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Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re-

težins, o Išlaimėsite Pasaulį!

Kada kapitalistinė spauda su
sipyksta, tuomet pasigiria, kas 
ii' kokią klasę atstovauja ir ko
ki jie tvirti. Tas ; 
su “Daily News” ir “ 
Times”. Tarpe jų 
čas Central Parko 
sausinimo klausime. 
News” pasigyrė, kad jį s

atsitiko ir

iškilo gin- 
rezervuaro 

“Daily 
kaito 

“vidutinė ir darbininkų klasė” 
ir jisai turįs dieninės cirkulia
cijos 1,051,130. Prie jo dirbą 
kiekvieną dieną 1,510 darbinin
kų ir 205 redaktoriai. Gi New 
York “Times”, pasak “Daily 
News”, turįs tik 260,829 skai
tytojus ir iš virš minėto skai
čiaus skaitytojų didelė didžiu
ma stambus kapitalistai bei ar
timi tam.

Kad New Yorko “Times” ; 
skaito turčiai, tas tiesa, bet rei- j 
ketų priminti, kad gera dalis ' 
jį skaito ir darbininkų. Bet rei- I 
kia priminti, kad kaip “Daily.) 
News”, taip ir “Times”, vienas 
ir kitas atstovauja tą patį ka
pitalizmą ir kaip vienas, taip 
ir kitas temdo darbininkų kla
sės protą.

“Daily News’’ pasigauna tam-( 
siu darbo žmonių j savo spąs-1 
tus todėl, kad jisai rašo tokias Į 
sensacingas žinias, nekreipda
mas daug domės j politinius 
klausimus. Gi “Times” jau po
litinis laikraštis, kuris kalba - 
partijų vardu. Amerikos dar- i 
bininkų didelė dalis toli atsili- ! 
kus politiniam savo reikalų su
pratime ir pažinime savo klasės 
reikalų.

Palyginus gi darbininkų skai
čių, dirbančių prie “D. News” 
ir mūsų lietuvių darb. laikraš- 

,čių, surasime milžinišką skirtu
mą. Prie “Laisvės” dirba ke
turi redaktoriai nors jinai yra 
tRiYTWr dieninis lailreaStte.’ Na, 
ii* tūli mūsų draugai dažnai pa
kartoja, "kad laisviečiai neturį 
ką veikti.

Palyginus kapitalistinės spau
dos redaktorių darbą su mūsų 
dienraščio, tai didelis skirtu
mas. Kapitalistiniai redakto
riai nevažinėja su prakalbų 
maršrutais. Jie neužimti kiek
vieną sekmadienį kitais visuo
meniniais darbais. Atlieka sa
vo paskirtą darbą ir liuosi.

Dažnai mūsų Brooklyn© 
korespondentai, rašydami 
respondencijas, prikergia saki-, 
nį, kad iš “Laisvės” štabo nie
ko nesimatė tokioje ir kitokioje 
pramogoj ar parengime. Gi 
korespondentai tankiai patys 
į metus laiko j porą kokių pa-• 
rengimų tenuvyksta. Jei jie 
patirtų, kur redaktoriai tą sek
madienį buvo, tai surastų, kad 
beveik kiekvienas su vienokiu 
ar kitokiu organizacijos reikalu 
buvo išvykęs.
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Čilės Ugniakalnis Ėmė Veikti, Metai, įaį fjoZUlMi Muillhi 
Leisdamas Lavą ir Durnus J y

SEPTYNI GASTONIJOS STREIKO
VADAI SIUNČIAMI KALEJIMAN, BET:. 

RENGIAMASI APELIUOTI AUGŠČIAU
Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas Sako, Dabar Kiekvie

nam Aišku, Kam .Tarnauja Amerikos Teismai; Šaukia 
Darbininkus Pareikšti Savo Protestus

1

TEMUCO. Čilė.—Pereitą! 
antradienį ’prasiveržė ug
niakalnis Llaima, kuris ver
čia laukan lavą, dūmus ir 
pelenus. Kadangi sniegas 
dengia ugniakalnio viršu
galvį, tai tas viskas sudaro

tūli vaizdinga reginį, 
ko-' •

Nušovė ir Subadė Kau
no Šnipų Galvą Rusteiką

■ KAUNAS.— Du studen
tai užpuolė ant miegančio 
viešbutyj Lietuvos fašistų 
šnipų viršininko, pulk. Rus
teikos ir jį nušovė. Paskui 
subadė lavoną peiliais. Abu 
studentai suimti.

(Nežinia, kokio tiedu stu
dentai nusistatymo politi
niai, bet aišku vienas: išsi
sėmė žmonių kantrybė, žiū
rint į tai, kaip Smetonos1 
Kruvinojo žvalgyba kankina 
ir žudo Lietuvos revoliuci- 

kad gali būt reikalas iš centro Pius darbininkus, ir todėl su 
pusės pasiųsti knygas ar kitą JUO apsidirbo, kaip išmanė, 
kokį turėti svarbų reikalą. Pa- , Lietuvos šnipai laisvai žudė 
siuntus tokiu antrašu, kokį ir persekiojo revoliucinius 
gauni atsakymą iš pašto, kad 
jau minimo sekretoriaus tenai 
nesiranda. Už sugrąžinimą 
siuntinio reikalaujama prisiųsti i viešpataujant 
pinigų.

Sakau, reikia kantrybes su 
mūsų ALDLD kuopų nekuriu 
sekretorių apsileidimu. Apsi
leidimu vadinu nepermainymą 
bei nesuteikimų tuojaus naujo 
antrašo po persikėlimo gyventi 
į naują vietą, kas padaro be
reikalingo centrui darbo. 
Kuopų sekretoriai nepagalvoja,

^enų darbininkus laike viešpata- 
----- -- Į vimo klerikalų, liaudininkų

su socialistais ir dabar, 
fašistam. 

Darbininkai baisiai pasipik
tinę tų budelių darbais. 
Sprendžiama, kad Rusteikos 
šovikai buvo Voldemaro pa
sekėjai.—“L.” Red.).

Tai blogas dalykas! Centre 
taupinama centai visu skūpumu 
ir kuomet pasidaro reikalas mo
kėti bereikalingus iškaščius 
siuntinėjime, tuomet jūs, drau
gai sekretoriai, esate atsako
vu ingi už organizacijos 1>ereika- 
lingą turto eikvojimą.

Pavyzdžiui, paskutinės ekspe
dicijos “Vytautas Mažasis” jau 
arti desėtko tokių sekretorių 
atsirado, kurių antrašai, jiems 
persikėlus į kitą vietą, neper
mainyti. Pasidarys iki desėtko 

^jdolerių organizacijai nuostolių.

Washington.— Iš Indijos 
gauta žinių, kad ten bando
ma visai šaliai pagaminti 
patvarkymai, reguliuojanti 
automobilių vaikščiojimą.

Tie pinigai galima sunaudoti 
svarbesniem reikalam, o ne to
kiem.

*

RALEIGH, N. C.— North ranka rankon su išnaudoto- 
Carolina valstijos augščiau- jais prieš darbininkus. Kud- 

jsias teismas patvirtino ap- met šitie darbininkai buvo 
skrities teismo nusmerkimą teisiami pereitais metais, tai 
kalėjiman septynių Gastoni-1 jiems nebuvo duota net do
jos tekstiliečių darbininkų t:
streiko vadų. Jais yra:,
Fred Beal, Clarence Miller, ., „ _
Louis McLaughlin, George teisingumo teismuose, kaip 
Carter, William McGinnis, 
Joseph Harrison ir K. Y. 
Hendricks. Šitų darbinin
kų bausmė, sudėjus krūvon, 
sudaro 117 metų kalėjimo.

Teismo nutarimas pada-! 
rytas kaip tik tuo metu, ka- i 
da netolimai Gastonijos j 
(kur pernai buvo didelė dar- j 
bininkų kova), Bessemer! 
mieste, sustreikavo arti du 
tūkstančiai tekstiliečių i r 
laikosi' kovos lauke pasirįžu- 
siai. Teismas mano, i kad 
Bessemer mieste tekštilie- 
čiai pabugs ir mes streiką-

teisiami pereitais metais, tai

r ai pasiteisinti. Jiem buvo 
pareikšta, kad jie, komunis
tai, negalį tikėtis tokio pat

$

demokratai arba republiko- 
nai.

Dabar augštesnysis teis- 
mas patvirtino tąjį žemes? / 
iniojo teismo darbą.
’ Tarpt. Darbininkų Apsi
gynimas pareiškia, kad ši
itas, tačiaus, N. C. valstijos 
I teismo patvirtinimas bus 
reikalauta atmesti; bus ape
liuojama į šalies augščiau- 
sįjį teismą ir kovota iki ga
lui.
• Drauge Tarpt. Darbinin
kų Apsigynimas šaukia A- 

jmerikos darbininkus pa- 
Tarptautinis Darbininkų | reikšti savo protestus irpa- 

, Apsigynimas, kuris vedė ši
ltą bylą, pareiškė, kad šis

O 
HSumažino Militarines 

Tarnybos jLaikotarpį

MADRIDAS.— 7 
karalius. Alfonsas pasirašė 
po patvarkymu, kad nuo da
bar tampa sumažinamas 
verstino kareiviavimo tar
nybos laikotarpis. , vietoj Profesoiiaiis Sveikata

smerkimą tokiem teismam. 
Tik bendroj darbininkų kla- ’■j • • j vU M oJLO A. JLIY k/Vii VAI kJ J V4C4A U111X1H1U AVIU

S?a-n.1??- teismo nuosprendis parodo sės kovoj ir solidarybėj bus
Šiandien, rugpjūčio 22 d., sukanka lygiai trys metai, 

kai Bostone buvo nekaltai nužudyti du italai darbinin
kai, Nicolas Sacco ir Bartolomeo Vanzetti.

Jų žudymas sukėlė darbininkų protestus ir pasipikti
nimą visame pasaulyje. Buržuazija manė, kad, nužudžius 
šituodu darbininku, bus užduotas visam revoliuciniam 
judėjimui smūgis ir niekas nedrįs pakelti savo balsą^prieš 
išnaudotojus ir visą kapitalistinę sistemą.

Thčiaus laike tų trijų metų mes matome, kad Ameri
koje klasių kova ne tik nesumažėjo, bet dar vis didėja, 
artavojasi, auga! Po Sacco ir Vanzetti nužudymui, heo- 
ficiališkai, bet tos pačios klasės budelių tapo nužudyta 
visa eilė darbininkų, jų tarpe: Ella May, Katovis, Levy, 
Gonzalez, ir kt.

[Be to, matome daugybę darbininkų vadų ir darbuotojų 
kalėjimuose. Californijoj, be Mooney ir Billings, sėdi ke
liolika komunistų, suareštuotų ir nusmelktų pereitais ir 
šiais metais veikime darbininkų naudai; New Yorke įka
linti 6-tos dienos kovo bedarbių demonstracijos vadai— 
Fosteris, Minoras, Amteris ir Raymondas. Kituose mies
tuose—tas pats, štai Gastonijos streiko vadai pasmerk
ti iki 18-kOs metų katorgos. Daugybe darbininkų laukia 
teismų.

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas, turėdamas ta
tai omenyje, šaukia visus Amerikos darbininkus minėti
Sacco ir Vanzetti nužudymo trijų metų sukaktuves. VaŽlUCS D0
Drauge jis šaukia protestuoti prieš dabartinę reakciją, 7 “
puolimą ant darbininkų organizacijų ir kalinimą darbi- įVĮgeStUS SU Prakalbom 
ninku vadų.

Daugelyje vietų įvyks Sacco ir Vanzetti mirties minė
jimo demonstracijos. New Yorke tokis masinis mitingas 
įvyks ant Union Square, 5 vai. po pietų. Bostono, Phi- 
ladelphijos, Buffalo, Chicagos, Pittsburgh©, Scrantono, 
Seatties, San Francisco, Los Angeles, ir kitų miestų dar
bininkai taipjau ruošia masinius mitingus tam tikslui.

Amerikos darbininkai raginami dalyvauti juose: pa-

dviejų metų—bus vieni.EXTRA!
Nori Padėt Voldemarą Į 

Beprotnamį 
KAUNAS.— Lietuvos fa

šistų organas “Lietuvos Ai
das” reikalauja Voldemarą 
uždaryti į beprotnamį, kai
po pasekmę pasikėsinimo 
ant šnipų vado pulk. Rustei
kos. Laikraštis pažymi, kad 
Rusteikos užpuolikai yra 
artimi Voldemaro draugai.

NEW YORK.— Komunis
tų partijos kandidatas į lei- 
.tenant-gubernatorius, J. L. 
Engdahl, greitu laiku va
žiuos per New Yorko vals
tijos didesnius industrinius

gerbti žuvusius ir protestuoti prieš žudeikas; taipgi pro- centrus su prakalbomis. Jis 
testuoti prieš kabinimą ir persekiojimą darbininkų judė- aiškins apie bėgamus dar- 
jimo ir vadų! ‘ I....................................

ŠEŠI .ASMENYS ŽUVO
VULKANO IŠSILIEJIME

ČILĖJE

TOKIO, Japonija.— šeši 
asmenys tapo užmušti, kuo
met ugniakalnis Asama ne
tikėtai išsiveržė ir pradėjo 
spjaudyt karšta lava.

dar vieną kartą, jog Ameri
kos teismai ir teisėjai eina

nulaužyti ragai kapitalisti 
niam bernam.

Dar Labiau Pablogėjo
KIJEVAS, U.S.S.R.—Co- 

Įlumbia universiteto profeso- 
|riaus Seager sveikata vis 
prastėja ir jo gyvybė ran
dasi pavojuj. Kaip žinoma, 
profesorius čionai atvyko 
jau tūlas laikas. Jis paga
vo šaltį ir apsirgo pneumo
nija (plaučių uždegimu). 
Liga persimetė į abu plau
čių sparnu ir todėl Seager 
labai silpnas. Jis tebesiran- 
da vietiniam ligonbutyj.

— -PO.. —2 ; wi
Raudonoji Armija Už- 
ėmėPrieplaukį Wusueh /

HANKOW.— Darbininkų/ 
ir valstiečių Raudonoji Ar— 
mija šiomis dienomis užėmė 
svarbią prieplauką, esančią 
ant Jangci upės—Wusueh. 
Wusueh yra labai ^svarbi 
prieplauka ir randasi tarpe 
Hankowo ir Kiukiango mie-. 
s tu.

Japonų garlaivis—šarvuo
tas kanuolėmis—nusiskubi
no į Wusueh gelbėti ten 
esantiem buržujam.

