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KRISLAI
Su Policijos Pagelba.
Bijosi Kūdikių.
Antra ALDLD. Knygų 

Ekspedicija.
Spaudos Naudai Piknikas 
Mūsų Chorai.

Rašo Dzūkiį, Dėdė

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis. 

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių.

Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimesite, Tik Re

težius, o Islaimesite Pasaulį!
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RANK WHITE
STOGDENGIS

etalu Ismušame Sienas 
Lubas; Užtaisome nuo 

andens.

19-231 LEONARD ST., 
Brooklyn, N. Y.

Mūsų darbu patenkinti 
d, kuriem- tik dirbame.

ATTHEW P. BALUS
(BIELIAUSKAS)

otary 
ublic

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

tfikg
5043

tedaro. .Mano oiisas av- , 
dieną ir naktį. Darbą

(tarnauju visiem be skir- 
o. Tolumas del manęs skir-' 
o nedaro. Mano ofisas at- 
t s t
_ku gerai. Reikale kreip
si pas mane, o patarnausiu 
geriausiai.

734 Grand Street

S.L.A. kuopų atskilėliai, ne
turėdami argumentų prieš pro
gresyvius S.L.A. narius ir ne
galėdami palaikyti tuos narius 
prie gegužinės tarybos šaukiasi 
visogalinčios policijos buožės. 
Policijos buožė ne visuomet to
kiuose atsitikimuose būna tin
kamas ginklas, kad palaikius 
narius toj organizacijoj, kurioj 
jie nenori.

Worcesterio 57-tos kuopos fa
šistai varo ardymo darbą ir jau 
susirinkime su Dėdės Šamo 
lazda veda tvarką, bet pažan
gieji nariai tokios demokratijos 
nesibijo ir daro progresą suibuvo ’pastatytas pirmu sy- 
progresyve Pildomąja Taryba. 
Newark© trys fašistai atskilė
liai, laikydami susirinkimą, tu
rėjo didesnį skaičių šnipų ir 
uniformuotos policijos, negu jų 
susirinkime dalyvavo atskilėlių 
narių. Kas keisčiausia, tai fa- 
šistėliai Newarke jieškojo kuo
pos čarterio, bet jokiu-būdu ne
galėjo jo surasti. Pittstono kuo
pos susirinkimą su policijos pa- 
gelba išvaikė. Tai pasėka pono 
Gegužio darbų Chicagoje. Ge
gužis Chicagos seime padarė 
praktiką, gi»jo gizeliai, parvy- 
kę jau lošia komediją. Bet vi
si SLA. nariai turi gerai įver
tinti tokių ponų darbus ir dėtis 
prie išrinktos progresyvių Pil
domosios Tarybos.

Komunistų Balsai Anglijos Jungtinių ValstijlTSėliataS UŽgyrČ
Perrinkimuose. . . . - . J

LONDONAS.— Kilane di- 
strikte buvo perrinkimas 
parlamento nario. Komunis
tai statė d. Cyprus, 
gavo 387 balsus, iš 
balsų, paduotų iš viso.

Imperialistinę Londono Sutartį
WASHINGTON.— Jung- 

kuris tinių Valstijų senatas, savo 
2,452 nepaprastoj sesijoj, užgyrė 

Tai! Londono “nusiginklavimo” 
yra didelis skaičius, atsižiū-! sutartį. Kuomet atėjo ga- 
irint į tai, kad komunistų hitinas balsavimas, tai buvo 
’kandidatas šitame distrikte|58 balsai už ją, o 9—prieš.

kiti.

Gregorijus Čičerinas
Pasitraukė iš Vietos

ruošė laiškuose arba doku
mentuose, to senatas neuž- 
giriąs. Tokį pataisymą bu
vo davęs senatorius Norris 
iš Nebraska valstijos ir jis 
buvo priimtas.

Jungtinės Valstijos, reiš
kia, bus pirm h iš penkių ša
lių, oficialiai užgyrusi tąją 
sutartį. Ęinant šita sutar
timi, Amerika galės išleisti 
milžiniškas sumas pinigų 
budavojimui laivų del seka
mo imperialistinio karo, ku

J U A

Vadinasi, visos kai-kuriu 
senatorių pastangos atmesti 
sutartį nuėjo niekais.

Sutartis užgirta su tuo 
pataisymu, kad į ją neįeina 
joki slapti dokumentai. Kas 
nėra pažymėta sutartyje, 
kas padaryta slapta atski- įris šuoliais artinamas. •

Lietuvos fašistinė valdžia to
kia jautri, kad ir penkių metų 
amžiaus vaikų raudonos agita
cijos bijo. Drg. Aleknavičius, 
vykdamas iš Sovietų Sąjungos 
buvo sustojęs ir Lietuvoje. Jo 
penkių metų mergaitė tūliems 
atkirsdavo: nevadinkite manęs 
mergaite, nes aš esu bolševike. 
Drg. Aleknavičius už tai buvo 
pašauktas į valsčiaus raštinę 
pasiaiškinti.

Well, kaip pasirodė, tai Lie
tuvos ponai tuojaus bijosis ir 
tik ką gimusio kūdikio, kad tik 
nebūtų jis bolševikiškų pažval-

Maskva.— Nuo revoliuci- 
jos pradžios iki šiam laikui 
ėjęs užrubežinių reikalų 
liaudies komisaro pareigas 
d. G. čičerinas formaliai pa
sitraukė iš tos vietos. Tai 
padarė delei savo silpnos 
sveikatos. Kaip žinoma, jau 
ilgas laikas jis sirguliavo 
nuo persidirbimo. Buvo iš
vykęs į .užsienį gydytis, bet 
sveikatos pataisyti kaip rei
kia negalėjo.

Į čičerino vietą paskirtas 
Litvinovas, o jo padėjėjais 
—Krestinskis ir Karacha- 
nas.

Prasidėjo Geologų
Konferencija Maskvoj

Pašautas Rumunijos Vidaus 
Reikalų Ministers

BUKAREŠTAS.— Čionai 
tapo pašautas Dr, Konstan
tas Angelescu, einąs Rumu
nijos vidaus reikalų minis- 
terio pareigas žmogus. Pa
šovė jį tūlas studentas del 
to, kad Angelesc.ii priešinę
sis naujam monarchui Ka
roliui.

Didelis Susikirtimas

Airijos Geležinkeliečiu Streikas Atidėtas
Tūlam Laikui, “Pakol bus Pasitarta.”

