėrgrZ ’ir 
singai L. Prusejka įspėję 'savojs,S 
praka’lbojd, birželio 17 ,d., s,a- 

‘kydamąs, kad fašistai 'griežia' 
dantimis: ihOtJ kad: mes 
ventųnjėp? ,Įr būtpmėm' !’sm<p- 
tohihėj’e Lįętuyo.je, tai tikrai 
kelis tuzinus bolševikų iššau- 
dytuniem, bęt dabar' negali
ma.” V’.' • . ' i • * ; i. ’

Reikia pasakyti, kaip; jūs 
i nerašytume!.,,kaip jūs nejuodin-

; visą sistemą, 
Ptimdys netekimą apetito, virškinimo pakri 

įus. (Ptalvos skaudėjimą, vėmimą, 
Kasus ar

. Į inkstų ar pūslės įdegimą 
praradimą miego, tą 
pusikamavusiu, stoką 

abelną organų ir
1 silpnumą. ( ,

Tuga-Tbųe greitai išvalo kūną 
.ligas gimdančių nešvarumų.
sustiprina mfervus, muskulus ir 
teikia jums gerą apetitu, ___
ci0ą ir 'vtyšUlhimd pakrikimus, pašalina ink 
stų ar pftslčs įdegimą, .suteikia poilsinga.
atgjtlyihWtį ■ mĮ<?gą ir . prjduoda ■ syteikų * rąu- 
menų įuliesusfaih kunūi.' ’

.Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vaist'1 
prfrdavčjų! ‘Jeicru jūšvj pardavėjas neturėt'’ 
ją stake, paprašyk jį užsakyti jų del jūs į" 
savo džiabėrio, ' 1

va 
. i 

kvailu- 
išDutim->

• i 
jautimą.';; 
spėkų , ai- 

funkciją

nuo vis-; 
Jis suderina i ■ 

organus, su
augai i konst i pa-

' PRANEŠIMAI 
i Iš KITUR

visai nebolševikųoj.ąncius, p.a- 
; r au duobę greičiau kasate, 

į kurią puolę nęišsikelsite.
D. S. Delegatas.

PITTSFIELD, MASS
AnLiepos 29 numirė Jonas 

druska, sulaukęs 44 metų. 
Lietuvos paėjo Ringalių kai
mo, Lūkės valsčiaus, Telšių 
apskričio. Paliko dideliame 
nuliūdime ii* varge žmoną, du 
sūnų : Albertą 16 m. ir Daniel 
12 m., ir dvi dukteris: Ade
lę 14 m. ir Oną 10 metų. Ve
lionis prigulėjo prie vietinės 
Sūnų ir Dukterų Draugijos, 
bet pastaruoju laiku dirbo tik
tai po ‘dvi ir tris, o sykiais ir 
po dieną į savaitę, tai buvo 
skolingas minėtai draugijai už 
tris mėnesius, todėl iš draugi- 
jos gavo tiktai $50 pomirtinės, 
vietoj $150. ' ■

Velionis išdirbo 11 metų E. 
D. Jonės mašinų dirbtuvėj, tai 
moteris! per laišką prąšė para!- 
mo'š minėtos dirbtuvės savinin
kės, bet pastaroji nekrėipė jo
kios atydos-—nieko neatsakė, 
nors Velionis, kaip ir kiti, pri-j 
sidėjo prie pagaminimo tų mk 
libnų, kuriuos'ji valdo. Tai 
mat, kaip jieiris rūpi darbinin
kų gerovė; jidms rūpi tiktai 
imt, o ne duot.

Darbai General1 Electric Co.* 
iki šiol nepagerėjo, bet su So
vietų Sąjungos užsakymais, 
tur būt, šiek tiek pagerės. Iš 
čia išvažiavo į Sovietų Sąjun
gą penki inžinieriai sudėjimui 
transform ęrįų.

^Pittsfieldas—rBerkširo širdis, 
rašo kapitąlistįj ląįkrą^cįai. 
Bet kaip tie ^garbingi pilie
čiai” elgiasi sU ‘ palięgčįiąis ir 
aklais, tai nieko neprisimena.} 
Ant kampo Wendell Avė. ir 
East Housktopic gatvės' žmo
gus viena ranka turi pjauti žo-^ 
lę ir grėbti. Kitoj vietoj ,ęę-

; PHILADELPHIA, PA.
Sacdo-Vanzetti paminėjimui de

monstracija įvyks pėtnyčjoj, 22 rug
pjūčio, ant 4-tos ir Federal gatvių 
Prasidės 7-tą vai. vakare. Visi lie 
tuviai darbininkai dalyvaukite, bui 
proga išgirsti gerų prakalbų ir savo 
protestą pareikšti. i

3 Dist. Biuro Narys.
I (197-198)
j MAHANOYCITY, PA.

Iš priežasties A.L.D.L.D. IX Apsk
ričio ir L.D.S.A. VI Rajono išvažia
vimo 15 rugpjūčio, A.L.D.L.D. 48 
kuopos susirinkimas neįvyko. Dabar 
minėtos kuopos susirinkimas bus pėt- 
nyčioj, 22 rugpjūčio, Central Studi
joj, ,7-tą vai. vakare. Visi nariai ma
lonėkit susirinkti.

‘ Komitetas.
1 (197-198)

.HnZŠĮDĖTNrj.

A.L.D.L.D. 200 kflopa rengia šau
nų autingą nedėlioj, 24 rugpjūčio, 
prasidės ' lj.-tą vai! dieną. Kviečia
me visus atsilankyti, nei smagiausia 
laikk praleisti tyrame ore. Bus įvai
rių žaislų, skanių užkandžių ir gėri
mų. Kelrodis: iš Neujrko .nuoiBark 
Place imkit busą No. 48 su užrašu 
Morris Avė. ir išlipkit ant Hillside 
Liberty (Ąv.e., i paejkit Į3 blokus ąūgš- 
tyn iki Pocahontas Ave., ten bus nu
rodyta Vieta. Iš Elizabeth ’paimkit 
Irvington-Hillside busą jr. išlipkit 
Hillside ant Chestnut Avė. ir eikit 

.Hillsidė Avė. ,iki rasitpirmą i gatvę 
po kaiyei, ten bus Pocahontas Ave.

* * > ' ' Rengėjai. 1
; , . . ; ; (19.74193)

GRAND JRAPIDŠ? MĮCH.
Lietuvių Dailės Choi'as; A.L.D.L.D. 

66 kp. ir L.D.S.A. 37 kp. rengia 
smagų pikniką nedėlioj, 24 rugpjūčio, 
Darbininkų Kooperacijos Kempėj, 
Green Lake. Bus gera programą ir 
šokiai. Dainuos Lietuvių Dailės 

i Choras. Bus įvairių žaislų. Tat 
i kviečiame vietos ir apielinkės lietu
vius atsilankyti ir pasilinksminti. 
Kurie nusipirksit tikietus išanksto, 
tai turėsit progą gauti indų setą* 
Tikietus galinga gauti pas komisiją 
ir draugijų narius.