1

R

Australijoj Areštuojami Bessemeriečiai Laikosi; 
Demonstraciji! Vadovai; s(at0 Naują Reikalavimą

BERLYNAS.— Čia gauta 
žinia iš Sydney, Australijos, 
kad ten valdžia suareštavo 
visus vadovaujančius komu
nistus delei to, kad jie ruo
šė rugpjūčio pirmąją anti
karines demonstracijas. Su
imtiesiems grūmoja penke- 
riais metais kalėjimo.

_____ ________ i ragi
nami pareikšti savo protes
tus prieš buržuazijos žiau
rumą.

bimnku uždavinius ir apie T, .L . i i i ♦ i ♦ ‘ ..i„ A - Pasaulio darbininkai
PASIRAŠYTA SUTARTIS!

TARPE IRAKO IR 
ANGLIJOS

'tai, kodėl kiekvienas darbi- 
Ininkas turi balsuoti už ko
munistų partijos kandida
tus.

Partija buvo pasirįžusi 
siųsti Wm. Z. Fosterį, kan
didatą į valstijos guberna
torius, bet jį kapitalistai 
"dar vis laiko Harfs salos

LONDONAS.—Tarpe Ira
ko ir Anglijos padaryta ir 
pasirašyta sutartis delei 
naudojimo Irako geležinke- kalėjime del darbavimosi he
lio ir prieplaukos Basra. darbių naudai.

iim
AiYk/vAI • •1 'p

Buchareštas.— Esamoji 
ministerija grąsina rezigna
cija, jei karalius Karolis ne
lauks savo vainikavimo tol, 
kol susitaikys su pamesta 
savo “boba” Helena.

BESSEMER CITY. N. C. 
— Streikuoją tekstiliečiai 
darbininkai prie savo origi
nalių reikalavimų (kad al
gos nebūtų numažintos), 
pridėjo dar vieną: atstatyti 
iš darbo superintendentų 
Spencer, kuris yra žiaurus 
ir niekadėjingas žmogus. 
Kompanijai sulaužyti darbi
ninkų streikas nevyksta.

Chicago.— Čionai tęsiasi 
konferencija Amerikos ad
vokatų sąjungos, kurioje 
pasireiškė karšti ginčai dė
lei blaivybės įstatymo. Di
delė didžiuma advokatų sto
ja prieš blaivybę.
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Kalamas Galingas Revoliucinis Ginklas

milionai darbo žmonių nie
ko neturi ir priversti par
davinėti save (persisamdyti 
darbdaviams), kad šiaip 
taip skurdžiai gyventi. Ko
kiuos “turtus” komunistai

Kaip Grigaitis, taip ir ki
ti fašistai ir socialfašistai 
labai gerai žino, kad pažan
giesiems SLA nariams su
organizavus naują Susivie
nijimą, fašistų kontroliuoja
mam Susivienijimui būtų 
užduotas didelis smūgis. Už 
tai Grigaitis, ramindamas 
save ir kitus fašistinius gai
valus, “išrokavęs”, kiek pi
nigų “pasiliktų” SLA orga
nizacijoj, pažangiesiems išė
jus, štai kaip blofina:

Jeigu bolševikai ir jų 
gresy viski” šalininkai
trauks iš SLA., tai tie šimtas 
tūkstančių dolerių pasiliks Su
sivienijimo ižde. Tai ir viskas.

Susivienijimui del to ne tik 
' nepasidarys “galutinas pakri
kimas”, bet, priešingai—jo fi
nansinis pamatas sustiprės, 
nes bus žymįai didesnis jo ap- 
draudos fondo perviršis (surp
lus) .

Ir aišku, kad juo didesnį 
skaičių narių komunistai išvi
lios iš SLA., tuo šiam bus fi
nansiškai sveikiau.
Ir toliaus štai kaip “did-

Politinis Raportas Sovietų Sąjungos Kom. 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui
(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio 27, 14)30)

5. Kapitalistinė racionalizacija ir smarkus gamybos 
augimas, kurių tikslas yra gavimas augštų pelnų kapita
listams, atsimuša į sieną nubiednėjimo ir mažesnio me- 
džiaglhio užtikrinimo milioninėms darbininkų minioms, 
kurios ne visada turi galimybę patenkinti net minimum 
(žemiausius) savo reikalavimus; o toks dalykų stovis ne- 

|išvengiamai ruošia dirvą viršprodukcijos (virš-.perdirbio) 
kriziams, didėjančioms bedarbėms ir tt.;

6. Darbininkų klasė yra išnaudojamųjų klasė, dir
banti ne sau, bet kitai klasei, išnaudotojų klasei.

Tokie tai yra gerumai Sovietines sistemos palyginus su 
kapitalistine ekonomijos sistema. Tame tai priežastis, 
kodėl mes Sovietų Sąjungoje turime nuolatinį augštyn 
kilimą savo ekonomijoj, kuomet kapitalistinės šalys ken-. 
čia augantį ekonominį krizį. Tai yra priežastis, kodėl 
Sovietų Sąjungoj didėjimas suvartojimo, tai yra perka
mosios minių pajėgos, nuolat pralenkia gamybos augi
mą ir stumia ją pirmyn, kuomet pas kapitalistus, kaip* 
tik priešingai, augantieji minių reikalai (perkamoji pajė
ga) negali paspėti ‘eiti su gamybos augimu, bet nuolat 
velkasi iš užpakalio, pasmerkdami gamybą nuolatiniams 
kriziams.

Tai yra priežastis, kodėl pas kapitalistus yra skaitoma 
visai “normaliu” darbu sunaikint tavorų “perviršį,” ir 
sudeginti žemdirbystės produktų “perviršį,” kad palaikyt 
augštas kainas ir užsitikrint augštus pelnus, kuomet pas 
mus darantieji tokias nedorybes būtų pasiųsti į beprot
namį. (Delnais plojimas.)

Tai yra priežastis pastovumo ir drūtėjimo vidujinės., 
padėties Sovietų Sąjungoj, ir nepastovumo ir neužtikrini- 
mo vidujinės padėties kapitalistiniame pasaulyje.

Tikrai reikia pasakyt, jog ekonominė sistema, kuri pa
springsta savo gamybos “perviršiu” ir jaučiasi priversta 
jį deginti tuo laiku, kaip miniose viešpatauja bedarbė, 
badas ir skurdas,—tikrai šitokia ekonominė sistema pati 
sau daro mirties nuosprendį.

Pastarieji keli metai buvo periodas praktikinio ban
dymo, periodas baridymo dviejų ••priešingų ekonominių 
sistemų, Sovietų ir kapitalistų sistemos. Bėgy tų metų 
nestokavo pranašysčių apie “puolimą,” “žlugimą” Sovie
tų sistemos. Ir daugiau negu tas, daug triumfo giesmių 
pridainuota apie kapitalizmo “gerovę.” Ir kokia gi iš- 
tikrųjų padėtis? Tie pastarieji keli metai dar daugiau 
mums parodė, kad kapitalistinė ekonominė sistema yra 
subankrutavus ir kad Sovietų sistema turi progų, apie 
kurias negali net sapnuoti jokia buržuazinė valstybė, net 
jeigu ji būtų “demokratinė,” “liaitdies” valstybė ir taip 
toliaus. *

Leninas savo prakalboj, pasakyto j Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos konferencijoj, gegužės mėnesį, 1921 
m., sakė:

“Dabartiniu laiku mes darome įtaką į tarptautinę re
voliuciją svarbiausia per savo ekonominę politiką. Visi 
darbininkai visose pasaulio šalyse, be skirtumo ir be per
dėjimo, šiandien’žiūri į Sovietų Sąjungą. Tas tapo at
siekta. Kapitalistai jau negali paslėpti mūsų gyvavimą 
ramiai, jie jau nebegali nieko paslėpti. Tuo būdu jie 
apart visko bando surasti pas mus ekonominių klaidų ir 
mūsų silpnumų. Toj srity j kova jau vedama pasauline 
papėde. Jeigu mes išrišime tą užduotį, tai mes tikrai 
ir galutinai laimėsime tarptautinėj plotmėj.” (Tomas 
XVIII, 1-ma dalis, p. 222, Rusų laida.)

Reikia pripažinti, kad Partija sėkmingai išpildo už
duotį, kurią nustatė Leninas.

9. TUOJAUTINES UŽDUOTYS
A. Abelnos Užduotys

1. Apart visko, yra problema vietų del pramonės 
centrų Sovietų Sąjungoj. Kaip mes nevystytume savo 
šalies ekonomiją, klausimas gero pasirinkinio vietos del 
mūsų pramonės kaipo vyriausio skyriaus šalies ekonomi
jos negali būt išvengta. Dabartiniu laiku mūsų pramonė 
ir mūsų šalies ekonomija tikrai priklauso nuo anglies ir 
kasyklų bazės, kurią suteikia Ukraina. Tuojaus galima 
suprasti, kad be tokio pamato šalies industrializacija nė
ra galima. Ukrainos kuro ir metalurgijos centras sutei
kia mums reikalaujamą pamatą. Bet kuomet šalis būna 
daugiau išvystyta, ar to pamato gali užtekti del Sovietų 
Sąjungos pietinės ir ceųtralinės srities, del šiaurės ir 
šiaurryčių, del tolimųjų rVfu ir Turkestano? Visi ženk
lai parodo,* kad neužteks. Vienas naujų faktorių vys
tymo mūsų šalies ekonomijos yra tas, kad šito pamato 
jau nebepakanka. Tai yra naujas faktorius, kad su 
abelnu vystymu to pamato turi tuo pačiu sykiu eiti ati
darymas antros anglies ir metalurgijos bazės Uralu ir 
Kuzneco distrulduose, kad būtų galima sujungti anglį ir 
koksą su Uralu geležim. (Plojimas.) Budavojimas au
tomobilių dirbtuvės Nižninovgorode, traktorių dirbtu
vės Čaliabinske, mašinų išdirbystės Sverdlovske, dirbtuvių 
del sudėtinių javų pjovimo-kūlimo mašinų Saratove ir 
Novosibirske, buvimas ne geležies pramonės (spalvuotų 
metalų) Sibire ir Kazakstane, reikalauja suorganizavimo 
tinklo taisymo dirbtuvių ir metalo išdirbysčių rytuose; ir 
pagalios nutarimas įsteigti tekstilės dirbtuves Novosi
birske ir Turkestane—visa tai būtinai reikalauja tuo
jaus daryti žingsnius linkui įsteigimo antros anglies ir 
metalurgijos bazės Uraluose.

(Bus daugiau)

Kunigai ir Darbininkę 
Pačios

Lietuviški kunigai ne tik 
blofina, nesąmones skleidžia 
apie išsvajotą dievą, peklą
ir dangų, bet jie prisispyrę'gali atimti nuo darbininko? 

Škaplierninkų organas labai 
gerai žino, kad darbininkas 
nieko neturi; todėl jis gąs
dina “atėmimu pačios”.

Žinoma, įvykus proletari
nei revoliucijai kunigams tai 
būtų riestai: jų parazitiš
kam gyvenimui būtų galas. 

[Dingtų jų gerieji laikai su 
gaspadinėmis ir minyško- 
mis. Jiems būtų “sūdna 
diena.” Bet darbininkai pa- 
siliuosuotų iš alginės vergi
jos. Paimti turtai būtų vi
sų darbininkų bendra nuo
savybė. Dingtų jų skurdo 
ir vargo dienos.

Darbininkų masėse glūdi 
proletarine revoliucija. Ko- vyriškai” drožia: 
munistai jai vadovaus. Ko
munistai dabar veikia, dar
buojasi, kad supažindinti 
darbininkus su proletarine 
revoliucija ir jos reikšme. 
Kapitalistai ir jų tarnai ku
nigai kaip nori gali šaukti 
prieš komunistinį judėjimą, 
bet tas judėjimas nesulaiko
mai žengia pirmyn. Komu
nistinės revoliucijos banga 
kyla visam pasauly ir neuž
ilgo ateis ta diena, kada į 
dulkes subyrės kapitalisti
nis pasaulis ir ant jo griū
vėsiu stosis Sovietinis pa

bando į darbininkų smege
nis pripumpuoti visokių me
lagysčių ir apie šį “griešną” 
svietą.

Ypatingai kunigai bjau
riai meluoja (visai nepaisy
dami “grieko”), kuomet jie 
kalba apie komunistus ir 
komunistinį judėjimą. Štai 
kaip “filozofuoja” škapjier- 
ninkų organas “Darbinin
kas” (No. 64):

Vos tik žmogus pasiskundi 
ant nedarbo ir kapitalistų 
žiaurumo ir trumparegystės, 
kaip štai išlenda iš užkampio 
komunistas ir siūlosi su savo 
kromeliu. Girdi, •.kitos išeities 
nėra, tik dėtis prie komunistų 
•partijos, kuri iškovosianti ne 
tik geriausias darbo sąlygas, 
bet ir paimsianti visus pasau
lio turtus ir atiduosianti dar
bininkams. Kad komunistai no
ri paimti pasaulio turtus, tai 
faktas, bet kad jie tų turtų 
neduos darbininkams, tai ir gi 
faktas.
Ir toliaus ve kaip kvailai

.bando sumulkinti darbinin- 
'kus:

Komunistai atima šeimyną. 
Nepasidžiaugsi nė žmona, nė 
vaikais: viskas bendra nuo
savybė. Reiškia, stodamas į 
komunistų partiją prisirengk 
išsižadėti visos švarios meilės,* Saulis 
kuri žmogų žmogumi palaiko.
Lietuviški dievo pardavi

nėtojai mano, kad jeigu

Minėdama masines darbininkų demonstracijas rugpjū
čio 1 d., Maskvos “Pravda” (num. 213), sako, jog revo
liucinė darbininkų klasė labūi daug sveria prieš impe- 
riajistus, kurie norėtų paskelbt karą Sovietų Sąjungai:

‘^Pirmosios Rugpjūčio išstojimai yra dar vienas užtik
rinimas, jog kada imperialistai pradės savo kariškus 
veiksmus prieš Sovietų Sąjungą, tai revoliuciniai darbi
ninkai kapitalistinėse šalyse griežtai stos po bolševikų 
vėįavomis, kad imperialistinį karą paverst į piliečių ka
rą; nuvertimui kapitalistinės tvarkos, ir įkūrimui prole- 
tai&ato diktatūros savo šalyse.”

Pažymėtina, jog Pirmosios Rugpjūčio demonstracijose 
ddjyvavo ir darbo žmonės imperialistų pavergtose kolo- 
nijpse, išreikšdami pasiryžimą apgint Sovietus nuo im
perialistinių užpuolikų. Koloniniai vergai Indo-Chinijo- 
je *ir kituose tolimuose kraštuose stojo net į atvirus su- 
silflrtimus su policija ir kariuomene. Prieš imperialisti
nį įkąrą, vadinasi, stoja po komunistų vėliava tie. patys 
prispausti kolonijų darbininkai ir valstiečiai, kurie tar
navo imperialistams kaip “kanuolių pašaras” pereitame 
pasauliniame kare.

