
KRISLAI
Jie Verkia, 
šnipai.
SLA. Bonai.
Melagiai.

Jack P.

Tūli gaivalai per fašistų “Tė
vynę” verkia, kad SLA 7-tos 
kuopos nariai ir kitų kolonijų 
darbininkai skelbia boikotą što- 
rui, kur šnipas G. dirba. Na, 
ir kame čia prasikaltimas tų 
narių? O kodėl tasai G. 
kuopos narius skundžia polici
jai, kad juos areštuotų? Net 
ir valstybiniais kazokais užsiun- 
dina. Ar gali bent’ vienas rim
tas žmogus ką nors bendro tu
rėti su šnipais, bei lankyti tas 
įstaigas, kur jie dirba? Aišku, 

ir be tų.kad ne

įdomu 
SbA bonai. kurių 
arti $800,Odo laike Paukščio iž
dini nkystės, visi pirkti 
< 
del? Neuždyką fašistukai ir 
social fašistuka i šaukė policiją 
Chicagos. seime išmetimui dau
gumos teisėtai rinkti) delegatų.

žymėti tas faktas, Kad 
yra pirkta

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily)

Išeina Kasdien. Apart Nedėldienių.

—.................."......................... . ' . ............ ' —

Darbininkai Visųi Šalių, Vienykitės'

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re* 

tėžius,\o Islaimėsite Pasaulį!
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Francijos Nacionalistai
Susirūpinę Gimdymu

PA RYŽIUS.—Kadangi pe
reitais metais Francijoj 
mirčių buvo 12,000 daugiau 
gimimų, tai valdžia ir na
cionalistai, kuriems rūpi 
kuodaugiausiai turėti žmo
nių, susirūpino. Manoma

Delei Lietuviškų Fašistų Skundų ir 
Provokacijų Prieš Darbininkus

• • I •Amerikos Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijų 
Centro Biuro Pareiškimas t

pravesti įstatymas, kūrimo- -iau- 
mi būtų duodamos premi- 

per jos didelių šeimų tėvam.
agentus, o ne per bankus. Ko- Projektuojama mokėti . $20 

už kiekvieną antrą kūdikį, 
ir $30 už kiekvieną kitą. 
Be to, šeimų tėvam, sulau- * 

Mat, jiem svarbu paslėpti visas kušiem 60 metų amžiaus, 
šunybes.

“Kairieji” Kritikuoja 
MacDonaldo Politiką

33 M. ATGAL ŽUVĮ; MOKSLININKAI 
SURASTI ANT BALTOSIOS SALOS,

LONDONAS.— Anglijos 
“kairieji” darbiečiai, vado
vaujami James MaxtOno, 
smarkiai kritikuoja MacDo- 
naldo valdžią del jos negalė
jimo pataisyti bedarbių pa
dėties. Maxton važinės po 
visą šalį su prakalbom ir 
kritikuos MacDonaldo val
džios darbus. Rudenį bus 
daroma žingsniai išmesti 
MacDonalda iš valdžios.

Andree Kišeniuje Rastas Dienynas, Kuriame Surašyta 
ir Draugų Pergyventos Priešmirtinės Dienos; Greit 
Parvežti j Švediją

Aštrėjant Jungtinėse Valstijose ir visame pasaulyj klasių ko
vai, stiprėjant revoliuciniam komunistų judėjimui ir didėjant 
juodajai reakcijai, lietuviški Amerikos fašistai nesnaudžia taip-

, Birželio mėnesį Chicagoje SLA. seime fišistų pasimojimas 
su policijos ir mušeikų pagelba pasilaikyti vacįovybėje buvo pra
džia aštresnio jų įdūkimo ir viešo ir pasalingj) puolimo ant viso 
komunistinio ir darbininkiško judėjimo. .

Lietuviški fašistai, pasikvietę talkon social-fašistus ir jų san- 
talkininkus sandariečius, visur ir prie kiekvienos progos sten
giasi su policijos,pagelba “darbuotis” kenkime darbininkų judė
jimui. Praradę paskutinę organizacijose įtalpą, atsiskyrę galu
tinai nuo masių, jie argumentais ir organizaciniu būdu darbi-

. Todėl jie griebėsi skun- 
i dų, donosų, kaipo prieinamiausio ir geriausiai jiem šiuo tar
pu tarnaujančio įrankio kovai prieš komunistus.

Pastaruoju laiku mes matėme visoj eilėj SLA. kuopų prieš 
kairųjį sparną fašistus pasikviečiant policiją,; kuri draskė mi
tingus ir mėtė iš svetainės įskųstuosius. To negana. Fašistinis 
gaivalas stengiasi skųsti mūsų parengimup policijai, kad paken
kus mums materialiai.

Mes matėme visą eilę įskųstų prakalbų—Wilkes-Barre j, Pitts- 
burghe, etc. Mes matome pastaruoju laiku juos skundžiant mū
sų kitus parengimus. Antai New Jersės valstijoj, Lindene, net 
du mūsų parengimai įskųsta: vienas Newarko SLA. kuopos ruo
šiamas piknikas, kurio rengime dalyvavo fašistam nepritarią 
asmenys, o antras—ALDLD. Apskričio piknikas, ruošiamas toj 
pačioj vietoj mūsų spaudos naudai. Abu piknikai neleista' lai
kyti delei skundų ir, aišku, delei to organizacijos turėjo finan
sinių nuostolių. ' j e

Šitas skundimas ir donosavimas, kaip išrodo, yra daromas 'ties, 
sistemačiai ir tų žmonių, kurie1 įpuolė desperacijon, nes mato, 
kad jie savo kvaila ir žiauria taktika nusisuka sau sprandą or
ganizacijose ir nuo savęs atstūmė visus doresnįus žmones. Skųs-

į turėtų būti mokama pensi- ninkiško judėjimo nugalėti neįstengia.
-----  [JOS.

Fašistai ir social-fašistai vi- Į 
šokiais būdais skundžia polici-[»y/| 11/1 1. A v* 
jai pažangiuosius, kad tik i ša r- /U IVlClŲ AMŽIAUS 
(lytų sau nepatinkamus SIjA *11 -
narių sušauktus susirinkimus, j IVlOtCnS idSIRdll^C 
Vietom jiems tas pavyko. Bet I w,
daugely vietų melagiai atkando 
dantį. Plymouth skundė val
džiai, dar kuomet nei nebuvo 
ruošta šaukti SLA. narių susi
rinkimas. Melavo, kad tai ko
munistų mitingas ir kad tame 
mitinge bus ruošiama nuversti 
valdžią ir tt. * Mitinge buvo 
trys policmanai. Pasiklausę iš
ėjo. O, jei tie gaivalai turėtų 
Lietuvos fašistų galią! Tie me
lagiai skundė valdžiai ii- “Lais
vės” pikniką Valley View dar
že. Bet tenka ve kas jiems pa
sakyti: prilips jums melagiai

‘ liežuviai prie smalos!

Vitaitis bando apginti Gegu
žio pareiškimą SLA 7-to Apsk. 
konferencijoj, kur jis pasakė, 
kad “milionas dolerių tik ant 
popieros”. Mat, čia Vitaičiui 
nepatinka, kam Gegužis jau 
pradeda pripažinti, kad tas pu
čiamas miliono burbulas yra 
sprogęs. Pats Gegužis pripa-

Savo Vyrą
COPENHAGENAS.-Ber- 

geno miestelyj, Norvegijoj, 
70 metu amžiaus moteris 
pasmaugė savo vyrą, 80 me
tų amžiaus. Pastarasis sa
koma buvęs nepilno proto 
ir dažnai kalbėdavęs apie 
pačios pasmaugimą. T 
moteriškė, nelaukdama, 
jis ją pasmaugs arba 
durs peiliu, padarė jam

/baigą gyvenimo.

iki 
nu- 
pa-

Chinijos Reakcininkai
Darbuojasi Susitarę

ŠANGHAJUS.—Nors tar- 
,pe Pekino ir Nankingo val- 

žemaikad b°nai nupuolę gana džių verda tarpusavinės rie- 
_____ Įtenos, tačiaus abi jos, kaipo 

Nėra nei vieno “Tėvynės” išnaudotojų valdžios, pilnai 
numerio, kuriame nebūtų mėla- susitaiko pulti komunistus, 
gysčių. Vitaitis nebūtų fašistu, štai ir pereitą panktadienį: 
jei nemeluotų. No. 33 sako, pekine ir Nankinge buvo 
Kilu uuisevmų Kzuiuomenė Ode- n . nhlnvną nnt 
soje sušaudžius 200 streikinin- Paaary^s ,ant

šitas žinias nuo pasaulio komunistų veikėjų ir daug 
Jeigu jau jų suareštuota. Paaiškėjo, 

kad komunistų pritarėjų 
1 daug randasi kariuomenėj,

jei nemeluotų.
kad bolševikų kariuomenė Ode

kų.
komunistai slėpę.
komunistai slėpė, tai kaipgi ga
lėjo patekti Vitaičio arbuzan?
čia Vitaitis palieja kelias melą-j įr neį valdiškose įstaigose, mzcrna t K aruto noru onondn ,

nekalbant jau- darbininkų 
Tėvy- organizacijose.

i Į Hankową tapo pasiųsta 
daug nacionalistų kariuo
menės, kuri ginkluota Ame
rikos šautuvais. Todėl ko
munistų armijai,' manoma, 
šiuo tarpu Hankową paimti 
nebus ’ lengva. 'Nankingo 
valdžia reikalauja trijų mi- 
lionų dolerių pinigų iš Hąn-. 
kowo bankininkų1 užlaiky-i 
mui kariuomenės. Pinigai'

gystes. (Kapitalistų spauda vė
liau tą kvailą melagystę atšau
kė, bet “demokratiška” “' 
nė”—ne. “L.” Red.).

Kas jau gali kalbėti 
žiaurumus, bet fašistai iš 
abazo tai neturi jokios teisės. 
Chicagos seimas aiškiai parodė, 
kiek žmoniškumo yra pas juos.

apie 
SLA

Istorija eina savu keliu. Re
voliucinis darbininkų judėjimas 
triunifuoja dideliais žingsniais 
pirmyn. Išnaudotojų viešpata
vimui dienų skaičius labai grei
tai trumpinasi. ---------------
darbininkų judėjimas nušluos 
nepoilgo visą kapitalistinę sis
temą ir visą jos brudą į sąšla
vyną. Tokios kapitalistinės iš
matos, kaip Vitaitis, nepastos 
kelio ėjimui komunistiniam ju
dėjimui pirmyn, nežiūrint, kaip 
jis neniekintų, nedergtų jo.

100 Kartų j Trejerius 
Metus Buvo 
Konfiskuotas

BERLYNAS.— Vokiečių 
laikraštis “Kattowitzer Zei- 
tung”, išeinąs Kattowitz 
mieste, Augštesnėj Silezijoj, 
kurią valdo Lenkija, yra 
vienas iš. įdomesnių savo ne
patikimu Pilsudskio 
džiai. Pradedant su 
metais, iki šiai' dienai, 
laikraštis buvo konfiskuo
tas jau 100 kartų. Laikraš
tis yra nacionalistinės kryp-

val-
1927

šis

OSLO, Norvegija.— Nor
vegų mokslinė ekspedicija, 
vadovaujama dr. Horno, su
rado nepaprastą radinį. Ji 
atrado 33 metai atgal žuvu
sį švedų šiaurinio poliaus 
pionierių su jojo dviem

ta taipjau trys šautuvai 
keletas įvairių kitų 
Paties baliono nesurasta.

Manoma, kad jų 
sugedo daug toliau nuo
tos vietos ir tuomet 
vyrai turėjo vaikščioti

balionas

A v U U j u w

bendrais, kurie išlėkė balio- įpūsčias, bandydami 
nu į šiaurinį polių. Tai bu-[nors pragyventi, bet 
vo birželio 11 d., 1897 me- Įėję. .
tais,? kuomet švedų moksli-! Šis nepaprastas radinys 
ninkas Salomonas-Augustas ! (lavonai) surasti rugpjūčio 
Andree, su savo padėjėjais— 6 dieną. Dr. Horno ekspe- 
K. Frankeliu ir N. Strind- dicija 10 d. rugsėjo grįš at- 

ir gal ir pargabens surastus 
lavonus ir jų daiktelius..7r.

darni ir puldami mus šnipiškais būdais, jie rąano gagėsią mūs ko- 
mųnistinį judėjimą išardyti, neleisti jam sustiprėti.

Tai taktika, kuri anksčiau ar vėliau galutinai palaidos tuos 
gaivalus ir jų bent kokį viešą pasirodymą tarpe darbininkų. Lie
tuviai darbininkai, matydami tokį žvalgybininkišką darbą, atlie
kamą fašistų, social-fašistų ir jų visokių sėbrų, privalo dar la- j 
biau suglausti savo pajėgas kovai su fašizmu. Visokius skundi
kus ir donosčikus provokatorius reikia vyti iš visokių darbinin
kų organizacijų ir šalintis nuo skundikų, kai nuo niekšų. Juos 
reikia ištraukti už ausų ir parodyti plačiajai visuomenei. ; Su 
jais reikia skaitytis, kai su niekšais ir nenaudėliais.

Reikia tikėtis, kad dabartiniu bedarbės ir ekonominio krizio 
metu, kada masės vis kairėja ir kovingėja; kada reakcija puo
la vis didesniu įsiutimu darbininkų revoliucinį judėjimą, tie gai
valai bandys atsigriebti skundais ir provokacijomis.

. Todėl kiekvienas doras darbininkas turi stengtis kiek galėda
mas įtraukti daugiau darbininkų į mūsų organizacijas: Darbo 
Unijų Vienybės’Lygą, Tarptautinį* Darbininkų Apsigynimą, AL- 
DLD. ir Amerikos Komunistų Partiją. Reikia stengtis išpla
tinti mūsų spaudą,—“Laisvė”, “Vilnis” ir “Darbininkių Balsas” 
—per kurią tie nenaudėliai yra numaskuojami.

Tik bendrai, neatlaidžiai. ir energingai veikdami su revoliuci
niu Amerikos proletariatu, po vadovybe Komunistų Partijos, mes 
galėsime tinkamai atmušti mūsų priešus, nugalėti visokius skun
dikus ir mušeikas, tarnaujančias buržuazijos reikalam. . 1

Šalin šnipai ir skundikai iš Amerikos lietuvių darbininkų tar
po !

Šalin fašistai—lekajai Smetonos Kruvinojo ir gynėjai kapi
talistinės reakcijos!

Einšteinas Atidarė
•V ■ ' 1 ' 1V w-_ *

Radio Parodą Berlyne

bergu—išlėkė į šiaurius 
ten pražuvo.

Daug pasakų ir padavimų 
apie juos pripasakota, 
čiaus 
tirta, 
vonai 
Salos 
tarpe 
jof Nansen Salų.

Dr. Hornas surado liku
čius būdelės, kurioje tie 
mokslininkai bandė gyventi, 

i ir tris sušalusius lavonus. 
'Andreę kišeniuje rastas 
diehynįš;' kUriame moksli- 
nihkaš užsirašė savo pergy- ‘ r/.^euuBr?s jam ne tik moralinių, 

ibef ir medžiaginių nuosto* 
dių, tai prašo, kad prokura
tūra iškeltų civilį jleškinį.