DUBLINAS.— Airijos ge*-i Tartasi antradienį.. Jei iš 
ležinkeliečių streikas, kuris j pasitarimo neišeis nieko tei- 
turėjo būti paskelbtas pe-!giamo, tai streikas bus pa
reitą pirmadienį, tapo laiki- skelbtas trečiadienį. Darbi- 
nai atidėtas. Mat, valdžia ninkai
įsikišo ir reikalavo iš darbi- streiką todėl, kad dalis jų 
ninku ir darbdavių prisiųsti 
atstovus į pasitarimą. • Ka
dangi geležinkeliečių unijos 
priešakyje stovi nemažai 
darbdaviams parsidavusių 
“vadų”, tai jie ir sutiko su 
valdžios reikalavimais.

reikalauja skelbti

Perkūnas Nutrenkė
Žmogij prie Kapo

KONGRESO TYRINĖJIMO KOMISIJA 
LANKĖSI DARBININKU KEMPESE / 

“TIRTI” KOMUNISTU VAKACIJAS
Jie Buvo Griežtai Pasmerkti Minių Darbininkų, Kurie Lei

džia Savo Liuoslaikj; Žiūrėkit, Šėke Kalbėtojai, Kas Da
rosi Pietuose, Kaip Yra su Astuoniais Milionais Be
darbių!

t

r

buvo išmesta iš darbo už 
simpatizavimą busų darbi
ninkams, kurie buvo streiko 
lauke. Geležinkeliečiai pa
siryžę skelbti streiką ir rei
kalauti priimti išmestuosius 
iš darbų jų draugus.

Sustreikavo 16,000
Vokiečių Darbininkų

I sandai j gyduolių. 
, kreipkitės;

ia tr geniausia 
paisyti daktarų 
įdėtinės 6ių re
ti. yra oaujos.

ir atliuosuoja vidu- 
dį vidurių malimą, 
randeniū ir užsigert 
•as, ir galima duot 
suaugusiems. Kai- 
60c, per paltą 65c.

(lETEJĮi 
ra Padaryta iš 
avyje Jokių

MASKVA.— Pereitą pir
madienį čionai prasidėjo pa
saulinė geologų konferenci
ja, kurią atidarė profeso
rius Samoilovičius. Profe- 

j sorius Vaveilovas darė 
pranešimą 'varde • Sovietui .

iau 1 vyriausybės. Jis kvietė de-ty° leidžiamas, btaiga uzė- —--—- -
ne-'legatus jaustis Sovietų S^i^^XoTnakirto MartiT' G^Žkia Katalikų 

mnoTii k*im nomin , dili VieiOS pdKll LU Lvldl llflC- i «t- . <-jungoj, Kaip namie. | 1 17 • v v*
! Kunigam Bažnyčias
i MEXICO CITY.— Meksi- 
|kos valdžia, kaip žinoma, 
I padarė didelių nusilei-

1, kad 
tuomi sustiprinus namie re
akciją prieš komunistus.

ALDLD. Centras pakeitė an
glų kalba .knygas šiems me
tams. Pakeitimo priežastis ne 
nuo komiteto priklauso, 
kad pirmutinė knyga 
Daughter of Revolution” 
išsibaigus ir jos daugiau 
spausdina. Vietoje tos bus duo
dama mokslinė knyga- ir jau 
nekurie organizacijos nariai jas du kalbėjo daktaras Nar- 
aplaike.

PUEBLA, Meksika.—Car
los Martinez laidojc/^avo 
mirusią motinai Jis, su sa
vo draugais, .stovėjo šalę 
duobės, kuomet grabas bu- kapoti algas.

BERLYNAS— šešiolika 
tūkstančių inžinierių išėjo į 
streiką Plauene. Kovoja 
prieš pasikėsinimą jiem nu

jungoj, kaip namie.
Amerikos delegacijos var

EKA
įninka*

booth. Jis gyrė Sovietų 
Antra šių metų ekspedicija Į Sąjungą ir jos mokslinin- 

bus pradedama siuntinėti su j kus,^ kad rūpinasi tokiais 
pradžia rugpjūčio mėnesio. I id ' 1-‘!“ 1---- 1 1 1 ’

šią ekspediciją įeis ir brošiūra, 
parašyta drg. Pruseikos 
tautas Mažasis”. Kl 
kuopų veikėjai patrupinkite, 
kad jūsų kuopos ariai būtų 
pasimokėję ir ąekr^toriai, ku

 

rie išrinkote metines duokles, 
nelaikykite pas save, bet siųskit 

į nariai

iros

liais, kaip kad tie, delei 
urių buvo sušaukta 

konferencija.
šita

Griežia Kova prieš
Apsileidėlius S. S. K. S. ft “Z“

>int 2017-2360-3514
arta nu užsakymu

1RBER SHOP.OR
MAS MOTERIMS

re geriausios ir vėliau- 
’ermanent Wave maši- 
ečiame visas atsilankyti 
nausime kuos<eriausia. -

$5.50 IKI $10.00 . •
i 

plaukus ir sugar- r 
laikui. Kreipkitės >

į centrą,' kad pasimokėję 
gautų laiku knygas.

■ I - • t,1 - -

< Mūsų spaudos, maudai- 
kas įvyks II Apskričio

pikni- 
ribose

17 d. rugpjūčio ant Willick’s 
Farmos, Linden, 'N. j. šiame 
piknike dalyvaus’ Sietyno cho- 

' ras iš Newark, N. J., ir Aido 
choras iš Brooklyno, Tai jau 
iš eilės bus penktas piknikas' 
parėmimui darbininkiškos spau
dos. Vieta puiki ir kiekvieną 
žmogų patraukianti ir kad pa
darius šį pikniką sėkmingu, t&i 
kiekvienas New Yorko ir apie- 
linkės progresyvis lietuvis dar
bininkas kviečiamas imti daly- 
vumą^ ■

Trečio Apskričio Menininkų 
Sąjungos chorai daro progresą. 
Jau šią vasarą visi bendrai pa
sirodė keliuose paren’gimuose ir 
tas daro gerą įspūdį. Mano 
manymu mūsų chorams patar
tina visiems kartu susimokinti 
bent porą dainų ir bendrai ku
riame parengime, iš virš trijų 
šimtų dainininkų sudainuoti.