A.L.D.L.D. 66 ^kuopos susirinkimas 
įyyks pariędėlįj’Rugpjūčio, Liet. 
Sūnų h‘ Diikterų D. svetainėj,' 8Ttą 
vai. .vakare. Visi nariai įsitėmykit 
dieną ir atsilankykit, nes bus no
minuojama centro valdyba. Pasi- 
stengkit ir mokesčius užsimokėti,. nes 
šis' mėnuo yra paskutinis del užsi
mokėjimo. Taipgi nariai atsiimkit

Komisija.
^197-198)

mokėjimo. Taipgi 
knygas.

Ti

Varpąs Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
M. Balclmnas, Savininkas Tel., Stagg 5938

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

PARAŠĖ R. MIZARA
Išleido Dienraštis “Laisvė”

“AR STEBUKLAI PAGYDO?”

Knygęįė nedidelė, bet kupina faktų. Čia smulkme
niškai ąprašyta 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 ąet jšvenčiausių religijų, kuriomis “žmonės gy
doma,” stebuklai atlikinėjama.

Knygelėj “Ar Stebuklai Pagydo?” taip jau surink
tą visą eilė faktų, kaip Sovietų vyriausybė prikėlė iš 
grabų šventuosius ir stebūklinguosius, kurių lavonai* 
“niekad nekirmijo' ir nepuvo.” žodžiu tariant, Ši 
knygelė tai neįkainuojamas kiekvienam darbininkui 
įrankis kovai prieš tarhsą.

64 Puslapių, Kaina 15 centų

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite ,tarp‘parapijonų.

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

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

$



._ -JT

Pa.,

St.

antrašai

St.,

Tai klaidinga^

•Y

i

I

V. Bovinas.

PHILADELPHIA, PA.
MASINIAI MITINGAI

j

Jei mūs'ų spauda

Rengėjai.

A.

St.-

St.

228;

144 
3001

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORHTS-UNDERTAKER

End,

St.,
St.,

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

/

Telephone, Greenpoint 1411

Ave.,

Rices

St.,

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

St.,

St.,

Ave., 

, II!.

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
z;67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

....... .............. ................. ,

Išbalzanauojn ir laidoja numirualua 
visokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas rnahe 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiosu vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

bulius, savo,

Avė.,

St.,

Ave.,

121-'
255*

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

Liubertas, 4177 Ashland

PLATINKI!’ 
“LAISVĘ”

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba: - t > ’

Blanford, Ind.
4829. .Mcrrjt Strpct

P. O. Box 246,

Gana plačiai Tabokius ra- r^a; tverte, kaip pasiutęs

Satyros ir Humoro Skyrius
Turime prisipažinti, kad 

mūsų .dienraščio “Laisvės” 
juokų skyrius yra atšipęs.

. Tiesa, būha protarpiais vie
nas kitas ir politinis juoke
lis, tai eilutės. Bet iki šiol 
daugiausia vietos užėmė Ta
bokiaus raportai. Apie tuos 
raportus reikalinga daugiau 
ir pakalbėti.

įkaičiau veik visus Tabo- 
kiaitis raportus, devyni- tų 
Importų ir dabąr po ranka 
guli. Kiekvienas tu rapor
tų užima apie porą laikraš
čio špaltų. Jie bando vaiz
duoti kai kuriuos gyvenimo 
įvykius.

Abelnas įspūdis: Klasinės 
satyros, gero humoro visai_________
juose nėra. Kai kur praei- to mokina, 
namai neva priminta tai 
Grigas, tai Bagočiųs, 1 
SLA ponai; bet niekuo jie

ję, parstūmė ant gatvės, 
kuomet jinai bėgo “nuo to
kio prakeiktai škaradno vy
ro, kaip ponas teisėjas kad 
yra,” netikėtai. Tabokius 
lieka teisus.

Vadinasi, ir čia tas pats 
individualizmas kaltas. Teis
mas, visa “demokratinė” 
tvarka gera. Visą neramu
mą daro, visas gyvenimo bė
das gimdo “škaradni teisė
jai,” “blogi vyrai,” nuo ku
rių pačios turi bėgti. O jei 
geri žmonės būtų teisėjais, 
jei mokėtų sugyventi su pa
čiomis vyrai ir nebūtų žiau
rūs, tai viskas eitų kaip 
sviestu patepta. Tai buržu
azinė ideologija nuo a iki z

. Raportai dvyliktas, ketu- į i;as daugiau, kaip tik pa- 
.ą1 rioliktas ir dvidešimtas —j'prastas buržuazinis pliauš- 

. . . . iparapijonai, gaspad i n ė s, - kalas . .........................
nėra charakterizuojami. Net burdingieriai, m ū n š a inas, 

? mergos. Lietuviško gyveni 
nuobo- mo burleskas.

paprastam skaitytojui tie 
raportai skaitosi ] 
džiai, perilgai ištęsti,' dau
giau pasakaites, negu saty- 

Iš esmės Tabokiaus ra
portai buržuaziniai: burles- 
lias, fantazija, avantiūriz
mas. Jie daug smagiau 
skaitytųsi, jei būtų surišti 
su kasdieninio gyvenimo 
klausimais.

Iš tų Tabokiaus raportų, 
kurie randasi po ranka, pa
darysiu trumputę peržval
ga- ;

Raportuose devintame,1 
keturioliktame ir dėvynio-1 liauškalo ie dvi špal.
liktame Tabokius pakliūva 
“kalabūzę” (kalėjimą). Už; P y 
ką Tabokius papuola į kalė-L * . ....
jjgna? Avantiūrizmas, va-!so aPle burdmgierius, gas- 
jgyštės, burleskinis eigesis;P?dina®’ muns.air1^. 
riabękių .imitrdo-į bėdas, jis',’’’y '' 
būną areštuotas, teisiamas177j 
ir nubaustas. O iš kalėjimo i 
nelaisvės Tabokius pabėga, 
tai moteris jį išteisina.

Satyros, pašiepimui teis
mų ir kalėjimų viršininkų, 
visai nėra pas Tabokių. O 
susidūrimo su teismu, kalė
jimu ir policistais Tabokiaus 
raportuose yra gana apščiai. 
Niekur Tabokius neiškelia 
savo “satyroj” teismų, kalė
jimų viršininkų, policistų 
papirkinėjimą, jų klasinį po
būdį. Net paprastas ameri
koniškas burleskas tankiai 
pašiepia policiją ir teisėjus 
už kyšiagrobiavimą. Kalėji-1 j\urnu 
me Tabokius prakalbų nesą- • dats 0 ' 
ko, nieko ir neišneša atiden- Į 
gimui. Jo raportuose pa
prastas papasakojimas, kaip Į J? 
paprastas šaldrelė papuola į rirpa pasakyti, 
šaltąją, k • ‘ L r.

FitelaįlfrPehEtSB

Įkad kovot prieš tą supūvi- jtutė butų buvus j’auiia, gra- 
|mą. ; i

Tame ir bus pamatinė bė
da su Tabokiaus raportais, 
apie kuriuos čia kalbu, kad 
juose nėra to raudono siūlo. 
J^ats Tabokius vaidliia labai 
kvailą rolę, jis perka rhuu- 
šainą, rengia* gaspadihėm 
“paries”,: eina pas svetimas 
moteris. Vadinasi, platina 
tą visą blogybę. Nei vieno 
'asmens Tabokiaus apsaky
mėliuose nėra su sąmonin
gu sensu. Jis tik perduoda 
ir gana abstrakčiai, kadsgy- 
venime yra toki dalykai, 
kaip girtybė, gaspadinės, 
burdingieriai. Bet kas iš 
to? Apie buMeską žmonės 
daugiau žino, negu spauda 
gali rašyti., , ,Be komunisti
nės satyros, • be kovos- prieš 
tą nupuolimą, be 1 iškėlimo 
to supuvimo priežasties, 
kalbėjimas apie burdingie- 
rius ir gaspadinės nėra nie-

Jei rašyti apie bent 
blogą

) pasireiškimą, 
į rašytojas turi rašyti taip, 
|kad jo skaitytojas liktų ko- 
jvotoju prieš tą blogybę, o 
ne šalininku to blogo.