Kitas daug pasakantis dalykas, tai kad tą dieną dar
bininkai surengė masinius mitingus ir demonstracijas 
pačiuose ginklų ir amunicijos fabrikuose, kaip kad Če- 
chfcslovakijos Škodoj, Francijos Hockise ir kt., nežiūrint 
didžiausios šnipijados ir teroro tuose įkaitusio ginklavi
mosi centruose. Komunistų Partijų intaka iki šiol būda
vo Jlabai silpna ginklų ir amunicijos fabrikuose; bet šie- 
meįinčs Pirmosios Rugpjūčio demonstracijos tose karo 
įmpnėse parodo, jog ir čia ledai jau lieka pralaužti.

, Ką ypač pabrėžia “Pravda,” Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partijos centro organas, tai kad, apart demonstra
cijų gatvėse ir aikštėse, įvyko tą .dieną daugybė demon
stracijų ties pačių fabrikų vartais, “šis faktas pasako, 
jog Komunistų Partijų masinio darbo atsikreipimas vei
dužį fabriką pradeda praktikoje duoti vaisių.”

Pirmosios Rugpjūčio prieš imperialistinės- demonstra
cijas turėjo neužginčijamų pasisekimų. Bet tuom pasi
džiaugti neužtenka; reikia savikritikos už tuos darbus,! . . . .
kupė galėjo būt atlikti, bet nebuvo. Kai kurios Komu- . tamsiam katankui darbimn- 
nisįų Partijos neparodė rejkalingosi energijos politiniuose pasakys, jog komunistai
ir Organizaciniuose prisirengimuose prie Pirmosios Rug- " .......... .
pjucio; vietomis trūko energijos, uolumo ir iniciatyvos, 
kas-“ būtinai buvo reikalinga dabartiniame laikotarpyje 
aštrėjančio kapitalistinio krizio, augančio fašistinio tero
ro 3b buržuazijos atakų prieš darbininkus apskritai. Ne- 
gaflą buvo surišama kasdieniniai plačiausių darbo minių 
reikalai su kova prieš gręsiantį imperialistinį karą. Dar
bą jprieš karą reikėjo labiau vesti po obalsiu bendro fron
to su “darbininkų apačiomis”, plačiau tame darbe numas- 
kuoti pardavikišką rolę socialfašizmo, kaipo tiesioginės 
kapitalistų agentūros karo klausimu.

lįįęgana buvo pasidarbuota ir kapitalistinėse armijose, 
kur7 yra derlinga revoliucinė dirva, apie, ką pakartotinai 
paliudijo kareiviai keliose Europos šalyse, kurie atsisakė 
ardyti streikus bei šaudyti streikierius.

* žymėtinas taipo pat yra dalykas, kad Pirmosios Rugpjūčio 
. demonstracijose dalyvavo daug kartų didesnės minios, negu bu

vo Komunistų Partijos narių tuose centruose. Komunistų inta
ka, reiškia, nepalyginamai yra platesnė ir vis sparčiau auga, ne- 
kaipr komunistinė organizacija; tatai gi primena būtinąjį reika
lą ir*neabejotiną galimybę sutraukti į Komunistų Partijas kelis 
kartus daugiau darbininkų, negu kad dabar yra jų eilėse, ir su
mažinti tą neproporcija, kuri visose šalyse yra matoma tarp 
organizuotų partijiečių ir neorganizuotų pritarėjų skaičiaus.

vSsų trūkumų, tačiaus, nežiūrint, Pirmosios Rugpjūčio demon
stracijos, sako “Pravda,” aiškiausiai paliudijo, jog imperialisti
nių‘šalių darbininkų minios, vadovaujamos Komunistų Partijų, 
darosi vis organizuotesne pajėga prieš karą. “Tarptautinė pro
letariato vienybė, jų pasiryžimas, karo atsitikime, atkreipt gink
lą įtrieš savo kapitalistinius pavergėjus, jų kietas nusistatymas 
apginti pasaulinės proletariato revoliucijos tvirtovę—Sovietų 

. Sąjungą—kas metai eina drūtyn. Po Komunistų Partijų vėlia
va Yra kalamas galingas revoliucinis ginklas delei imperialisti
nio karo pavertimo į pilietinį karą.”

atims jo pačią, jeigu jis pri- 
sides prie Komunistų Parti
jos, tai tas tamsuolis bijos 
ir pamislyti apie komunisti
nį judėjimą, nežiūrint, kad 
jis būtų be darbo, kad jis 
ir jo šeimyna badautų. Tie 
“dievo tarnai” mano, kad 
tai “gudrus būdas” mulkini
mui katalikų darbininkų: 
Bet juk ne visi katalikai 
darbininkai yra taip akli, 
kad negalėtų matyti, jog tai 
yra bjauri kunigų melagys
tė.

Tuojaus po proletarinės 
Rusijos revoliucijos visam 
pasauly buržuazinė spauda 
Šaukė, būk Sovietų Sąjun
goj moterys “nacionalizuo
tos”

pro- 
pasi-

Šiandie ir Treji Metai Atgal
Treji metai atgal, rugpjūčio 22 d. kapitalistinė Massachusetts 

valstijos teisdaryste išdegino elektros kedėje gyvybę dviem re
voliuciniam darbininkų klasės veikėjam, Sacco ir Vanzetti.

šiandie desėtkuose Amerikos miestų sąmoningi darbininkai, 
sulig pašaukimo Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo, eina j 
masines demonstracijas prieš tą kapitalistų piktadarystę. Kitų 
salią darbininkai irgi demonstruoja.

K$ip« treji metai atgal Massachusetts valstijoj tapo nužudyti 
Saccį) ir Vanzetti, taip dabar Atlantoj, Georgijos valstijoj, kapi
talistais reikalauja mirties nuosprendžio šešiems revoliuciniams 
organizatoriams baltųjų ir negrų darbininkų. Bet dabar sun
kiau* bus kapitalistiniams nevidonams įvykdyti tas užsimojimas; 
dabar darbininkų minios yra kur kas giliau ir plačiau išsiju
dinusios, nekaip pirm trejų metų, šiandieninės gi demonstraci
jos turi būti tokios skaitlingos ir smarkios, kad suprastų bur
žuazija, jog darbininkų klasė yra pasiryžus į žūt-būtinę kovą už 
tų draugų paliuosavimą ir neatlaidžias kovingas, masines kam
panijas UŽ paleidimą visų politinių kalinių.

Socialfašisty “Pranašystė” 
Apie Nauja Susivienijimą 7

“Taipgi ką bolševikai mano 
nugąsdinti savo grasinimais 
steigti ‘naują Susivienijimą’?

“Boba iš ratu, ratams leng
viau”!
Taip, jų ratams bus leng

viau, nes tuose ratuose gali 
pasilikti, tik fašistai ir so
cialfašistai generolai be 
armijos. Grigaičio gyveni
me tai būtų ne pirmas atsi
tikimas. Kiek čia senai jis 
buvo šiokiuo tokiuo vadu 
lietuvių darbininkų judėji
me, bet savo socialfašistine 
politika taip nusišpicavo, 
kad šiandien neturi jokios 
intakos—generolas be armi
jos; net “Naujienų” paren
gimuose (piknikuose, kon
certuose) buvo nekartą nu
švilptas nuo platformos,

Pradėjus ‘ v(kaip koks niekam nevertas 
SLA nariams darbininkams juokdarys, 
plačiau kalbėti apie organi
zavimą naujo Susivienijimo, 
Lietuvių 'Darbininkų Susi
vienijimo, labai del to susi
rūpino fašistai ir socialfa
šistai. Jie dabar rašo il
giausius straipsnius savo 
geltonlapiuose, bandydami 
apmulkinti SLA narius “gu
driomis pranašystėmis”, 
būk pažangieji SLA nariai 
negalėsią subudavoti naujo 
Susivienijimo.

Socialfašistas Grigaitis, 
pacitavęs “Laisvėj” tilpusį 
aprašymą, kad naujas Susi
vienijimas greitu laiku gali 
išaugti į milžinišką organi- 

padarytos “bendra zaėiją, pasivertęs “pranašu” 
nuosavybe”. Tai buvo kvai- štai kaip “filozofuoja” 
las blofas. Bet “Darbinin- “Naujienų” No. 194: 
kas” dar ir dabar panašiai 
blofina.

“Darbininkas” žino tą 
faktą, kad “komunistai nori 
paimti viso pasaulio tur
tus.” Bet, girdi, jie “tų tur
tų neduos darbininkams.”

Kas gi darbininkai ir kas 
gi komunistai? Juk koiųu- 
nistai taip pat darbininkai, 
tik jie yra sąmoningi darbi
ninkai, revoliuciniai darbi
ninkai, pasiaukoję kovoti už 
savo ir kitų darbininkų rei
kalus. Komunistų Partija 
yra politinė kovos organiza
cija, kurią sudaro sąmonin
giausi ir kovai atsidavę re
voliuciniai darbininkai, 
griežti kovotojai už nuver
timą kapitalistinės sistemos 
ir įsteigimą darbininkų val
džios. Komunistai neturi 
tikslo asmeniniai pasinau
doti pasaulio turtais. Ko
munistai kovoja prieš para
zitizmą, kovoja už nuverti
mą tokios sistemos, kurioj 
grupelė parazitų turi pasi
griebus pasaulio turtus, o

Diev.e, jiems padėk, anot to 
posakio. Tačiaus mes galinfe 
užtikrinti ir brooklyniškius ir 
visus kitus kom-fašistus, kad 
jų “naujas Susivienijimas” 
bus didžiausias muilo burbulas, 
kokį kada nors yra lietuviška 
publika mačiusi! Nekalbant 
jau apie sveikai protaujančius 
žmones, bet ir didelė dauguma 
•komunistų apmonytų “progre
syvių” už tą “naują Susivieni
jimą” (jeigu jisai bus įsteig
tas) neduos nė sudilusio dvyle
kio,—kadangi jam 
mažiausios ateities.
Taip, tas socialfašistas sa

ko, kad naujam Susivieniji
mui “nėra nė mažiausios 
ateities.” Girdi, tai bus 
“muilo burbulas”. Bet kad 
to šveicariško “mokslinčio” 
pranašystės niekad neišsi
pildė, tai vargiai atsiras 
mulkių, kurie tikės jo šiai 
/‘pranašystei” apie naują 
Susivienijimą. Juk Grigai
tis nekartą pranašavo, kad 
netrukus “žlugs” Sovietų

nėra ne

Mes štai ką turime pasa
kyti Grigaičiui ir kitiems 
fašistams ir socialfašistams: 
Pažangiųjų SLA narių nau
jam Susivienijimui yra ge
ra ateitis. Pažangieji SLA 
nariai abelnai yra jauni, 
energingi žmonės. Tik pa- 
sidėkavojant jų uoliam vei
kimui į SLA organizaciją ta
po sutraukta tūkstančiai 
lietuvių. Jeigu tą savo ener
giją ir sugabumą panaudos 
(o mes žinopie, kad jie tai 
padarys) budavojimui nau
jo Susivienijimo, tai jie grei
tu laiku išbudavos milžiniš
ką organizaciją, o fašistai ir 
socialfašistai galės sėdėti 
lengvuose ratuose.

Grigaitis peranksti džiau
giasi, kad fašistams pasiliks 
“žmonių sumokėti pinigai.” 
Juk pažangieji dar gali da
ryti legalius (teismiškus) 
žingsnius, kad atimti nuo 
fašistų /sau priklausomą pi
nigų dalį, ir dar klausimas, 
ar pas fašistus pasiliks tas 
visas milionas dolerių. Bet 
Jeigu ir pasiliktų visas mi
lionas, ir tai' nekažin kaip 
fašistai ir socialfašistai ga
lėtų džiaugtis. Juk pas fa
šistus didžiumoj pasiliktų 
nusenę nariai. Išmokėjimai 
žymiai padidėtų, o įplaukos, 
žinoma, žymiai sumažėtų. 
O kiek fašistai ir socialfa
šistai galėtų gauti naujų 
narių? Aišku, kad naujam 
Susivienijimui susiorgani
zavus reakcionieriai mažai 
gautų naujų narių. Pažan
gieji, smarkiau veikdami, 
galėtų sutraukti į savo or
ganizaciją visus tinkames- 
nius lietuvius darbininkus;

valdžia Rusijoj. Bet šian- galėtų sutraukti daug jau- 
diem jis pats mato, kad kvai- nimo į savo organizaciją, 
lai elgėsi. Pažangieji turi veikėjų, tu-lai elgėsi.

ri spėkos, o fašistai ir so- se esamas milionas dolerių 
cialfašistai ant to ubagai.

Prie to, kiek dabar faktai
rodo, fai tas fašistų ranko- skolomis?

nėra saugus. O kaip 
su bonais ir visokiomis

yra 
pa-
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del 
____ ___________ ir iš
plėtimo platesnėj plotmėj, 
bet toliau niekas nei be, nei 
me—negerai.
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“Vilnies” Vajus.
“Vilnis” draugam kana-, ___

diečiams paskelbė savo va-(Mūsų Spauda, 
jų gavimui naujų skaityto
jų ir viskas yra kuopuikiau- 
sia, tik drg. reikia pasidar-l 
buoti. Matysime, kuo gale-! fascių 
sime pasirodyti, 1 
čiai, ant kiek esame gabūs! 
ir kiek mums ir mūsų spau
dai pritaria masės.

met darbai pradės eiti geriau. 
Bet sulaukę rudens irgi nusi
vils. Juk ir pavasario laukė 
su ta vilčia, kad darbai pra
dės geriau eiti, bet nieko pa
našaus nebuvo, lyginai nieko 

'nebus ir rudens sulaukus.

Vilnvio” marian sbolhi Rugpjūčio 10 d. įvyko A.L. 
Vilnyje jnaciau^ skelbi į>įap 39-tos kuopos mėnesi- 

’ nis susirinkimas. Drg. P. Šle
kaitis įdavė kuopai skundą 
prieš drg. M. žaldoką už tai, 
kad žaldokas jį apšmeižęs. 
Kuopa skundą priėmė ir se
kančiame susirinkimė tas daly-

u-----  - ** - -- -

ma visu darbininkišku laik- 
į Amerikoje visomis 

kanadie-Įkalbomis, taipgi ir jų adre- 
jsus. Vartojantiems sveti
mas kalbas būtų gerai užsi-
sakyti, nes tas daug padeda ųus išrištas, nes bus į susi- 
susipažinti su atskirų tautų rinkimą ir drg. žaldokas pa

tars Patarimas darbininkų kovos eiga ir jos kviestas.
’ istorija. 'nuosprendis viešai paskelbtas.