Apie incidentą su policija 
Voldemaras savo skunde 
taip rašo: YįJ

“Liepos 27 d. vienas ma
no pažįstamas iš Palangos7 

i norėjo mane atlankyti. Jis 
kreipėsi į apskrities po 
ją leidimo. Policija ats 
kad aš Kretingos apskrity 
gyvenu laisvai ir su manim 
pasimatyti joks leidimas ne
reikalingas. Tada mano pa
žįstamas pas mane į Plate
lius tiesiog ir atvažiavo. 
Kadangi tą dieną buvo gra
žus oras, tai mes išejome’į 
paežerę pasivaikščioti. Ten 
buvo ir mano pažįstamo au
tomobilis. Atsisveikinęs 
mano pažįstamas jau norėjo 
važiuoti, kai pribėgo prie 
aūtomobilio ‘ policijos tar
nautojas ir pareiškė, kad aš 
nevažiuočiau. Tada aš su
sierzinau ir tyčia nutariau- 
įsėsti į automobilį. Policijos, 
tarnautojas pagrąsė man 
.ginklu. Aš atsakiau, kad 
prieš ginklą vartosiu ginklą 
ir išsiėmiau revolverį. Ta
da policijos tarnautojas nu
siramino, o aš automobiliu 
sugrįžau į Platelius...*'

ta- 
tikrovė tik dabar pa- 
kuomet visų trijų la- 
surasti ant Baltosios 
(Hvitvoen), esančios 
Špicbergeno ir Frid-

Voldemaras Rašo Skun
dus ant Savo Sėbrų
KAUNAS.— Voldemaras, 

Gyvendamas Plateliuose, 
Kauno apygardos teismo 
prokuratūrai parašė jau du 
skundus. Jis skundžia pro
kuratūrai policijos valdinin
kus, gabenusius jį iš buto į 
Platelius. O kadangi jo iš
gabenimas į Platelius suga

. BERLYNAS. — Moksli- vcntas prieš mirtį dienas^ir 
ninkas Albertas Eipštein prityrimus.' Tai bus svar-į 

I atidarė septintąją Vokiečių1 bris raštas, kuris Šiuo tarpu 
Radio parodą Čionai. Jis I he visas b skaitytas, nes po- 
pasakė prakalbą per radio, piera jau febai sutrūnijusi, 
kuri buvo perduota plačia- tad bijoma; liesti, kad galu- 
jam pasauliuj. Savo pra* tinai nesugestų.
kalboi profesorius lietė tuos1 Du mokslininkų lavonai at- 

•_ mokslininkus, kurie prisidė-i rasti pilnai aprengti drabu-l

$

jo prie radio padarymo to- • žiais, kaip buvo; vienas jau 
ikiu, kokiu jis šiandien yra J smarkiai sugadintas. Ras-

Bostone Padaryta Areštai Mitinge 
Delei Paminėjimo Sacco ir Vanzetti

Pa. Valstijoj Anarchistinis Gaivalas Nušovė Du Kovingu 
Mainieriu, Dalyvavusiu Sacco ir Vanzetti Mitinge

---------- . ,i -F"’.P i J
• M 1

unoma, kuo jis užsibaigė.
Jie kaltinami sakyme pra

kalbų be leidimo.

BOSTONAS. — Pereitą 
penktadienį į Boston Com
mon susirinko tūkstančiai 
darbininkų paminėti trijų 
metų sukaktuves nuo nužu
dymo Saęco ir Vanzfettii Šį 
mitingą, suruošė įąrpįautir 
IrifsJ' ĄarbiitftiM i: įApsigyni- 
mas. Jis keliais atvejais, 
kreipei pas miesto adminis-i 
tracjją reikąląųdjamąs, Įeidi- 
mo laikyti ( šį 
veltui: nečĮavė-j

AKP. LF. Centro Biuras.
o.,,. .!» u Iirjnr.w.'mmfa.i .. u-'Į    .ryi VI IĮH...J.A,

? f .

Lietuvos Fašistai Pasirįžo dar Labiau Suvaržyti 
Kalėjimuose Gyvenančių Politinią Kalinių Būklę 

•■••• • ■ -f. U >1 . • ; _

KAUNAS.-^- Kauno kalė
jimo .viršininkas sustatė in
strukcijų ’ projektą ir nu
siuntė “te'išihgumo” minis
terijai’, :kad tas taisykles pa- 
tvirtiritų. Taisyklės su ma
žomis pataisomis būsiančios 
priimtos. " ' ’ '' -'

Šiomis taisyklėmiš į kalė
jimo režimą įvedama šios 
naujovės: ■ ' ;

1.’ Visiems . nuteistiems 
kaliniams, nebojarit jų eko
nominės ir visuomeninės

KAUNAS.—Gen. teisin-Į būklės'ir išsilavinimo laips
nio, darbas privalomai. >

. Revoliucinis’turi būt sumokėti išanksto

ČEKOSLOVAKIJOJ POT 
VINYJ ŽUVO PENKI 

■ASMENYS. .

Šeši Nicaragujiečiai

PRAGA.—Miestelyj Giral- 
tovič užėjo potvinis, kuria
me prigėrė penki asmenys, 
iš kurių trys buvo kūdikiai.

Užmušti Susirėmimuose statys naują kalė-
 . . . JIMĄ f • •

MANAGUA.—fNicaraguoj KAUNAS.-— Gen. teisin- Į būklės' ir išsilavinimo laips-
vėl prasidėjo kovos’ Sandi- gurno ministerijos sekreto- 'nio, darbas privalomas. * 
niečiai veda kovą Jinotega. rius p. Brazaitis parėiškė! 2. Kiekvieną sykį kalinį 
provincijoj. Sakoma šiomis [spaudai, kad Kaune bus išleidžiant iš kameros daro- 
dienomis šeši sandiniečiai ^statomas naujas sunkjųjų ma jam smulki krata.

‘ 3.’ Visiems 'nuteistiems

mo (valdiški) rūbai. j
4. Jokių daiktų • komeroų.; 

neleidžiama įnešti (krepšių^ 
čemodanų etc.);.

5. Visi; kaliniai nukerpa-.,
mi, išskyrus tuos, kuriems I laikyti .masinį mitingą bė 
teismo nutarimu negalima leidimo, j \ ■
keisti išvaizdos.

6. Laiškus kaliniai galės 
siųsti kiekvieno, men. 1, 10, 
30 d.

7. Knygos įleidžiamos tik 
mokslo vadovėliai.

8. " Politiniams kaliniams 
pasimatyti 1 bus leidžiamą, 
tik vieną sykį per savaitę 
(lig šiolei buvo dusyk).

9. Kreipiantis į adminis- 
tracijos tarnautojus reikės 
sakyti: TTąmsta viršininke,

,, bet 
uomet dar

bininkų organizacija nutarė

Avella, Pa.— Du kovingi 
mainierįąi, nąriai Mainie- 
rių, Aliejaus i ir .Tarpinio jų 
Darbininkų industrinės Uni
jos, tapo. mužudyti t čionai 
tūlo- anarchisto, (Petro Pet- 
relli. Nužudytųjų vardai: 
Stepas Mina'ir Jurgis Har- 
kdVaš; Mitinge, kuris buvo 
suruoštas 'paminėjimui Sac
co ir Vanzetti mirties, 
Vavo .virš 200-asmenų, 
anarchistas atliko 
bjaurų darbą.

daly- 
Ten 

savo

!

buvo užmušti ir daug su- darbį kalėjimas, nes senasis 1 v .. ___  ________,
^žeista. ' remontuoti neišsimoką. i*’ ^kaliniams privalomi' kalėji- tamsta prižiūrėtojau” ir tt;[

Paskirtu mitingo, pradėji
mo laiku susirinko prie sta- 

'diumo virš 10,000 darbinin
kų. Pradėjus kalbėtojam 
kalbėti, jię buvo policijos 
užpulti įr suareštuoti. Se
kami; draugai buvo suimta: 
I. PTager,-,pirmininkas; Na-, 
than Kay ir Fred G. Bie- 
denkap—kalbėtojai. Jie nų* 
vežti į policijos^ nuovadą, 
kur padėti po belą, Teisųiaę tijps 
turėjo įvykti Šeštadienį, bėt fąrptaųtinis Darbin.. Apsi- 
šiuos žodžius rašant dar ne- gynimas.

iš visos šalies gaunami 
daviniai apie atsibuvusius 
Sacco ir Vanzetti masinius 
mitingus. Visur jie pavy
ko,' kadangi darbinįnkai 
skaitlingai atsiliepę į šauki
mą. Veik visur mitingus 
ruošė arba komunistų Par- 

organizacijos arba

Belgijos Konge Mirė 
Iš Bado 40,000 Žmonių
BRUSSELS.— Pasak pra

nešimų iš 'Belgijos Kongo, . 
Afrikoje, ten šiemet numinė 
40,000 žmonių. Nepapras
tas karštis ir giedra ; tą 
kraštą taip nualino, kad 
žmonės neturėjo ko valgyti. 
Daugiausiai mirčių buvo 
Ruanda provincijoj, kurią 
savu laiku valdė Vokiečiai '
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Darbo Unijų Vienybės Lygos Sukaktuves, 
Josios Darbai ir Dabartiniai Uždaviniai
.51 Savaitė atgal, rugsėjo 1 d. Clevelande, Ohio, Darbo 

Unijų ŽvĮetinjo jLygp, masiniame suvažjąviųie persiorga
nizavo į‘ revdiiučinį darbo uriijų centrą, kuris dabar yra 
žinojnas, kaip Darbo Unijų Vienybės Lyga; iš propagan
dinės organizacijos tapo revoliucinių darbo unijų sąjun-

APŽVALGA
“-Southern Worker’ yra 

balsas pegrų ir paĮtųjį^ dar-
Socialfyšisto Klajojimas

bocialfašistas Grigajtįs ųe- ir farmerių^JretinS- 
.gali sveikai protauti, kuo- se valstijose, bendrai pro- 
met jis pamisliųa apie So- testuojančių prieš badavimo 
vietų Sąjungą, kur tapo padėtį, skurdą ir persekioji- 
konfiskuotas jo pačios dva-Į^ą, ką ant jų uždėjo baltų- 

Naujienų” 1 No. 196 valdančioji .Į$ląse.

Politinis Raportas Sovietų Sąjungos Koki 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos

k Šešioliktam Kongresui i [jpl-

ras. T
jis sekamai klajoja:

-Tokiai permainai visomis keturiomis priešinosi Gitlow, 
ZJmxnerman ir kiti dešinieji nariai Lygos komiteto. Jiems 
atrodė, kad Amerika įžengianti į naują gerovės laikotar
pį; kad pasaulinis kapitalizmo krizis* nekliudąs Ameri
kos; ir todėl esą neprotingas bei'žalingas dalykas daryti 
kairesnėmis darbininkų organizacijas.
J Bet neužilgo po to užgulęs Ameriką krizis, kuris vis 

dar didėja, sumušė Gitlowo ir kitų Lovestono sėbrų tvir
tinimus apie Jungtinių Valstijų kapitalizmo “susitvarky
mą” ir žengimą į “gerovės” laikotarpį. Amerikinio ir 
pasaulinio krizio vystymasis patvirtino teisingumą lini
jas, .kurią pravedė ketvirtas kongresas Raudonojo Dar
bi Internacionalo ir tikslumą žingsnio, kuris buvo pada
rytas Clevelande metai atgal, perorganizuojant Darbo 
Unijų Švietimo Lygą į revoliucinės kovos centrą, į Dar
bi Unijų Vienybės Lygą.

»

•Nuo to laiko ši organizacija kovingai vadovavo ilgai 
eilei streikų ir demonstracijų; šimtai jos organizatorių 
ii; darbuotojų buvo areštuota, įkalinta; daugelis jų da- skaitytojams

su Komunistų visiems žinoma, kad ru- 
Pjartijos organizatoriais, Georgia valstijoj gręsia net sus. ] . ...
hftrties bausmė. Nieko, tačiaus^ nepaisydama, Darbo Qiems. pmjgus

' x 7 dunda iv rr i nrciivnii aalin

bŽr laukia teismų; keliems jų, drauge 
Partijos organizatoriais, Georgia valstijoj gręsia net

Uthijų Vienybės Lyga tęsia kovas prieš uždarbių kapoji-! 
miis, pneš skubinimą darbuose, už 7 valandų darbo die-

. “Tai pirmas komunistinis 
laikraštis, leidžiamas pieti- 

Maskvos čekistai užsieniuo-|ngse valstijosel Kaipo tokis, 
. Ių mPoXhUtuT jis aiškins komunistinę pro-
• zacijas palaiko Maskvos pini- g^umą baltiesiems ir neg- 
gais;, jie agituoją už cąrizmp rams darbininkams ir far- 

> atstęigimą Rusijoje; jie remia .meriams, nurodydamas ke- 
; monar.chįstų spaudą ir netmo-11’- - 1---— —

ka algą monarchištų organo
■ redaktoriui! 1 ' ■
I ' ■' V

Ir prie tos idiotiškos savo 
“filozofijos” prideda seka
mą išvedimą:

Bet dalykas yra labai pa
prastas. Rusų monarchistai 
Berlyne arba, Paryžiuje yra 
reikalingi tam, kad Stalinas 
galėtų jais gąsdinti Rusijos 
valstiečius! Jeigu valstiečiai 
nebijotų grįžimo caro, kuris 
gali vėl atimti iš jų žemes ir 
atiduoti bajorams, tai jie nesi
duotų bolševikiškiems despo
tams engti. Reikia, vadinasi, 
rūpintis, kad monarchizmo 

'baubas neišnyktų.

Kas tokio negero to so- 
cialfašisto galvoj. Juk jei
gu jis normališkai protautų, 
tai tokių kvailų dalykų savo 

nepasakotų.

sus monarchistus organi-

duoda ir tt.) įvairių šalių 
kapitalistai ir jų tarnai so- 
cialfašistai:. Sovietams ne

nį. penkių - dienų darbo savaitę, už tuojautinę paramą ngra tikslo bet nėra nei 
b^darbialns valdžios ir kapitalistų lęšomfis, už darbą bei- reįkalo organizuoti rusus
;^ą^ir už socialės apdraudos pensijų įstatymą bedar
biams, sužeistiems, nusennUems ir nebegalintiems dirbti 
darbininkams. Tuo pačiu laiku Darbo Unijų Vienybės 
Mtga su pasiryžimu organizuoja kairiąsias, kovojančias 

’ ūftijas. ' ‘
■Kasdieninėse ekonominėse kovose su išnaudotojais 

Darbo Unijų Vienybės Lyga liko vienintelė klasinė dar- 
t bfeinkų organizacija, kuomet fašistiniai vadai Amerikos 

Darbo Federacijos ir socialfašistų partija eina vienų 
frontu su Hooverio valdžia ir kapitalistais prieš darbi
ninkus šiame laike kapitalizmo kniubimo ir'krikimo.

Tuojautinę Bedarbiams Parama ir Socialės Apdraudos
< Įstatymas
Rugsėjo 1 d. Darbo Unijų Vienybės Lyga apvaikščios 

savo .metines sukaktuves didžiomis, masinėmis demon
stracijomis už bedarbių reikalus, už socialės apdraudos 
įstatymo išleidimą sulig biliaus, kurį parūpino Amerikos 
Komunistų Partija. Tose demonstracijose bus iškelta ir 
reikalavimai kuo greičiausios, tuoj autinės bedarbiams 
pągelbos, įvairiuose miestuose. Taip antai, New Yorko 
miesto ižde yra $56,000,000 pinigų perviršio (balansų). 
Lyga reikalauja, kad ta suma tuojaus būtų panaudota

monarchjstųs įr per juos 
agituoti už carizmo’ atstei- 
gimą'Rusijoj. Tą darbą at
lieką imperialistai ir social- 
fašistai.

Kitas dalykas, tai Grigai
čio pripažinimas, kad vals
tiečiai bijo “grįžimo caro, 
kuris gali'vėl atimti iš jų že-1 
mes ir atiduoti bajorams 
Juk Grigaitis ne kartą yra1 
rašęs savo geltonlapy, kad į 
Rusijos valstiečiai ir darbi
ninkai “nieko neturi.” Da-

Rinkinę Kampanija ir 
Lietuviai Darbininkai
Niekuomet Amerikos Komu

nistų 'Partija nebuvo įžengusi į 
tokias aštrias kovas, kai šiuo 
momentų. Tik imkime domėn 
keletą klausimų: Amerikos is
torijoj nėra buvę tokio ekono
minio krizio, į kokį dabar šalis 
yra, įžengusi ir vis eina tolyn. 
Bedarbių milionai, pačiame, dar- 
bymetės Laike dalykai nei kiek 
nepagerėjo. .0 kas bus atėjus 
žiemai? ’ ’

‘ Pagaliaus, imkime policijos 
puolimus -’ ant darbininkų, de
monstracijas ir masinius susil- 
rinkimus. Policija puola visą 
mūs judėjimą. Vienur visai ne
duoda prakalbų laikyti, kitur ■ 
areštuoja. Kovose su policijai 
keletas draugų net savo gyvy
bes i paaukojo. Pilni kalėjimai 
politinių kalinių.' • • ■ 1 - • t

Atsimename pereitos < žiemos 
pono Whalen, buvusio policijos 
viršininko, sufabrikuotus laiš
kus, - kurie;' pridarė; tiek daug 
juoko savo durnumu.

Gi Tarptautinė atmosfera 
raudonai ’ įkaitušn Prisirengi
mai ir visokios kombinacijos 
prieš Sovietų Sąjungą. Kelloggo 
paktas,' Londono laivyno konfe
rencija ir jos ratifikacija,; išver
tus tikrojon pusėn, yra niekas 
daugiau, kaip tik suokalbiai 
prieš Sovietų Sąjungą ir slopi
nimui pasaulinės revoliucijos. 
Šiuo momentu Chiiių revoliuci
ją jau slopina imperialistų lai
vynas. Anglija, Amerika, 
Franci ja ir ‘Japonija susivieni
ja prieš Chinų revoliuciją.