Šešioliktame raporte te- 
jmai pasirinkta moteris, ku-) 
H jieško neva apsivedimui i 

j vyro su pinigais. Parsiveda' 
__ _____ _____________ jTabokių pas save, išvilioja) 
ma7jrei *Tabokius būtų pa-|Jš P du tūkstančiu dol? pri-! 
sirinkęs tinkamą kovos būdą | žudą apsivesti. Vulgariškas 
prieš kleboniją, o ne “plyt-)pasikalbėjimas. Bet atsi- 

:galiais,” tai nebūtų gavęs nėirapda neva jos vyras, kurio 
jmušt. Bet ir tokio “kovoji- baisumą sekamai Tabokius 
|mo” tik kelios eilutės, kuo- charakterizuoja:

Tabokius bėga nuo para- 
pijonų, bet gauna nuo jų 
mušt, užsimoka 5 dolerius 
baudos. Na, ir kaip jis ne
gaus mušt nuo parapijonų, 
kad jisai rengiasi “plytga
liais bombarduoti visus kle
bonijos langus.” Supranta-j 
ma, .

Draugijų Adresai, Kurios 
; Turi “Laisvę” už Organą 

apla CENTRO KOMITETO

ži. iBe tpp. čia \ųšaį satyra 
sukoncentruota išjuokimui 
ne pačios prostitucijos, bet 
prostitucijos aukos, nudėvė
tos moteries. Proletarinis 
rašytojas savo ^ątyroj iš
kels prostitucijos. , pamatus, 
smerks tą sistemą, bet nie
ku būdu nesityčios iš pros
titucijos aukų*-motėrų. Pros
titucijos aukos, vergės mo
terys, tankiai pardavinėja 
savo kūną, kad ųžsidirbuįs ; _ ______
del savo kūdikių, senų.tėvų.) A P, l. Ą. KUOPŲ SĖKR.

ANTRAŠAI ’
Pirmininkas—F. RODGERS, , 

312 Oregon St., Pittsburgh, 
(Corliss Sta.)

Vice-Pirmininkap—K. STĄSINSKĄS, 
Box 655, New KcnMvgton, Pa.

Sekretorius—tJ. MILIAUSKAS, 
626 Woodward' Av6., McKees Rocks, Pa.

Iždininkas—K. URMONAS, , , ,
37 Norwich Ave., West View, Pa,

Globėjai: .
G. UR13ONĄS, .

434 Library St., Braddodk, Pa.
A. ŽVIRBLIS, .

3012 Bremen Ave., Brentwood, Pa. 
J. URBONAS.

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

S. Maciulaitisj 57- Arthur St, .
D. Vetka'uskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames 
St. Visi Montello, Mass. < 
Susirinkimus laiko pirmą v ■'rėdą 

kiekviėho1 menesio. ; . • i

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Ajdresai:

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

Clark PI. ‘
Prot. Rašt. B. Barkauskis,

Pine St.
Fin. .Rašt. A. Grigutis, 2122

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

Clark PI.
Iždo Globėjai: D. Kalnetienė,

Park St., J. Krakauskas,
Organo Rašt. J. Kentnis, 201 E.

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad
way.

Susirinkimai jvyksta kiekvieno mė-

Ar galima iš jų-juoktis?
Raportuose aštuoniolikta

me, ir, devynipjįktamė Tabo- 
kiaus avantiūros ppj girias. 
Čia jis nuogas, “kaip-užgi
męs”, vaikštįnėja, Pavyz

 

dingumas Tabokiaus čia yra 
toks,- kad jis\ vūgia' niaistų 
nųp darbihinl\ų, vagiai ;kito 

 

žmogaus drabi^iųs, Tampa 

 

sugautas, pabėga. Nieko 

 

' naujesnio^ ką paprastas val
iklį ozas 
kiaus.

visuomenes, 
proletarinis

gali pa^pdyt,. Tabo- 

 

avantiudose nėra.

parašyto 
Įima rasti 
(bs leidžia- 

. >se. Mūsų 
hkalo prie 
” dėtis, 
lūdžiai apie i

avantiūrizmo g 
tonai buržuaziji 
muose magazinu 
spaudai nėra r 
tokios “apšvietoE

Tokie mano įs 
Tabokiaus

rfttšYimš viYLSlbJV vyrų ih 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 

ILLINOIS
Valdyba 1930 Metams

Pirm. A. Matusevičia, 1003—25th St. j 
Vice-Pirm. K. Juška, 325—4th Ave. s. ____
Protokolų Sekr. A. Trepkus, 349— First St.

10th St. < „ r T
Fin. Sekr. K. Shimkus, 135—36th St. Ave., Roselle Park, N. J.

* I l\1nv6nlbn T Umnino 9RQ

Ižd. M. MilieBė, 502—4th Avė.
< Visi Moline, III. __________r ____________ _

Iždo Globėjai: J. Julius, Box, 48th nėšio antrą ke’tvergą, po No. 269- 
St. and 5th Av^., Moline, III.; 271 Second St.
M. Junaitis, 215—17th Ave., East1 (
Moliųe, Ilk; .Maršalka J. Kairiš, I l 7

2435—38rd St., Moline, III. Į M0TERŲ pašELPINĖ DRAUGYS-
, TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS,

Valdybos Adresai:
| Pirmininke Ei Bjenlulienė, 16 Bun
ker Ave.; Pirm. Pageibininkė O. 
Turskienė, 79 Vihe St.; Protokolų 
raštininkė ■ T. Zizen, 1673 N. M.aih St.; t 
Finansų raštininkė K. čereškienė, ,36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klimą-’ 
viČienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montęllo ■ 
Si, M. .Dobienė, 221 Ames St.; V.'. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; JLagmi|ų 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
>St.‘' Visos Montello, Mass. >

1 i
2— J. Saulis, 3225 Stafford St., Pittsburgh,

Pa., i (CorliSH Sta.) ,
3— P. SadulienS, *108‘ Cress St., Carnegie, 

,Pa.
4— J. Paęauskns, 539 W. Arlington St.,

(Shenandoah, Pa.
5.—V. labutis, 121 E. Monroe St.,

McAdoo,1 PąU r i > L > 1 ’ ’
6—M. E. CusteHene, 9Ž6 Wheelock Rd., 

i Cleveland/ Ohię. i . t . ■ ,
7— ̂ J. D. Sliekas,1 3121 Elroy Ave.,

I Brentwood, Pa.
8— W. Stačinskas,’ 2310 Sarąh St., S. S;

Pittsburgh, Pal • ■ .
9— K. Stašinskas, P. O. Box 655, New

1 Kensingtoh, Pa. i
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago

Heights,' Hl.. ' ;
11— J. Barškietis, P. O. Box 441, Courtney, 

Pa.
12— J. Kindei'is, 

Ambridge, Pa.
13— Wm. Orban, R 

Landing, Pa.
14— Geo. Urbonas, 

Braddock, Pų.
1

Aliquippa, Pa. ’
Levine, 242 Penn Ave., Exten., 

Turtle Creek, Pa.
Preikšą, Box 201, Hinden, W_. Va. 
Potyrius, Box 237, Burgettstown, Pa. 
Cibulskis, 7042 Link Court, Maspeth, 
Y.