Drg. šolomskas * išverčia! Mūsų tarpe turi būti vien | 
daug gražių aprašymų iš mūsų spauda, nežiūrint ko-1 
darbininkų gyvenimo ir jų ;kioj kalboj ji nebūtų, 
kovos, bet tie vertimai būtų 
daug geresni, jei jie būtų 
laisvi, bet dabar tuose ver
timuose visi vardai palikti 
svetimi ir skaitytojai su ne-' 
paprastais vardais susimai- • 
šo. Verčiant iš kitos kai-' .
bos kokį nors rašinį, pata- 
i lama laikytis daugiau ben- visur mainieriai bėdavoja, kad 
droš vertėjams taisyklės, darbo nėra, 
kad verčiami veikalai turi'vo tokia sunki padėtis, kaip 
būti pritaikyti tai visuome
nei, kuri ją skaito.

Kalba vietomis šlubuoja 
taisytina.

Tuomet bus kuopos

Rugpjūčio 13 d. Hyde Park 
!kasykloj tapo užmuštas Drų- 
i lis.
;su 
(mis.
i pasinaudojo 
nes gavo už savo maldas ge
rą atlyginimą.

Veikiausiai dabar ir kuni
gui Lopetai sunkesni laikai, 
nes jis ragina parapijonus, 
kad ir jaunuoliai, sulaukę 16 
metų amžiaus, būtų apdėti mo- 

Dar niekad nebu- jkęsčiais. Nors parapijonai į 
raukosi išgirdę tokią naujieną,; 
bet jie nepasipriešins. Ir kaip ; 
priešinsis, jeigu kunigėlis lie- 

Bet čia bus nau-

Paulius Stukas

SCRANTONO ŽINIOS
Kietųjų anglių apielinkėje 

šioj 
apielinkėj kur tik nepasisuki,

NEW JERSEY VALSTIJOS 
DARBININKAMS!

Visi

• Del Suvažiavimo Kanadoj.
Buvo iškelta mintis apie 

suvažiavima Kanados darbi-

Laidojo 16 d. rugpjūčio 
bažnytinėmis ceremonijo-

Iš nelaimingo atsitikimo (
kunigas

Yra Kviečiami Pasidar
buoti Penktadienį, Šeštadie
nį ir Sekmadienį, Rugp. 22, 
23 ir 24 dd., dalyvaujant 
Rinkliavoj Komunistų Parti
jai Pinigų, 
šita rinkliava yra daroma, 

kad galima būtų daryti kuo 
smarkesnis organizavimas dar
bininkų kovai prieš bedarbę 
laike Komunistų Partijos rin
kimų kampanijos. Komunistų 
Partijos niekas kitas nerems, 
kaip tiktai patys darbininkai, 
kadangi Komunistų Partija 
vienintelė kovoja už darbinin- 
kti reikalus.

Todėl ir 
Lopetaiyra kutina pareiga remti viso-j

šiemet. Nuo 1926 metų, kuo
met Lewisas pasirašė penkių 
metų kontraktą, darbai prade- pia mokėti.
jo mažėti. Daug kasyklų už-’ija našta tiems parapijonams, 
daryta ir nežinia ar jas kada (kurie turi jaunuolių. Juk te
nors atidarys, o kurios ir dir- kie jaunuoliai, didžiumoj, dar i 
ba, tai tik po tris dienas į sa- negali uždirbti ant pragyveni- ( 
vaitę. mo, juos turi tėvai šelpti.

Mainieriai dar vis raminasi, ( A.L.D.L.D. 39 Kp.
laukia rudens ir tiki, kad tuo- i Korespondentas.

Rugpjūčio 13 d. įvyko A.L. 
D.L.D. 172-ros kuopos susirin
kimas. Narių atsilankė ma
žai. Peiktinas dalykas, kad 
nariai nesilanko į susirinkimus. 
Juk, rodosi, galima ateiti į su-j 
sirinkimą, jeigu tik pas na-j 
rius būtų noras. Bet dabar 
pasirodo didelis apsileidimas.

Nutarta surengti pikniką 
pabaigoje rugsėjo su progra
ma. Programos išpildymui 
nutarta pakviesti Sietyno Cho
rą iš Newark, N. J.

Beje, 
kuopos 
“Daily 
tini am 
mui $5 
$5 taip, kad jeigu kas pridės 
1 dolerį, tai už tą sumą bus 
jam “Vilnis” metams prenu- 

v is ų darbini n k ųC m e ru .

Rugpjūčio 13 d., kaip pra
neša anglų laikraščiai, vietos 
lietuviams gerai žinomas Juo
zas Bautrūnas, 5 Washington 
St., pasiėmęs butelį degtines I 
ir nuėjęs į Ludlow dokus. Ten 
radęs dar tris vyrus bežuvau- 
jant. Pats išsigėręs degtinės 
ir jiems užfundinęs. Praslin
kus kokioms penkioms minu- 
toms Bautrūnas įkritęs į upę. 
Jis vadinosi Joe. Belton.

liepos 9 d. įvykusiame 
susirinkime

Workeriui,”
Darbininkų Apsigyni-
ir “Vilniai” paskirta

paskirta
Tarptau-

laikyti, kiti ėjo prieš jį.
gabaus, pradėjo organizuotis Į 
parapijinis choras. Kunigas ir i jų 
jo klapčiukai pasiryžo mūsų!Puolėsi prie kunigo palikto 

sugriauti, dainininkes namo, bet gaspadinė šluotą;;" 
Pagaliaus, chorą parodė ir pasakė, kad tas na-;

Mūsų mas jai, o ne parapijonamS', 
kad priklauso, nes ji per ilgus me

dus kunigui dirbusi. Ir taip 
viskas vėjais nuėjo.

Savo laiku mes sakėme pa- 
rapijonams, kad, nepaisant ko- ; 
kį jie kunigą gaus, visvien 
juos apgaus. Dabar jau mūsų 

-------  ----------- - —.........~ -- (žodžiai išsipildė. Bet ar atei- 
lam laikui pasiekė parapijomis tyje parapijonai bus gudresni?, 
žinia, kad Palangoje kunigas I Vargiai. Tas Pay.

Pa- Cibelis prigėrė.
Pavapi jonai pasijuto, kad 

sudėti tūkstančiai dingo.-*

chorą 
atkalbinėti, 
prisiėjo likviduoti.
priešai

! choras
Bet 

keblioj 
ką jie dėjo savo pinigus kuni
gui Cibeliui, o tas vis rinko pi
nigus. Pagaliaus, sumanė Lie
tuvon važiuoti. Praslinkus tū-

labai nudžiugo, 
tapo likviduotas.
dabar ir parapijonai 
padėtyj. Per visą lai-

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

'mis išgalėmis Komunistų Par-j 
tijos rinkimų kampaniją. Vi
si darbininkai New Jersey val
stijos turi paaukoti laiką rin
kimui aukų augščiau minė
tomis dienomis.

Rinkimui aukų dėžutes ga- 
7 įlės gauti šiose vietose:

Newarke—93 Mercer St. 
Patersone—74 Market St.

;205 Paterson St. ;
Passaic—25 Dayton Ave.

Jewish Workers’ Club;
New Brunswick, 11 Plum 

■St.;
Trenton—20—2nd St., 
Perth Amboy—308 Elm St.

N. J. Valstijos K. P. 
Rinkimu Komitetas.

Įsmeigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 
pačioj vietoj

PHONE
Stagg 8342

Mūsų reko- 
menduotojai— 

virš 400 
Brooklyn© 

daktarų, ku
riems mes 

a k is egzajni- 
navom. taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacientams

a

ir

ir

Mūsų apielinkėj didelė be
darbė, apie 50 nuošimtis dar
bininkui nedirba. Lietuvių vei
kimas taipgi apmiręs. Kada 
dar buvo mūsų choras, tai ir 
veikimas matėsi didesnis. Mat, 

|vieni dėjo pastangas chorą pa-

r—4

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

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

JŪS ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABĄI ŽEMOS 
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių šaltų gėri
mų, Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už- 

• kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat
rams, vestuvėms, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra
žios maudynės 
(swimming pool).

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iai žinęma ne 
tik Elizabeths, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams it svetiiAr 
Laučiams. „
Užsiimu diG ReAJy 
Estate—pirkimu it< 
pardavimu ntonų ii" 
žemių. M ūbu . pb-f 
tarnavimas pjieĮafi- 
kus. if 3 fl

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

ELIZABETH, N. J.

■er-

vbjeTEMYK! Del Tavęs Amerikoje irLki
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti su pasiniu automobiliu; daUruM J MĮL

1. Mechanizmas. HvP
kaip surasti nuncUinlUW jdftp J 
statyti. Tas viekas |
dentą praktiškai, po ..... ....... ......

2. Elektra Ir MaKnAtląp|M*JwA> 
šia prfe dabartinių AuCcpnomuų. , t

3. Važinėjimas. Kaip pastmi ’.•lijarta Bot*,
riu. i y • 1 ■ . '
Pabaigę mueų mokyklos kuuNJ,;

progą pasinatidoti Vienu ii 
mechaniko arba Šoferio. Gari 
nius ir diplomą. ‘Mokinamo 
kai ir angliškai. Kaina P 

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienėttMa Ir 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld/niTO UZP.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 14th Street New N. T.228 Second Avenue

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKIUS

IR BALZAMUOTO  J AS

Užtikripu, kad mano pat&raaviigas 
bus atatinkąmĮaugiąs jr už Jirieig^nią 
kainą.

inkamiausiąs jr už torieln>mą 
Nuliūdimo valandoje pfalau 
kreiptis prie manęs.

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

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

Į © l°30, Liggett & Myers Tobacco Co.

LIGGETT A MYERS TOBACCO CO. j

« ^(įtenkina.

.. /

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA,

Bell __
Keystone

TELEFONAI: 
______ —__ O regoj

................................................................................................................................  ............ ..................................T 1,1 ' ■ 

SERGANTI VYRAI IR MOTERIS 
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenkiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, GdlvosviU- 
gio, Skilvio, žarhų ir Mėšlažames Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Nęįgęąlgijos, Padidėjusių LfafUra, 
Plaučių, Kvėnufįjffhųj^ Dūdų, Nosies įr Gerkite 
Ligų, Reumatizmo, ŠciatikoS ir Strėnų Skaudfji- 
mo. Jeigu, jūs esate nesveiki ir nusimj&ę, ąi juaxe 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Motetų buvo 
pasekmingai pagydoma naujausiai, užgirtall mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios paęekmh. 41 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZI NS 110 EAST 16th ST. AT.
2“ (Tarpe 4th Avu. hr Irving tfc)

i

1

Specialistas Jau 25 Metai
VALANDOS: • A. M. ild « P. M. NedllioJ f A- M. Iki 4 jfc



MHMMI

, Puslapis Ketvirtai Penktadien., Rugp. 22, 1930

AKRON, OHIO
LIETUVIS GRABORIUS

KOLCAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Paraše Pavel Dorochov Verte D. M. šolomskas

(Tąsa)
—Taip. Aš su juom asmeniškai nepa

žįstamas, ir mačiau jį du tris kartus susi
rinkimuose ir prakalbose. Jis gyveno ta
me mieste, kur ir aš pirmiau gyvenau iki 
perversmo. Bolševikas. Ir taip tikrai ne 
tai žuvo kovose, ne tai pabėgo į Sovietų 
Rusiją, ką tai aš paskui girdėjau apie tai. 
Taip, taip. Tur būti jo moteris. ' Nu, tai 
kas, aš galiu jai perduoti, taip.

—Tik jau žiūrėkite, Jonai Aleksandrovič, 
aš nereikalauju,—vienodai, tarė Mūry ginas, 
—jeigu tai tikrai moteris Kiselevo, tai gal 
jums yra pavojinga imti ant savęs tas dar-

Rugpjūčio 12 d. įvyko S.L. 
198-tos kuopos susirinki

mas. Fašistai ir socialfašistai 
suorganizavo visas davatkas, 
kad jos keltų lermą tuomet, 
kuomet kalbės progresyviai 
darbininkai. Susirinkime bu
vo ir nepriklausančių prie kuo
pos, bet kada reikėjo kelti ler
mą, tai kėlė.

Perskaitytas protokolas. Pa
sirodė, kad užrašytas ne taip,

dirbs, tai jau ne unijos lyde
rių dalykas. Apie tai jie ne
sirūpina, jiems rūpi iš darbi
ninkų duokles išrinkti, kad ga
lėtų geras algas , pasidaryti.

Geriausiai darbininkams or
ganizuotis į N.T.W.I.U., kuri 
rūpinas darbininkų reikalais ir 
kurios vadai neparduos dar
bininkų reikalus darbdaviams.

F. S. Klishis.

—Kiselevui,—negarsiai- tarė Jonas kiek
nusišypsojęs. . ? . nau nv cip,

—Nu, ir jeigu tas butų taip?—atydžiai Įkaip buvo tarta. Pareikalauta
Dimitrius žiūrėjo į Jono akis.

Jonas Aleksandrovič tylomis padavė Di- 
mitriui ranką. Dimitrius kietai ją suspau
dė,—suprato Jonas Aleksandrovič Lomovas 
ir be žodžių.

—Tai kodėl—nusistebėjo Jonas.
—Nu, gal būti ją šnipai sekioja?
Jonas pažiūrėjo į Mūry giną ir rimtai ta

rė:—Ar žinote, aš nebūčiau savęs vertas, 
jeigu dar to bijočiau.

—Nu, gerai, ačiū jums, drauge, ačiū! '
Murygin padavė pinigus, antrašą. Lo

movas išėjo.
Valanda, kurią pergyveno Murygįnas, 

laukdamas grįžtant Jono, jam rodėsi' ilgi 
metai. Ko jis tik nemąstė. Lomovas su
grįžo kiek sujudęs. Murygin norėjo pul
ti jam į glėbį ir klausinėti, bet pajėgė su
valdyti save *ir ramiai paklausė:

—Nu, ką, perdavėte?
—Perdaviau. Ilgai nenorėjo imti, vis 

klausinėjo, nuo ko. Prisiėjo pasakyti, kad 
nuo draugų jos vyro.

Muryginas sujudęs nuėjo prie lango ir 
žiūrėjo į gatvę. Jonas tylomis sėdėjo prie 
stalo, kietai suraukęs kaktą.

—Vienok iki ko tai daėjo žiaurumas,— 
keršyti bejėgimas. Nu, lai jos vyras buvo 
bolševikas, bet kame kaltė žmonos ir vai
ko? Už ką keršija jiems? x

•—Kaip, už ką?—klausė Muryginas stai
giai atsisukęs.—Berniukas užaugs ir bus 
^olševikas.

-Nu, tada jau lai kovoja su jupm, kaip 
bus bolševikas! O dar ar ir bus?