Kodėl taip šėlsta kapitalizmo 
reakcija? Kam tos represijos 
namie ir net svetur?' Kodėl net 
lietuviški niekšai—fašistai susi
dėjo su amerikonišku fašizmu 
ir lošia šnipų, donosčikų rolę? i 
Jie veikia ,su policija.

Susipratusiam darbininkui ma darbininkų gyvenimo namų ir pigias komunales įstai

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

5. Problema padidinimo darbo produktyviškumo. Be 
sistematiško pasmarkinimo darbo produktyviškumo pra
monėj ir agrikultūroj mes negalime išpildyti užduočių 
rekonstrukcijos, ir ne tik mes negalime pavyti ir pra
lenkti labiausia pažengusias kapitalistines šalis, bet mes 
nei nęgaĮime palaikyti savo nepriklausomą gyvavimą. 
Tuo būdu problema darbo produktyviškumo padidinimo 
yra mums didelės svarbos.

1 Žingsniai, kuriuos Partija daro del išrišimo tos proble
mos, iąeiną'į trią linkmes; sistematiškas pagerinimąs ma- 
tepales pądętieę pramonės ir ągrikultųros jmdheąė ir, 

amatu ištobulintos technikos

mos, iąeinąti tris} linkmes; sistematikas pagerinimas mia- 
tepales padėties pramonės ir ągrikultųros, įmdheąė ir, 
pagalios, brgaųižayjpąaš socialistinių lenktynių,' ir smar
kuolių būrių. Ir visa tai pamatu ištobulintos technikos 
ir raėiohalio sud^ghnizavimo darbo.........  / ; > : .

‘Mūsų užduotis yra toliaus vystyti_ masinę kampaniją 
del išpildymo tų pasibrėžimų.

6. Daiktais aprūpinimo problema. Į šią problemą tu
ri įeiti klausimas suteikimo pakankamo aprūpinįųio rei
kalingais produktais darbininkų mieste ir ant ūkio, pri
taikymas kooperatyvų- aparato darbininkų ir valstiečių 
reikalams, sistematiškas pakėlimas tikrų algų darbinin
kams, sumažinimas kainų ant pramoninių tavorų ir ag
rikultūros produktų. Aš jau pažymėjau apie klaidas 
mūsų naudotojų kooperatyvų draugijų. Tos klaidos tu
ri. būt atitaisytos ir turi būt laikomasi plano sumažinimo 
kainų. Kas liečia trūkumą tavorų (tavorų badas) mes 
esame toj pozicijoj, kad galime praplėsti mūsų lengvo
sios pramonės žaliosios medžiagos pamatą ir padidinti 
tavorų gamybą dėl masinio naudojimo miestuose. Padė
tis yra sunkesnė kas liečia parūpinimą mėsos, pieno ir 
daržovių. Ta sunkenybe ant nelaimės negali būt likvi
duota bėgy kelių mėnesių. Mažiausia reikalinga metų 
laiko. Po metų, laiko Sovietų ūkiai ir, kolektyviškos ag
rikultūros įmonės, suorganizuotos tam tikslui, suteiks 
mums galimybę užtikrinti pakankamą parūpinimą mė
sos, pieniškų produktų ir daržovių. Ką reiškia užtikri- 

Inimas parūpinimo tų produktų, kuomet jau turime savo 
: rankose javų rezervus, fabrikinius dirbinius, budavoji- 

gas? Tai reiškia, kad mes kontroliuojame visus svar
biausius faktorius, kurie nusako šeimos padėtį ir nusta
to tikrąsias !dai;bip,ipkų algas. Tatai reiškia užtikrini
mą'. kad. tikrosios darbiųinkų algos smarkiai pakils.

Mūsų užduotis-yra išvystyti mūsų .oifganįzacijų darbą 
toj1 linkmėj: ' '. 1' ' • 1 ' ’ ’ n.. . < • ’ » > /

7. Kredito ir pinigų cirkulįacijoš problema. • Raciona
is suęrganiząyimasnnųsų.kredito patarnavimo ir tiks
lus sunaudojimas mūsų pinigų rezervų yra didelės svar
bos del vystymo mūsų šalies ekonomijos. Žingsniai, ko
kius Partija daro del išrišimo šios problemos, eina dvie
jose linkmėse: Sukoncentravimas visų trumpo termino

• j kreditų į Valstybės Banką ir suorganizavimas ne pini- Komunistų Partija turi nešti; ' * ' .... ... ... . . . .
komunizmo veluką į ta’s mases 
Amerikos darbininkų. Viena 
Komunistų Partija atstovauja 
darbininką klases reikalus. Jai 
reikia paramos.

Lietuvių darbininkiškos orga
nizacijos sudarė komitetą gel
bėti Komunistų Partijai rinki
mų kovose. Šis komitetas daro 
atsišaukimus į -visas mūsų or- 

'ganizacijas ir simpatikus darbi
ninkus del parašų rinkimo, au
kų rinkimo, prakalbų rengimo. ■ 
“Laisvės” raštinėje patvarkyta 

J parašų rinkimui stotis. Iš čia 
seredomis ir» ketvergais galima 

A . . gauti’ nurodymus ir informaci-
JERUZOLIMAS. — Perei- ]<ur jr ^aįp pinoti piliečių

lįą linkui kovos, suteikda
mas kovingą Komunistų 
Partijos vadovybę milio- 
nams darbininkų pietuose, 

i “Nuolatos kovodami už 
tuojautinius darbininkų f ir 
farmerių reikalavimus, ko
vodami už geresnes sąlygas, 
mes suprantame, kad vienį- 
tinis būdas darbininkams 
laimėti savo reikalavimus, 
tai per proletarinę revoliu
ciją. Tiktai sekdami pavyz
dį Rusijos darbininkų ir 
valstiečių, kurie nuvertė ca
rizmą ir įsteigė savo val
džią, mes galėsime pagalios 
įgyti laisvę. Tai yra galu
tinas tikslas, kuris bus at
siektas per darbo masių or
ganizuotą galią.”

Toliaus laikraštis nurodo, 
kokis sunkus skurdas sle
gia pietinių valstijų darbi
ninkus. Tūkstančiai ir tūk
stančiai darbininku neturi 
darbo. Kurie dar turi dar
bo, tie priversti dirbti ilgas 
valandas už menką atlygini-

/ U i ■ ■ . 
; Šis ląikraštis gelbės pieti
nių valstijų darbinirikąms 
Organizuotis. ■ į jįęypliųęinę^ 
darbo unijas.’.! Jis ragins 
darbininkus stoti į Komu
nistų Partiją ir kovoti už 
nuvertimą kapitalistinės sis
temos Amerikoj.

x Prie išleidimo šio laikraš
čio finansiniai prisidėjo ir 
lietuviai darbininkai; jie 

„, tam tikslui suaukojo keletą 
išimtų dolerių. Lietuviai dar
bininkai ir ant toliaus neat
sisakys paremti tą laikraš
tį, kuris yra labai reikalin-

aišku, kad šalies ekonominis 
krizis pirniiičiausia puola dąr- 
loiąinkus—ąedarbąs, algą ka-. 
pojimąs, tai 'dovana darbinin
kams! Tad kyla pasipriešini
mas, Amerikos darbo) masėse i 
Užsidega kibirkstts' kovos! 'Net 
dalyje buržuhžijos, liberaluose; 
iš kitos pusės, atsiranda prita^ 
rimo Sovietų Sąjungai. Tai vi
sa labai erzina šimtaprocentinę 
Amerikos buržuazijos reakciją. 
Todėl jinai dar.su didesniu įnir
timu puola komunistinį judėji
mą.

įimtai menu neturi. uu- . .. . , ... -■ . •K ... .. , . , gas pietinių valstijų darbi-bar jis jau pnpazĮSta, kad fo. J
valstiečiai turi žemės. Bet 
kadangi valstiečiai turi že- 
ųjes, tai jie pasiduoda “bol
ševikiškiems ’ , despotams 
engti?’

Jeigu valstiečiai turi že
mės ir bijo caro grįžimo, tai 
reiškia, kad jie daug geriau 
gyvena, negu prie caro. Ar

Uždarytas Araby 
Laikraštis Jeruzolime

bedarbiams sušelpti. Augštesnieji miesto valdininkai čia yra “despotiškas en- 
ima virš 3 milionų dolerių algų per metus, & paskutiniais k°kia čia _
męnežiais prisidėjo-dar $600,000 algų. Reikalaujama j s.ocialfasisto logika .
yųą, kad bent pusė tų nežmoniškai didelių algų būtų tuo- 
jaįs paskirta bedarbiams paremti.

|^ew Yoi;ko, teismų jįnąš.iperija iš^ikyoją ęęr pietus 20 
melionų dolerių, siųsdama badauja|ieių^, darbininkus’Yr 
staeikierius į kalėjimą, o apiplaudami nubaltindama 
žnjogžųdiškus • gengsterius’ ir dažnąį su ' jąis išvien vei
kiančią policiją. Iš tų 20 milionų bent pusė turi būt pa
skirta bedarbiams' ir panaikinta daugelis paražitiškų 
teismų* su dideliais stabais dykaduonių. . Miestas, kas me
tai Išleidžia $1,770,000 užlaikymui kareivių (kazėrmių) 
ir .milicijos. Visa ši pinigų suma tuojaus turi būt per
vežta , bedarbių šelpimui,—kaip kad reikalauja Darbo 
UnijiJ Vięnybės Lyga, ' ‘

” ? Tai kokia čia to

tą penktadienį vyriausybe 
konfiskavo daugybę arabų 
nacionalistų proklamacijų ir

parašus.
A Bet ar daug atsiliepė į ko
miteto atsišaukimą? Kol kas

. .... .a

* Svarbiausi Kovos Obalsiai
■į * *

Jinai šaukia dirbančius ir bedarbius bendrąį kovoti už 
soęialęs ąpdraudps bilių, ęulig kurių patys będarbįąi ir 
darbininkai turėtų tvarkyti ir skirstyti tos apdraudos 
fondus. Dabar‘gi . 
mobilizuoja darbininkų* minias Pirmosios R 
mofistracijojns prieš uždarbių kapojimus, priesskubini- 
mfy už 7 valandų '-darbo (įieną; 5 dįenų darbo savaitę; 
socialės' apdrąudos" bilių ir už neatidėliojamą paliūosavi- 
n.ą 'is’.i politirią kalinių. ‘ ‘

tvarkyti ir skirstyti tos apdraudę 
Darbo Unijų Vienybės Lyga smarkiai 

sėjo de-

Southern Worker” ;
Šiomis, dienomis pradėjo 

eiti pietinėse valstijose (Bir-( 
mingham, Ala.) ’ Komunistų 
Partijos savaitinis laikraš
tis • “Southern Worker.” 
Pirmas numeris išęjo- rug
pjūčio 16 d. Laikraštis ne
didelio * formato, keturių 
puslapių; kaina 2 centai ko^ 
pija. :.s į

Įžanginiam to ' laikraščio 
straipsny tarp ko kito sa
koma: . / *

uždarė jų organa, “Jamal Al «ana mafasr bū.*’eliA dTgių ir 
A k..,.„ ';x draugų atsiliepė. O galima pa-

dėti. Nėra sunku išeiti vakarą- 
ikitą pavaikščioti stuba nuo stu- 

~ bos; gauti parašų. Čia net ir 
sau asmenėš naudos būtų. • Juk 
galima pamatyti daugi žmonių, 
gauti daug įvairumo,'pamatytų 
įkaip -kur' žmonės" gyvena; > ko
kios jų! buveinės. < c' ■ ii •' 

Kiekvienas^ draugas ir drau
gė dar'gali padirbėti.- Reikia1 
kreipti daugiau domesnį, mūsų; 
jaunimą.- Raginkime prie šio 
darbo mūsų choristus.i Kelki-- 
me^ judinkime ; partijos darbą 
visose mūsų Organizacijose, Su
praskime, kad partijos1 darbas 
yra visų darbihinkų’darbas. At
eikite- talkon šį1 'trečiadiepįi ir 
ketvirtadienį ■ į “Laisvės” rasti
nę. > -

Arabia”, kuris buvo iš
spausdinęs ' tąsias proį^ą 
macijas. Atsišaukimuose 
buVo'raginama grabai stiu
ku paminėti lųetjnes sukak
tuves nuoJ pereitų metų 
skerdynių, kuriose žuvo ne
mažai arabų.

■ Arabai kaltina britų val
džią, kuri, sako proklama
cija, darė viską, kad tik sau 
daugiau naudos padarius, 
bet ne skriaudžiamiems ara
bams. Žydus kaltina taip
jau.

dėti. Nėra sunku išeiti vakarą-

gaiš vedamų biznio transakcijų sociąlizuotam sektoriui 
(skyriuj). Šiuo būdu Valstybės Bankas patampa nacio- 
nalis aparatas del kontroliavimo gamybos ir paskirsty
mo produktų, o iš antros pusės, didelė suma pinigų iš
traukiama iš‘ cirkuliacijos. Nėra nei mažiausios abejo
nės, kad tie žingsniai davės (jau ir veda) linkui suregu
liavimo mūsų visos kredito tarnybos ir sustabilizavimo 
mūsų červonco.

8. Rezervų problema. DažnaTsjikoma, ir nėra reika
lo pakartoti, kad bile valstybė, o mūsų valstybė ypatin
gai, negali apsieiti be rezervų. Mes turime “šiokius to- 
.kitts” rezervus javų, tavorų, piniginės vertybės. Bet mū
sų draugai jau turėjo progą persitikrinti apie prielan
kią tų rezervų įtaką. Bet “šiokių tokių” rezervų ne
užtenka. Mes turime turėti tvirtus rezervus kiekvienoj 
srity. 'v

Todėl mūsų užduotis yra sukuopti rezervus.
• • A ' I .

‘ ’ I ’ »

B. Pramonines Užduotys
1. Svarbiausia problema čia. yra, tai verstinas vysty

mas geležies tirpinimo pramones. Reikia atsiminti, kad 
neatgavom ir nepralenkėm pirmkarinjo stovio ’garny-. 
bos neapdirbtos geležies’ iki 1929-30 metų. Tai. yra rim- 
fas'grasinimas Visai mūsų šalies ekonomijai.. Kad pra
šalinti tą: grasinimą, mes turime imtis verstino Vystymo 
mūsi^ geležies' tir^ihimo pramonės.’ > \Pabaigoj • penkių 
jinetų plano mums reikalinga ‘ ne 10 milionų tonų; nęapJ; 
dirbtos i geležies sulig , mūsų^iradinio ūprokavimo, bęt: IT 
imilionų: tonų, i Tai ši yra užduotis, kurią mes turime iš
pildyti bile iškaščiu, jeigu mes esame pasiryžę1 u^iRrin- 
ti reikšmingą pro'^rėšą del mūsų šalies industrializacijos.,

Bolševikai turi' parodyti, kad jie gali išpildyti, tą už-

PLATINKIT 
“LAIFVD”) V. Bovinas, Kom.’ Narys.

Naųjų Narių Vajus ir Kovos FoimMs L
Tuo pačiu laiku (eina energingas vajus aiž-desėtkus 

tųkstartčių naujų Lygai nariu ir už $100,000. fondą stręi- 
įains ir kitoms darbininkų kovoms. Detiš į’’ Lygą, veik
liai prisidėti prie josios darbo, atlikti s.avp fįūąųįinę pa
reigą dolei Lygos kovos fondo yra lyguę ų^dąyjnys lie- 
tuviąptš, kaip: ir visų kitų tautų darbininkams Amerikoj.

Chicago.— Illinois valsti
joj šiėmet bedarbė pasiekė 
augsčiausio. laipsnio, ■ kokis 
kada buvo nuo 1921 metų. 
Reikšminga yra tas; kad be- 
darbė vis didėja net vasa^- 

vv»’/v4-n i'!?).- •> ! ' f f ' '

Tas, žinoma, nereiškia, kad mes turime apleisti lėnę- 
vąją pramonę.’’ Nieku būdu. Iki šiol męs taupinome IŠ 
visų pusių, priskaitant ir lengvąją' pramonę, idant išbū
davo ti sunkiąją pramonę. Bet dabar jau mes atsteigėm. 
sunkiąją pramonę. Viskas, ko mums dabar reikia, tai 
toliau ją vystyti. Dabar mes galime sugrįžti prie lengr 
vosios pramonės ir pasmarkinti jos vystymą. Kas yra 
naujo vystyme mūsų pramonės, susideda dalinai iš mūsų 
dabar esamos galimybės vystyti kaip sunkiąją,1 taip ir 
lengvąją pramonę didesniu spartumu. Perviršinimas 
mūsų suplanuotos programos už šiuofe 'metus auginime 
medvilnės, linų ir cukrinių burokų, sėkmingas išrišimas 
kanapių ir dirbtino šilko problemos—visa tai parodo tą 
faktą; kad dabar mes galime vy*styfi savo lengvąją pra.-. 
bionę.’'' ‘ .