4 - 4 • * u i , t t '

Dfg. Prufeeika kalbėdamas 
menininkų apskričio parengime 
20 liepos’.Patersone, N. J., ra-

nų, demokratų ir socialistų 
partijas.” 4 ■

■K 4

Kalba d. Moorę ’*?•
Paskui kalbėjo negras 

kalbėtojas, d. Moore, kandi- 
i datas į N. Y. valstijos sena- 
I torius. Jis nurodė., kad ši- 

imas

NEW YORK.— Pereitą 
pirmadienį kongreso komu- 

Vokietijos Mieste nist,i tyrinėjimo komisija 
J padarė pertrauką savo tyri

mams kambariuose ir užsi
manė pažiūrėti, kaip komu
nistai ir bendrai radikališki 
darbininkai • praleidžia lai
ka savo kempėse, kuriose i------- - — -------- ■<.
nemažai New Yorko darbi-1 tas kongresmanų atv. 
ninku praleidžia sekmadie- = tyrinėti yra niekas daugiau, 
nius arba vakacijų liuoslai-j kai tik Amerikos valdančiu 
kį. v • i sios klasės pasikėsinimas

Trys komisijos nariai —dvėsti fašistų diktatūrą.
Nelsonas, Hali ir Eslick, — Amerikoje, pasak kalbėtojo, 
todėl pasiėmė du valstijos'šiandien randasi 8,000/XW 
kazokus ir keletą šnipų ir darbininkų be darbo, varge 
nuvyko į dvi New Yorko ir skurde, bet komisija jų 
valstijoj esamas kempes —i netiria, nesirūpina jų padė^_
Nitgedaiget ir Camp Uni-jtimi, o “tiria” komunistus, 
ty—kuriose šiuo tarpu ran-; kurie pasirįžusiai kovoja už 
dasi daugybė darbininkų bedarbių reikalus.. Yj;
atostogas leisdami. , jqs pasiryžimas ■ depor-

Jie buvo pasitikti darbi-j t'uoti ateivius, darbininkus, 
ninku masių su protestais ir tvirtino kalbėtojas, jūs pa-

’ • 4-* 1 Įsiryžimas sunaikinti revb-
po yo v,oo, , ,o,o jliucinį darbininkų judėjimą,

jūs bandymas suardyti • 
voliucines darbo unijas, ne<2__ 
nugąsdins Amerikos prole
tariato. Priešingai, jis tik 
paskatins kiekvieną darbi
ninką stoti į griežteshę ko- * 
vą už savo reikalus ir la
biau sucementuos juos re-į 
voliuciniu cementu. Paskui 
darbininkai sudainavo* “In
ternacionalą” ir .kitas dar-, 
bininkų dainas. Išvažiuo
jant komisijai iš kempes,

FRANKFORT, Vokietija. 
—Pereitą pirmadienį čionai 
įvyko didelis susikirtimas 
tarpe darbininkų ir polici
jos. Pastaroji užpuolė ant 
milžiniško masinio darbi
ninkų mitingo. Pastarieji 
ėmė gintis ir bandė nugink
luoti mušeikas. , Tuomet po
licija paleido 'šūvius dar-, 
ban. Nemažai asmenų su
žeista.

Naujo Teismo
Jis Reikalauja, Kad MacDo- 
naldo Liudijimas Būtų Qali- 

fornijos Tribunolo
■ L Išklausomas - > ...

jie patys nesitikėjo.

Sako Prakalbas
Nuvykus į Camp»Nitge- 

daiget (Beacon,>N. Y.), ko
misija pamatė susigrupavu
sią virš 500 minią žmonių—

SAN FRANCISCO, Cal.— 
War,ren K. Billings prašo 
valstijos augščiaūsio teismo 
•naujai persvarstyti jo pir-;vakacijoms nuvykusių dar
besnį nutarimą, sulyg ku-Jbininkų. Prisiartinę prie 
|’io gubernatorius C. C., minios, kongresmanai pa- 
Young atsisakė paleisti jį iš matė kalbėtojus kalbant, 
kalėjimo. - 1 ’ 1 11 - 1

Billings prašo teismo iš
klausyti J. MacDonaldo liu
dijimą, kuris jau du kartus 
pareiškė, jog jis neteisingai 
liudijo prieš Billings ir Moo
ney 1916 metais. MacDo
nald vyksta iš B altinio rėš į 
San Francisco.

_________ __________ šiuo tarpu įsakyta sugrą- • Sugestuojama paskirt ko- 
--------- junga pradėjo griežtą kovą žinti kunigų žiniai 5,000 ka- mįsiją tyrinėjimui viso šio 
A-naVvinin in pUeš apsileidėlius koopera- talikų bažnyčių, kurios bu- reikalo.^ Billings prašo teis-

MASKVA.— Sovietu Sa-

Samara.—
mitetas nutarė suorganizuo
ti 600 darbininkų, kad pa
gelbėjus žemdirbių koopera
tyvams nuvalyti nuo laukų 
javus. Darbininkai organi
zuojami miesteliuose ir 
siunčiami į kaimų koopera
tyvus- dirbti.. .i ( ,

:--------- -t------------n------------------- :------
• • v* 1

Philadelphiečiams!
PHILADELPHIA, PA.

• “Laisvės” rengiamo pik
niko visų išrinktų komisi
jų .: įvyks susirinkimas 
ateinantį ketvergą, liepos 
24 d., Liaudies name, 
Fairmount Ave. ir 8-tos 
gatves, 7 valandą vakare.

Komisijų Sekretorius.

gino ir Patersono Laisves cho
ro narius prie atgaivinimo cho
ro.. Kaip žinoma, jie iš prie
žasties neturėjimo mokytojo 
buvo padarę pertrauką pamo? 
kų. Drg, Prūseika priminė ir 
tai, kad mūsų chorų jaunimas 
kartu būtų su darbininkiška vi
suomene, o tada dąrbinjnkiŠka 
visuorpenė bus su darbininkiš
kais chorais.

uo

iltis
;am 
u:

AND STREET
r St., salia Aptiekos 
•KLYN, N. Y.

tyyuose. Jau buvo minėta, vo žinioje valdžios, 
kad į Maskvą atgabentos - ----------------
daržov'ės, delei netinkamo Milžiniškas AmerikoilU 
kooperatyvų tūlų viršininkų1 
pridabosimo, neretai sugen
da vagonuose. Valdžia grie
bėsi aštrių priemonių ir ke
letas tokių apsileidėlių vir- 
šininkų-biurokratų tapo' su
areštuota iiyhųs nubausta. ! 
. Greitu laiku ta nepagei
dautina padėtis bus pataiky
ta. ' ' ' L J ; 'n .