—Bus! — tvirtai tarė Murygipąs. Jis 
galvojo apie Mišą. Taip, taip, jis pajėgs 
išauklėti Mišą bolševiku ir klasiniu kovoto
jam.

—Iš karto ją vis tampė į nuovadas,— j 
tęsė savo kalbą Jonas,—ir štabus. Baugi-! 
no, tyčiojosi iš jos. Iš darbo pavarė, pri
siėjo gyventi pusbadžiai. Bijojosi del ber
niuko sveikatos. Nieko nežinojo apie vyro 
likimą, gyvas ar ne. Vargšė moteris.

—Jūs, drauge, pasikalbėjote su ja?
—Taip. Iškarto turėjo nuožiūrą, nepa

sitikėjimą, vis klausinėjo—kaip ir nuo ko? 
Aš patsai nežinau, kodėl man į galvą atėjo 
ir pasakiau, kad nuo jos vyro draugų. Vos 
neapsiverkė, pradėjo pasakoti.

Muryginas vėl atsisuko į langą, suspaudė 
galvą rankomis. Jonas užsimąstęs vaikš
tinėjo išilgai po kambarį. Kelias minutes 
viešpatavo tyla. Štai Muryginas atsisuko 
nuo lango, drąsiai priėjo prie Jono, padėjo 
jam ant peties savo ranką.

—Klausyk, Jonai Aleksandrovič, jūs čia! 
esate vietinis inteligentas, zemcai, koope- 
ratoriai, o jūs, kaip linkui to atsinešate?

Lomovas klausančiai ant jo pažiūrėjo.
—Štai tie baltieji—atamaniečiai. Plaki

mas ir šaudymas žmonių... Nepasigaili 
nieko... Štai, matote, keršija moterims ir 
vaikams. Supraskit—vaikams..’.

-—Bet ką gi galima padaryti?
—Oh, tai inteligentiškas silpnumas... 

Viską galima padaryti, viską!
Balsas Murygino suskambėjo karštai. 

Taip, kaip kad laike prakalbų, kada jis jas 
sako. Suspaudė kumščius ir buvo oratorio 
pozoje.

Jonas Lomovas atydžiai pažiūrėjo į jį.
—Klausyk, drauge Murygin, — maloniai 

tarė Jonas,—nu, kalbėkim dabar atvirai. 
Aš linkui jūs senai jau žiūriu, jūs mane 
nustebinote dar tada, kada davėte pinigų 
sušaudyto šeimynai... Taipgi sovietiniai 
pinigai, sovietiniai laikraščiai—nu, kaip sau 
norite, tas priverčia mane galvoti. Kada 
šiandien jūs davėte pinigų žmonai Kiselevo, 

/daugiau pas mane jau nėra mažiausios abe- 
( jonės, kad jūs esate bolševikas... O dabar 
\ aš persitikrinau dar daugiau.

* ?-*r-Kame gi, būtent?
—Štai jūs dabar vienai minutei buvote 

pamiršę tą rolę, kurią taip sugabiai vai
dinate, jūs tik prakalbėjote tikru savo bal
so tonu, ir man rodosi, kad aš tą balsą pir
miau girdėjau, ir kad jis priguli ne rųokyto- 
jui Muryginui...

—O kam gi?

Sekančią dieną Jonas, išeinant į darbą, 
įėjo į Murygino kambarį.

—Štai ką, drauge Murygin, aš manau, 
kad reikėtų žmonai Kiselevo kaip reikiant 
papasakoti apie jos vyrą.

—Jūs manote taip?—nedrąsiai prakalbė
jo Muryginas.

—Pilnai taip. Sunku žiūrėti, kaip ji 
kankinasi, kada žinai, kad taip lengvai ga
lima jai pagelbėti tame.

—Aš taipgi manau, kad tas Teikia pada
ryti, bet kaip? Man eiti pas ją, supran
tama, negalima. Paskirti pasimatymui 
kur, nėra vietos.

—Aš parvesiu ją čia.
—Ar bus tas paranku jūsų kambariuose?
—Nieko, vieną kartą galima, o vėliaus, 

tai ką nors sugalvosim.
—Ar jūs nepastebėjote, kas ten gyvena 

su ja daugiau?
—Buvo tik viena moteris, matomai, šei-L 

mininkė, daugiau nieko nebuvo. • I >
—Mišą nematei? ■ . '
—Ne, nemačiau. Vėlu jau buvo, A/tur 

būti jis jau miegojo.
—Bet visgi, gal būti šnipai ją sekioja; 

jūs, drauge, tą patirkite.
—Suprantama, patirsiu. Jeigu jau 4ą 

sekioja, tai ji bus tą pastebėjus. 1
—Nu, gerai,—vis dar svyravo Murygi

nas,—tik jau, drauge Jonai, jūs jai ikLgmo 
atvirai nepasakykite, kur ją vedate.

—Taip, taip, suprantama.
Vakare Jįonas Lomov nuėjo pas Nataliją. 

Natalija išėjo į virtuvėlę. Tuojaus paskui 
ją išbėgo ir Miša.

—Man su jumis būtinai reikia pasikalbė
ti,—tarė Jonas.

Natalija visa nubalo. /
—Ar jūs ką tokio sužinojote?—klausė ji.
Lomovas tylomis parodė į berniuką.
—Gal būti mes galėtfmLabu pasivaikščio

ti nedaug? ‘
—Natalija suprato, kad negalima kalbėti 

prie vaiko, apsirengė ir išėjo. Kurį laiką 
abu tylomis ėjo. Kiseleva drebėjo visu kū
nu, slėpė rankas ir niekaip negalėjo sušil
ti. Ką nori jai pasakyti tas nepažįstamas 
žmogus? Tur būti ką nors apie Dimitrių?

—Aš klausau jūs.
—Ar matote, tai... Atvažiavo vienas 

žmogus... Jis jus pažįsta ir nori pasima
tyti. . Ar.jūs galite eiti ir pasimatyti?

Natalija nepasitikinčiai pažiūrėjo ant Jo
no. Kas per žmogus? Kur jis veda? Ar 
tik neparengti koki tai spąstai? Tiesa, 
sankeleivio veidas malonus, bet ji jį tik an-, 
tru kartu mato ir net nežino jo vardo. Pir
mu kartu jai atnešė pinigų, pasakė, kad 
nuo Dimitrio draugų. Ji net nepaklausė jo 
tada, kaip jis sužinojo jos antrašą. Jonas 
Aleksandrovič pažiūrėjo jai į veidą.

—Jūs, Natalija Fiodorovna, neabejokite, 
būkite rami.

—Gerai, aš jums tikiu. Einame!
Savo name Lomovas pagelbėjo Natalijai 

nusirengti, privedė prie Murygino kamba
rio ir atidarė duris.

—Štai čion įeikite.
Natalija su suspausta kodėl tai širdžia 

peržengė slenkstį. Prieš ją atsistojo gerai 
išsiskutęs vyras ir ištiesė rankas. // 
. —Natalija! f

—Dimitriau! /
Tvirtai apsikabino jį savo rankomis, pri

lipo visu kūnu, verkia ir juokiasi.
—Dimitriau! Dimitriau, mylimasis ma

no!...
Dimitrius pasodino žmoną ant sofos. Ma

loniai glamonėjo jos plaukus. Žiūrėjo į 
nubalusį veidą. Kokia sukūdus!

Jos didelės akys įkritusios, rodosi dar 
didesnėmis, veidas atspindi pergyventus 
vargus. / 7

—Vargšė, Natalija, prisikamavai tu 
daug! '. /H

—Aš nieko, nieko,—neatitraukdama akių 
žiūrėjo ant jo,—Gyvas! Tu gyvas!.. /

—Nu, papasakok, kaip jūs gyvenote be 
manęs? Kaip Miša? y

Natalija ilgai pasakojo apie pergyventą 
laiką...

(Daugiau biri)

OHIO VALST. DARBININKU 
ORGANIZACIJŲ ATYDA1!
J. V. Komunistų Partijos 

Ohio distriktas šaukia visų 
darbininkiškų o r g a n i z acijų 
konferenciją suorganizavimui 
bendros revoliucinės kovos 
prieš linčiavimą negrų darbi
ninkų, prieš kriminalį sindika- 
listinį įstatymą, prieš visokią 
diskriminaciją darbininkų at
eivių ir prieš deportaciją. Ši
ta konferencija įvyks 7 d. rug
sėjo, sekmadienį, 10-tą vai. ry
te, J.O.O.F. Temple, 198 S. 
High St., Colūmbus, Ohio.

Visos lietuvių darbininkų 
organizacijos privalėtų pasi
stengti pasiųsti savo atstovus į

l konferenciją ir prisidėti

protokolą taisyti. Bet suorga
nizuotos davatkos neleidžia 
nei; prasižioti, rėkia visa gerk
le, kad komunistai nori milio- 
ną dolerių į ftfaskvą nuvežti..

Kilus dideliam lermui, neat
leistiną klaidą padarė pirmi
ninkas ir finansų sekretorius. 
Kuomet davatkos pradėjo 
šaukti, kad pirmininką ir fi
nansų sekretorių reikia išmes
ti, tai tuojaus jie patys parei
škė, kad rezignuoja. Nepai
sant kaip jie aiškintųsi, tokia 
klaida neatleistina. Jie turė
jo tą visą kačių koncertą su-, 
tvarkyti, o ne pabėgti iš savo šią

Naverauskas prie bendros kovos su visų kitų 
tautų darbininkais, nes tiktai 
bendrai kovodami tegalime at
silaikyti prieš darbininkų ben
drą priešą-kapitalizmą ir šėls
tančią reakciją.

Komunistų Partijos 
valst.

pa- 
re- 
at- 
re- 
už 
už

vietų. V. T.
duoda įnešimą, kad išmesti K. 
Joneliūną iš korespondento 
vietos, nes .jis neteisingai'daly
kus aprašąs. Kas tai daro 
stabą, kd Joneliūnas turi 
zignuoti. Bet Joneliūnas 
sako, kad nemato reikalo 
zignuoti." Tuomet balsuoja 
išmetimą. Septyni balsai
išmetimą ir astuoni prieš. Pir
mininkas neskaito balsų ir lei
džią, balsuoti naują korespon- 

/jdentąir kitus kuopos viršinin-
Ir mūsų progresyviai bal- 

l, vieni rašo uolius, kiti 
kitus dalykus.

Daugelis draugų įgązdinti, 
kad už sulaikymą mokesčių 
jie bus išbraukti iš Susivieniji
mo. Tai nereikia bijoti, nes 
už tai neišbrauks. Bet pro
gresyviai stoja už naują susi
vienijimą. Vienas vietos kuo
pos seniausių narių—J. A. Į)o- 
minikaitis, pareiškė, kad ge
riau eiti su tais, kurie visiems 
nariams teikia laisvę ir lygias 
teises, negu pasilikti su tais, 
kurie dirbą del savo reikalų ir 
kitus narius laiko vietoj kel
mų. . ,/ ■ (

Kaip ten nebūtų, bet čia so- 
cialfašistams nesimato ateities. 
Jie pasilikę labai greitai nusi
gyvens, nes tuojauš pradės 
tarpe savęs ėstis.

S. L. A. Narys.

BALTIMORE, MD

Ohio 
distrikto organizatorius 

Benjamin.

LINDEN, N. J.
• Amerikos Lietuvių Piliečių 

Kliubas savo susirinkime buvo 
pakėlęs klausimą ir apie šios 
šalies persekiojimą darbinin
kų. Pasirodžius, kad dabar 
daug yra suareštuotų darbinin
kų ir kad tų suareštuotų dar
bininkų bylas veda Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas, 
iš Kliubo iždo paskirta $5 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui.

Nuo red.—Pinigai $5 gauti 
per drg. J. Kardauską ir pa
siųsti į Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą.

----------—f--------
Londonas.—Tekstilmė in

dustrija Britanijoj nedaro 
progreso. Didžiausias teks
tilės fabrikas pereitais še- 
šeriais mėnesiais neuždirbo 
nė vieno cento.

PHILADELPHIA, PA.

Vajus ir
Piknikas

Pora savaičių atgal čia mo- i
teriškų drabužių/unijos lydė-j SUKATOJ, 23 RUGPJŪČIO
riai pardavė darbininkus darb
daviams. Jie buvo išvedę dar
bininkus iš šešiolikos dirbtu-7 i 1vių i streikąA Streikavo apie Rengįa
500 darbininkų; patys kont- 
raktoriai sustabdė darbą ir 
liepe darbininkams streikuoti. 
Streikas buvo paskelbtas 5 d. j 
rugpjūčio, 10-tą vai. ryte. Ka-1 
pitalis,tlniai laikraščiai labai | 
daug rašė apie tą streiką ir ly
derių paveikslus talpino. Del 
svieto akių buvo padaryta ir 
keletas areštų.

. Išstreikavo keturias dienas,, _ . -y • • • v . . .
.lyderiai įsakė darbininkams I ?e,s’. P10n,en« za,sla1’

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 11-tos kuopos susirinki

mas bus • nedėlioj, 24 rugpjūčio, Lie
tuvių svetainėj, 29 Endicott St., 10 
vai. ryte. Visi nariai ateikit, bus 
nominacijos centro valdybos. Taipgi 
yra parėjus nauja knyga “Vytautas 
Mažasis.” Kurie dar neužsimokėjote, 

dar galite užsimokėti. ,
Sekr. J. K. K.

(199-200)

INKERMAN, PA.
Lietuvių Pašelpos Draugija rengia 

tarptautinį pikniką, kuris įvyks ne
dėlioj, 24 d. Rugpjūčio (August), 
Valley View Varke, Inkerman, Pa. 
Programos išpildyme dalyvaus Aldo
na Peters, dainininkė; šokikės—Ona 
ir Milda Kimeliūtė ir daugiau. Taip
gi bus kalbėtojų anglų, lietuvių, fi
nų ir kitų tautų.

Kelrodis: įteikia paimti Laurel 
Line ir išlipti ant Inkerman stoties.

Visus ’kviečia Komitetas.
(198-200)

tai NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ, N U L ICDI- 
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PASi

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ i
162 Broadway

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

HUDSON, MASS.HUDSON, MASS.

MILŽINIŠKAS METINIS

RENGIA HUDSONO AIDO CHORAS

NEDĖLIOJĘ

24 d. Rugpjučio-Aug., 1930
Vose’s Pond

MAYNARD, MASS.

Pradžia 10-tą vai. ryte. Programa kaip 5 vai. po pietum
Pikniko vieta gražiausia visoj apielinkėj. Svetainė 

didžiulė šokimui. Ežerėlis ant vietos maudytis. Kam
bariai pasidėt drapanom. Kurie mylite maudytis, pasi
imkit siūtus.

So. Bostono, 
« chorai

DIDELĖ PROGRAMA
Norwoodo, Montello, Lawrpnco ir 
dainuos. Taipgi sportiški žaislai.