4 • ; • (Daugiau* bus.)

dar.su


irmadienis, Rugp. 1930 ‘

KAS YRA TIKRIEJI Wall Streeto Organas Pp- 
1 pdžjsta!

Tik vienas. ‘ laikraštis, Jour-

“Ponas Gerard .sako, ‘Visi tie 
vyrai perdaug užsiėmę kandi
datuoti į politikes vietas.’ ŽL 
noma, tikrai .svarbus žmogus,
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AMERIKOS VALDONAI?
Utility Invest- 

ir viršininkas ke-

nal of Commerce, Wall Streeto neina, kuomet jis gali pasiusti 

pripažįsta, jog Gerard reikalu.” " . k 4" 1 AVY 1 1 1 4- 1 YAA Y 11 1 1 ‘ 1’ •

organas, kurį skaito tik kapita- Vaika už jį nueiti kur kokiuo 
listai, ■ 1 •
paskelbti multi-milionieriai yra 
tikri šalies' valdonai. Bet tik 
laikraštis nesutinka su Gerard kapitalistų diktatūrą. __
pasakymu, jog jie 'yija valdonai troliuoja šalies turtą, jie kon- 
del to, kad jie sugabūs; laikraš- troliuoja visą šalį. Jie duoda 
tis nurodo, kad jie yrA valdo- įsakymus savo tarnams, prezi-

Taigi, mes turime “nemato
mą” valdžią,1 grupės stambiųjų Jie kon_

tis nurodo, kad jie yrA valdo- įsakymus savo tarnams, p. 
nai del to, kad jie turi pavelde- (tentui Hooveriui ir kitiems.

Fisher broliai, 
dirbystės Fisher Brothers Bo- i ko : 
dies Corporation (Detroite) ; 
septyni broliai: Fred. J., Char
les T., Laurence P., William A., 
Edward F., Albert J. ir How
ard Fisher. Jie taipgi yra vir
šininkai arba direktoriai Gene-

ję turtą. ' > ;
j, žymus kapitalištų ' laikrašti- 
| ninkas Arthur Brisbane, rašy- 

savininkaijš- damas New York American, sa- 
: “Likusieji 120,000,000 bus 

suinteresuoti žinoti, kad jokis 
valdininkas, neb nėi Jungtinių 
Valstijų prezidentas arba bile 
jo kabineto narys, neįeina į su- į Rugsėjo 1 d. bus visoj 
rašą ‘penkiasdešimts devynių, 'darbininkų demonstracijos 
kurie , valdo šalį.’ < . . į , jsuteikimą bedarbiams

Ta grupė parazitjų yra atsa- 
kominga del bedarbės, del mi- 
lionų darbo žmonių skurdo ir 
bado. Jie turi bilionus turto, 
o milionai bedarbių vaikšto iš
alkę nuo dirbtuvės prie dirbtu
vės j ieškodami darbo.

Rugsėjo 1 d. bus

,Ęirm. pagelh. Wi> < Gęluęąvjčjus, , 51 
Glendale St.

Nutarimų rašt. J. ’ Stripinis, 49 Saw
tell Ave.. ’ j

.Piniginis rašt. K. Vpnslauękas, 12 
Andovet St. Iii

Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon 
St.

Kasierius D. Pagojus, 75 Intervalest. ■ :
Kasos globėjai: A. Amšejus, 129

Ames St.; M-. Jązukeviczia, 153
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell 
Avė. ,

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
Visi Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūna paskutinį 

panedėli kiekvieno mėnesio.

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

Valdybos Adresais
Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn

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

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

Turtų Rašt. A. Gapbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.šaly

UŽ ( Iždininkas Al Daukšas, 1131 Walk- 
in_ j er Avė . • < ! - i J A i - i. . -

didelių kompanijų. 1
Daniel Guggenheim ir f Wil

liam Loeb. Abu jie yra finan- 
sieriai ir buvo >arba yra virši- 

TZ .. , ninkais bei'direktoriais mainųOil Kompanijos1. . . . , . vJ : ir visuomeninio aptarnavimo 
j (elektros šviesos ir tt.) kompa- 
| nijų.

, Į G. W. Hill, Amerikos Taba- 
E. ^Weyerhaeuser,, k0 Kompanijos prezidentas.

i Adolph S. Ochs, New Yorko 
(“Times” leidėjas.

i Randolph Hearst, 
I galva Hearst laikraščių leidimo 
kompanijos.

James W. Gerard, buvęs Samuel Instill, prezidentas
Jungtinių Valstijų ambasadų- Chicagos Edison Kompanijos, 
rius Vokietijoj, paskelbė sura- Commonwealth Edison Kompa
są tikrųjų Amerikos valdonų, nijos, .Instill 
Jis sako, kad Jungtines Valsti- ments, Ine.,
jas valdo 59 asmenys: bankie-ilių kitų stambių firmų, 
rjai, pramonininkai, stambūs i 
biznieriai ir tt.

Tų valdonų surašąs, pasak 
4pono Gerard, yra sekamas:

John D. Rockefeller, Jr.
> Andrew W. Mellon, iždo mi

nisteris (multi-milionierius).
J. P. Morgan, bankierius.
George F. Baker, First Natio-#ral Motors Korporacijos ir kitų 

nal Banko (New Yorke) direk
torių tarybos pirmininkas.

John D. Ryan, Anaconda Ka-" 
sykių Kompanijos prezidentas., 

Walter C. Teagle, Naw Jer-i 
sey Standard 
prezidentas.

Henry Ford, gaVsus automo
bilių fabrikantas.

Frederick Z. ,
medžio karalius, Tacoma, Wash.!

Myron C. Taylor, Jungtinių
Valstijų Plieno Korporacijos fi-, yvilli m 
nansinio komiteto pirmininkas.!_

James A. Farrell, J. V. Plie
no Korporacijos prezidentas.

Charles M. Schwab, Bethle-
’nem Plieno Korporacijos pirmi- 
| ninkas.

Eugene G. Grace, Bethlehem 
Plieno Korporacijos preziden
tas.

H. M. Warner, Warner Bro
thers krutamu paveikslų kom
panijos prezidentas.

Adolph Zukor, Paramount- 
Publix Korporacijos preziden
tas.

William Crocker, prezidentas
ir direktorius Crocker First Na- agentūros United Press, 
tional Banko (San Francisco) I 
ir viršininkas ir direktorius;
daugelio didelių gelžkeliu, mai-' 
nų ir medžio kompanijų vaka

rinėse valstijose.
■ - Van Sweringen broliai, O. P. i 

| ir M. J. Van Sweringen, virši
ninkai, direktoriai ir ^dideli in--' 
vestoriai Missouri Pacific > ir1 
daugelio kitų gelžkeliu.

W. W. Atterbury, Pennsylva
nia gelžkelio kompanijos prezi
dentas.

Arthur Curtiss James, direk- j infprptjn 
torius kelių gelžkeliu kompani- j
j U, pasauly stambiausias savi
ninkas gelžkeliu vertybių.

Charles Hayden, finansierius, 
viršininkas Hayden, Stone 
kompanijos.

Daniel C. Jackling, Utah Cop
per Kompanijos prezidentas.

Arthur V. Davis, Amerikos 
Aluminum Kompanijos prezi
dentas.

P. G. Gessler, Columbia Gazo 
* ir Elektros Korporacijos prezi- 

I dentas.
R. C. Holmes, Texas aliejaus 

gaminimo korporacįjos prezi
dentas.

John J. Raskob, direktorius 
General Motors ir kitų korpo
racijų ir Demokratų Nacionalio 
Komiteto pirmininkas.

Du Pont šeimyna S. Irenee, 
Lammont, H. F., Eugene, A. 

. Felix ir Eugene Du Pont; visi 
yra viršininkai arba direktoriai 
milžiniškos E. I. Du Pont 
Nemours kompanijos arba 
ja susirišusių kompanijų.

andrau- iVi •fxvc • ■ < • 1 / tv > ■ i ■ ;• ■ 44 A, -i t , , . , . v ’ , ■ . . , . Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius,Atrodo negalima, bet galbut;dos, uz sutrumpinimą darbo va- ^62 Front Ave.; J. feripkūnibhė: 
Tai bus darbininkų de- 1529 Hamiltoh^ AveJ ■■ • f

‘ ‘ Ligonių Lankytojai: Ig.,Ruzinskas,
! 1414 Turner Ave.; J. Vilkūnienė, 718 
Richmond St.

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

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

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St.

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

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

taip nėra.x Kai kada atrodo, ėlandų. ’
kad tie ir tie žmonės valdo, bet Įmonstracija prieš tą grupę pa- 
tikrenybėj jie nevaldo. razitų valdonų.

VoMemariniai Fašistai Pranašauja Kferi 
kaly Fašistinę Diktatūrą Lietuvoje

Smetonienė Mėgino Nunuo- 
dinti Voldemarą

Buvusio Lietuvos fašisti
nio diktatoriaus Voldemaro

Robert R. McCormick, Chica- p .......
Tribūno rpdnktorin/ ir ,T„ Jsahmnkai, susipjovę su sme- 

i toniniais fašistais del šiltų 
vietų valdžioj, Kaune ir ki
tose Lietuvos vietose slaptai 
išplatino sekamą savo atsi
šaukimą:*

I go Tribune redaktorius, ir Jos-| 
I eph Medill Paterson, Chicago I 
Tribune leidėjas.

Julius Rosenwald, Sears, Ro
ebuck ir kompanijos preziden
tas.

Cyrus H. K. Curtis, C. H. K. 
Curtis Publishing Kompanijos 
prezidentas.

Roy W. Howard, leidėjas
I Scripps-Howard kompanijos
i laikraščių ir prezidentas žinių

Taigi, ta grupė Amerikos pa
razitų turi pavergus milionus 
darbo žmonių Amerikoj. Nuo ! 
tos grupės valdonų priklauso 
milionų. žmonių gyvenimas. Jie 

j duoda įsakymus visokiems val- 
I dininkams. pradedant miesto 
, valdininkais iY baigiaht šalies 
; valdininkais, prezidentu ir jo mi- 
Į nisteriais. Valdininkai yra tik 
jų tarnai. Valdžia yra kaip ir 
(koks komitetas prižiūrėjimui, 
i vedimui ir gynimui kapitalistų

Kad pasiliuosuoti iš alginės 
vergijos, darbininkai turi nu- i 
versti kapitalistinę sistemą, kur 

ir saujalė turčių valdo visus tur
tus, o milionai darbo žmonių 
turi sunkiai dirbti,’ skursti ir 
vargingą gyvenimą gyventi.

Kapitalistine Spauda Nepa-i 
tenkinta Valdonų Išvar

dijimu
Gerardo paskelbimas, kad 59 

kapitalistai yra tikri šios šalies 
valdonai, labai sujudino kapi
talistinę spaudą. Stambieji ka
pitalistiniai laikraščiai, kurių 
redaktoriai bei leidėjai yra su
minėti valdonų surašė, bando 
įrodinėti, jog taip nėra. O jeigu 
ir yra taip, tai, girdi, ponas Ge
rard neturėjo palieti barščius. 

•Pavyzdžiui, New York Times, 
kurio leidėjas Ochs įeina į^Ge- 

“į” rardo paskelbtų valdonų surašą, 
su 1 editoriale sako: “Niekas nega- 

i^j° tikėtis, kad ponas Gerard, 
Edward’ J. Berwind, finansie-' j0^ senas politikierius, būtų 

rius ir direktorius daugelio di- Pa^aryti tokį pareiš-
delių kompanijų.

Daniel Willard, Baltimore ir 
M Ohio Gelžkelio prezidentas.

Sosthenes Behn, 
nal Telephone ir 
Korporacijos pirmininkas.

i kimą.”
Pradėjus plačiai kalbėti ’ir 

rašyti apie 59 valdonus, Gerard 
Internatio- prįe Savo paskelbto surašo pri-, 
Telegraph dėjo dar penkis asmenius, ku

rie, jo manymu, reikalinga pri-
Walter S. Gifford, Amerikos skaityti prie Amerikos valdonų.

Telefono ir Telegrafo Korpora
cijos pirmininkas.

Owen D. Young, General El
ectric Kompanijos pirmininkas.

Gerard Swope, General Elec
tric Kompanijos prezidentas.

ThoAias W. Lamont, narys J. 
P. Morgan ir Kompanijos, di- 
rektor. Guaranty Trust Kom
panijos ir viršininkas arba di-

Jis pridėjo William Green ir 
Matthew Woll, Amerikos Darbo 
Federacijos viršininkus. KiŲ 
trys, tai Sidney Z. Mitchell, 
Electric Bond and Share kom
panijos tarybos pirmininkas; 
Walter Edwin Frew, Corn Ex
change Trust Kompanijos tary
bos pirmininkas, ir Amadee P. 
Giannini, įsteigėjas Bank of

“Tautininkai! Mūsų politi
nės idėjos ir tautiškumas pa
vojuje! Smetona 'savo- asme
ninių užgaidų sumetimais ne
siskaito su provincija, vadin- j 
damas jos atstovų prašymus j 
“gatvės balsu” ir nenori maty
ti to pavojaus, koks Lietuvai 
gręsia iš lenkų ir krikdemų 
pusės.

“Dabartinė vyriausybė netu
ri jokios linijos: kiekvienas 
ministeris . Vien ■ tik stengiasi 
kiek galėdamas ilgiau išsilai
kyti savo vietoj, o apie kitą 
visai nesirūpina. Ištikimiausis 
tautybei elementas—-jaunimas, 
kaip parodė “Jaunosios Lietu
vos” kongresas ir tautininkų 
rajonų konferencijos, dabarti
niais tautininkų vadais nepasi
tiki.

“žymiausis dabartinės vy
riausybės šulas yra kriminalės 
policijos viršininkas pulkinin
kas Rusteikia, kuris už politi
kavimą vyskupų naudai tapo 
Vatikano’ apdovanotas ypatin
gu ordenu. Tas ordenas jam 
teikia privilegijų, bet uždeda 
ir atatinkamų pareigų. Jis tą 
ordeną priėmė be žinios gene-1 
ralinio štabo ir tuo būdu nusi
kalto kariškai drausmei. Pul
kininkas Rusteika, bučiuoda
mas rankas Smetonai, o ypa
tingai Smetonienei, išdavikiš
kai dirba krikdemų naudai ir 
veda karininkus iš kantrybės 
pavesdamas juos savo šnipų 
priežiuron. Krikdemai ruošia 
perversmą. Jie jau slaptai įs
teigė direktoriją, kuri turės 
valdyti Lietuvą. Tos direkto-! 
rijos šulai yra: Dr. Pakštas, 
kun. Krupavičius, Dr. Turaus
kas, Dr. Bistras, generolas 
Ladyga ir Dr. Karvelis. Krik
demai stengiasi, kad jau da- ; 
bar paviršiun išplauktų ne tau-;

■ tiniųkai, bet Smetonos šalinin
kai, jų žmonės. Krikdemų ir 
lenkų šnipų , įtaka likviduotas 
“Geležinis Vilkas” ir tuo budu 
išmesti gatvėn geriausi i tauti
ninkai. Smetona karštai no
rėdamas juo ilgiau sėdėti pre
zidento kėdėj išdavė žmones, 
kurie jam buvo prisiekę. Tuo 
būdu Smetona savo žmonos 
(lenkės Chodakovskaitės) įta
koj pasidarė tikru savo parti
jos išdavikų, provokatorium. 
Todėl ir suprantama, kad da
bar jis gali tikėtis paramos 
vien tik iš krikdemų, bet šie 
jam vis viena nepasitiki ir nie-

rektorius daugelio kitų stambių 
firmų.

Albert Chase Wiggin, Chase 
National Banko tarybos pirmi
ninkas.

Charles E. Mitchell, National

Italy ir Transamerica Korpora
cijos. Woll ir Green nieku, bū
du negalima priskaityti prie ša
lies valdonų; jie tik lošia svar
bią rolę, kaipo ištikimi kapita
listų tarnai, turėdami savo kon-

City Banko Tarybos pirminin- trolėj dalį organizuotų (į kom- 
kas. paničnas unijas) darbininkų.

savo karjerą taip šlykščiai. Jį 
pražudė žmona, kuri dirba len
kų jėzuitų įtakoj.