Kapitalas Pietinėj ir 
Centralinėj Amerikoj

Aigipte vėl Kovoje
Žuvo Keturi Žmonės

■ 'Pietinėj ir Centralinėj A- 
merikojt į biznį. dabar yra 
įdėta $5,722,000,000 kapita
lo, >o prieš pasaulinį karą 
Dėdės Šamo kapitalistai ten 
turėjo įvesdinę tiktai $1,- 
242,000,000, o Anglijos ka
pitalistai — $5,000,000,000. 
Dabartiniu gi laiku Jungti
nių Valstijų kapitalo yra 
20 nuošimčių daugiau, negu 
Anglijos, tose pietameriki- 
nėse ir centralamerikinėse

mo, kad būtų tyrinėjama 
liudijimai ir įrodymai ir to
kie, kurių nėra oficialiam 
teismo rekorde nuo pirmojo 

| teismo.
Teisėjai susirinks ‘pirma-, 

dienį ir spręs 'ar išklausyt 
Billingso peticiją.

KAIRAS.— Pereitą pir
madienį čionai iškilo susi
kirtimų tarpe nącionalistų 
ir valdžios pajėgų. Keturi 
asmenys tapo užmušti. Ki
tuose rniestuęse taipgi nėra- po paminėjimui; atidarymo 
mumai verda ir jie rodo, Rusijos Komunistų Parti- 
kad Aigipte toli gražu Bri- j jos suvažiavimo. Manoma 
tanijos f imperialistai nėra kasyklą paleisti darban už 
apsidirbę su kovotojais ' už devynių mėnėsių ir ji duos į 
šalies nepriklausomybę. i parą 1,000 tonų anglių, 

if

Artemovsk.— Čia tapo 
pradėtas darbas atidarymui 
naujos anglių kasyklos, kai-

Kiekvienas Newyorkietis 
Darbininkas Turi Žinoti, 
Kad-

Rytoj, liepos mėnesio 
24 d., 8 v. v., Manhattan 
Lyceum švetainėję, 66 E. 
Fourth St., New Yorke, 
įvykslabai-1 svarbi 'darbi
ninkų organizacijų atsto
vų konferencija. Tai pri
siruošimo prie Rugpjūčio 
Pirmosios — anti-karinėp 
denionstracijos — konfe
rencija. Visos darbo uni
jos, visoš savišalpos dar
bininkų organizacijos; vi
sos apšvietos ir dailės or
ganizacijos privalo turėti 
savo atstovus šitoj konfe
rencijoj.’ ' ' <

kurių kalbas lydėjo griaus
mingi aplodismentai.

Kalbėtojai nurodė, kokiais 
tikslais komisija čia atvyko, -darbininkai, didesnei4J)ajuo- 
Akyvaizdoje komisijos na- kai “tyrinėtojų”, sudainavo 
rių, buvo pareikšta, kad ši- sekamą dainelę: 
ta komisija atvyko pas 
juos, darbininkus vakacijo- 
nistus, ne pasisvečiuoti, ne 
pasigrožėti, bet atvyko “ty
rinėti”, idant paskui galėtų 
padaryti naujus įstatymus, 
varžančius visą darbininkų 
judėjimą.

Drg. Perila nurodė, kad 
kongreso komisijos “tyrinė
jimo” tikslu yra uždaryti 
revoliucines ■ darbo unijas; 
padaryti nelegale . komunis
tų partiją, sutrempti visą 
revoliucinį darbininkų judė
jimą, kad tuo būdu pašali
nus bent kokį pasipriešini
mą prieš. imperialistinį ka
rą, prie kurio Amerikos ka
pitalistai ruošiasi, turėda
mi omenyje pirmiausiai pul
ti Sovietų Sąjungą.

Kaip Yra Pietuose?
Aš noriu, sakė kalbėto

jas, kad ypačiai tiedu džen- 
telmonai iš pietinių valstijų 
girdėtų ir tai, kad pietuose 
šiandien darbininkai badau
ja, kad jų algos yra baisiai 
mažos, o darbo sąlygos ne
pakenčiamai sunkios.

“Komunistų Partija”, sakė 
kalbėtojas, “yra vienatinė 
partija, kuri gina darbinin
kų reikalus ir kovoja, prieš 
visokius darbininkų reikalų 
išdavikus, prieš republiko-

We hate to see you go, •; 
į We hope to heck you never .

get back; • LYS
We hate to see you go. • ■

- ’ UK, « < '•

Vienybės Kempėj 71 ®
Tuomet “tyrinėtojai” nu* 

vyko į West Point, kur J. 
V. valdžia mokina' naujiis 
karininkus. Ten komisija 
buvo pavaišinta. Vakarop 
ji, susigavus savo pirminin
ką Fish, nuvyko į Vienybės 
kempę ’ (Unity .. Camp), 
Wingdalę, N. Y. Terį, susi
rinkę. draugai,. į, būrį, pasa
kė naujos karčios teisybės 
reakcionink^ms. ■ Kaitėjo 
dd. Koretz ir Davis.

Išvažiuodami iš ten, Fish 
ir kiti kongresmanai pareiš
kė, jog, esą, jiem buvę daug
pripasakota neteisybės. Esą, ■ 
buvo sakyta, , kad šitpse 
kempėse komunistai išįeli^ 
raudonas vėliavas ir prieš 
jas darą įvairius pri
žadus. Bet dabar jie per- ; 
sitikrinę, kad net stiebtų* vė
liavoms iškelti nesirandą nė 
vienoj kempėj. L , ’

Moncton, Canada.— Išė
jus traukiniui iš relių, už- '

V . • . 1. • • . . . '
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APŽVALGA
Abortas ir Katalikai

Tūlas A. Maliauskis .Lie- šiaip kritikuoja prof. Leono 
tuvos klerikalų organe “Ry- paskaitą:

jdžia tai daryti. Klerikalas 
I Maliauskis tuo klausimu

te”t No. 147, kritikuodamas 
Dr; l^ą^ylio ir prof. Leono 
vie&ąs paskaitas 'apie abor- 
tusį sekamai aiškina -katali
kų* bažnyčios nusistatymą 
linkui, abortų:

££ulyg .krikščioniškosiosUlikos 
tyčia daromas abortas yra dide
lė piktadarybė priešinga natū
rai*.visuomet labai sunkus nu
sidėjimas ir visuomet sunkiai j 
dfaudžiamas. t . . IVisuotinis Bažnyčios susinu- i 
kimas Tridente sako: “Tas pa- 
darb didžią piktadarybę, kurs 
sukliudo vaiko pradėjimą ar už
gimimą”. / (Cone. Trid. jess. i 
XXtyll. C. 3). Į

Jjei seniau teologai ginčijos, I 
katįa embrionas tampa tikru ■ 
žmogumi, tai tam, kad žinotų, į 
ar badariusis abortą asmuo pa-1 
darį tikrą žmogžudystę, ar an-1 _ v 
ticipuotą žmogžudystę. j tamsus žmoneliai
: Del to sulyg krikščioniško- ’ kuodaugiausia vaikų, 
sios etikos žmogžudystę padarė:tuo būdu darbo žmonių iš- 
ta motina, .kuri nužudė negimu- i naudotojams būtų daugiau 

pigių alginių ' vergų. Prie 
to, mat, juo daugiau gimi
mu ir mirimu, tuo didesnis 
kunigams biznis.