KELRODIS: Privažiavę Maynardą, paimkit Maynard 
Rd., davažiuokit iki vietai, arba kurie važiuosit pro 
Wayland, Sudbury, paimkit Lake Boon-Rd.; privažiavę 
Maynard Rd., sukitės į Maynard Road.

JERSEY CITY, N. J.
LINKSMAS DVIEJŲ DRAUGIJŲ

RENGIA BENDRAI LAISVĖS IR ŠV. JURGIO DRAUGIJOS

Nedėlioj, 24 d. Rugpjūčio (Aug.), 1930
FLORAL PARK, NORTH BERGEN, N. J.

Pradžia 1-mą Valandą po Pietų
Gerbiama vietos ir apielinkės lietuvių visuomene! Jau antras iš 

eilės įvyksta bendras dviejų pašelpinių organizacijų piknikas. Perei
tais metais mūsų bendrame piknike dalyvavo arti septynių šimtų sve
čių. Šiais metais tikimės turėti tūkstantinę minią publikos._ šiais 
metais parkas daug puikesnis ir svetainė šokiams parankesnė. Tad 
kvečiąme kaip senus, taip ir jaunimą, kas tik mėgsta šokius, skait
lingai pribūti į pikniką. Muzikantai geri—Smiling Jimmy McMahon; 
grieš kaip lietuviškus, taip ir angliškus šokius.
ĮŽANGA 50 CENTŲ Kvečia RENGĖJAI.
KELRODIS: Nuo Journal Square paimkit Hudson Blvd, busą arba 
Summit gatvekarj ir išlipkite ant Angeline St.

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

PARAŠĖ R. MIZARA

Išleido Dienraštis “Laisve”

“AR STEBUKLAI PAGYDO?

August, 1930
SCOLDALE ROAD 
LANSDOWNE, PA.

Komunistų Partijos;
Pennsylvanijos Valstijos 

Rinkimų Kampanijos
Komitetas

PROGRAMA // >
Nacionaliai ir lokaliniai kal

bėtojai, Hedgerow Playėrs per
statymas, darbininkų chorai ir 
solistai, “soccer game,” loš vo- 

i kiečių ir italų darbininkų gru-

jau grįžti darban, nes streikas 
esąs užbaigtas. Pirmiausiai 
darbininkams .įvedė taip vadi
namą “čekof” sistemą. Kiek
vienas darbininkas, grįždamas 
darban, pirmiausiai turi užsi
mokėti po $5.00 assesmentų. 
Apart to, dirbdami darbinin
kai turės mokėti 10 nuošimtį 
į unijos iždsf tol, kol padengs 
unijos lyderi^ padarytas išlai
das laike Sveiko, o tų išlai
dų padaryta net $21,000. Mat, 
unijos lyderiai ne kokie pap
rasti darbininkai. Jie su darb
daviais vedė derybas ir laikė 
visokias konferencijas viename 
geriausių viešbučių Lord Hot
el. Juk tokie ponai, kaip gar- 
mentiečių unijos lyderiai, ne
gali kokioj nors svetainėj mi
tinguoti, turi eiti į gerinusius 
yiėšbučius, kad apsisaugojus 
nuo paprastų. darbininkų, kad 
jie neišgirstų, kaip,’Jyįęriai 
parduoda darbdaviams darbi
ninkų reikalus.

Pagalinus, dabar jau nariai 
ir duokles mokės didesnes — 
po 50 centų į savaitę. Bet 
kaip bus su darbininkų algo
mis ir kiek darbininkai už-

šokiai ir plaukimas..
KELRODIS: Važiuokite Market St. 

eleveiteriu ar karais iki 69th St. Ter
minal. Ten imkite Sharon Hill karą 
ir išlipkite ant Clifton Heights Sta
tion.

BOSAIS: Imkite 63rd ir Baltimore 
Ave. busą ir išlipkite ant Burmount 
Bridge.

SCOTDALE ROAD

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

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

bus nedėlioj, 24 rugpjūčio, 8th St. 
ir Fairmount Ave. Pradžia 10-tą 
vai. ryte. ..Visi nariai ateikit ii’ nau
jų narių atsiveskit, nes komisija 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 spvąžiuos 
daug svečių iš tolimų miestų, todėl ir 
kitos organizacijos susirinkimus šau
kia kelias dienas pirmiau, kad tik ta 
diena būt liuosa, kad’ tik būt galima 
dasigauti prie Laurel Springs, N. J., 
kur bus daug pažįstamų ir draugų,1 
gera programa ir šauni muzika.

Komisija.
(197-199)

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

Knygelėj “Ar Stebuklai Pagydo?” taip jau surink
ta visa eilė faktų, kaip Sovietų vyriausybė prikėlė iš 
grabų šventuosius ir stebuklinguosius, kurių lavonai 
Tniekad nekirmijo ir nepuvo.” žodžiu tąriant, ši 

/knygelė tai neįkainuojamas kiekvienam darbininkui 
įrankis kovai prieš tamsą.

64 Puslapių, Kaina 15 centų

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

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų. \_

LAISVĖ
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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PLAUKIOJIMAS džiausią kvailystė palystpo 
vandeniu ir kvėpuot, vienok 
žmonės per nemoksią ir ne- 
pripratimą taip mėgina 
kveptelt ir į kelias minutes 
būna negyvi.

Nemokantis plaukt nusi- Skaityk

No.

S

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, » Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užražykite:

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

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

“SVEIKATOS KULTŪRĄ”

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

Tel.: Midwood 6261

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonCMt 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

-Vardais_ __________________________________ ___________________ —

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

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

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampai Clermont Atom) 
MASPETH, L. N. Y. / 
Telephone, Juniper 9796

I
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instituto kasierius Čyževs- čius. Abu kaltinami prieš- 
kis ir pirmininkas Staškevi- valstybiniame darbe.

RatoVis, V. Tabaryskis ir 
K. Radzevičius. Visi kalti
nami prieš-valstybiniame 
veikime.

Taipgi suareštuotas balt- 
gudžių mokslo ir kultūros

VIETOS ŽINIOSH)Šituo bedarbės metu šim
tai tūkstančių žmonių kas
dieną randasi pajūryj. Dar 
tik vidurys vasaros, o jau 
apie septyniasdešimts žmo- gąsta, susinervuoja ir ne- 
nių prigėrė tik New Yorko!junta, kaip truktelėja van- 
pajūriuose. ! denio į plaučius, o jau tada

Veikiausiai bus ne pro šalį j sudiev, pasauli, jis grumiasi 
šiek tiek pakalbėt apie plau- betvarkiai su vandeniu ir 

Mes vi- grimsta, teisingiau sakant, 
del savo pats save murdo į dugną, 

gero bei gyvasties apsaugo-! Todelei reikia negiliam 
jimo, tad kodėl tylėt šituo! vandenyj išmokt kvėpavimą 
klafeimu? Gal kokis plau- kontroliuot. Geriausia pra- 
kvnio specialistas geriau džia, tai vis pasinert galva 
mus pamokytų ir patartų, po vandeniu ir žiūrėt, kaip 
bet mes iki šiol tokių pamo- ilgai ten galėsi išbūti.
kų neregėjom mūsų spau- pirmų tokių bandymų būna 
doje. į labai negerai, ausyse ūžia,

I nosis, akis peršti ir žmogus 
tarytum ęvaigsti, vienok ši- 

sakoma ^as v^sas išnyksta po kelių 
dešimčių tokių bandymų, 
pripranta.

tail Kuomet mes. išmokstame 
žinot, kad turime plaučius 
ir po vandeniu kvėpuot ne
galime, tai dabar* jau turi
me surast, ant kiek mes! 
esame vandenyj sunkūs: su- įima išleisti kylantis publikos 
laikykim kvapą, sutraukim nepasitikėjimas dviem didžio- 
kojas, ištieskim rankas ir sioms apmirusioms partijoms 
pasileiskim plūduriuot antį (repūblikony ir demokratų).” 

i,. Jei paeilęlk, !>.-■,Si SS
sineit, tai mintyse tuiekim įminga tam, kad raminti darbi- 
tik tą, kad nekvėpuot, giininkus ir bedarbius, kurie kas- 
kaip tik galva, nosis iškyla’kart plačiau ir smarkiau bruz-

Kam Buržuazija Panaudoja “po agento™ prieš kovingą
. . .. „ J J bedarbių ir darbininkų judejl-

kimą. ir skendimą, 
sako mokinamos

kynio specialistas

žmogus Neskęsta .
Paprastai yra 

nuskendo. Reikėtų sakyt 
prigėrė. Žmogus juk ne
skęsta, ypatingai jūrų, 1 
yra sūriam, vandenyj.

Bežiūrint j nemokančius 
plaukti net alsu ir gaila da
rosi, kaip jie muša ranko
mis ir spardo kojomis tą 
nekaltą vandenėlį, kol galų 
gale pailsta ir užkeikę eina 
aift> smėlio “plaukti”. Tik

Po

"Socialistų” Partiją
Jog kapitalistai naudojasi 

P‘socialistais” delei darbinin
kų prigaudinėjimo, tą faktą 
aiškiais žodžiais pripažįsta R. 
W. Howard, redaktorius bur
žuazinio dienraščio New York 
Telegramo. Vienas iš to laik
raščio štabo, ‘Heywood Broun, 
kasdieninis .rašytojas “gabių” 
nesąmonių, du mėnesiai atgal 
įstojęs į “Socialistų” Partiją, 
taipo pat kandidatuoja į Jung
tinių Valstijų kongresą ant 
“socialistų” tikieto.

Patsai kapitalistinio didla- 
pio Telegramo redaktorius ra
šo, kad jo laikraštis yra nūsi- 
statęs prieš marksinį socializ
mą, bet jis nebijo “nušlipuoto

mą, kuriam vadovauja Ameri
kos Komunistų Partija ir Dar
bo Unijų Vienybės Lyga. Tie 
“socialistų” patarnavimai ka
pitalizmui darosi kaskart vis 
reikalingesni, kuomet bedarbė 
vis-dar nuolatiniai auga; kuo
met sulig paties Amerikos dar
bo ministerio pranešimo, vien 
tik liepos mėnesį šiemet be
darbių skaičius padidėjo 5 pro
centais, o bendri darbininkų 
uždarbiai tą mėnesį sumažėjo 
10 procentų.

Išteisintas dar Vienas 
Politikierius Grafteris

Demokratų Tammany

Goodyear Kulnys
Naujoviniam Žmogui
Parankumas “SVEIKATOS KULTŪRA” yra 

tik vienintelis žurnalas, kuris pa
sako, kaip natūraliu būdu apsisau
goti nuo ligų ir kaip atgauti pra
rastą sveikatą ir palaikyti čielybėje 
ant toliaus. Kokis tinkamesnis yra 
valgyti maistas, kad nekenktų svei
katai.

“S. K.” metams $1.25, pusei me
tų 75c.; užsienyj metams $2.00. 
Pavienio numerio kaina 25 centai. 
Adresuokite:

Pramonė, kuri daug prisideda prie 
vieno didelio Amerikos miešto gero
vės ir kuri pagarsėjo kaipo vadas 
progreso Visame civilizuotame pa
saulyje, yra Goodyear Tire and Rub
ber Kompanija, Akron, Ohio, Jšdir- 
bėja Goodyear Wirigfoot Kulnių.

Goodyear ne tiktai patiekia žmo
gui reikalingus produktus, bet užsi- ■ 
ima ir moksliniais tyrinėjimais delei 
naujų išradimų.

Pernai metais Goodyear pagamino 
antra tiek daugiau guminių kulnių 
čeverykams, nekaip bile kuri kita 
kompanijų. Dabartiniu laiku Good
year stato baliūninj orlaivi ZRS-4, 
tokį didelį ir galingą, kad Vokiečių 
Graf Zeppelin atrodys prieš jį kaip 
nykštukas. Kas tik paliečia gumos 
dalykus, visa tai Goodyear- kompani
ja moksliniai ištyrinėja. Todėl ir ( 
Goodyear Wingfoot Kulnys yra 
nuolatiniai tiriami ir gerinami; 
kiekvienas nusiskundimas arba nu
rodymas reikalingo pagerinimo, vis 
tiek iš kurios dalies pasaulio jis 
ateitų, yra imama domėn ir ištiria- 

•ma,—o Goodyear parduoda daugybę 
savo guminių kulnių ir užsieniuose.' 
Ir Goodyear yra pasiruošus įrodyti 
kiekvienam ir bile laiku, kad josios 

. 'gaminami kulnys yra sulig naujau- 
nupil'kta teisėjo I siu, galutinu mokslo žodžiu.

Vienas viršininkas Goodyear kom- 

nės labiausia reikalauja liuosumo ir 
fizinių patogumų. Nereikia nei sa
kyti, kad patogus vaikščiojimas yra 
vienas būtinas iš tokių patogumų. 
Todėl Goodyear Wingfoot Kulnys ir 
jų išvystymas sudarys labai svarbią i 
dalį mūsų programos sekantiems 
mėnesiams. šioj gadynėj žmogus 
mėgsta lengvai gyventi, o lengvas, 
vaikščiojimas yra vienas labai svar- j 
bus dalykas; ir mes tikime, jog tin
kamai pagaminti guminiai kulnys 
tikrai ir daug prisideda prie pa
siekimo to tikslo.”

Hali
(bei į šilką panašaus) socializ-įvadas Martin Healy, namų ir 

kurį atstova'uja Norman i dirbtuvių komisionierius padė
jėjas, tapo išteisintas New 
Yorko teisme, nors Jungtinių

mo, 
Thomas ir Heywood Broun;” 
ir sako, kad “jų socializmas 
yra tiktai iš vardo; ir tokį so-“įValstijų grand džiūrė jį'-buvo 
cializmą galima esą priimti; 
toks socializmas turi Tikros 
svarbos, nes per jį, kaip ko
kią garo išleidimui skylę, ga-

įkaitinus, kaipo tarpininką po- , 
litikieriams, perkantiems vie
tas miesto' valdžioje. Per jo 
rankas perėję bent $10,000, į 
kuriais buvo 
vięta Ewaldui, prigavingu Šerų j

ii • • m įpainios savo pareiškime sako: Zmo-mekleriui. Teisme prie Jung-! - - - ■ - ...............
tinių Valstijų distrikto proku
roro Tuttle tas Tammany Hall 
vadas neatsakinėjo į papras
čiausius klausimus, pareikšda
mas, jog atsakymas galėtų jį 
inkriminuoti arba jo garbę su
gadinti. O “demokratinis” 
New Yorko vietinis teismas vis 
tiek pripažino tą gaivalą “ne
kaltu.” Tačiaus, jis jaučiasi, 
kaip katinas pieną paliejęs; ir 
bijodamas, kad viršun neiškil- i p 

' "' 1 ’ ” ‘ . Heap ‘
kad sulaikyt kūną darbininkams. “Socialistų” į pasiskubino dabar tuojaus at 

" Partija tarnauja kapitalistams, įsistatydinti iš miesto valdžios

nai pasinaudoja jūrų pa
kraščiu, nes jie nuplaukia 
toliau, kur vanduo tyras ir 
bangos ne sienos i 
kaip kad pakraštyj krinta, 
bet išsilanksto nuolaidžiai 
supdamos švelniai kaip mo
tina kūdikį, mūsų gerąjį 
plaukiką.