‘-Gegužės m. 15 [d., Sofijos 
Smetonienės vardo dienoj, bu
vo amnestuoti ir išsiųsti į Len
kiją keturi nuteisti lenkų šni
pai. Be to, jau visose gatvėse 
žinoma, kad Smetonienė per
nai po atentato mėgino 
dyti prof. Voldemarą 
atentatas buvo ruoštas 
ir Musteikio žinia.

“Išdavikiškus darbus
ja griežčiausiai pasmerkia.” 

Slaptos pulkininku sąjungos 
grupė.

Kaunas, 1930 m. birželio m. 
30 d. ” 1

nunno
ir kad 
su jos

istori-

Miškinis, 9 BEjfrton St. 
J. Stoškus, 20 Faxon

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendale 

St.
Vice-Pirm. M.
Užrašų Rašt.

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

Ave.
Iždininką? T. Petrauskas, 29 Merton 

St.
Iždo Globėjai: S. Petravįčia, 162

Melrose St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames
St. Visi Montello, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą t vedą 

kiekvieno mėnesio.
S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.

St., Š. S. Pittsburgh, Pa.

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

Di

PHONE 
Stagg 8342

--------------- --------'9------ ' .

ward Ave., McKees Rocks, Pa.'

nėšio antrą ketvergą, po No. 269- ■ 
'271 Second St. ,

M4i 8Ų reko» 
. men duotoj ai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarę, ku
riems mes 

a k is egzaml* 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijėntams

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

Pusląpis .Tračias

bejos:* V^ Baronienė, 736 N, Montello 
St., M. Dobįenė, ^21 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.: Ligoniu 
raštininke M. Potsus, 184 Ames St.;^ 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 ■ Virto 
St. Visos Montello, Mass.

,ęiark PI. k - i ■ ■ . ,
; Iždo Globėjai: D. Kalnetienė, 144 
S. Park St., J. Krakauskas, 300 
First St. ,

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

! Maršalka J. Kiceina, 259 Broad- į
'way. •

Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė- PITTSBLKGHO IR APIELINKdSS“ 
■ *---! PRIEŠFAŠISTINĖS tarybos

KOMITETAS 1
i Pirmininkas F. Rogers, 812 Oregon^ 

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

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

Sekretorė A. K. Sliekienė, 3121 EU . 
, roy Ave,, Brentwood, Pittsburgh,— 
! Pa.

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS- I 
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS, i

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Bemulienė, 16 Bun- i 

jker; AveU Pirm} pageibininkė O. Į 
j Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų i 
J raštininkė T; Zizeh, 673 N. Main St.; Iždininkas J. Miliauskas, 626 Wood- 
( Finansų^ raštipinkė K. čereškienė; 36 ward Ave., McKees Rocks, Pa.
I Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima- Finansų sekr^ J. Urbonas^ 1728 Jane 
1 vičienč, 31 Clarence St.; Kasos Glo-

Įsteigta 
i trisdešiąrts 
lųetų , atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vieloj.

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

v/. , . . . TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IRNei. kiex nėra genesni nei moterų draugystė, moline,
i voldemariniai fašistai. Kaip 

klerikalai, smetoniniai fašis
tai, taip ir voldemanniai fa
šistai yra didžiausi Lietuvos 
darbo žmonių priešai; yra 
tarnai imperialistų: ir šali
ninkai ; susibičiuliavimo su 
Lenkijos ponais. Jie tik ėda
si del grobio—del plėšimo 
Lietuvos. Dėl to jie net ren
gia pasikėsinimus vieni ant 
kitų (Smetonienės ir Mus
teikio surengtas pasikėsini
mas ant Voldemaro; pas
taruoju laiku tapo peiliais 
subadytas ir peršautas sme
toninių fašistų’ šulas Rustei
ka; veikiausia jį taip aptai
sė voldemariniai fašistai.)

ILLINOIS
Valdyba 1930 Metams

Pirm. A. Matusevičia, 1003—25th St. 
Vice-Pirm. K. Juška, 325—4th Avė. 
Protokolų Sekr. A. t Treipkus, 349—

10th St. f . <
Fin. Sekr. K. Shipikus, 135-r-36th St, 
Ižd. M. Miliene, 502—4th Avė.

[ ’ Visi’foline, Ilf.
Iždo Globėjai: J. < Julius, ,Box, 48th 

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

2435—33rd St., Moline, III.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. 

Vice Pirmininkas A. Bočis, 
68 W. 10 

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

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
625 Boulevard 

Iždininkas F. Lukaitis, 
330 Broadway

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

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

Maršalka L. Rimša, 
167 W. 20 St.

A.

St.

St.

kuomet jį prezidentu nerinks.
“Širmis dienomis paaiškėjo, 

kad krikdemai nori Smetoną 
su “alga” išsiųsti užsienin ir 
trejus metus valdyt be prezi
dento ir seimo (direktorijos pa-
gelba). Gąila, kąd tas vadi
namas “Tautos Vadas” baigs

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Calldwhill • 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

&
&

&

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

& South 
South 3rd 
& Catharine 
South 3rd

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

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą
VIENYBĖS DRAUGYSTĖ 

BROCKTON, MASS.
Valdybos Adresai:

Pirm. M. Meškinis, 9 Burton St.

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

Liubertas, 4177 Ashland

J. Birštonas, 2739 Carson 

raštininkas V. J. Gerai- 
1946 Sharon Ave.

Pirm. J.
Avė.

Vicc-pirm.
Avė.

Nutarimų
tauskas,

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

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton
Ave.»
Guntariene.

Iždo globėjai: E. Vėgėlienė ir Q.
Draugijos susirinkimai atsibūna 

kas ketvirtą nedėldienį kiekvieno 
mėnesi?, Lietuvių Svetainėj, 25th St. 
ir Dix Avė., 3 vai. po pietų. . I •

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P, Krikščius, ‘236 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitienė, 431 

Summit St. , . ; . ■ , , (
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

;481 Hudson St.
Fin. Rašt. A. Giraičiūtė, 431 Sum

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

481 Hudson St.
Susirinkimai, atsibūna kas 
vergą kiekvieno menesio, 
ceum, £9 Lawrence St., 
Conn., 7:30 vai. vakare.

Staugaitis, 

antrą ket- 
Labor Ly- 

Hartford,

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. B. Budris, 415' Franklin St.
Vice-Pirm. S. Pirikevičius, 121 

Clark PI.
Prot. Rašt. B. Barkauskis, 255

Pine St. |
Fin. Rašt. A. Griautis, 2122 In

galls Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas, 228

JŪS
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER 
OPTOMETRAI

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

A. LUTVINAS
LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETH®Užlaiko

kus

MES IfiMOKINAM, kaip apsieiti su

228 Second Avenue

J. KAVALIAUSKAS

Laboratorijos Bandymai

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA,

Bell __
Keystone

TELEFONAI:
j_________ -„Oregon 1136

__________Mala 1417

Įvairių 
Inu, Ice 
pat ir 
kandžių 
lę svetainę, 
irią, 
r a m s, 
sporto 
mams' ir tt. Tik keli 
žingsniAi -ųuo- gra
žios m a ii d y n ė s 
(swimming , pbol).

LIETUVIS GRABOKIUS 
IR BALZAMUOTOMS

šaltų gęri- 
Creani, taip 
gardžių už

Tur^i dide- 
tinka- 

baliains, teat- 
vestuvėms, 

parengi-

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabeth’o, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim- 
tauČiajfts. t . 
Užsiimu ir į &M 
Estatdjč-pirklmu {.:ir 
parda\ųmu narrių/ir 
žemių. Mflsų^pa-

Užtikriųų, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje pftšau 
, ’ ■. i ■ kreiptis prie triattęš.

rk. L.U A V liA-rlO

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

GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS
■ ’ Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate tn

jo, Odos ir Nervų Ligų, vjąokių Chrow 
dūlių, r 

1 gio, Skilvio, 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Pa< 
Plaučių, Kvėputijamląjų 7 

Reumatizmo, Sclatikos ir 
I i mo.
/ saliu pagelbėti. Tūkstančiai Vy: 

pasekmingai pagydojna naujausii 
aliniais būdais. Greitos fr pastovios 

EiSbe sutėikiu Asmeniškos Atydos Visu (
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!
X-Spinduli»i—K m u jo Ištyrimai

D R. ZI N S 11O EAST16th ST. N. T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. irlrvlng 

VALANDOS: » A. M. fld 1 P. M. NedilioJ » A. M. Drf 4 P. M.

TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje
Kasiniu automobiliu; j Irt*'

1 MccJjanizmas. K«U> 
kaip surasti Kiuiedirrq;|t )uaį> 
statyti. Tas viskas oauEIudm* 1 
denta praktiškai, pp .

2. Elektra ir
šia prie dabartinių aųtMjoMliv.

3. VažinŲhnas. Kaip pabbotl v
riu. ' X ' ■

Pabaigę mūsų mokyklo# kurM, 
progą paslnafidoti vienu Vfr 
mechaniko arba žoferib, 
nius ir diplomą. MokLnathe 
kai ir angliškai. Kaina frrlnri

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIČUS. Lekcijos dienomis Jr Mil . . 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. nUO 10 flu 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas I4th Street

Bendro Nu’silpįTno, Nusiminimo, GaKOSVSi- 
žamų ir MėŠlažarnės Ligų, Gąlvos 
'T ’ ” , Padidejuąfa Liutkų, 

Dūdų, Nosies ir Gefklės 
s ir Strėnų Skaudėji- 

Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, afl lama 
j ir Motoru buvo 
s, užgirtato mok-

> pasekate. Ii 
i Gydymd Laiku
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Klasių Kova
6

KOLČAKIJ ADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov Vertė D. M. šolomskas

SOUTHBURYAND OXFORD, Į A.' vajaus ii 
t TT' T 7 A P I . A n

CONN.

(Tąsa)
—Ar po savo pavarde iis čia?
—Ne, po svetima. Jį čia niekas nepažįs

ta. Aš su juo susitinku tankiai, bet nu
duodu, kad pirmiau niekados jo nemačiau.

—Ar jūs, drauge, tikras esate, kad jis 
bolševikas? Ar jokių pas jus abejonių lin
kui jo nėra?

—Pilnai ne. Pakartoju, kad aš su juo 
kelis kartus Tomske buvau suvažiavimuose, 
kada ten dirbau. Jis visados buvo bolše
vikas.

Muryginas ką tai galvojo.
—Ar jūs galite mane su juo suvesti ir su

pažindinti ?
—Suprantama, galiu.
—Del pradžios, parodykite jam štai tą, 

—ir Muryginas padavė jam sovietinių pini
gų-

—Gerai.
Už dviejų dienų po to, Jonas susitiko 

su Roschožovu susivienijime. ■>
—Drauge Rosehožove, ar jūs matėte ši

tuos?—Ir padavė jam pundelį sovietinių pi
nigų. Tas susiinteresavo.

—Ne, nemačiau. Kur jūs juos gavote?
—Čia vienas žmogus iš Sovietų Rusijos 

atvažiavo.
—Iš Sovietų Rusijos! Nu, ką jis pasa-

bėjimą su Roschožovu.
—O, tai vyras! 

j onės.
Muryginas nekantriai laukė ateisiant 

Roschožovo... Vakare Jonas įvedė pas Mu- 
ryginą nedidelio ūgio laibą žmogutį, tan
kiai apžėlusį tamsiais plaukais.

—Štai jums ir draugas Roschožovas. .
Jonas paliko juos abudu. Roschožovas 

tuojaus prie dalyko:
—Ar‘jūs mane pažįstate, brapgus drau

ge, bet aš jūs nepažįstu, bet girdėjau apie 
jus, girdėjau. Vienok tas, ką jūs prisiup- 
tėte man per Joną Aleksandrovičių—sovie
tiniai pinigai ir Maskvos sovietiniai laik
raščiai—prirodymai dar ne taip tvirti. Su
tiksite, kad ir pinigai ir laikraščiai gali bū
ti pas kiekvieną šnipą. Ką jūs dar galite 
man parodyti prirodymui to, kad jūs ti
krai tas, už kurį save perstatote?

Muryginas nusijuokė del atvirumo ir tei
singumo nepasitikėjimo Roschožovo. Tylo- 
niis priėjo prie stovinčio ant lango kviet- 
kų puodelio, pakasė žemę peiliu. Iš ten 
iškasė celiulinę kapsulę, iš kapsulės išėmė 
mažytį šilkinį paliudijimą. Juokdamasis 
padavė Roschožovui.

—Perskaityk, drauge!
Roschožovas atydžiai peržiūrėjo doku

mentą. Sujudusiai ištiesė abi rankas linkui 
—Daug svarbaus. Jeigu norite, aš ga- Murygino.

—Brangus drauge!...
Abu nudžiugę tvirtai apsikabino.

Ūkininkai čionai šieną jau 
suvalė ir dabar jau rengiasi 
prie kukruzų (kornų) kirtimo. 
Pas mus lietus jau senai nesi
lanko, beveik viskas pradeda 
išdžiūti ir vietomis žolė jau 
saulės nudeginta, kaip Ugne, ir 
gyvuliam jau gręsia badas. Ir 
kukurūzai vietomis, kur pras- 

Tai bolševikas, nėra abe- tesnė žeme, jau dikčiai padžiū-

liu jus supažindinti su juom.
—Ne, aš ne del to,—Roschožovas tarė ra

ngiai.—Aš maniau, kad jis jums pasakojo 
ką nors.—Ir atsitraukė nuo Lomovo.

Name Jonas Lomovas papasakojo tą Mu- 
ryginui, tas labai nudžiugo: Tai reiškia, 
yra atsargus -Roschožovas, jis gerai daro. 
Paėmė iš bakso kelis numerius laikraščio ir ; 
padavė Jonui. , |

—Štai, Jonai Aleksandrovič, perduokite J 
juos Roschožovui, gal jis sukalbamesnis j kęs laišką. 
dus su tayimi. i

Laike valdybos susirinkimo, Jonas vėli ■
pamatė Roschožovą, palaukė, kada jis išėjo į kokį tai suvažiavimą Maskvon, o čia per

versmas įvyko, tai ten ir pasiliko.
—Tai reiškia, kad toji moteris ne pa

bėgėlė yra?
i —Kokia ten pabėgėlė,—čia gimusi, sibi- 
į riokė.

Chlebnikovas užkalbino Simą patsai. 
Kaip tai, einant per fabriko kiemą, jis pa
matė Simą, sulaikė ir užklausė:

—O kaip, Simai, ar pasiuntė laišką tavo 
pažįstamoji? z

i —Senai pasiuntė, Jonai Petrovič.
—Nu, gal būti nudžiugo jos vyras, sulau- 

_. Ar jau semi, kaip jie sky- 
irium gyvena?

—Nuo pat pavasario. Išvažiavo, matai,

ir
A. P. L. A. narių skaičių.'

A. P. L. A. apskričių ar kuo
pų organizatoriai, kurie nuva
žiuos ir suorganizuos A. P. L. 
A. kuopą kurioj nors koloni
joj—gaus atlyginimą už savo 
darbą $5 už kiekvieną naują 
A. P. R. A. kuopą. Taigi, vi
si draugai, organizatoriai pa
sidarbuokite organizavime 
naujų A. P. L. A. kuopų. In
strukcijas, kaip suorganizuoti 
naują A. P. L. A. kuopą, iš- 
siuntinėsiu visoms A. P. L. A. 
kuopoms.

Ir vėl pranešu linksmą žinu
tę, kad nauja A. P. L. A. kuo
pa susiorganizavo Cambridge, 
Mass.; kuopos organizavime 
daugiausia' pasidarbavo drau
gas J. N. Valanęhauskas. Gar
bė tau, drauge, už tai.

J. Miliauskas,
A.P.L.A. Centro Sekretorius.

padvigubinkime
PRANEŠIMAI 

IŠ KITUR
jos tikslą ir kalbinti naujus na
rius į šią draugiją. Juk ant 
vietos radosi ir kalbėtojai dd. 
Sliekai, bet to nebuvo. Taipgi 
būtų buvę galima suorganizuo
ti apšvietos platinimą, pasklei
sti darbininkiškus raštus, ypa
tingai savo organą “Laisvę” 
duoti veltui, kaip seniau būda
vo daroma, bet ir to šiame pik
nike nebuvo. Tik vienas 
draugas buvo atsinešęs 10 eg
zempliorių “Labor Defender,” 
kuriuos tuoj išpardavė.