Trečiadienis, Liepos 23,1930

Silpnokas Organi

Politinis Raportas Sęvietą Sąjungos Kom. 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui

marei
Dick^Gerback, narys šie

metinės Amerikos darbinin
kų delegacijos į Sovietų Są
jungą, aprašo įspūdžius, ku
rių į jį' padafė Raudonoji 
Armija. Iš< jo pastabų ryš
kiai matai grįiežčiausiub 
skirtumus :tarp sovįetinė's 
kariuomenės ir kapitalisti
nių šalių armijų.

Amerikos darbininkų de
legatus pasikvietė į svečius 
Raudonosios Armijos divi
zija Maskvoje. į Kjaij kurie 
amerikiečiai nustebo paty
rę, kad raudonieji ofiiceriai 
maitinasi tuo pačiu maistu 
ir gyvena tokiuose: pat karm 
bariuose, kaip eiliniai karei
viai *

Kapitalistinėse ' armijose 
yra pravesti tokie klasiniai 
skirtumai tarp paprastų ka
reivių ir ofičierių, jog)(mu
gantis ofic. su darbininku 
bei valstiečiu, apnertu ka- tarp kapitalistinių šalių ir duoja su žalingomis pasek- ištisus sluogsnius: vidutinių ir smulkių kapitalistų, nu-

kareiviai, bė kitko, yra mo
kinami ir politinės ekono
mijos, nekalbant jau apie 
kitas šakas mokslo, ypač 
naudingo praktikojek Vals
tiečiai kareiviai yra moki- 
nrimi naudoti iii taisyti trak
torius; jiemš ! taipo pat 
praktiškai išdėstoma naujo- 
viškiausi, moksliškiausi bū
dai žemdirbystės, daržinin
kystės, gyvulininkystės, pie- 
ninirikyštės. ’ *4 • 1 ’. '
- Raudonarmiečiai yra su
sidomėję ir at'ydžiai seka 
savo šalies ekonominius ir 
kultūrinius reikalus, pramo
nės progresą sulig * Penkių 
Metų Plano, triip pat ir po
litiką svetimų zkripitalistinių 
valstybių.. ; . .(

Kuomet Amerikos darbi
ninkų delegatai pastatė

t ' ; • i v

Salmonas — Vaistas
Konservuotas (kenuotas) 

salmon, arba lašiša yra pri
pažinta ne tik kaip geras 
maistas vietoj mėsos, .bet ir 
vaistas nuo baisios ligos, va
dinamos pellagra, kuri kan
kina skurdžius, ypač pieti
nėse šios šalies valstijose,— 
sako Science Service.

Sursu Eksplozijos
Miestiniuose srutų nubė- 

gimd vamzdžiuose (sursuo- 
sej) dažnai susidaro daug 
'nuodingų dujų, ypač mirti
nojo “carbon monoxide’’, 
anglies rūgšatdario, kuris 
nęi matomas nei užuodžia-

Prof. Leonas savo paskaito
je pareiškęs, kad privalą leist 
abortus daryt. Be to, toje savo 
paskaitoje jis pasirodęs šali
ninku preventyvių (apsisau
gojimo) priemonių ir civilės 
moterystės. Tuom pačiu jis 
lenkė savo klausytojus į ona- 
nizmą taigi ir į taip vadina
mą neomaltuzianizmą.

Vengimas vaikų, nusižen
giant natūros įstatymams, pa
prastai yra vadinamas neomal- 
tuzianizmu.

Neomaltuzianizmas yra_hy-! mijoj būtų disciplinuojamas mums nuolat grūmoja karoiziją Londone buvo išgriau- novmt'i iviiaLiui foiitii vmirc • . . • 1 t , • • • • v . v t, opercivilizuotųjų tautų vėžys, 
kuris jas ėda ir varo į grabą.

Kai kuriose vietose žmonės 
paleistuvi ngai prieš gamtos 
įstatymus begyvendami jau 
priėjo prie to, kad ten gimi
mų bėra mažiau, negu mirimų.
Tas klerikalas nori, kad 

; tamsūs žmoneliai turėtų 
kad

si ’savo kūdikį, žmogžudystę 
padarė tie gydytojai, kurie pa
dare abortą.

Abortas kad ir bile kuomet 
padarytas, .sul^g krikščioniško- 
sips etikos, yra didžia piktada
rybe ir del to, kad jis yra prie
šingas natūra i. Ir nėra nė vie
no atsitikimo, kada būtų valia 
padaryti abortą.

hv Ir toli aus štai kokis kata
likų nusistatymas:

Daugelis gydytojų pripažįsta 
abortą leistinu, jei kitaip nega- 
limaf išgelbėti motinos gy\^bės. 
Tarpripažindami, jie elgiasi su- 
lyg dėsnio, jog geras tikslas, 

A šiame atvejyje motinos gyvybės 
išgelbėjimas, pateisina blogas 
priemones, šiame atvejyje kūdi- 

£ . kio-nužudymą.
6 krikščioniškoji etika drau- 

dŽii abortą ir tuomet, elgdamos 
B suljg universaliaus savo dėsnio: 

niekuomet negalima daryti blo
go, Tcad įvyktų geras, arba kad 
ir.geriausis tikslas niekuomet 
nėp.a teisina blogų priemonių. 
Tas4 dėsnis neturi nė vienos iš- 

B jžmtaes.
f../ Krikščioniškosios etikos 

smarkiai draudžiamas ne 
aboytas, bet ir onanizmas.