Kaip Mokintis Plaukti
Viršuj jau minėta, , . „ ,, - .

žmogus neskęsta, gi persiti-iyra pradžia tikro naturalio Į M6131108.
krinimui namėeinkite. isi-i plaukimo. Paskui reikia . v_o ,

pL¥. Ners. M3cDoo31do Vmdzii '

statumu ant vandenio, greitai išleis- da prieš išnaudotojus ir jų 
kim kvapa ir truktelkim ji .d®!nok,\ai'in1^ .. Yald?‘a' ,So" 

olaidžiai Plauęius tyro oro ir taip to- !ž,<rftnkis šillo iaiku.- 'žuazijai -įrankis šiuo laiku, 
liau. Šitaip bebandant ran-,ypag prieš socialę apdraudą 
kos pat savaime it žuvies I bedarbiams, Rusenusiems ir ki-
pelekai pradeda lėtai vartė- tiems nepajėgiantiems dirbti i tų kiti jo darbeliai p.

I liotis, ]
! nuo perdaug pasvirimo į tą 

jog ’ ar kitą pusę, o tas .jau ir

krinimui pamėginkite, įsi- j plaukimo. Paskui 
bi^it Į jūras iki kaklo, tu- > nusižiūrčt i gerus plaukikus 
Kįikit savo draugus aplinkui, i ir daryt, kaip jie daro. 
ir„ei K. S. Lietuvaitė. |iFad, blogame atvčjyj jip jus.

kojas surieskit ir meginkit 
nuskęsti. A t rasit, kad jo
kiu būdu nuskęsti negali. 
Jeigu kas iš viršaus ir pa
stumtų jus gilyn, tai kai; 
matai vanduo ir vėl išmes į 
jus į viršų. Tik susimilda»-Į 
mi nekvėpuokit po vande- į 
niu. Čia tai ir yra visas1 
plaukimo ar nuskendimo se-1 
kretas. Jūrų giltinė ne jū
rose, bet mūsų plaučiuose.

Pradedant mokintis plaukt 
svarba yra ne mataškavime

frankų ir kojų, bet plaučių,'sirgo proto liga.

Francijos Kalėjimuose
Yra Tikroji Pekla

BORDEAUX.— Francijos 
kalėjimų politiniai darbinin
kų kaliniai nerymastauja. 
Olerone, pav., 20 kalinių ap
skelbė badavimo streiką, 
atsiminti, kad šitie 20 kali
niu nusmerkti 47 metam ka
lėti. Vienas iš jų, delei blo
gų sąlygų kalėjime, jau su-

tyvėpavimo kontroliavime. 
Reikia negilioj vietoj prak
tikuotis ir išmokt valdyt sa
vo plačius, išmokt žinot, įku visi “blaivybės vykinto- 
kada mes kvapą iš plaučių i jai”, kurie važinės automo- 
išleidžiam ir kada įtrau-! biliais, ant jų turės išsika- 
kiam. Tatai rodos menk-ibinti speciališkus ženkle- 
niekis, o vien tik del to žmo-'lius; liudijančius, jog jie yra 
nes prigeria. Rodos yra di-1 valdžios agentai.

Washington.— Greitu lai-

SMAGUS PIKNIKAS
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: RENGIA A.L.D.L.D. 8-ta KUOPA, CAMBRIDGE, MASS. 

{Nedėtoj, 24 Rugpjūčio (Augusi), 1930 
^/Prasidės 11-tą Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlumui Vakaro

ATSIBUS ANT

LAKE SHORE PARK
North Easton, Mass., ant pat ežero kranto

Bus visokių žaislų, kaip tai plaukikų lenktynės, vaikų £ 
| bėgimo lenktynės ir t. t. Bus ir muzikantų, glėsite šokti 
į ant pievos, o jau skanių užkandžių ir gėrimų bus užtek- £ 
2 tinai.

Busas išeis iš Cambridge nuo kampo Moore ir, Wash- £ 
i ington Sts. Norinti važiuoti busti, užsiregistruokite išauk- < 
I sto pas kuopos narius. >

8
KELRODIS: Važiuokite iki Stoughtono, o iš ten pairrikite Tau n t on o s 

kelią ir važiuokite iki antrų kapinių. Privažiavus kapines, pasukite | 
po dešinei, o nuo ten bus ženklai. P

s

£

y

SKELBIMAS: * j

Šiuomi pranešu visuomenei, 
jjogei buvusis Restaurantas po 
i numeriu 802 Washington St.,! 
j Rugpjūčio (August) 4 d. likos Į 
j perkraustytas po numeriu 783 , 
i Washington St., New York, į

“SVEIKATOS KULTŪRA”
, 6 Scholes Street,.Brooklyn, 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:

ALBANY, N.” Yi— Vals- _________ _
tijos industrijos komisionie- įjanti bedarbė ir darbininkų 
re, Pranė Perkins, pareiškė, 'skurdas ruošia medžiagą to- 
kad šiemet laike liepos mė-' rgm pulti darbiečius ir 
nėšio, , visoj N. Y. valstijoj politiką. ‘ 
įvyko 164 industrinių nelai- MacDonaldas, 
mių. Tai 52-viem nelaimėm premjero vietą, pasakė, kad 
mažiau, negu pereitų metų jis rūpinsis bedarbių 
tuo pačiu jnėnesiu. Iš to čiaus sumažinimu,

LONDONAS.— Vis astre-

ju
Reikia žinoti, kad

, užimdamas

skai-
_ .___  _________ 7 jo val-

Perkinsiūtė_ mano, kad ne- stengsis duoti bedar- 
laimės mažėja. Bet jinai pa- biams darbd. Bet juo tolyn, 

- . ... -•* tuo bedarbių vis daugiau at-
■ siranda. MacDonaldas savo

Gaminame visokios- rūšies 
skaniausius valgius ir duodam 
geriausi ir mandagiausi pa
tarnavimą kaip aplinkiniams, 
taip ir iš toliau atvykusiem- 
svečiams. 1__________  ___
ras nuo 4-rių .vai. iš ryto iki 
8:30 valandos vakare, 
kviečiam visus!

—Savininkai—
POVILAS SAMULĖNAS 

ir
VINCENTA RIBOKIENĖ

IVllclU cit vy n Ubieuia į 
Restaurantas atda-I

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

J. ir O. VAIGINIS

& 
f*

MALONŪS RŪKYT
miršta vieną dalyką, 
pereitais metais liepos mė-

m

nesį daug daugiau darbiniu- į)ažaflo nesilaiko. Todėl fo
kų dirbo, negu šiemet. !r§s (konservatyviai) dabar 

------ (bandys del to pulti darbie- 
čių valdžią parlamente ir per 
spaudą. Jie sakys darbinin
kams: “pastatykit mus val
džioj, tai mes išnaikinsim 
bedarbę.” Aišku, jie duos 
tą patį, ką MacDonaldas.

Komunistų Partija ata
kuoja tiek tores, tiek socia
listus, nes abieji jie ne be
darbiais rūpinasi, ale kapi-

kų dirbo, negu šiemet.

Juodveidžiai Kyla po
Visą Platy Pasaulį

LONDObiAS.— Žiniomis, 
gautomis iš Maskvos, juod
veidžiai visur bruzda ir ko
voja už laisvę.' Tarpe , jų 
smarkiai darbuojasi komu-.^x^^ x^xxx^x, 
nistai ir Raudonųjų Unijų 'talistų klasės ir imperijos 
Internacionalas. Pastaruoju | palaikymu, 
laiku juodveidžiai itin gy-1 
vai veikia Afrikoje ir Vaka
rų Indi jose, kurie yra pa
vergti ir plėšiami britų, 
francūzų ir belgų imperia
listu, v

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

■
HAARLEM OIL

Sušaudė Tris Didelius 
Banditus Ukrainoj -......... , , -r, ■ „ -......... '.... - -

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

ARTEMOVSK, Ukraina.- 
Čionai tapo sušaudyti trys- 
plėšikai—banditai, čepulnoj, 

! Jakovlev, ir Ivanicki. Jie 
e J puolė kaimus ir plėšė gy-Salies Visoj Istorijoj | ventojus, daugelį žmonių iš- 

. J J žudydami.

“Juodžiausia Žiema”

! CHAUfAUQŪA, N. Y.— 
, Kalbėdamas čionai apie Bri
tanijos reikalus, parlamen
to narys George Dalias pa

reiškė, kati sekama žiema 
Britanijai bus pavojingiau
sia, nes bedarbe labai didelė 
i ir darbininkų įhilionai pri
slėgti sunkaus skurdo. Esą, 
sekama žiema bus juodžiau
sia visoj Britanijos Istori-
• ♦JOJ.

Vilniuje J. Pilsudskio
Teroras Vis Siaučia

Iš Vilniaus pranešama, 
kad ten socialisto Pilsudskio 
baltasis teroras siaučia visu 
smarkumu. Nesenai sua
reštuota trys Vilniaus uni
versiteto studentai: Stepas

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

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

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

ne tik Brooklyne,

(Sbalzamuoja Ir laidoja numtrv«fo« ant 
viioklų kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo Ir už teiną kainą, nuliūdinto 
Valandoje fiaukitėb £>a« piane. Pa» mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kUo- 
uėrinu«lo«6 vieloao ir už žemą kuiną.

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Miestas

Street or Arenu!

State
Įf

V
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PAJIEŠKAU dėdes Dom. Juozevi- 
čiaus, paeina iš Kupiškio valsčiaus, 

Paketurių kaimo. Gyvena Amerikoj 
apie 25 metai. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote, malonėkit pranešti. 
Mar. Lauciūte-Kavoliūniene, 2471 St. 
Zotigue St., Montreal Canada.

(198-199)

PARSIDUODA restoranas, biznis 
įdirbtas per 25 metus. Parsiduo

da nebrangiai, nes savininkas važiuo
ja Lietuvon. Kreipkitės po No. 
281—10th Avė., tarpe 26 ir 27th Sts., 
New York, N. Y.

(198-200)

KUNDROTO APTIEKA

na .

Puslapis Šeštas Penktadien., Rugp. 22, 1^(0

»■

VIETOS ŽINIOS
fl

Komunistų Internacionalas 
pripažįsta didelę svarbą to
kiems mitingams prie fabrikų 
vartų.

Unijinio Uždarbio Kaliniam Tarpt. Darb. Apsigynimas . Darbininkų Sporto 
Sąjungos Reikalais

Sekmadienį, rugpjūčio 24 d., 
lytinis ' distriktas Amerikos 
Darbininkų Sporto Sąjungos 
turės varžytines už čampiona- 
tą tokiuose sportuose, kaip bė
gimas, augštas šokimas ir kt., 
Pelham Bay. Darbininkas 
Joe Halmas stengsis atlaikyti 
savo čampionatą, kurį buvo 
pernai laimėjęs.

Rugsėjo 15 d. Darbininkų 
Sporto Sąjunga atidarys spor- 
tų lavinimo mokyklą Kinder- 
land kempėje; lavinimas bus 
penkias 'savaites; ypatingai 
bus miklinama darbininkai ap
sigynimui nuo užpuolikų, no
rinčių 'išdraskyti mūsų mitin
gus, demonstracijas ir t.,,t. Dar. 
Sportų Sąjunga šaukia visas 
darbo unijas siųsti studentus į 
įtuos mankštinimosi kursus Kin- 
derlande.

Prisirengimui prie visos ša
lies Darbininkų Sporto Sąjun
gos ateinančio metinio suvažia
vimo, rytinis šios organizacijos 
distriktas turės konferenciją 
rugsėjo 14 d. Joje dalyvaus 
ir atstovai nuo Darbo Unijų 
Vienybės Lygos ir nuo jai pri
klausančių unijų. Unijos, dar
bininkų kliubai, pašelpinės ir 
kitos 
ei jos

Reikalauja T.D. Apsigynimas Ir Jo Išvažiavimas
Kada ex-kalinys Harry Rup- Tarptautinis Darbininkų Ap- 

paskelbė spaudoje per'sigynimas susideda iš klasiniai 
Tarptautinio Darbininkų Apsi-(susipratusių darbininkų. T.D. 
gynimo sekretorių, J. Louis (A. vyriausias tikslas yra kovoti 
Engdahlį, kokį šmugelį varinė-' už paliuosavimą politinių ka- 
ja Welfare Salos kalėjimo vir-(linių, kurie yra pūdomi kalė
dininkai, kaip jie spaudžia pa- jimuose bei teisiami, 
prastus kalinius darbininkus ir Į 
kaip gubernatoriškai užlaiko j 
miliomi dolerių vagis, tokius! 
kaip Connolly,—tai valstijos' 
kalėjimi; komisionierius Wal
ter N. Thayer pasižadėjo iš-l

, tirti, kas dedasi tame ir kituo
se kalėjimuose. Bet prižado sekamadienį. 
jis neišpildė; o Welfare kalė-[ užkandžių, 
jime būklė paprastiems kali
niams liko dar labiau pasun
kinta. Draugas R. Minor,

Tame darbe T. D. Apsigyni
mas reikalauja plačiosios dar
bo žmonių masės moralės ir 
material ės paramos.

Lietuvių sekcijos T.D.A. 17 
kuopa rengia puikų išvažiavi
mą į Forest Parką 'ateinantį

Isva/iavime bus 
gėrimų ir puiki 

programa. Programa susidės 
iš prakalbų, dainų ir muzikos. 
Muzikalų dalį programos iš-

trims metams įkalintas už ko- pildys Lyros Choras, vadovau- 
VO 6 d. demonstraciją, tapo j jamas drg. iRetikevičiutės, 
perkeltas į dar aršesni RikkersĮ 
Salos kalėjimą.