Sodeikis, 1324 
Youngstown, Ohio.

Delinlkaiciūtė, 
Buffalo, ,N. Y.

i 26—A. Dambaugkas 
Girardville, . Pa.

| 27—Motiejus Batutis/ Box I
1 HI-

30—J. Lcpnaitis, 107 N.
Bentoti; 111,

32— K. Būkanauskas, 677 
Easton, Pa.

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

34— J. Audicjaitis, Box 113,- ' • - - - -»■2
Sluimokin, Pa.

Vaičiūnas, 929
Rarrlsbu^g, III.
Aiman, Box 568 

Pa.
38— F. Šiaučiulis, 304 

Fraūkfol’t, UI.
39— J. Wllljlmat, 417

CBUinįville, III.
Kirtiklis, 1388 Anf);-uU St., Akron, 

Guzevičicnė, B6;< 400, Benld,, UI.
, Miller, Box 21)4, Buckner, 111.
. fialas, 215. .Hess iAve,. Saginaw!

Mich. - ■ '■'■’■ ' ‘ '
41- M. .Ažukienc, Box 426, Zoiulcr, Ill.
45—M. Savukalticnė, P. O. Box 262, Cuddy, 

i >
461-J. PetraUSkasI 'Box 118, 

Vaitkiavįčius, ■ 
Detroit, Mich.' ' '

P. O. Box 246,
i ovi iiv# 4 c*. j
^Ilitulpvldjtfii, ,46 T6n' , Ęyck 'St., S!.»r> -xr v • f

50 — Ch. 'J/VdomaUis/ ’/f \ Ltiger0 Št.. N. S., 
s) Alburn' Ave’.,

307' Plymouth AVe. 
ia«jB-i>urre. x'a. • t i > ' / i ‘
Gudišauskas, 437 Ėlm St., TamaqUa,

Dr.,

439 Maplewood

. F. D. No. 42,

434 Library
DI HUWCK, JT U. , ,

15—P. KąvaljaURKrtB, 300 Todd St.,

17—IC
19- J.’
20— A.
22—P.

N.
24— P.

V-

25— A.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKš-j 
CIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai:

Pirmiiiinkds K. Maziliauskas, 
’> y 593 Avė.

Vice Pirmininkas. A. Bočis,
. ( 68 W. |0

Protokolo Sek. P. Janiūnas,
128' W. 4&th

Finansų Sek. A. Arasimavičius, 
. 625 Boulevard

Iždinihkas F. Lukaitis,
330 Broadway

1 Iždo Globėjas V. Vgclavičius,
• T71 Art—

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

raportus, apie 
! kuriuos čia rašiau. Geriau 

 

tokių raportų/nedėti į dar- 

 

ibininkų dieūraštį. Vienok 
I reikia pasakyti, kad ir Ta
bokiaus ir kitų parašytų da
lykėlių buvo ir gerų mūsų 37-į- 
dienraščio' humoro skyriuj. 8;
Reikia tą skyrių tobulinti/

Drg. Tabokius kritikos i VFoho.1 
nemyIi. Visiem, kurie - darė) g’ 
jam pastabų, jis atsakė, jog i 4-3~mi

Powersdalo

41 Eckert

224 Ę. Mahanoy

24, Wilionville,

Duquoin

Bushkill

Scribner

uua iio, Royalton,
Bo—K? BagdohaS, 114 N. Vine St., 

Shamokin. Pa.
36—Ch. Vaičiūnas, 929 So. Hobson

, CasUe Shannon,

E. 6th St.. W.

N. Morrison Ave.^

Pirm. J.
Avė.

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

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

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

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.
Guntariėhė.

Iždo globėjai: E, Vėgėlienė ir O.
Draugijos susirinkimai atsibūna 

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

ĄlksJLU* Vlksl 14 0} t ■ .V

20 E. 22nd Št. j u-;------------------------- -------
''“ > _ I PITTSBURGH!) IR APIELINKfiS'
348 Avė. C. j priešRAšISTINĖS TARYBOS

KOMITETAS
Pirmininkas F.x Rogers, 312 Oregon 

St., Pittsburgh, Pa.
I Pirm, pagelbininkas J. D. Sliekas,
j 3121 Elroy Ave., Brentwood, Pitts

burgh, Pa.
Sekretore A. K. Sliekienė, 3121 Bl- 

| roy Ave., Brentwood, Pittsburgh, 
Pa.

Iždininkas J. Miliauskas, 626 Wood
ward Ave., McKees Rocks, Pa.

Finansų sekr. J. Urbonas, 1728 Jane 
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

. “...tuom tarpu įslinko, 
kaip baisus šešėlis, tas go- ,, r.... .. . . „■ , '‘sufliorių nereikalauja'.

apmaudo pil-'Vleton, lt,k^ .S‘l’d1.’ ,Patys
- ipaiasykite. q 01

sugriežė dantimis ir'; įsistatytas,_ kuris. ; djroTabo- nas> a^is, išskėtė 'rankų pir- [
Įkius, kaip ir Itftbr, čia lošia štus, sugriežė dantimis ir i\inp.Q Tnhnkini To^rote -JUtiCTka‘‘svki šoko, kaip liūtas, ■ant Tabo- paoam laboknu. 1of 

, - ,ę‘ J j f .ViHano ” Tnnmet Tnhnkiii<s kw supmimti vhduojantiš, .ir dp syk varytį munsaini, kjau_s._ Tuomet; labokms .< nei.aga^tiSi/rig^n
“išnėrė net su visais lango 
rėmais.” Galas. • - •

Kaip ma,tote, čia tęmą pa
savo) sirinkta iŠ'retų gyvenime 

spyčiuj Tabokius vaizduoja, utsitikimų.- Vienok atsitiki- 
būtent:

“Jeigu Jūsų Tabokius bū
tų teisėju, ar Amerikos pre
zidentu, jisai kiekvieną sve- 
timoteringą vyrą, kuris 
įmurdo savo begėdišką sie
kį į ženotos moteriškės šir
dį, sugriauna šeimynišką- 
gyvenimą ir ‘parunija’ : 
kito vyro pačia—palieptų 
atimti jam vyriškumą iri 

f v ! z o

’šiam" Tabokiaus spyčiui'jime Tabokiaas d^ejų tūks- 
“moterys veik visai neplo- 

” Kodėl? Matomai, no- 
*, sakysime, 

pajuokti moteris, kad jos
•Tiesa, viename atsitikime veik visos užsiima su būr- 

Tabokius “paperka” kalėji- djngieriais . O tai toli nuo 
tiesos.