Vaiko pradėjimo sukliudjL 
, maiį ar Jis būtų padarytas mo
terystėje ar be moterystės yra 

z kriKŠČionybės laikomas didele 
Č piktadarybe, priešinga natūrai. 
E •* r * *
Į įai taip reakciniai yra 

nusistačius tuo klausimu 
katalikų bažnyčia. Ar ka
talikai to nusistatymo prisi- Į 

J lailco? Jeigu peržiūrėtume
? kleborrijaš' 4r katalikų mi-
p; nyskų klioštonus, tai ten

( suųasttĮmę tiek"ir tiek pa-
į idarytų - abortų. ; Jungtinėse 
, 1 Va&tįjosę į mėtuS padąro- 
Į 1 ma* suvirs milionas abortų, 
ū Aišku, kad tame skaičiuje 
[ , būnardaūg katalikių moterų, 
į K Ąhųrtgs yra maža opera- 
t ciją. Ji būna nekenksminga, 
L jeigu ją atlieka kvalifikuo- 
« . tas* daktaras. Krikščioniš- 
į z ka {‘etika” draudžia net tuo- 
: met daryti tą operaciją, jei

gu fnotinos gyvasčiai gręsia
■ pavojūs. Tai labai kvaila 
g etilfa.;' ;
5 Nors patys klerikalų va- 
| dai ‘ir kunigai naudoja viso-
į / kiu$ būdus apsisaugojimui 

vaikų, jeigu jie nenori,:

Skaldo S. L A. Kuopas
Fašistinė “Vienybė”. No'.’ 

86 praneša apie skaldynlą 
SLA 245 kuopos, Newark, 
N. J. Fašistiniai elementai 
atlaikė kuopos susirinkimą,

yra 
vien

lig “Vienybes” pranešimo, 
jie padarė:

Trukšmingų diskusijų išva
doje pašalinti kai kurie bolše
vikai, buvę valdybos nariai ir 
reikalauta surašyti visus kuo
pos bolševikus, ir sarašą pa
siųsti centrui. Komunistams 
uždrausta kuopos vardu daryti 
kokius nors žygius ir pareikš
ta griežtas papeikimas už kuo
pai destruktyvj darbą. Išrink
ti nauji kuopos valdybos na
riai.
Fašistai ir socialfašistai, 

pradėję skaldymo darbą 
Chicagos seime, tęsia skal
dymo darbą ir kuopose. Jie 
tą darbą varo įvairiose ko
lonijose.

Reiškia, fašistai ir social- 
fašistai veda prie to, kad iš 
Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje būtų padarytos 
dvi organizacijos.

Svarbus “Komunisto” I
Numeris už Liepos Mėnesį

“Komuniste” liepos mėne
sio laidoj yra labai svarbus 
straipsnis “Pradžia Jungti
nių Valstijų Ekonominės 
Galias”, 
levo. 1
tas, norintis plačiau susipa
žinti su Amerikos .ekonomi
ja, neturi praleisti šio' 
straipsnio. Tatai svarbu ži
noti kiekvienam sąmonin
gam darbininkui. Tai yra 
pirmas smulkmeningas ban
dymas padaryti marksistinį 
analizą pradžios Jungtinių 
Valstijų ekonominės virše
nybės, atmetant visas teori- 

' jų moterys aJba meilu- jas Amerikos buržuazinių 
susilauktų, bet tam- ekonomistų ir oportunisti- 

savo pasekėjams, ku- nes Lovestone teorijas. Pa- 
ir-is jie išnaudoja, drau- matu dialektinio marksisti-

parašytas V. Moti 
ei vienas marksis

Didėjantis Krizis Tarptautinio Kapitalizmo ir Sovietų 
Sąjungos Užsienio Politinė Padėtis

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

Drauge daktare, kai 
siems patariat, tai maž 
pęš nepralenksite.

Aš jau nesijaučiu ge 
metai laiko. Dažnai m 
•da galvą, šonus—tai v 
kitą ir kaip kada po 
Ir kvėpuot per nosis n 
labiausiai tai naktį, 
miegot negaliu. Jeigu 
šiam jai nors vieną dalį 
jau ir turiu šaltį tokį, 
daktaro vaistų nepanu 
labai tada kosčiu, ypai 
Mėnesines būna laiku 
vai.

Esu 25 m. mergina, 
didokam mieste, švariai 
žiai. Sveriu labai ma: 
107 sv., ūgio 5 pėdų 
Ir dar vienas dalykas, 
nestoja skaliįdėt niekad, 
teikite man žinių per 
dienraštį “Laisvę’—lak 
siu dėkinga.

. . ( (Tąsa)
Man nėra reikalo pabrėžti aštraus padidėjimo agrarinio 
krizio, kuris milionus farmerių ir darbininkų valstiečių 
įvarė į skurdą. Gamybos perviršio krizis agrikultūroj 
pasiekė tą punktą, kad Brazilijoj du milionai maišų ka- 
vo tapo sumesta į jūras, idant tuo būdu palaikyti augš- 
tas kainas ir užtikrinti buržuazijai pelnus. -'Amerikoj 
kukurūzai naudojami kaipo kuras vietoj anglies, Vokie
tijoj milionai pūdų rugių sužeriama kiaulėms; o kas lie
čia medvilnę ir kviečius, tai naudojamą visokios priemo
nes, kad tų produktų dirbamos feme's plotą sumažinti 
ant 10 iki 15 nuošimčiu.

, Tai yra bęhdr'a peržvalga besiplėtojančio pasaulinio 
ekonominio krizio.

(b) Šiandieną, kuomet pasaulio ekonominis krizis vys-

5

jiems klausimą: “Ar, jus mas.
Kartais tos dujos eksplo- tosi su naikinančiomis pasekmėmis, nubankrutuodamas 

skurdindamas ištisas grupes darbininkų aristokratijos ir 
valstiečių, ir pasmerkdamas badui miilonines darbinin
kų minias, tai visur kyla klausimas: Kokios yra to krizio 
priežastys, kame randasi jo pamatai, kaip prieš juos rei
kės kovoti, kaip juos sunaikinti? Yra išdirbinė j am a 
įvairių įvairiausios “krizio teorijos.” Ištisi projektai siū
loma delei krizio “palengvinimo,” “neprileidimo” arba 
“likvidavimo” (panaikinimo). Buržuazinės opozicijos 
rėkia ant buržuazinių valdžių, kurios, matote, “nepadarė 
reikalingų žingsnių”, kad užbėgti krizini už akių. “De
mokratai” meta kaičią ant “republikonų”, “republikonai” 