Turėdamas tatai mintyje, 
drg. Engdahl, centrąlinis sek
retorius Tarp. Darbininkų Ap
sigynimo paskelbia, vardu sa
vo organizacijos, tokius reika
lavimus delei kaliniu:

Visiems dirbantiems kali
niams turi būt mokama, toks 
uždarbis, kaip unijiniam tokio 
darbo darbininkui; politiniams 
kaliniams turi būt duota y pa- Yorke būk tai tyrinėja pabran- 
tingų palengvinimų susirašinė-j ginimą pieno ir kitų valgių, 
J »-» v n-T -• f-) - — -v — j—, — - — — - Į — — w — — -£ — — - — — — — - —» J— —- — — — — —- — — — — —
zacijomis, literatūros gavime, i biznieriai, naudodamiesi tuom, 
lankytojų prileidime prie poli- kad tūlose vakarinėse ir pieti- junga stengiasi įvairių tautų 
tinių kalinių, ir t. t. mėse valstijose karščiai nude- darbininkų sportininkus bei

Be to, kaliniai turi organi-lgino laukus, daržus ir pievas, sporto mėgėjus surišti į vieną 
zuotis į kalėjimo komitetus,! Pasirodo, kad trustai samdė i bendrą 
kuriuos turi, pripažinti vyriau-i net savo mušeikas, kurie tero- kiant į ją tai po*1 pat ir neor- 
sybė. Tie komitetai turi pri-'rizavo maisto biznierius, nepri- *- —1 - -1 ----- 1-*yi------x1-
žiūrėt kalėjimo sąlygas, mais-įklausančius prie trustų ir darė 
tą, poilsį ir pasilinksminimus, šunybes krautuvininkams, par

'd avinėj autiem s n e t r u s tinius 
produktus. Jie daužė kiauši- 

įnius, atvežtus iš Utah valsti
jos, kuriuos pristatė į New 
York o rinką Utah Paukštienos 
Asociacija, nes tie kiaušiniai

IJtlllKlO V11&. 1 X VI IX t V 1 t n vto, 11 
(jaunuolių Orkestrą vadovybėj 
■A. Sinkevičiuko. Išvažiavimo 
pradžia 12-tą vai. Programa 
prasidės apie 5-tą vai.

Visus ir visas kviečia
Rengėjai.

Maisto Brangininkų 
‘Tyrinėjimas”

Generalis prokuroras New
darbininkiškos organiza- 
yra šaukiamos prisiųsti 

jimuose su draugais ir organi-(kurių kainas pakėlė trustiniai Sa~vo delegatus į šią konferen- 
Darbininkų Sporto Są-

tinių kalinių, ir t. t.

20 Minučių Peranksti, tai 
Plėšikai Negavo $4,000

Trys plėšikai trečiadienį at-
, • , VA* ClOVVlCLvlJ Cl, l/lv lev UO11ALC4A

i rastinę Climax Gumos |3UV0 pardavinėjami krautuv- 
^K4lMpanijos, 274 Ten Eyck St., nįn]<ams penktuku nuo tuzino 
Broo&lyne, n pareikalav o P,nl-, pigįau, negu kad buvo nusta- 

nftrvežtų apmokėjimui dar-|t trustini
kams algų. Plėšikai bu-(rt. N w

^opanijos, 274 Ten Eyck St.,

tfu, P 
binini 
vo sužinoję, kad “pėdžių 
nigų turi būt 
Kompanijos prezidentas 
Stem, kurį jie revolveriais su- 
fėmė, jiems tarė: kad šiandien 
jrra algų išmokėjimas, tai tie
sa, bet jūs dar peranksti at
ėjote.
i Tuomet plėšikai pasigrobė 
$500 iš plieninės spintos ir 
pradėjo tuštinti kišenius čia 
buvusiems žmonėms. Viena 
raštininkė bandė priešintis; tą 
plėšikai primušė j 
rankenomis, ir pasiėmė josios Į 
piniginę. Po to prasišalino; o 
už 20 minučių tapo parvežta 
$4,000 pinigų išmokėt 
ninkams algas, kurias 
gavo.

ciją.

organizaciją, įtrau-

gariizuotus darbininkiškus atle
tus. Tiktai šitaip krūvon su
jungtas ir organizuotas darbi
ninkiškas sportas galės būti ti
kra pagelba darbininkams jų
jų, kovose.

ninkams penktuku nuo tuzino

iai maisto kapitalis-.
. I tai New Yorke. Panašiai da- 

Pl-
apie $4,000

KomunistŲ Sekcijos
Vakaras “L” Svetainėj

Komunistų * Partijos 
sekcija, Brooklyne, rengia šo-

šešta

rė ir su farmerių organizacijų. ^jus šeštadienį, rugsėjo 6
pienu, kuris tiesiog be trusto
buvo pristatomas į' New Yor-

šulę-i 
nau-

muilinimas “i
Jokios naudos iš to ne

darbininkams vartoto-
Kuomet pats sveikatos

Bet dabartinis maisto 
rių tyrinėjimas yra tiktai 
ias akiu 
kai.” 
bus 
jams,
komisionierius New Yorke lei
do pabrangint pieną po cen- 

. (tą nuo kvortos' tai galima su- 
j Pras^’ *ri dabar pradėtas 
(tyrinėjimas, po ivairių ceremo
nijų, paliks viską po senovei.

darbi- 
jie i

Milionieriaus Sūnus 
Pats Nusišovęs

ir j Mitingai ir Prakalbos prie 
(Fabriku Vartų

Trečiadienio rytą, 7 :30 vai., 
buvo atlaikyta prakalbų mitin- 

• gas prie centro, iš kur ima- 
jma darbininkai prie namų sta-

Wm. E. Swift, milionieriaus tymo darbų, Southern Boule- 
sūnus, pats nusišovė madinga- vard jr Freeman St., New Yor- 
me Park Avenue sveikatna- ke. 
myje, pereitą šeštadienį, kaip 
pareiškia vyriausias miesto me- 
dikalis kvotėjas Dr. Charles 
Norris.

Wm. E. Swift buvęs pusėti
nai ištvirkęs ir per tai suga
dinęs sau nervus, taip kad gy
venimas pasidaręs nemalonus; 
jis buvo persisotinęs milionie- 
rtško gyvenimo smagumais ir 
išdykavimais. Be to, yra skun
dų, kad minimame sveikatna- 
myje ponaičiams ir panelėms 
yra duodama, sulig jų apetito, 
įvairūs nuodingi vaistai-svaiga- 
lai, kuriuose tie latrai jieško 
•pąailinksminimo bei susirami
nimo.

Kalbėjo Sam Nessin, sek
retorius New York o Bedarbių 
Tarybos, ir Joe Harris, bedar
bis tepliotojas. Buvo paskleis
ta didokas skaičius lapelių, 
kuriais šaukiama statybos be
darbiai organizuotis ir kovoti 
už socialės apdraudos suma
nymą, kurį išdirbo Komunistų 
Partija.

Tą pačią dieną per pietus 
buvo suruoštas mitingas prieš 
National Biscuit Kompanijos 
kepyklą. Kalbėjo Corey, or
ganizatorius Darbo Unijų Vie
nybės Lygos jaunuolių sky
riaus ; Schwartz, organizato
rius Maisto Darbininkų Indust
rinės Unijos, ir drg. Nessin.

d., “Laisvės” svetainėje. ši 
pramoga yra ruošiama fondui 
Distriktinės Funkcionierių La- 

Ivinimo Mokyklos. Svarbu, kad 
tas vakaras turėtų didžiausio 
pasisekimo, kaip dalyvių skai
čiumi, taip finansiniai. Dar
bininkų judėjimo sėkmingu
mas daug priklauso nuo jo va-' 
dovaujanciti veikėjų-funkcio-’ 
nierių išlavinimo. Tai naudai 
jų lavinimo, kursų ir rengia
mas tas vakaras.

Kadangi tą vakarą rengia 
Komunistų Partijos sekcija, tai 
jis bus tarptautinis; publika 
susidės iš įvairių tautų darbi
ninkų ir jaunuolių. Būtų gra
žus dalykas, kad lietuviai da
lyviai savo skaičiumi neužsi
leistų jokios kitos tautos žmo
nėms.

Bus ne vien šokiai, bet taip 
pat dainavimas, ypač revoliu
cinių dainų, muzika ir prakal
bos.

įžanga tiktai 35c. Tikietus 
pirkitės išanksto sekcijos raš
tinėje, 68 Whipple St., Brook- 
lyne.

ĮĮ^MIRTYS—LAIDOTUVESjl

Joseph Reinwald, 63 m. am
žiaus, mirė Kings County ligo
ninėj, rugp. 20 d.; bus palai
dotas rugp. 22 d., Alyvų Kal
no kapinėse iš graboriaus Mat
thew P. Ballas-Bieliausko įstai
gos, kuri rūpinasi laidotuvė
mis.

PAJIEŠKAU brolio Kazimiero Kun
droto, Kauko rėdybos, Telšių apsk

ričio, Luokės parapijos, Indrečiškių 
kaimo. '5 metai atgal gyveno Cle
veland, Ohio. Meldžiu jį patį atsi
liepti arba kas žinote, praneškit. 
J. Kandrotaitė-Navalinskienė, Box 
915, Forest City, Pa. (198-200)

PARSIDUODA mainierski padargai, 
pradedant nuo jack-hammer iki 

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

Telephone, Stagg S910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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.

Pradžia 2-rą valandą po pietų .’
Gerbiami Brooklyn© ir apieiinkės lietuviai ir lietuvaitės! Kviečia

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

Muzikantai, po vadovyste Prof. P. Rich, susidedanti iš dviejų be- 
nu, grieš be perstojimo vėliausius lietuviškus ir amerikoniškus šo
kius. Įžanga ypatai tik 50 centų

KELRODIS: Brooklyniečiams geriausia važiuoti Jamaica Line “L” 
Ir. išlipti, ant Elderts Lane stoties ir eiti j parką.

proga su

j Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU gyvenimui draugės, ne 

senesnės 30 metų. Aš esu 35 me
tų, gyvanašlis, turiu du kūdikiu, jau 
nemaži. Norėčiau susirasti sau drau
gę be kūdikių. Daugiau žinių suteik
siu laišku arba vpatjškai. Meldžiu 
atsišaukti ir prisiųsti ąavo paveiks
lą. V. Daržnilras, 189» Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. (198-203)

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA 2 fornišiuoti 

kambariai, pavienėm ypatom arba 
vedusiai porai. Vedusieji gales ir 
valgį pasigaminti. Kreipkitės po No. 
130-33—117th St., Richmond Hill, 
N. Y. (199-200)
PASIRANDAVOJA kambarys su vė

liausios mados įtaisymais,, vienam 
vyrui ar merginai. Važiuojant pa
imkit Jamaica eleveiterį, išlipkit ant 
Cypress Hills stoties ir paeikit vieną 
bloką po tiesiai.
Mrs. Zack, 24 Hemlock St., Brook
lyn, N. Y. 1 (197-199)
PASIRANDAVOJA šeši kambariai;

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

LIETUVIS

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS

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

Accounting reikalais 
pkitės pas:

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

Visais 
krei

(197-199

BIZNIO PROGA
„ Pasirandavoja arba parsiduoda bu- 
černė ir grosernė. Biznio daroma 
nuo $400 iki $500 Į savaitę. P. 
Walentukevicz, 100 Perry St.,'Stough
ton, Mass. 190-201

REAL ESTATE: Namai, Žemė
GERA PROGA!!

PARSIDUODA dviejų šeimynų na
mas ir garadžius. Naujai numalia- 
votas, visi parankamai ir vėliausi 
įtaisymai. Visom linijom galima pri
važiuoti už 5 centus. Reikia važiuo
ti Fulton “L” ir išlipti ant Green
wood stoties. Atsišaukite: 10122— 
110th St., Richmond Hill, N. Y. 
Telephone: Cleveland 10436.

(198-200)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, biznis 

įdirbtas ir gera proga pirkti. Kreip
kitės po No. 625 Driggs Ave., kam
pas N. 4th St., Brooklyn, N. Y.

(199-201)
PARSIDUODA 4 kambarių fomišius; 

taipgi yra du vaikams vežimukai 
ir vygė. G. D., 281 Berry St., 
Brooklyn, N. Y. (198-200)
PARSIDUODA Ice Cream, stationery 

ir kendžių štoras, 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

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave,, Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-7831
Geriausia Studija lirooklyne. Ateikit Persitikrinti

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Guzo Anestetiką 

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.
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 MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
aumaliavoja viso- 
k i u s paveikslui 
įvairiomis s p a U 
vorais. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
asaerikonifikais.

TELEFONASi 
TRIANGLE 145t

Kreipkitės Mino 
adresu i

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, NT Y

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Abalzamuoja ir laidoja numirusiu 
<nt visokių kapinių; parsamdo au 
-•mobilius ir karietas veselijom> 
rikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Newtown 1937

ŠEŠIOS MYLIOS PER DIENA
Kuomet Jūs vaikščiojate nuo ryto iki vakaro, praeinant apie 

šešias mylias kelio per dienų, Jūsų kojos pavargsta prastuose 
čeverykuose, taip, kad kojos pradeda SKAUDĖTI, KAISTI, DEGTI, 
ir nuo to užtriną kornus ant kojų pirštų ir apačiij padų. Nuo to 
prasideda kojų susilpnėjimas ir tt.

Todėl mes patariame Jums pažiūrėti ant šių PEDESTHETEC 
smagių čeverykų iš kairės, kurie turi stailą, puikią išvaizdą ir 
galima ’pritaikyti bile pločio arba dydžio kojoms, čeverykai sti
priai pasiūti; turi plieninę “Shank” ir “Arch Support.” Tokius 
smagius čeverykus avint, pamiršite visus turėtus nesmagumus.

MILCHIUS SHOE SHOPS, Inc

Price $6.00 Porai

Tel., 0783 Stagg

Telephone: Stagg 440»

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be 
tumo. Tolumas del manęs 
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikele kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

VIDURIAI
Kendrick’s Herb Laxa tive 

Grynų Žolių ir Ne turi
Chemikalų

UŽKIETĖJĘ
tive yra Padaryta iš R
turi Savyje Jokių fl
Įkalu r

Šiais vaistais neužtraukia papročio Ir atliuosaoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, Ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai- 

. . 60e, per paštą 65e.

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia 
Mes specialistai sutaisyti daktarųvaistine.

receptus, ir užtikrinam, kad sudėtines šių re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandilj gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipiatės:

197 Grand St.
Y.Brooklyn, N.

56-27 Clermont Ave.
Maspeth, L. I., N. Y.

66-31 Grand Ave.
Maspeth, L. I., N. Y.

69-21 Grand Ave.
Maspeth, L. I., Is?. Y.

6075 Fresh Pond Rd.
Maspeth, L. I., N. Y

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue
Kamp. N. 4-to s gat.

Brooklyn, N. Y.
Tel., Greenpoint 2017-2860-8514

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit karta su užsakymu

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Sjmet turime geriausios ir vėliau 

sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyti, 
o mes patarnausime kuogeriausia. •

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus plaukus ir suga/- 
biniuojame ilgam laikui. Kreip 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., šalia Aptidkoa

BROOKLYN, N. Y.
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