Tabokiaus surengtoj “par- 
tėj” sako “spyčių” ir bųr-* 
dingbosis. Nieko gudręsriio 
ir jo spyčiuj. Bet atsiran-: 

Ida vaikas, kuris išduoda, 
kad Tabokius, naujas būr-į 
dingierius, “ateina pas įna
mę į lovą.” čia jaū, mušty-t 
nės, Tabokius bėga. :

Tai visas turinys lietuviš
ko burlesko. Dalinai yra 
gyvenime dar užsilikusių 
tokių gyvenimo scenų. Ta
čiaus jau gaspadinių ir bur- 
dingierių gadynė nyksta. 
Bet kokia nauda darbinin
kų laikFaštyj rašyti apie 
plepalus burdingierių su 
gaspadinėmis? Al- mūsų 
spauda gali užsiiih'ti apra-

bačką alaus, čielą paršą, di
delį kalakutą...” ir rengia 
savo gaspadinei “partę”. 

Sako spyčių. Tame t___

mų būna, kad ir moterys 
taip ' apgauna • -vieną ’kitą 
“senbernį”. Tačiaus jokio 
išjuokimo prieš tą suokalbį.

tai eilių nerašantis,/nedali 
kritikuoti poezijos; nesąty- 
rikas, negalėtų kritikuoti 
satyros; nedainininkas : ir 
neaktorius, negalėtų kriti
kuoti dainininkus ir akto
rius. Vienok taip nėra.

Nepatiks d. Tabokini irsi' 
kritika, v Bet ką padarysi, iš 

mokiu- i

45
i Fa./

47- J.' r...
48— įA. 1 Malinauskas,

M FncrsVillci Fa.
19^oofcn."rN7'Y?’ 

*
Pittsburgh, Fa. 

52—Kukliėrlus/ - 3414
Chicago,. III. , 

51—JI ! Slaiiiąlovaitis, 
;Wi!k<is-Barre, Pa 

53Ul;- <
Pa. 

54—G. Braknis, 222 Crystal Lake
Pontiac, Mich. i

55:—T. Sonata, ji 130 Sycamore St., 
Washington! Pa.

56— V. Glpubičiųs, 316 George Avė., N. 
Wilkes-Barre, Pa.

57— John Norkus, 351 Ferdinand
Scranton, Pa. , ■,

58— -J. N. Valnachausky, 11 Bigeloiv 
Brighton, Mass.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P.. Krikščius, 286 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Gi raiti eriė, 431

i Summit St. , • *
Protokolų Raštininkas; J. Kazlauskas, 

481 Hudson St, 1
Fin. Rast, A. GiralČititė, 431 Sum

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

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ket- 
vergą kiękvieno mėnesio, Labor Ly
ceum, 29 Lawrence /St.,’ Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

f 
ant 
px-

prieš^ ta veidinainę moterį i ę.rit,k°s mes tu,rime . 
nėra. Ta žulikyste neiškel- tls’ H?™1’0 skynu.s 
ta aikštėn, nieko apie jos sPaudoJ dar yra naUJu da‘y- 
priežastį. Viskas butų bu-

su vę gerai; jei ne tas viršgam-1 ,
fiSl/cri “knwne „Ar:iQ vvv-nc”tiškai “baisus gorila vyras . 

i Ne sistema, ne vyras, kaipo 
! žulikas, vagis, kaltas išvilio

ku, neišdirbtas tinkamai, 
i Tik kritika, tobulinimu ir šį 

•ių mūsų spaudos mes 
galėsime tinkamai pastatyti. 
Draugai, kurie turi patrau
kime prie humoro, satyros 
turėtų daugiau rašinėti į šį 
skyrių.

mų “karavulčiką” (sargą) 
sų taboka ir, anam riema- 
taht, pabėga iš kalėjimo. 
Kode! čia pasirenkama pa- 
piįasčiausias kalėjimo sar- 
gąs-darbininkas? Ir tai ne- 

^pęrtikrinus, bet tik tabokos 
uždavus, anam ęiau'dint, 
Tąbokius pabėga. Rodos, 
daug daugiau būtų buvę 

^fenso ir juoko, jei Tabokius 
būtų išėjęs iš kalėjimo vy
riškai, pavyzdžiui, papirkęs 
kalėjimo viršininkus, subun- 
tavojęs kalinius, streikan iš
vedęs kalėjimo sargus ir tt. 
Juk jo raportai gana pla
tus, ima tam tikrą dalį gy
venimo, be proletarinio sen- 
soį tuose rašiniuose tik bur
žuazinis mėšlas.

'Kitame atsitikime Tabo- šymais; kaš kieno p&čią pa- 
kių ; išveda iš “kalabūzės” i viliojo? Jei mūs'ų spauda 
nevalios moteris, taį ta patiį rašo, kad ir satyros skyriuj, 
njpteris, del kurios Tabokius apie palaidumą tahp gaspa- 

. bp,yp. areštuotas. Ji paąiš- į dinių su burdlpgieriąįš, a-| 
kiha teisėjui, kad Tabokius pie girtavimą, tai tuo tikslu,'

Itančių dolerių, bet žmogus 
kaipo “gorila”, su “pasiutu
sio buliaus akimis”, arba, 
kad pati gamta sutverė tokį i 
“žiaurų ir baisų” žmogų,— i 
todėl tokie Tabokiai būna! 
apvilti. Visai pamiršta,; 
kad ir gražūs, mandagūs! 
žmonės būna Židikais, apga
vikais ir plėšikais. Kam 
Čia viską versti baisumui?

Panašiai ir dvidešiftitame1 
raporte Tabokius vaizduoja 
susitikimą su ' prostitute. 
Viskas eina gerai, susitaria 
ir susikalba eiti ženytis ir į 
•viešbutį. Tik čia Tabokius 
atranda, kad jo “panytė pa
sidėjo gražius, garbiniuotus 
plaukus, išsiėmė iš burnos 
dvi pMktiV^s. dantų ir, nu- 
praušū-š maliavą’ nuo Veido, 
bei į^iįažįbjųš cementą iš 
raukšlįų, ^jp prie dabo
ki auš ir y apvedama lūpomis, 
kaip- k^lrip dtihiplėmiš—pa-! 
reiškė t . tu mano, o: 
aš tsiVoV” ftd'ėl' Tabokius Į 
pabėgti pPd' laiig4 huo tos; 
1 ‘parietėk-riėš jMi- atrado, : 
kad ji ne tokia graži, kokią , 
jis aht g&tvgš šušitikp: ,

Kaip* matote, ttn viskas ^j0 visi būkite * misinėj de 
būtų buvę gerai, jei prosti- monstracijoj. '

, . Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo distriktas rengia 
pasinius mitingus, paminėji
mui tr.ejų. pietų, sukaktuvių 
nuo. p u^udy m o Sacco ir Vąp- 
kettjjir dabar V^į ,rengimosi 
nužudyti Atlantoj fšešius dąr- 
bininkus už > tai, . kąd jie or7 
ganizavo darbininkus ,į uniją. 
Sykiu bus varomas ir vajus už 
gavimą naujų narių į Tarptau
tinį Darbininkų Apsigynimą. ,

Philadelphijoj masinis mi
tingas įvyks 22 d., rugpjūčio, 
Jefferson Square, 4th ir Fed
eral Strs. Pradžia 7 vai. va
kare. . ...