iant “demokratų,” ir visi jungiasi prieš Hooverio' grupę

manote, yra , pavojus karo

reivio rudine, skaitosi geda Sovietų Sąjungos?” raudon- mėmis. Apie metai atgal 
ir nusikaltimu. Raud. gi Ar-1ąrmiečiai atsake: “Taip,>per tokią srutų dujų eksplo-

oficieriaus nusikaltimas, jei- pavojus. Mandžurijos įvy-!ta dideli sklypai šaligatvio
gu jis bandytų paniekinti j^g Į)UVo suplanuotas tam, |i 
paprastą kareivį. Draugi^ kad išprovokuot Sovietus į i visos’eilės namų, 
kūmo žvilgsniu Raudonojoj karą; tuo tikslu buvo pade- " 
Armijoj nėra nei viršininkų ta'ir bomba Sovietų atsto- dinamas,
nei eilinių kareivių—visi tu-|Vybėj Varšavoj; ir mes ži-! Monoxide Detector’iurii. Su 
u,Inome, jog užu tų darbų sto-jpagelba jame naudojamų

vi imperialistinės valstybės, ičhemikalų: palladium chlo-
Sovietų Sąjunga nori san-jride ir acetone-vandens, ga- su jos Federalio, Rezervo Bankų sistema, kuri pasirodė 

tai pastate klausimą: koks taikos; mes žinome, kokias Įima tuojaus susekti, ar ku- negabi “sutavalioti krizį.” Yra, beje, gudrių galvelių, 
gi tuomet pas jus, paga- nelaimes ir kraujo liejimą rioje srutų .dūdoje yra mi-

Mandžurijos įvy-!ta dideli sklypai šaligatvio 
ir, suardyta priekinės dalys

Dabar išrasta įtaisas, va- 
, M-S-A. Carbon

ATSAKYMAS.

ri būt lygūs draugai.
Tatai matydami, ameri

kiečiai darbininkai delega-

liaus, yra skirtumas tarp 
ofičierių ir kareiviu, 
viskas eina taip lygiom? Į 
tai gavo įš ^raudonarmiečiu 
paaiškinimą, kdd jokio bito 
skirtumo nėra; tik kuomet 
kareiviai eina tam tikras 
pareigas, jie turi laikytis 
disciplinos ir; klausyti vy
resniųjų.

Kadangi kapitalistinėse 
šalyse kariuomenė yra nau
dojama prieš darbininkus 
streikuose, tai savaime ame
rikiečiams delegatams ( kijo 
klausimas: Na, o jeigu jūsų 
oficieriai palieptų jums šau
dyt darbininkus ir sodie
čius, i

jeigu
darbininkams atneštų ka
ras. . Bet jeigu bent kuri ša
lis užpultų Sovietų Sąjun
gą, mes visuomet eąame pa
siryžę. { apginti \ darbininkų 
tėvynę; o ir visų kitų šalių 
darbo žmonių pareiga yra 
apginti šią Darbininkų Res
publiką.1 Nes Sovietų darbi
ninkų-pergalė yra pergalė 
ir višo ' pasaulio dąrbinin- 
kams.”

Nuo tikiu nūotikiai liudi
ja, kaip Amerika, Anglija 
ir- kiįų šalių imperialistai 
mobilizuojąs! skerdynes 
prieš Sovietų Respubliką, 
smarkiau negu kada pirma.

streikuojančius delef Amerikos darbininkai sykiu 
geresnių gyvenimo sąlygų, Isu. sa.vo . užsieniniais drau- 
ką jūs tuomet darytumėte? igaiš įvairiose šalyse, turi 
—Mes neturime jokių strei- j parodyt ypatingo solidaru- 
kų šioje šalyje; kapitalistų:mp su Sovietų Respublika, 
skleidžiami gandai apie ko-Pa^.e Tarptautinės Priešim- 
kius ten streikus pas mus perialistilnės Dienos masinių 
tai yra grynas melas. Mums demonstracijų, Pirmojoj 
nėra nei mažiausio pavojaus RugPj.uči°Xl ^as demon- 
gaut iš savo ofičierių įsaky- istracijas .dąrbp žmonės pri
mą šaudyt streikierius, ka-!va^° įšanksto.
dangi patys mūsų oficieriai 
visi yra darbo žmonės; o vy
riausias mūsų komandierius 
yra darbininkas-metalistas. 
Mūsų armija yra griežtai 
darbininkiška armija, ir tik- 

| tai darbininkai ir valstiečiai 
pas mus tegali būti Raudo
naisiais Kareiviais. 1 « s

Raudonojoj Armijoj tar
navimas ' yra panašus į ko- 

; kios kolegijos lankymą. Joj

\rganizuotis 
per dirbtuvinius sayo komi
tetus, taip pat unijoše. pa- 
šelpinėse ir kultūrinėse 
ganizacijose ir per darbi
ninkų apsigynimo būrius.

Cur-
- ---- *--- 1, - . ---------------I------ u- ---- ----- L_^ 

. f ?--------------------------------------------------------'.liti

1 ' i i’ I ■ . j ‘ tnįo analizo, draugas Motile- 
vąs gerai išgvildena tą svar
bų klausimą.......................

Apart- to tame “Kęmurjis- 
to” numery taipgi yra 
straipsniai apie dabartinius 
ginčus Soįcjališiųi. Partijoj', 
Kitas labai svarbus straips
nis, tai “Pirmos Amerikos 
Revoliucijos Lekcijos”. Jos
eph Freeman tinkamai gvil
dena dabartines šbciales 
kryptis Amerikos literatū
roj. Taipgi . yra svarbios 
peržvalgos kelių knygų.

Kiekvienas sąmoningas 
darbininkas, kuris tik gali 
angliškai t skaityti, .privalų 
įsigyti tą “Komunisto” nu
merį. ., , .......

Sprendžiant iš Jūsų 
šymo, galima daryti išva 
Jūsų organizmui ko trūl 
t y bos ' žvilysniu^ Vei 
Jums per keletą metų 1 
vartoti gero gamtinio 
'dinto maisto, su visais 
nais, mineralais ir kita 

▼ niais. žinoma, stoka g( 
saulės, netikęs darbas i 
lėjp daug kuo prisidėti 
j on pusėn..

Ko Jums ypač reikia, 
ro natūralinio maisto 
giau tokio maisto. Be 
gu bau pagerėtų dalyks 
deį, Draugute, jei tik apl 
leidžia, pradėkite daugi 
gyty-ir ne bet kokio civ 
kamšalo, bet, kad ir pa] 
nio, netokio gal skanaus 
maistingo gamtiško, nes 
to maisto.