J. Gataveckas.

BALTIMORE, MD.
Pranešame vietos lietuviams -dar

bininkams, kad Komunistų Partijos 
ii- Bedarbių- Tarybos ofisas liko per
keltas iš po No. .514 N. Eutaw St. į 
naują vietą, būtent po No. 622 W. 
Baltimore St., ant antrų lubų. . Da
bar ir lietuviams bus parankiau už
eiti. Ofisas būna atdaras nuo ryto 
iki vėlai vakare. Geistina, kad lie
tuviai darbininkai atsilankytų vaka
rais į minėtą vietą, nes bus laikomi 
susirinkimai bedarbių, kuriuose svar
bu dalyvauti. F. S. K.

(200-2001)

vę. Taipgi ir su vandeniu bus 
trumpa, jeigu greitu laiku ne
bus lietaus.

Rugpjūčio 10-tą įvyko A.L. 
D.L.D. 225-tos kuopos susirin
kimas pas draugą J. Ivanaus
ką. Narių labai mažai buvo 
susirinkime. Mat, daugelis na
rių Važiavo į mūsų apskričio ir 
moterų rajono surengtą Hart
forde pikniką. Kuopos pikni
ko komisija susirinkime prane
šė, kad jau turi gavę kalbėto
ją R. Mizarą ir Vilijos Chorą 
iš Waterburio; taipgi ir muzi
kantai paimti; apgarsinimai su 
įžangos tikietais jau spaudoje 
ir manoma, kaip šitie žodžiai 
tips laikraštyje, tai mes jau 
turėsime prisiųstus apgarsini
mus ir tikietus. Tik, draugės 
ir draugai, stengkimes kuodau- 
giausia parduoti įžangoš tikie- 
tų ir apgarsinimus išplatinti 
visoj apielinkčj . Taipgi nuta
rėme važiuoti į pikniką į Dan
bury rugpjūčio 31 d. Taigi, 
draugės ir draugai, kurie ne
buvote susirinkime, tai ragina- 

|mi važiuoti pas draugus dan- 
buriečius į , pikniką, nes yra 
mūsų artimi kaimynai, tai vie
na, o kita, nauja kuopa mūs 
Organizacijos, tai turime pa
remti, ir kaip riles būsime jų 
piknike, tai draugai dariburie- 
čiai pas mus atvažiuos pikni
kai! rugsėjo 21 d. Pas mus tu
ri būti vienybe ir visi kartu 
veikime išvien, vieni kitiems 
padedami. Taipgi laikas, 
drauges ir . draugai, lankytis 
mums ’ 
Jau vasaros darbymetė perei
na ir karščiai sustoja. Turime 
visi pribūti į ateinantį susirin-1 
kima, nes reikės rinkti pikni
kui įarbininkai. Turime dirb
ti visi del pikniko. Kaip visi 
dirbsime, tai ir piknikas duos 
gerą naudą. Nepalikime’trims 
bei keturiems draugams visą

McKEES ROCKS, PA.
Da Apie A.P.L.A. Centro 

Pikniką
Kaip d. II. Janulevičius ra

šo “Laisves” No. 185, kad lie
pos 13 d. buvo surengtas cent
ro piknikas, kur buvo daug 
darbininkų ir buvo programa, 
bet nebuvo prakalbų. Reikia 
"pasakyti, kad publikos buvo 
daug, bet galėjo būti dar dau
giau. Čia galėjai matyti drau
gų ir draugių iš Washington, 
Pa., Rices Landing, Turtle- 
Creek, New Eagle, New Ken
sington ir kitų miestų bei mie
stelių iš visos Pittsburgho apie- 

! linkės ir paties Pittsburgho. 
Kiek buvo galima pastebėti, tai 
šio pikniko buvo vyriausi tvar
kytojai centro pirm, ir sekr.

Virves Traukimas
Apie trečią vai. po 

! įvyko virvės traukimas 
McKees 

visiėYp į susirinkimus, singcono.Rocks.

Rocko ir New

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

f

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

pietų
tarpe
Ken- 

McKecs-

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

Optometras ir 
Optikas

Norintieji tinkamai prisitaikyti 
savo akims akinius, kreipkite^ 
Šiuo antrašu: 1 ' i

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

- i*

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

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIA1, AUTO- 
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI (f

iš raštinės, pasekė paskui jį ir j
—Drauge Roschožov, štai paa 

we perskaitysite.
Roschožovas tylomis paėmė laikraščius ir i

įsigrūdo į kišenių, y i riokė. , j pikniko darbą, bet visi dirb-
Kitą dieną patsai Roschožovas atėjo prie i —Oh, ar jau ne bolševikas tavo pažįsta- į kime. Būkime susirinkime, 

Jono Lomovo į raštinę. Tylomis atsisėdo ynos vyras?—kaip ir juokais paklausė kuris įvyks rugsėjo 14 d., pas 
ir tiesiog pažiūrėjo ant Jono juodomis, de- Chlebnikovas. • <“
ginančiomis akimis ir šaltai paklausė: 1 XT- 1-----

—Klausykite, ar jūs mane pažįstate?
.—Taip, pažįstu, aš su jumis susitikdavau

mieste Tomske ant suvažiavimu.

na-

Ristynes
5-tą vai. po pietų ritosi J. 

Komaras ir svetimtautis'iš New 
Yorko, kurio pavardė? 1 nenu
girdau'. Komaras laimėjo. Bet 
turėjo sunkiai padirbėti iki sa
vo oponentą nugalėjo. Ritosi 
apie 40 minutų. ReferiU buvo 
pittsburgietis p. K. Aleliūnas.

D. Janulevičius rašo, kad 
buvo galima pakviesti pakal
bėti šiame piknike kalbėtoją 
nuo mainierių unijos ir Darbo 

. Būtų 
buvę galima gauti nuo Komu
nistų Partijos ir nuo T.D.A. 
kalbėtojai, jeigu tik būtų cen-

draugą J. Įvąnauską, 10-tą va-
' —Nu, ką gali pasakyti,—nedvasiai atsakė pan(U i’yte, nauju ląiku. Drau- " Igč’; ii’ draugai, nors karta pri- TT .. T_. , _ T

Chlebnikovas atydžiai dabojo Simą, jo ,visi ?r paskirtu. laiku; ■ 
i akyse užsižiebę ugneles. Jau buvo apsisu- gausime. jaunuoliai gavo per-

—Teisingai,—linktelėjo galva Rosehožo- kęs kaip ir eiti, bet vėl, tartum prisiminęs, eita susirinkimą ir labai užga , ,
-------------- ----- -  —■ ■ angliškomis|trp komitetas, to norėjęs.vas.—Kodėl jūs pirmiau vis nudavėte, kad 

nepažįstate manęs?
—Aš maniau, kad jeigu jums pasirody

siu pažįstamu, tai padarysiu nesmagumo, 
nes jūs mane mažai pažįstate. *

—Man tas jūsų elgėsis patinka,—taip i
pat šaltai tęsė Roschožovas.—Dabar štai i nudžiugęs kalbėjo Simas.
ką, kodėl jūs man davėte tuos laikraščius?! Chlebnikovas apsisuko ir nuėjo. Ant jo 

Jonas patylėjo truputį. i veido viešpatavo dabar šypsą, o taip jis
• —Žinote, drauge, kame dalykas: aš ži-‘buvo nesmagus visada. Chlebnikovas gai

liau, kad jūs esate bolševikas; dar Tomske’vojo:
aš jus pažinau, kaipo bolševiką, čia jūs j —Nu, broli Simai, pakliuvai; nepaisant, 

is, tavo pažįstamoji yra bol- 
o ir tu patsai veikiausiai esi bol

ševikas. Nu, šiuom laiku tiek, pažiūrėsim,

tarė: ... nėdinti
—Štai ką, Simai: jeigu tavo pažįstamoji knygomis.

reikalaus būtinos paramos, tu apie tai pasa
kyk man, gal būti, surasiu jai kokį dar
bą. j,

—O už tai, Jonai Petrovič, labai ačiū,—

vadinatės kitu vardu, reiškia, jūs slapsto-: kaip tu gudru 
tės, o tas ir reiškia, kad jūs kaip buvote, ševikė, 
taip ir esate bolševikas.

—Prileiskime, kad taip,—biskį nusišypso- kas bus toliau, 
jo Roschožovas.

-*-Nu, tai. Dabar man netikėtai teko su
sipažinti su žmogumi, atvažiavusiu iš Ru
sijos. Tas žmogus taipgi bolševikas, irgi 
slapstosi. Gerai tas ar blogai, bet aš jam 
papasakojau apie jus, neįvardindamas jū
sų vardo. Jis nori susirišti su juųiis, ir. 
aš pagal jo prašymą įteikiau jums šovie-' 
tinius pinigus ir laikraščius. Tai ir visa is
torija.
L Roschožov patylėjo truputį.

—Jūs, drauge Jonai, man atleisite, bet!taip atsargiai veiktų šiuo reikalu' 
aš jūsų pasielgimą neužgiriu. Jūs veikėte • Simas tik pamosavo savo ilgomis ranko-

’> Argi jūs neprileidžiate, kad mis.
—Ką dar tu, drauge Murygine, kokis ten 

jis šaipas. Štai jau bus keturi mėnesiai, 
kaip su Chlebnikovu viename fabrike ir 
nieko tokio blogo mes nepastebėjome. Mūsų 
tai žmogus, tą jaučia mano širdis.

—Gerai, veik ir toliaus. Bet štai ką, Si
mai, nu, ir ištikro, lai jis parūpina darbą 
Natalijai—mano žmonai, juk jis patsai siū
lo. Pažiūrėsim, kas iš to išeis.

—Pas jus, Jonai Petrovič, — kitą dieną 
tarė Simas, atėjęs pas Chlebnikovą į rašti
nę.—Pamenate, apie darbą del mano pa
žįstamos kalbėjome... Gerai būtų jai ko
kį nors darbelį, o tai—vargsta moteris.

(Daugiau bus) • .

Simas pasitenkinusiai palydėjo akimis 
Chlebnikovą ir taipgi galvojo:

nėdinti šiomis

Southburio Pusdzūkis.
j būtų buvę galima kalbėti ir Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y. »

4. M. Balchųnas, Savininkas Tel., Stagg 5938

A. P. L. A. REIKALAI Bell Phone, Poplar 7545

I,š Centro Raštinės
A.P.L.A. Ceritro P. Komi

tetas, laikytame susirinkime 20 Į 
d. liepos, 1930 m., nutarė ir. 
skelbia A.P.L.A. vajų. Vajus 
prasidės su 1 diena spalio mė
nesio ir baigsis 31 d. gruodžio,1 
1930 m. Vajaus laike yra nu
pigintas įstojimas į A.P.L.A. 
draugiją į bile kurį skyrių pa-

GRABORI US- UNDERTAK ER NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

a M

PARAŠĖ R. MIZARA
Išleido Dienraštis “Laisve”

neatsargiai.
tas atvažiavęs žmogus gali būti provoka
torius ? .

—Man jūsų, drauge, atsargumas taip pat 
labai patinka,—nusijuokė Jonas. Bet ži
note kame dalykas: pasakius tiesą, aš tą 
žmogų ir pirmiau pažinojau.

—O, šitaip... Bet visgi...
—Tai Dimitrius Kiselevas,—perkirto jį 

Jonas,—gal girdėjai?
—Kiselevas? Taip, girdėjau. Gerai, su

neškite mane su juo.
Jonas Lomov davė Roschožovui savo 

antrašą.
Muryginas su didžia atyda išklausė Jono 

smulkmenišką pasakojimą apie jo pasikal-

■šelpus 50c ir į bile kurį sky- 
; viso nu

pigintas įstojimas $1.00 kiek- 
vięnam - aplikąntųi, prisirašan
čiam į pomirtinės ir pašei pos' 
bile kurį skyrių. Pusę minėto 
įstojimo kuopa pasilieka sau, 
o kitą pusę įstojimo turi siųsti 
Centrui.

Už prirąšymą naujų narių į 
A.P.L.A. yra mokama visados 
50c tam nariui, kuris prirašo 
naują narį į A.P.L.A. draugi
ją. Laike minėto vajaus irgi 
bus mokama už kiekvieną 
naują narį po 50c atlyginimo; 
apart to, bus duodamos dova
nos sekančiai: Kuris A.P.L. 
A. narys prirašys į draugiją 
nemažiau kaip 10 naujų na
rių, gaus extra dovanų $5.00; 
kuris narys prirašys į draugiją 
ne mažiau kaip 20 naujų na
rių, gaus extra dovanų $10.00; 
kuris narys prirašys į draugi
ją 30 naujų narių, gaus extra 
dovanų $15.00 ir taip toliau.

Visos A.P.L.A. kuopos, visi 
A.P.L.A. kuopų ir apskričių 
organizatoriai ir visi A.P.L.A. 
nariai rengkimės pr'ie A. P. L.

—Nu, gerai, Jonai Petrovič, kaip tu ne-.Pomirtinės—50c;
i • — * j • i »i • i • niorinlac! iainiimnc 1ir daugiausisukinėsi, o tu esi bolševikas 

nieko!
Prie, sekančio susitikimo su

Sipjas papasakojo jam apie savo pasikalbė
jimą su Chlepnikovu. Muryginas atydžiai 
•išklausė ir’ užsimąstė.' ; '

' —Taip, pagal Viską atrodytų, kad jis bol
ševikas. Negalima, kad tai būtų šnipas ir

Mūry gi nu,
(Sbslzamuoja ir laidoja numirusius apt 
visokių kapinių. Norintieji geriausio ’ pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane . 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- ' 

-geriausiose Vietose if už žemą kiyną.
• ' ’ 1 I ‘ I ' J i 1 I

' 1023 Mt. Vernon Street > i
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS- GRABORIUS

’ Knygelę nedidelė, bet kupina faktų. Čia smulkme
niškai aprašyta, Maldeno stebuklas, jo istorija ir vi
sokį incidentai; čja telpa platus aprašymas apie pa
saulinius stebuklus: Liurdą, Aušros Vąrttis, gautos 
“paną Mariją,” etc. Be: to, surkšyfa visa ‘eilė įvai
rių net švenčiausių relikvijų, kuriomis “žmonės gy
doma,” stebūklai atlikinėjama.

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

64 Puslapių, Kaina 15 centų

Tuoj aus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

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

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway .

Rezidencija: 13 W< 3rd.Street
SO. BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 0304-W
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Iš Prakalbų ir S.L.A. Kuopos 
Susirinkimo

Pastangomis A.L.D.L.D. 20 
kuopos ir S.L.A. progresyviu 
narių grupės, 4 d. rugpjūčio, 
Lietuvių salėje buvo surengtos j 
prakalbos. Kalbėtoju buvo Į 
pakviestas M. žaldokas iš Wil-: 
kes-Barre, Pa.

Pirmoj temoj draugas žal- ■ 
dokas kalbėjo apie gręsiantį 
pasaulinį karą, kaip kapitalis
tinės šalys prie jo rengiasi, no-' 
rėdamos užgniaužti darbiniu-. 
kišką veikimą ir išprovokuoti I 
karą prieš Sovietų Sąjungą. 
^'Antroj temoj kalbėjo r~ 

/S.L.A. 36-to Seimo įvykius, 
'‘smulkiai nurodinėdamas <’ 
ko Gegužis ir Co. neįsileido ! 
nei vieno nario iš progresyvių , Aukų 
pusės į mandatų komisiją. Jie 1 contais 
suprato, jeigu įsileis nors' vie-i 
na progresyvį narį mandatų | 
komisijom t,u.omet visus, jų šu- i 
nybės bus iškeltos aikštėn.

Toliaus kalbėtojas nurodi
nėjo apie S.L.A. netikslias pa
skolas, kad Susivienijimas var
giai begalės jas atgauti, nes 
nuosavybės tiek nevertos, kiek 
S.L.A. ponai ant jų yra išda
vę pinigų.

Prakalbų vakaras buvo la
bai šiltas, bet, nežiūrint karš
čio, klausytojų prisirinko ne
mažai. Tarpe susirinkusiųjų 
buvo ir keletas fašistų, kurie 

^Aike prakalbų, kaip ant žari-

jų sėdėjo. “Kriokliui” Kaz-j rinkimo 
i lauskui tur būt sėdynė perdaug 
[įkaito, kad jis visą vakarą iš imame, nes visos tos rezoliuci- 
I vieno kampo bėgo į antrą.

Pradėjus publikai rinktis į 
prakalbas, atvyko ir trys ne- 

i prašyti “dėdės,” jų tarpe bu- 
;vo du lietuviai ir vienas sve
timtautis. Kalbėtojas, pradė
jęs prakalbą, .pareiškė: “Jeigu 
čia būtų prakalba vien apie 
gręsiantį karo pavojų, tai čia 
nei vieno policisto nebūtų,, bet 
jei kalbama apie S.L.A. veika-.Tuomet ponas “daktaras 

[lūs, tad kas nors atsiuntė netiria du vyru, kad rezoliucijos! 
jtris.