Ketvirtadienį, 21: d. rugpjū
čio, vakare, gatvėse bus pra
kalbos sekamose vietose:

58th and Callowhill gatvių. 
Brooklyn, and Fąirmont gt. 
Marshal ąnd ;Gęrąrd gatvių. 
28th and doirdoh < gatvių. 
Jessup ant Poplar gatvių. 
Kensington gatvės.
Visur bus geri, kalbėtojai. 

Todėl kur kam parankiau, ten 
dalyvaukite, t) 22. d. rugpjū- .

VIENYBĖS DRAUGYSTĖ 
BROCKTON, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirm. M. Meškinis, 9 Burton St.
Pirm, pagelb. W. GeluseviČius, 51 

Glendale St.
Nutarimų rašt. J. Stripinis, 49 Saw- 

tell Ave.
Piniginis rašt. K. Venslauskas, 12 

Andover St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon 

St.
Kasierius D. Pagojus, 75 Intervale 

St.
Kasos globėjai: A. Amšejus, 129 

Ames St.; M. Jazukeviczia, 153 
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell 
Ave.

Maršalka F. Sąulenas, 20 Faxon St.
Visi Moritęlld, Mass.
Susirinkimai atsibun? paskutinį 

panedėlį kiekvieno mėnesio.

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

Valdybos Adresai:
Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn

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

son; St., iN .w )
Nuturimų Rašt .K .Rasikas, R. R. 9, 
Bok 117 ■ ■

Turtų Rašt. A. Garbanauskasį 1108 
Elizabeth. Ave.f , .

Iždininkaš Al Daukšafe, 1131 Walk
ed Aye • J < • ; i -; r f

Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius, 
1262 Front Ave.; J. Kripkūnienė, 
152p Hamilton; Ave.

Ligonių 'Lankytojai: Ig. Ruzlnskas, 
1414. Turner Ave.; J. VilkūnibnS, 718 
Richmond St. . . . , .

Trustisai: I. Medustavičius, F. Ze- 
gunis, T. Rasikas, A. Lūjus,' A'. Ja
saitis. . ( ,

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

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh Stb* 1

Sales Parandavotojas A, Garba- 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

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

V ttluJ • *' r
Pirm. V. GeluseviČius, 51 Glendale 

I St.
Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St. 
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon 
\ St.
.Fin. Rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell 

Ave.
'Iždininkes1 T. Petrauskas, 29 Merton
’ St. , ., j
Ūždo Globėjai: S. Petilavičia, l 162 

Melrose St.

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Ncprigulmingas Kliubas, 

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

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priėšaš?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu 
Ameriką pagarsėjusius , (

Urbo Lax Tabs . ‘
yra tai kanuole prieš kitą- amži
ną žmogąus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug Tūries^ių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue
(Kampas Clermont AvOMe) 
MASPĖTH, L. L, N. Y.
Telephone, Juniper >7>6

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENA DOLERĮ, už kuri malonlMt 
man pasiųsti' URBAN’S COLB POWDERS ir URBOLA, su nurodė 
mais, kaip vąrtotL

Vardas

No------

Mieštas

Street or Avenue

State



Puslapis Šeštas LAISVI Trečiadienis, Rugp. 20, 19'VIETOS ŽINIOS
Šiandien ir Rytoj Parašų Rinkimas

Darbininkai, Darbininkės, Jaunimas, Atlikite Savo 
Pareigas!
Komunistų Partijos reikalai yra visų darbininkų reika

lai. Bedarbė plečiasi, karas artinasi. Bedarbių apsaugo
jimas ir šimtai kitų klausimų, kurie liečia darbininkų 
gerbūvį, stovi prieš mus visus. O Kom. Partija pati pir
mutinė stoja kovon už visos darbininkų klasės reikalus ir 
kasdieninius reikalavimus.

Padėkime Partijai, kuomet jinai kovoja už mus. šiuo 
momentu Partija atsišaukia į lietuvius darbininkus ateiti 
talkon del surinkimo parašų ganėtino skaičiaus. Mes ra
giname darbininkes, darbininkus, o ypač jaunimą ir visus 
simpatizatorius ateiti talkon seredoj ir ketverge. Ateikite 
į “Laisvės” raštinę, čia gausite visas informacijas ir nu
rodymus. Prityrimų ir kalbos didelio žinojimo nereikia. 
Draugai eina po du parašų rinkti. Kurie neturi prityri
mo ir kalbos mažai težino, tuos leidžiama su prityrusiais 
draugais ir draugėmis. Tad darbui tinka visi.

. Visus kviečia talkon, Liet. Darb. Org. Komitetas.

Bet rengėjai / nenusiminė. 2 ir tęsis iki 5 d., Madison S'q. 
Ant greitųjų buvo paimta Liut- “ 
vino svetainė, Elizabethe, N.J., 
ir atvykstantieji buvo infGr

imuojami, kame dalykas, ir 
nurodyta kita vieta parengi
mo; jie gi pasipiktinę skundi
kais,’ o pritardami rengėjams, 
vyko į Liutvino svetainę. Sve
čių surinko iki penkių šimtų, 
ir prie geros muzikos linksmi
nosi smagiai. Draugai iš 
Freehold© atvažiavo dideliu 
busu, cliffsidiečiai taip pat bu
sti ir Aido Choras iš Brookly
no. • ■

Biski po penkių Apskričio 
org. drg. Paukštys perstato, 
kame dalykas ir kodėl šį pikni
ką laikome svetainėje, bet ne

Gardene, IJew Yorke. Drau
gai, aukokite naudingus baza- 
rui daiktus' ir padėkite jį su
rengti savo tiesioginiu darbu.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Iče Cream, stationery 

jr kendžių Storas, geroj vietoj, prie 
parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
du bizniu. Kreipkitės po num. 636 
Ferry St., Newark, N. J. Telefonas: 
Market 2-3057. 196^201

Šu
na

vietoje, kur buvo garsinta, 
surinkusieji savo pritarimu 
smerkė tuos skundikus.

i i - -
, Programa

Choras iš Newark© 
Šalinaitės puikiai 
keletą dainelių.

ALDLD 185 Kp. Nariams
A.L.D.L.D. 185-tos kuopos 

susirinkimas įvyks 21 d. rupg- 
pjūČio, 8-tą vai. vakare, 218 
Van Sicklen Avė. Visi na
riai atsilankykite, nes yra no
minacijos blankos centro vir
šininkų sekantiems metams, 
kurias reikės išpildyti, taipgi 
gausite knygelę “Vytautas 
Mažasis.” Yra-ir-kitų svarbių- 
reikalų. V. P.

PARSIDUODA mainierskP padargai, 
pradedant nuo jack-hammer iki 

shovel. Kas nusipirks, galės sjtoti 
darban ir dirbti. * Matyt galima oile 
laiku po num. 239 Charles Street, 
Scranton, Pa. 195-200

LIETUVIS

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS

/ Telephone, Stagg 1910

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.
L i

ITALIJOJ BUTŲ NUO- 
; MOS KYLA

Užveda ir sistemačiai sutvarko 
biznio knygas ir taksų raportus. 
Peržiūri knygvedžių tvarkomas 
knygas ir sudaro atskaitas.

(Išėjo iš Kalėjimo Ph. • 
Kagner, Kailiasiuvių 
Kovotojas

Išėjo iš Sing Sing kalėjimo 
Philip Kagner po 14 mėnesių 

i bausmės. Jis buvo areštuotas 
1929 m., kaip veiklus streikie- 
rys kairiosios Kailiasiuvių Uni
jos. Kagnerį teisme kaltino 
už vieno streiklaužio užpuoli- 

čio 22 d., penktadienį, Union Imą. “Socialistai” gi patiekė 
Square, New Yorke. Kalbės’melagingų liūdijimų, sulig ku- 
J. Louis Engdahl, centro sek-irių Kagneris ir buvo nuteistas, 
retorius Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo;

Ištisa Eilė Kalbėtojų 
Sacco-Vanzetti 
Demonstracijoj

Didelis skaičius kalbėtojų 
sakys prakalbas demonstraci
niame mitinge paminėjimui 
nužudymo Sacco ir Vanzetti ir 
protestui prieš naująjį kapita
listų terorą. Mitingas prasi
dės 4-tą vai. po pietų, rugpjū-

Dabartiniu laiku laukia tei- 
Ilerbert smo kairiosios Nacionalės Ada-' 

Newton ir Joseph Carr, prieš tos Darbininkų Unijos organi-1 
kuriuos yra užvesta mirties 
byla Atlantoj, Ga.; Lewis Mac- 
Laughlin, vienas iš teisman pa
trauktų Gastonijos streikierių;
J. R. Brodsky, advokatas 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo! Jack Johnstone, 
darbuotojas Darbo Unijų 
nybės Lygos, ir kiti.

zatorius Jack Schneider, kuris 
irgi kaltinamas, kad “krimi
naliai” užpuolęs tūlą streik
laužį.

A.LD.LD. II Apskričio 
Piknikas Šnipų įskųstas;
Policija Nedavė Jį Laikyt 
Willicks Farmoj

17 d. rugpjūčio A.L:D.L.D. 
II Apskritis ruošė pikniką tnū- 

................. < ,sų darbininkiškos spaudos nau-
|ive., Brooklyne, tas vyras du j dai. Kaip kiekvienais metais, 
fz’kiu kirto į ausį Murphy’ui, taip ir šiais buvo garsinta ge- 

įjbmet Murphy lipo jau lau- rai, ir rengėjai tikėjosi turėti 
an iš gatvekario. Murphy.geras pasekmes

Vie-

Mirtis Pasekmėj Barnių
Gatvekaryje

Susibarus J. Murphy’ui su
Mitu vyru gatvekary ant Ralph

|an iš gatvekario. Murphy.geras pasekmes. Tačiaps, šeš- 
Krito ant cementuotos gatvės tadienį, 16 d' rugp., 10-tą vai. 
gfr t y • v — T * ** * v L “ _ I « . ' t -r r • i 1 • —

Sietyno 
vadovybėj 
sudainavo 
Drg. Garfieldas nuo Amerikos 
Komunistų Partijos pasakė 
trumpą, bet gerą prakalbą. Ai- 

ido Choras iš Brooklyno, taip 
pat vadovaujant šalinaitei, ge
rai sudainavo keletą dainelių. 
Drg. Mizara pasakė tinkamą 
prakalbą, nurodant fašistinių 
gaivalų visišką sujudošėjimą 
ir skundimą tokių organizaci
jų, kaip A.L.D.L.D.; baigda
mas prašė paramos, kurie tam 
pritaria, kad būtų legaliu bū
du išreikalauta skundikų var
dai, kuom jie remdamiesi da
ro organizacijai nuostolius. 
Tam tikslui surinkta $38.

Programą baigė Aido ir Sie
tyno Chorai, bendrai sudainuo
dami Internacionalą, prita
riant visai publikai/

Turiu priminti, kad nors da
linai skundikai pakenkė šiam 
piknikui, bet jisai pavyko ge
rai ir pelno bus, nors, žino
ma, geriau būtų buvę farmo- 
je, nes dalis svečių, nesutin
kančiu vykti į svetainę, nuke
liavo namo.

Kiek teko patirti, tai-II Ap
skričio komitetas darys legalių 
žingsnių, kad surast skundiką 
ir reikalauti iš miesto valdžios 
ar skundiko ątlyginimo už; (pa
darytus nuostolius. Šis daly- 
kas’ nebus galima , ,praleisti, 
nedarius jokio žingąnjo; tojtių 
supuvėlių niekšiškus darbus ir 
vardus reikia iškelt viešumon.

, ( Dz. Rep. „

•< ? \ t' 5i
MILANA'S.— Italijos fa- 

■ šistų valdžia panaikino įsta
tymą, reguliuojantį už gy
venamuosius butus nuomas. 
Greit po to nuomos pakilo 
tarpe 10 ir 12 nuoš.

Visais Accounting reikalais 
'kreipkitės- pas:

J. JESKEVIČIUS
46 Ten Eyck Street
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnozei 
Gazo Anestetiko

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

tik susitarus.

Telefonas StUgg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išraušame Sienai 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.

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

Mūsų darbu patenkinti 
visi, kuriem tik dirbame.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Baltramiejaus šližiaus, 

paeina iš Kauno rėdybos, Kretin
gos apskričio, Platelių kaimo. Se
niau gyveno Easton, Pa., apie 4 me
tai kaip iš Easton, Pa., prasišalino. 
■Kas žinote, kur jis gyvena, malone-, 
kit pranešti, aš turiu svarbų reika
lų. M. Skaudiene, 19 N. Locust St., 
Easton, Pa.

I (197-198)

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUb
DARB^ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambarys su vė

liausios mados įtaisymais, vienam 
vyrui ar merginai. Važiuojant pa
imkit Jamaica eleveiterį, išlipkit ant 
Cypress Hills stoties ir paeikit vienų 
blokų po tiesiai.
Mrs. Zack, 24 Hemlock St., Brook-

(197-199)

“ipphone. Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Nufotografuoja Ir 
numaliavoja viao- 
k i u s paveikslui ’ 
(vairiomii « p a 1- 
romi*. Atnaujina 
lenui ir krajavut 
Ir sudaro iu 
aaierikonižkail.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 145C
Kretpkitfi Šiuo 

adreiu:

JONAS 
173 Bridge St., i

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

lyn, N. Y. •.
PASIRANDAVOJA šešį kambariai;

visi šviesia ir gražiausiai ištaisyti, 
visi modemiški įtaisai. Randa labai 
žema. Kreipkitės po ’ numeriu 
446 Linwood St., East New York, 
N. Y.

(197 '• •

< BIZNIO PROGA ' :
PasirandaVoja’ arba parsiduoda bu- 

černe ii*1 gro&ėrnė. Biznio 'daroma 
nuo $400 ‘iki $500 j. ‘sakaitę. P. 
Walentukevicz, 100 Perry St., Stough
ton, Mass. 190-201

GRABORIUS
UNDERTAKER

.LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Abalzamuoja ir laidoja numirusiu 
mt visokių kapinių; parsamdo au 
omobilijis ir karietas veselijonv 

< rikštynoms ir pasivažinėjimams

• 231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

U* užsimušė, 
ir mušikas, 
paskui tapo areštuotas tūlas kad policijai yra įskųsta, kad 
Quniff, kaipo kaltininkas Mur-^į pikniką rengia raudonieji ir 
phy’o mirties.