Augščiau minėtasis nenuora- 
■ma, pribėgdamas prie policis-l 

. tų maldavo, kad išardytų p ra-j 
a.pie j kalbas ir kalbėtoją areštuotų 

’ Bet veltui žmogus bėginėjo 
fy daug triūso padėjo ir prakal- j 
' . iby jokiu būdu išardyti neįsten- j1! 

surinkta $18 su!

vedėjas pareiškė:
Mes jokių rezoliucijų nepri- WATERBURY, CONN.

š Scoville Dirbtuves Apie 
Kyšius Bosams

Daug metų teko dirbti Sco-

jos eina prieš Susivienijimą.”
Nariai pasipiktinę uzurpa

torių darbais, stato griežtą rei- 
kalavima rezoliuciją skaityti. ville dirbtuvėje ir daug teko
Bandoma rezoliuciją skaityti.

“Apsišvietę” žmonės kelia j 
lermą.

Pirmininkaujantis rezoliucl- i 
jos skaitytojui liepia sėstis, bet 
tas neklauso; skaito toliau.

ski-

Iš S. L. Susirinkimo

skaitytoją išmestų laukan. Bet 
niekas diktatoriaus įsakymų 

I nepildo. Vienas iš paskir
stųjų mesti S. J. laukan at
sistojęs suriko: “Duokite man 
{čia tą revolverį, aš jam 
šimts kulkų suvarysiu, kaip 

ant vietos padėsiu!”
Gavę kinkų drebėjimą, 

skaityti neleido, 
uždarė.

kuopos susirinki-! 
imas įvyko 5 d. rugpjūčio. Į J 
susirinkimą žmones būriais! 
rinkosi. Nariuose matėsi ko
kia tai neapykanta.

Pirmininkui į laiką neat-1 
ėjus, susirinkimą atidarė ponas d 
“daktaras” (vice pirmin.).

Neu ž baigtu ose re i k a 1 uose
duotas įnešimas, kad būtu per-

kusio seimo reikale. Nes per
eitame susirinkime toji rezo
liucija neleista skaityti. Susi

de
du •?

besu pamatyti; taipgi teko su 
daug darbininkų dirbti ir jų 
gerus ir blogus papročius pa

girt. Ir kas labiausia man nepa
tinka, tai gerinimasis darbinin
kių prie boselių, kaip tų šuny
čių, kad gavus kavalką duo
nos. Vietoj kad dirbus ir or
ganizavusia į unijas ir reikala
vus geresnių darbo sąlygų, tai 

i mūsų tūlos sesutės visaip akis 
varto, kyšius duoda1 ir “fundi- 
na,” ko tas panori. Ir kad taip 

[darytų iš skurdo, kokia našlė, 
tai dar būtų , kiek nors atleisti
na, bet kada taip elgiasi pasi
turinčios moterys, kurių vyrai 
gerai uždirba, ir prie to darre 

su- su mažomis šeimynomis arba 
visai be šeimynų, tai jau per-

• v . . daug. Mūsų “ruime” seniauis progresyvių narių'p . *• , .. ... . .
i besiskirstančius na- ka,(’ >r buy° su,nka ,dirb bet 
'eiti į kita kambarį ! pakol. neatsirado tokių kūmų, 
nu bnpdinv;™., ;v kurios su bosais sėbrauja, tai 

'dar buvo pakenčiama. Bet jau 
; dabar, kada vėjas atpūtė tris

, gerus

i A

< zoliucijos 
j si rink imą .1 J*

Vienas 
i atsišaukė 
Irius, kad 
i ir laikyti 
naujo. Taip ir padaryta.

. i - ■ ■ ' -S. L. A. progresyvių narių į kūmutes, kurios, matyt, 
; atskirą susirinkimą suėjo apie kyšius duoda boseliui, kad tik 
i trys dešimtys. Rezoliucija {gavus geresnį darbą, tai iš pir- 
I perskaityta ir vienbalsiai pri-imos dienos mes visos pažinom, 
[imta. Išrinkta nauja valdyba. Įkas per paukštutės tos kūmos. 
Nutarta mokesčius pasilaikyti i Ir labai stebėtis reikia, kaip 
ant vietos, pakol dalykai pa-1 turi drąsos Į akis žiūrėti toms 
aiškės. Buvo ir daugiau tari-j darbininkėms, kurias jos taip 
mų. skaudžiai skriaudžia. Teisybė,

! viena iš tų trijų, tai akių ne

pakelia prieš tas, kurias jinai 
skriaudžia ir į kampus tik lan
džioja, kad nereiktų susitikti 
akis į akį; bet kitos dvi sesu
tės, tai atrodo, kad aniuolukai 
ir nieko nekaltos prieš kitas 
darbininkes. Jos tur būt tiek 
paikos, kad mano, jog kitos 
nesupranta, ką jos veikia su 
boseliu ir mus visas apvagia. 
Jos, tur būt, nesupranta, kad 
jų toks pasielgimas išeis į vir

iau ir jos negalės visuomet taip 
ramiai apgaudinėti kitas dar
bininkes. Ir kokią sąžinę turi 
jos, taip per akis lupti geres
nius darbus iš kitų, nes tas 
darbas joms neatsieina uždy- 
ką, jos turi boselį pasiprašyti 
į namus pas save ir gerai pri
šerti, pagirdyti ir dar į delnai 
įspausti. Nors visos trys ge
rai tepa, bet, matyt, kad vie
nos jų tepimas patinka geriau
sia, nes ji visadą1 pirmutinė 
gauna gerąjį darbą; o jeigu 
prisieina darbo laukti, tai ta 
kūmutė niekad nelaukia, nors 
kitoms prisieitų kelias dienas 
laukti. Bedarbės metu niekam 
nemoka nuo dienų, bet nuo Į 
šmotų: kiek padarei, tiek ii’. 
tavo, ir kada prisieina kelias 
valandas laukti darbo, tai tos 
kūmos'vis tiek—nespėja' vieną 
darbą • pabaigti—tuoj gauna 
kitą, o tu sėdėk ir lauk; o jei 
ir gausi, tai taip taiko, kad ge
resnis anom tektų. Jeigu tos 
kūmutės nesiliaus savo darbų, 
tai dažinos ir jų vyrai.

Miraklė.

kampėmis leido paskalas, kad 
jie išardys pikniką su policijos 
pagelb.a. Ir tie gaivalai tie
siog maldavo policiją, kad iš

ardytų pikniką, visokias mela
gystes sėdami. Bet tie skun
dikai gavo ilką nosį.

' Rep.

1 ..........................................- ' 'Skaityk“SVEIKATOS KULTŪRĄ”
“SVEIKATOS KULTŪRA’’ yra 

tik vienintelis į žurnalas, kuris par 
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.
' -“Si K.” metams $1.25, pusei me
tų 75c.; užsienyj metams $2.-00. 
Pavienio numerio kaina 25 centai. 
Adresuokite:

“SVEIKATOS KULTŪRA”
5 Scholes Street, Brooklyn, N. Y.

Kritikaitis.

DARBININKŲ DIENRAŠČIO

LAISVĖS’ PIKNIKAS
WILKES-BARRE, PA.

Rengia Philadelphijos Darbininkiškos Organizacijos

h. į -J

HClCS. ’ja/ L

Lui a?1 irai

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.

ugpjmo-A'Mgwst, 153®
LAUREL SPRINGS, N. J.

Prasidės 10 Vai. Ryte ir Tęsis iki Vėlai Naktį. > ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI
Draugai, draugės ir gerbiamoji lietuvių visuomene! Visi buvusieji atsimena pereitų metų surengto 

pikniko “Laisvės” naudai puikiausią programą, kuri žavėjo visus vietinius pikniko dalyvius ir svečius. 
—------------ =-------------Šiemet programa bus dar žymesnė. Štai pikniko programa: ——.....  ..................

Jonas Bagočius su Whitney Strong, ristikai, imsis už čampipnatą; K. O. Reds Wilos su Big Galloper, 
sunkiasvoriai kumštininkai, kumščiuosis už čampionatą; Ę. O. Smithy su Gentelman George, kumštininkai, 
kumščiuosis tris roundus. Taipgi atletai atsigabens sunkią vogą, kurią kas nors iš publikos iškels, gaus 
nuo atletų $10. Dainuos Aido Choras iš Bropklyno, Lyros" Choras iš Philadelphijos, Bangos Choras iš 
Elizabeth, N. J. Kalbės “Laisvės” redakcijos narys drg. R. Mizara. Moterys trauks virvę su vyrais.

Organizuojama busai ir mašinos iš Newark, N. J.; Elizabeth, N. J.; Easton, Reading, Bethlehem/ 
Baltimore ir iš kitų aplinkinių miestų. . Į šį pikniką, manoma suvažiuoti iki 5,000 žmonių. Bus .puiki šokių 
orkestrą, skanūs užkandžiai ir gėrimai. Kas norės maudytis, pasiimkit siūtus. Kviečia RENGĖJAI'.

Nedelioje, 3 į
8

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikSlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clementon gatvekarį. ir važiuokite apie 45 minutėj iki Laurai, 
Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutes; perėję tiltą, ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite. Iš Philaxielphijos, nuo Filbert 

ir Broad Sts. kas 15 minučių eina BERLYN BUS ir daveža visai arti pikniko vietos. Pervažiavus trekes, arit sekančio sustojihię reikia išlipti 
* ir eiti tiesiai vieną bjoką iki tilto.

v ' AUTOMOBILIAIS: Pervažiavus Delaware tiltą, važiuokite White Horse Rike keliu iki Union Avė.; paskui sukit po dešinei į, gaurei Avė. 
’ ir važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę tiltą, sukit po dešinei ir ten p ikniko vietų. ' ' r " 1 VM - N

.u ■ i

Pasekmingas “Laisves” 
Piknikas

i Nežiūrint daugelio nepato
gių aplinkybių, “Laisvės” pik
nikas buvo gana sėkmingas: 
skaitlingai susirinko darbinin
kų iš aplinkinių kolonijų. O 
reikia pasakyti, kad pastaruo
ju laiku labai kankina bedar
bė. Daugelis mainierių nedir
ba nuo pat naujų metų, kiti ir 

!daugiau. Daug kasyklų užda- 
ryta, o kitos dirba po dvi tris 
dienas į savaitę. Dar kita 
priežastis, tai lietus gązdino, 
ypatingai tolimesnių kolonijų 
žmones. Apie antrą valandą 

i visai atrodė, kad bus lietus ir 
'esančius išvaikys. Programa 
{prasidėjo 4-tą valandą. Wil- 
ikes-Barre Aido Choras atida- 
Įrė programą, sudainuodamas 
Internacionalą ir keletą kitų 
dainelių. Nors daugelio cho
ristų nebuvo, bet choras gana 
gerai sudainavo. Drg. Poty
rius deda pastangas, kad cho
rą išauklėjus skaitlingu ir iš
lavinus gerai. Drg. P. Buk- 
nys pasakė labai gerą prakal
bą apie imperialistų ruošiamą 
naują imperialistinį karą. Pa
dainavo porą dainelių Aldona 
Pieteriūte; gana gerai ir gra
žiai dainuoja. Pirmu kartu 
pasirodė Scrantono A.ž.V.D. 
chorelis, vadovaujamas A. Va- 
nagaičiūtės. Gana gerai su
dainavo porą dainelių. Tai la
bai gerai, kad serantoniečiai 
jaunuomenę organizuoja; nuo 
jų neturėtų pasilikti ir kitos 
kolonijos. Nors mainieriai ge
rai žino apie mainierius, bet 
jie gana, pamylėjo mainierių 
kvartetą,, kadangi gražiai dai
nuoją ir revoliucines dainas. 
Sudainavo keletą dainelių Gre- 
bauskas ir Kuzmickas. Nors 
programa buvo laikoma lauke 
ir dainoriams reikėjo dainuoti 
be piano, bet visi gražiai dai
navo.

• t Buvo renkamos aukos vie
tos Komunistų* Partijos vedi
mui darbo; aukų surinkta apie 
keturios dešimtis dolerių. Kil
tą kartą bus paskelbti aukoto
jų vardai.

Svečių iš kitų kolonijų buvo 
nemažai. Toliausia kolonija tai 
bus Maspeth, N. Y., iš kurios 
atpyškėjo V. Karlonas į mūsų 
pikniką. Antra—Easton, Pa. 
—dvi mašinos. Iš Bingham
ton, N. Y., buvo keturios ma
šinos, kiek teko matyti. Buvo 

[iš Forest City, Pa., Tamaqua, 
(Shenandoah, Frackville ir veik 
iš visų Wilkes-Barre apielin- 
kių.

Nos kaip sakau, nedaugiau- 
sia buvo publikos, bet yistiėk 
liks ir naudos nemažai “Lais
vei.”

Dar vįeną antausį gayo fa- 
išistukaį, , ypatingai Pittstono, 
I kurie skundė• policijai ir v pa- .

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

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

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

TeL: Midwood 6261

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA 
s . Jūs pažįstate, mus, mes pažįstame 

jus, bet .jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti. ,,

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

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

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

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

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

ne tik Brooklyne, 
užvedimuose, 

kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjatn per paštą. Ad- 
rfesuokit:

Todėl Gerbiamieji Draugai 
bet ir kituose miestuose bizniaus 
kur

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU 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 kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus 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 už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kimpu CUrmont At»im) 
MASPETH, L. I„ N. Y. 
Telephone, Juniper 97M

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOMTAN AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit 
ąh prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody-

Vardas

Miestas

„.Street or Avenua

State.

I į
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VIETOS ŽINIOS 30 Metą Kalėjimo už 
Dolerinį Laikrodėlį

Drg. V. Paukščiui Apleidus Iš Sacco-Vanzetti 
“Laisvės” Redakciją Demonstracijos

“Laisvė” neteko (tikimės, 
kad tik laikinai) seniausio sa
vo redakcijos nario, i 
Paukščio, kuris išdirbo redak
cijoj 17 metų. Redakcinis 
darbas buvo jau visai bebai
giąs naikinti drg. Paukščio 
sveikatą. Atvejų atvejais gy-{ 
dytojų patariamas ir ragina- 'metai atgal, 
maš mesti protinį darbą, jei-J 
gu nori kiek fiziniai atsigrieb- {tautinio : Darbininkų; Apsigyni- 
tį drg. Paukštys, pagaliaus, i 
pereitą trečiadienį pasitraukė 
iš redakcijos, ir nuėjo į dirb
tuvę, gavęs ten vietą paprasto i 
darbininko. Ir tame darbe P*etų, nors jos 
drg. Paukštys sako geriau jau- garsinta 5-tą vai. Demonsira- 
čiąsis.

Drg. Paukštys buvo vienas |Sy[a pavidalas elektros kėdės, 
iš daugiausiai pasitarnavusiųjų, 
laikraščiui redakcijos narių. ‘ ,
Jis, kaipo atsakomasis redak- nuzu(lė darbininkų oigamzato-

»U01V o Cl i 
drg. V. biy

laikraščiui redakcijos narių.

15,000 darbininkų ir bedar- 
dalyvavo 'Union Square 

demonstracijoj, penktadienį, 
protestuodami prieš Sącco ir 
Vanzetti, darbininkų vadų, nu
žudymą elektros kedėje treji 

Demonstracija 
J vyriausiai buvp sušaukta Tarp-

Už pavogimą dolerio vertės 
laikrodėlio tapo New Yorke 
nuteistas 30 metų kalėjimo 
Stephen Lynch. Kadangi jis 
jau pirmiau buvo atlikęs kokią 
tai nedidelę vagystę, todėl tei
smas dabar jam nerodė jokio 
pasigailėjimo.

O didieji vagys, bankų suk
čiai, miesto teisėjai Vitalės, 
Ewaldai ir kt. visiškai išteisi
nami. Queens pavieto ex-pre- 
zidentas Connolly, kuris su sa
vo šaika miestui nusuko apie 
30 milionų dolerių, nuteistas 
piktai vieniem metam kalėjimo, 
kur jis laikomas taip puikiai, 
kaip augštos klasės viešbutyje.

Aido Choro Susirinkimas 
Ir Kiti Svarbūs Reikalai 

* '. r < .. j

Antradienį, 26 d. rugpjūčio, 
bus Aido Qhoro susirinkimas 
8-tą vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėj. Draugai aidięčiai, bū
kite visi šiame svarbiame susi
rinkime, nes turime labai daug 
reikalų, kurie turės būti ap
tarti. Taip pat ir naujų narių 
atsiveskite įrašyti Į Aido Cho
rą. Oras jau atvėso; 
karščiai jau praėjo: 
ruoštis prie rudeninio 
gimo, kuris bus 5 d.
Labor Lyceum svetainėj, 
sų pareiga rūpintis, kad mūsų 
metinis parengimas būtų sėk
mingas.

Visus “deitus” palikit kitam 
sykiui; būkite patys ir kitus 

Iraginkite, kad ątsilankytų į sū- 
isirinkimą.

V. Dvariškis, 
' Choro Pirmininkas

PARDAVIMAI
PARSIDUODA riestoranas, biznis 

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

(199-201)

PARSIDUODA Ice Cream, stationery 
ir kendžių storas, geroj vietoj, prie 

parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
du bizniu. Kreipkitės po num. 636 
Ferry St., Newark, N. J. Telefonas: 
Market 2-3057. ' . 196-201

Telephone, Stagg #910

LORIMER RESTAURANT
Lietuviy Valgykla

mo.
žmonės i demonstraciją pra

dėjo rinktis jau 3-čią vai. po 
pradžia buvo

ei jos aikštėj buvo augštai į,tai-

priminimas, kaip kapitalistai

Darbo Suradimo
Biuro Prigavystės

New

didieji 
turime
paren- 
spalio,

Vi-

Telefonas Jefferson 1683

F. AUGUST
. GERIAUSIA 

AUTO REPAIR SHOP
819 Lexington Ave., arti Patchen

Brooklyn, N. Y. 1

PINIGAI

VISOKIU 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.

iA

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
I I į. (PETRICK) 
LIETUVIS DENTISTAS 

221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.
> X-Spindulių Diagnoze 

Gazo Anestetiką
) VALANDOS:.

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

tik susitarus.
.............................................

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Iš muš ame Siehat 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

yra didžiausia! žmogui, bėda, kada 
jų nėra, o reikia automobilių tai
syti. Aš taisau it. dirbu visokį 
darbš, kas tik reikalinga prie au- 
tomobiliaus, ir dar užmokesties 
palaukiu penkis mėnesius.Demokratų valdybos 

'Yorke įsteigtas “nemokama- 
sai” darbų suradimo biuras vis 
begėdiškiau elgiasi su bedar
biais, jieškančiais užsiėmimo. 
Dabar pradėjo štai ką/ daryt. 
Kada pamato tūkstančius be-j G^giist), ^8-tą^ vai 
laukiančius progos įeiti į biu
ro raštinę, tai padalina jiems 
blankas; sako, išpildykit jąsias 
ir eikite namo, o mes už dienos 
kitos pašauksime jus į darbus. 
Tuo būdu biuras atsikrato nuo 
daugelio darbo laukiančiųjų, o 
jie laukia dieną, kitą, trečią, 
ketvirtą, o kaip nėra, taip nė
ra jokios žinios apie žadėtąjį 
jiems darbą.

Robert Ellis, per paskutinius 
šešis mėnesius bedarbis, turėjo 
tokį patyrimą su tuo “nemoka
mu” darbo biuru. Jam buvo 
išduota kortelė eiti į vieną ga
ražą, kur esąs jam automobi
lių plovimo darbas. Kada nu
ėjo, atrado šimtus bedarbių 
besiveržiančių prie to darbo; 
o darbininkas jau buvo kitas 
priimtas. Paaiškėjo štai kas. 
Darbo biuras pamatė laikraš
tyje pajieškojimą ąutomobilio 
ploviko, ir daugiau nieko ne
sistengdamas patirt, pasiuntė 
R. Ellisą į tą vietą,.-.kurią “pa
rūpinąs’-’ dariio biuras.

Prigavingomis a p I i k a ei jų 
kortomis ir tokiais “parūpini- 
mais’-’i darbo biuras yra suvi
liojęs jau. apie 20,000 bedar
bių. ■ ;

Kam iš te biuro yra nauda, 
tai tiktai grafteriams Tamma
ny Hall valdininkėliams, ga
vusiems riebiai apmokamas ten 
vietas ir dirbantiems naudai 
demokratų politikierių dabar
tinėje rinkimų kampanijoje, 
i \ Pats Žinąs.

SUSIRINKIMAI

Savo Darbą Garantuoju
Patarimai ir parvežimas sugedu
sio karo veltui. Reikale kreipki
tės Į mano dirbtuvę viršuj paduo
tu adresu. Aš esu lietuvis.

MASPETH, N. Y.
Veikalo “Farmazonai” praktikos 

įvyks trečiadienį, 27 d. rugpjūčio 
vc*l. vakare, Lenkų 1 

Svetainėj, 91 Clinton Ave. Visi lo-1 
Sėjai būkite paskirtu laiku.

Komisija. • 
(201-202)

Sacco ir Vanzetti. Ta elek- 
kedė taipo pat primine, 
ir dabartiniu laiku tokia 
mirties bausme gręsia še-

rius 
tros 
kad 
pat 
šiems negrų ir baltųjų darbi
ninkų organizatoriams Geor
gia valstijoj. Jiems gi nuo to
kio likimo apginti darbininkai 
turi organizuotis, telktis di
džiausiomis miniomis, demons
truoti, protestuoti ir taip da
ryti spaudimą į kapitalistinę 
valdžią, kad paleistų mūsų ko
votojus iš savo “teisybės” nas
rų. Tą daryti pabrėžtinai ra
gino visa eilė kalbėtojų.

šiame demonstracijos mitin
ge dalyvavo nemažai ir lietu-1 

įvių; gi Darbininkių Susivieni- 
Sąjungos jimo narės turėjo ir savo iška- 

konferenciją, kuri bą su užrašu (angliškai) Am- 
Manhattan erikos Lietuvių Darbininkių 

66 East Susivienijimo vietinio apskri-

torius, dirbo sunkiausiais me
džiaginiai ir politiniai laikais; 
ypač karo metu gulėjo ant jo 
sunki darbo ir atsakomybės na
šta.

“Laisvės” redakcija linki i 
kuo veikiausio jam sveikatos 
pasitaisymo ir turi vilties vėl 
kada nors drg. Paukštį turėti 
savo štabe.

Smūgis Federacijos Vadams 
Nuo Tepliotoje Lokalo
Tepliotojų Unijos lokalas 499- 
tas, priklausantis Amerikos 
Darbo Federacijai ir turintis 
apie 900 narių, išrinko du de
legatu į Sovietų 
Draugų
įvyks rugsėjo 4 d., 
Lyceum svetainėje, 
4th St., New Yorke; prasidės čio. Taipgi Tarp. Darb. Apsi- 
7:30 vai. vakare. gynimo lietuvių kuopa buvo

Išrinkimas delegatų nuo to su savo iškaba. Tai yra pagir- 
lokalo j Sovietų Draugų konfe- tinas dalykas. Pageidautina, 
renriją yra didelis smūgis,kad ir kituose tarptautiniuose 
Gfebiiiui. Wollui ir kitiems (darbininkų išstojimuose lietu- 
Dąrbo Federacijos fašistiniams viai pasirodytų 
valdonams, kurie be paliovos, dar geriau, 
juodašimtiškai šaukia prieš So-! 
vietų Sąjungą.

panašiai arba

Buvęs S. P.
Sacco-Vanzet-

D. 1-mos Kuopos Nariai!

Nors policija 
ti paminėjimo demonstracijoj, 

; • • n - I I n I Union Square, šį kartą nepa-
UraUgSl IT Drauges, A.L.D.L. darė užpuolimo ant susirinku

sių darbininkų, tačiaus jinai 
buvo prie visko prirengta. Ap-

.... . !art desėtkų raitų ir pėsčių mė-
. vasara ir Pra-, iynsjūlių, buvusių aikštėje, dar

rt«eda Šaltesni orai; bet yraj200 licijos buv0 prjrengta; 
daug draugų ir draugių, kurie |He sulind() į koridoriU!j bei už- 
neūžsimokėję duokles A.L.D.L. 
D. 1-mai kuopai už 1930 me
tus. Jeigu ateinantį susirinki
mą, kuris įvyks ketvirtadienį, 
rugpjūčio 28 d., jie neužsimo
kės, tai jų vardai turės būt pa
skelbti “Laisvėje,” nors kuopos 
komitetui ir labai nesmagus 
dalykas skelbti jų vardus. Jei
gu kurie draugai per ištisus 
metus neprisirengia ateiti į 
susirinkimą ir užsimokėti, tai 
jau perdaug prasta. Tie drau
gai turėtų suprasti, jog darbi
ninkiška apšvieta ir 
da yra svarbi mūsų 
klasinėje kovoje, o ne laukti 
rytojaus ir neatidėlioti nuo mė
nesio iki mėnesiui.

Ateikite, todėl, draugai į su
sirinkimą šį ketvirtadienį ir 
užsimokėkite. Susirinkimas 
prasidės 8-tą vai. vakare. 

, Be kitko, minėkime, kad 
mes dar nesame atsisakę nuo 
tikslo^—pakelti savo kuopos 
nąrių skaičių iki 200. Todėl 
važiubdami bei eidami į susi-; p Wari cn
rinkimą atsiveskite ir naujų » Sl^lODc □0I6r{ SU

propagan- 
amunicija

ijie sulindo į koridorius bei už
kampius ir tiktai laukė ženk
lo.

Demonstracija mirgėjo vėlia
vomis bei didelėmis iškabomis 
įvairių darbininkų organizaci
jų su obalsiais, reikalaujan
čiais paliuosuoti iš kalėjimo 
Fosterį, Minorą, Amterį, Ray- 
mondą, delegatus kovo' 6 d. 
bedarbių demonstracijos; šešis 
revoliucinius o r g a nizatorius, 
laukiančius dabar mirties teis
mo Georgia valstijoj, ir visus 
kitus politinius kalinius; aprū
pinti bedarbius darbais bei al
gomis, ir t. t.

Prakalbas sakė J . Louis 
Engdahl, Tarptautinio Darbi
ninku Apsigynimo centro sek
retorius; Jack Johnstone, Dar
bo Unijų Vienybės Tarybos at
stovas: jaunasis pionierius. 
Youkelsonas ir kt.

)

Puikiai Sutvarkyti
Workers School Kursai

IŠRANDA VOJIM AI

narių, prirašymui prie kuopos. I $75,000
A.L.D.L.D. 1 Kuopos

Organizatorius.

Detektyvai Darė Kratą 
Darbo U. Vienybės Centre

Penktadienį keturi New 
Yorko policijos detektyvai atsi
lankė j Darbo Unijų Vienybės 
centrą, būk tai jieškodami 
“ginklų bei amunicijos.” Tai 
buvo tiktai priekabė viską iš
krėsti ir iššnipinėti.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja Ir 
nutęaliavoja viso- 
k i u a paveikslui 
Įvairlomii s p a U 
romia. Atnaujina 
>enui ir krajavui 
ir sudaro <u 
smerikoniŠkaia.

TELEFONAS i 
TRIANGLE .1450

Kreipkite lino 
adresu >

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

Workers School, 26-28 Union 
Square, yra ypač gerai sutai
sius pamokas rudeniniam ir 
žiemos sezonui. Be kitų nau
jų kursų, yra įvedamas ir dvie
jų metų kursas vadovaujan
tiems darbuotojams-funkcio- 
nieriams Komunistų Partijos, 
Darbo Unijų Vienybės Lygos 
ir kt.

Tenka suminėti bent kelis 
svarbiausius kursus: Organiza
cijos Principai, Komunizmo 
Pagrindai, Veikimo Būdai Dar
bavietėse, Prakalbų Sakymas, 
Darbo Unijų Klausimai, Mark
sizmo ir Leninizmo Principai, 
Marksizmo Ekonomika, Komu
nistų Internacionalo Progra
ma/ Finąųsinis Kąpitalizmas ir 
Imperializmas, t. t.

T)r£J Bėdabht dėstys Ameri
kos Komunistų Partijos istori
ją; M. J. OI gi n-—Klasinės Spė
kos Revoliucijose nuo 1789 
metų; Vern Smith—Istorija 
Amerikos Darbininkų Judėji
mo; L. Platt—Komunistų In
ternacionalo Istorija, ir kt.Kuomet Bert Kaufman 

rėjosi su vienu kostumeriu 
vo brangumynu krautuvėje, 9 ! pritaikyti anglų kalbos kursai. 
Maiden Lane, New Yorke; tai Šiemet Workers Schoolėj tai- 
du ginkluoti plėšikai įbaugino j po pat bus mokinama rusų, is- 
Kaufmano šoferį Flynną, sė
dėjusį automobilyj ties krautu
ve ir laikiusį prie savęs $75,- 
000 perlų ir deimantų, kuriuos 
jam buvo davęs palaikyti jo 
bosas. Paskui plėšikai susėdo 
į automobilį, tiltu parvažiavo

de- ternacionalo Istorija, ir kt. 
sa-| Ateiviams darbininkams yra

panų ir esperanto kalbų.
Aštrėjant kapitalizmo kri- 

ziui, kairėj ant darbininkų ju
dėjimui, kiekvienas sąmonin
gas darbininkas turėtų rengtis 
prie sąmoningo revoliucinio 

įveikimo. Tam ir , gyvuoja
. Vienam i į Queens, kur liepė išlipti šo-(Workers School—Darbininkų 

rastinės, darbininkui paliepė feriui Flynnui, o patys tolyn (Mokykla.
Darbininkai yra šaukiaminet rankas augštyn iškelti ir nuvažiavo sų $75,000 ’ vertės __

iškrėtė kišenlus; ir išriausė grobiu. Ant įgytoj aus buvo at- užsiregistruoti į josios kursus, 
įvairius stalčius su organiza- rastas palei kelią paliktas tas 26r£8 Union Square, ant pen- 
cijos dokumentais. automobilius, i. • ktų lubų, Now Yorke.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LIETUVIS

PAJIEŠKOJIMAI

NOTARY PUBLIC

Tel.,' O783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS

m

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

(šbalzamuoja ir laidoja numirusiu, 
ant visokių kapinių; parsamdo au 
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

“BALSAS

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mąrcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Metams *-....................
šešiems mėnesiams .
Pavienio num. kaina

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš* fašistų valdžią.

Tel., Stagg 7057

STĖPHEN BREDES, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyet Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

65-02 Grand Ave., Maspeth, L. 1. 
Tel.: Juniper 6776

PASIRANDAVOJA 3 kambariai iš 
užpakalio ir 4 kambariai iš fronto, 

elektra, 
reikia.

Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas:

J. JESKEV1Č1US
46 Ten Eyck Street
BROOKLYN, N. Y.

Visi moderniniai Įtaisymai: 
maudynės ir viskas, ko 
32 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(200-201)
BIZNIO PROGA

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

PAJIEŠKAU gyvenimui drauges, ne 
senesnės 30 nąetų. Aš esu 35 me

tų, gyvanašlis, turiu du kūdikiu, jau 
nemaži) Norėčiau susirasti sau drau
gę be kūdikių. Daugiau žinių suteik
siu laišku arba' ypatiškai. Meldžiu 
atsišaukti ir prisiųsti (tavo paveiks
lą. V. Daržnikas, 189 Steamboat 
Rd., Great Neck,. N. Y. (198-203)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Telephone; Stagg 440*

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(Undertaker)
107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

PAJIEŠKAU draugo Jono Kreivėno 
iš Lietuvos. Paeina iš Bąčkinikių 

kaimo, Prienų -parapijos. 1920 me
tais gyveno Brooklyn, N. Y.

Taipgi. pajieškau draugo Petravi
čiaus. 1913 metais sykiu gyvenom 
ant Hope St., Brooklyn, N. Y. ė

Meldžiu pačių greitai atsišaukti 
arba žinantieji malonėkite pranešti: 
Jurgis Dagilis, 18 Babcock St., Hart
ford, Conn. I . '

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
. $Ž.OO
. 1.00

.05

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS

Patarnauju vismm be skir 
tumo. Tčlumas del manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reik?) e kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

y MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa five yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosaoja vid»- 
, rilis ir pagelbsti sugrąžint natural} vidurių malimą

Nereikia rirint, o tik sumaišyt au vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai- 

. na................................... 60e, per paštą 65e

Mes

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

tyros ir geriausios.

taip pat turime žolių ir ęerą sandėlį gyduolių. 
Kiekvienų kartą reikalaujant, kreipkitės;

229

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-3514 
Iškirpkit įlį skelbimą ir priainskit kartw su užsakymą

MOLLYN S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
' IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
šįmet turime geriausios ir vėliau

sios mados, Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankytų 
o mes patarnausime kuogeriausia. -

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus plaukus ir sugdr- 
‘rimuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
•ekamu adresu:

578 GRADED STREET
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y.
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