Paskui jį išbėgo | vakare jau Willicks farmos sa- 
Už kelių blokų vininkas pranešė, drg. Krūčiui, T.D.A. 17 Kp. Išvažiavimas 

Jau Artinasi.

MALONAUS PASIMATYMO

ijam esą uždrausta leisti jums 
[čia laikyti pikniką.

Draugas Krūtis su farmos 
i savininku nuvyko į Lindeno 
'policijos stotį ir pareikalavo

Sovietų Sąjungos Draugų.
Šokiai Coney Islande

Ateinantį šeštadienį, iugpjū- pasjaį-j<jnjm0^ ^el kokios prie-
čio 23 d., Sovietų 
Draugų organizacija 
Jūryj šokius, Casa 
svetainėje, Mermaid 
31st St., Coney Islande.

Ši Sovietų Draugų pramoga 
yra verta didelio parėmimo iš 
darbininkų pusės. Jie gina 
Sovietų Respubliką nuo provo
kacijų Fishės “tyrinėjimo” 
komisijos ir atmušinėja įvai
rius kitus reakcionierių užsi
mojimus, taikomus prieš Sovie
tų valdžią; kovoja prieš fašis
tinius politikierius, kurie sten
giasi visiškai sustabdyti Sovie- j 
tų tavorų įvežimą į Jungtines; 
Valstijas; reikalauja, kad A- 
menka pripažintų Sovietų val
džią, ir t. t.

j Kas dalyvavo pirmesnėse 
Sovietų Draugų pramogose, ži
no, kad jie suteikia vienus 
geriausių pasilinksminimų.

Sąjungos 
turės pa- 

D’Amor 
ir West

iš

Daktarai Būtlegeriai
i Aštuoni daktarai Brookly- 

ne, areštuoti už alkoholio biz- 
nj, prisipažįsta, kad jie išraši
nėję žmonėms receptus gavi
mui vaistinėse degtinės be tų 
žmonių ligos bei sveikatos iš
tyrimo.

žasties tai daroma; policijos 
viršininkas visiškai, atsisakė 
kalbėti, pasakydamas, kad jei
gu nepakaks Lindeno polici
jos, tai jisai pasišauks Eliza
beth© policiją, ir visi susirin
kę bus išvaikyti.

Sužinojus II Apskričio ko
mitetui, sekmadienio rytmetį 
dd. Mizara, Siurba ir Matulis 
nuvyko į Lindeno policijos sto
tį ištyrimui priežasties, kodėl 
šiai legalei organizacijai už
draudžiama laikyti viešus biz-* 

miškus parengimus, nors jinai 
iinkorporuota New Jersey val
stijoj. Bet pasirodė, kad jau 
jokio išėjimo nėra, ir nebus 
galima ten laikyti piknikas; 
mat, policija griežtai nusista
čius. Paaiškėjo, kad kokis tai 
gaivalas iš Brooklyno parašė 
policijai laišką ir prisiuntė iš
karpas iš “Laisvės” apgarsini
mų, visaip primeluodamas, ir 
tuo pasiremdama policija ne
leidžia laikyti pikniko.

Nuvykus į Willicks Farmą, 
jau buvo užstatyti du 
jos vežimai skersai 
prieš įėjimą į farmą, 
guzikuočiai neleidžia 
žmogaus eiti į vidų.

polici- 
gatvės, 
ir trys 
/jokio

44-TAS METINIS 44-TAS METINIS
PIKNIKAS DRAUGYSTĖS ŠVENTO JURGIO 
įvyks Subatoje, 23 d. Rugpjūčio-August, 1930 
DEXTER PARKE Jamaica Ave. ir 75th St., Brooklyn, N. Y.UKXTEK KARKĖ Jamaica Ave. 75th St., Brooklyn, N. Y. 

Pradžia 2-rą valandą po pietų
Gerbiami Brooklyno ir apielinkės lietuviai ir lietuvaitės! Kviečia

me . visus atsilankyti j mūsų puikiausį pikniką, kur bus proga su 
pažįstamais sueiti ,ir prie puikios muzikos smagiai pasišokti.

Muzikantai, po vadovyste Prof. P. Rich, susidedanti i$ dviejų be- 
nų, grieš be perstojimo Vėliausius lietuviškus ir amerikoniškus šo-

Įžanga ypatai tik 50 centų
Brooklyniečiams geriausia važiuoti Jariiaica Lirie “L”

kius.
KELRODIS:

ir išlipti ant Elderts Ląne stoties ir eiti i parką. .

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

STOKES
!. Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 440f

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

418 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be skir- J 
tumo.^ Tolumas del manęs skiSr-^ 
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

Ateinantį sekmadienį bus 
Tarptautinio ’ Darbininkų Ap
sigynimo 17-tos kuopos išva
žiavimas į Forest Parką. Į 
šį išvažiavimą privalo atsilan
kyti kiekvienas darbininkas ir 
darbininkė del to, kad T.D.A. 
sąmoningai kovoja už pageri
nimą darbininkų klasės reika
lų, ypač už politinius kalinius.

Dabartiniu laiku siaučia di
delė bedarbė, ir šiai bedarbei 
galo nesimato. Kapitalistinė 
valstybė panaikinimui bedar
bės turi tik vieną planą, tai 
yra surengti imperialistinį ka
rą; išskerst milionus bedarbių. 
(Darbininkai, neturėdami dar-1 
bo, būna priversti stot į kariuo
menę) ir taip iškišt perviršį 
įvairių tavorų. T. D., A. pa
naikinimui bedarbių planas vi
sai skirtingas. 'Kadangi jau 
mes visi suprantame, kad be-1 
darbe reiškiasi tuomet, kuo
met yra perviršis įvairių 'pro
duktų, tai T. D. Apsigynimas 
veda griežtą, kovą, už sutrum
pinimą darbo dienų, valandų 
ir už didesnes algas.

Kurie-nepriklausote' prie T. 
D. A. ir jūs galite munis pa
gelbėt, atsilankydami* į mūsų 
rengiamą išvažiavimą, o tuo- 
ini jūs suteiksite -munis dau
giau energijos ir tuom pačiu 
laiku pasilinksminsite ir patys 
pasimokinsite iš mūsų kalbė
tojų.

Bus puiki ir muzikalė dalis 
programos, nes dainuos Lyros 
Choras, bus jaunuolių orkest
rą, vadovybėj A. Sinkevičiaus; 
netruks ir įvairių gėrimų ir 
valgių.

Visus kviečia
Komisija.

Komunistų Spaudos Bazaras
I Komunistų dienraščių “Dai-
I ly Workerio” ir “Freihėit” me
tinis bazaras atsidarys spalio |

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

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

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

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas 
buvo 271 Berry St. Dabar mano-antrašas:

. --i./:-. < 'J- "t ; ■ , ■> :

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

1 Tel.: Midwood 6261

Tel., 0783 Stagg

Ja LeVANOA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių
Chemikalų

Šiais vaistais neužtęaukia papročio ir atliuosnoja 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 6B«

Kundroto aptieka yra didžiausia tr 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 2017-2860-3514 
lėkirpkit ij skelbimą ir prisiuskit karti su užsakymu ' <

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
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 

biniuojame ilgam 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET 
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y.

plaukus ir sugar- 
laikui. Kreipkitės

i?* ■ M • ■ w
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