Bent keletą savaiČi 
Jums priaugs bent dvi< 
fcvarų ir kol Jums nep; 
tie moteriški bei mergių 
lonūs kūno apvalumai 
Drauge, naikinkite mai< 
pasigailėjimo, kiek tik Ji 
duriai paneša. Meskite 1 
perkų ’' nedavalgtmo 
Jaunam žmogui vnsuonn 
žiau ir sveikiau bent 
svarų “gero štofo” su 
zoposto nešioti. Jei tik 
leidžia, Šveiskite sočiai.

Valg5’kite kas diena b 
6—8—10 kiaušinių, kol 
minučių virtų. Ypač 

• Bent po kvortą pieno, n 
grietinės, gero sūrio, ’ 
daržovių, lapų, žalienos, 
uogų, jūrų žuvų ir po 1 
mėsos. Duona rupesnė 
grūdo, “whole wheat t 
Baltos duonos arba Ši 
baltų miltų maisto vartok 
čiau ir mažiau. Iš saldyn 
ras siropas, medus ir rud 
krųs (“brown sijgar”) j 
tinka, taipgi vaisių bei 
cukrus. Su saldainėmis 
giau.

Kad Jums nosis dažni 
kemša ir del menko dai 
slogos įsimeta, tai Čia irgi 
daug pataisys geras mi 
Yra patirta, kad stoka v, 
no A maiste yra pamatinė 
žastis palinkimo prie vj 
slogų, katarų, šalčių. O I 
lamino yra daugiau grie 

• svieste, kiaušiniuose, tūlos 
žovėse ir kepenyse-jai 
Ypač apsčiai to vitamino 
žuvų aliejuje.

* Be gero gamtinio maist 
tariu Jums, Drauge, da 
keturis punktus.

1. Imkite po kiekvieno ’ 
žuvies aliejaus—“cod Iivei 
po porą šaukštų ar ir dai 
Jei aliejus negardu, šk 
galima ir jo emulsijos va 
“emulsion of cod liver oil 
grynas šviežias aliejus gei

2. Gaukite vaistinėje d 
tam tikro kalkių prepi 
“Calcium lactate, 10 gr 
lets.” Imkite po vieną pi 
ir gi po valgio. Tai tryi 
diena.

» 3. Gaukite vieno liauki 
parato, pailgosios kaklo 
preparato: “Thyroid 
i gr. tablets.” šis prep 

t Yra gana galingas, tai aki*

. • Yra, beje, gudrių galvelių, 
kurios suranda “bolševizmo intrigose” priežastis pasau
lio ekonominio krizio. Čia aš mintyje turiu gerai žino
mąjį “industrialįstą”, pavyzdžiui, Rechbergą,- kuris ma
žai teturi panašumo į industrialistą kaipo tokį, bet la
biau yra panašus į “industrialistą” taqi literatų ir į “li
teratą” tarp industrialistų. (Juokas.)

Aišku, jog visos tos teorijos ir projektai nieko bendra 
neturi su mokslu. Reikia pripažinti, jog buržuaziniai 
mokslininkai, akivaizdoje šio krizio, visiškai susmuko; 
dar daugiau; jie pasirodo neturį nei to minimum (ma- 
žu-mažiausio) j gyvenimą įsižiurę jimo, kurį, reikia pri
pažinti, turėjo jų pirmtakūnai. Šie ponai pamiršta, jog 
į krizį negalima žiūrėti kaip į kokį pripuolamą apsireiš
kimą sistemoje kapitalistinės ekoriėmikoš'. Tie ponai už
miršta, kad ekonominis: krizis yra priverstinas vaisius 
kapitalizmo. Tie ponai pamiršta, jog kriziai atėjo pa- 

• saulin sykiu su kapitalizmo užgimimu. Bėgyje virš šim- 
to metų periodiniai kartojosi ekonominiai kriziai, sugrįž- 

. darni į 12 iki 10 metų, į 10 iki 8 metų. Buržuazinės val- 
atgaivintb džios tuo laikotarpiu yra išmėginusios visokių rusių ir 

jeigu laiku pradeda pum-j spalvų priemones ; buržuaziniai smegenys kiekvieno ga
rbumo laipsnio yra dėję didžiausių pastangų, kad išrišti tą 
uždavinį—“neprileisti” tų krizių. Bet jie buvo sumušti 
visi iki vienam, todėl kad kapitalizmo rėmuose nėra ga
lima nei kelio užkirsti ekonominiams kriziams nei jų pra
šalinti. Argi tad nuostabu, jog buržuaziniai smegenys 
šiandie vėl neranda išsprendimo tam klausimui? Argi 
stebėtina, kad buržuazinių valdžių daromi žingsniai tik
renybėje nieko nenuveikia delei krizio palengvinimo, dė
lei padėties pagerinimo milioninėms darbininkų minioms, 
bet veda į naujas bankrūtų epidemijas, į naujas nedarbo 
bangas ir į tai, kad stipresnės kapitalistų sąjungos su
geria į save silpnesniąšias kapitalistines sąjungas?

Pagrindai krizinio gamybos perviršio (over-produkci- 
još) ūkyje glūdi pačioje sistemoje kapitalistinės ekono
mijos. Krizio pamatas glūdi priešingume tarp socialio 
gamybos pobūdžio ir kapitalistinės formos pasisavinimo 
tos gamybos produktų. Vienas apsireiškimas to pama
tinio kapitalizmo prieštaravimo yra prieštaravimas tarp 
milžiniška^augimo gamybos galimybių, taikomų gavimui 
kuo didžiailsiokapitalistinio pelno, iš vienos pusės, ir 
palyginamo apribotam o apsimoket galinčio (dirbinių) 
pareikalavimo iš~ darbininkų minių pusės, kurių gyveni
mo laipsnį kapitalistai nuolat .stengiasi nuspaust žemyn 
iki paskučiausios lygmalos. Kad paimt viršų varžytinė- 
še ir privaryt 'naujų .produktų, kapitalistai yra priversti 
išvyštyt techniką, vykdyt racionalizaciją, didint' darbinin
kų-' išnąuįi'ojįmą,, iki aųgsęiausio laipsnio. įtempiant ga
mybinį pajėgumą savp įmonių. Kad neatsilikt vienam 
nuo kito, .visi kapitalistai'yrą priversti aklais'galvatrūk
čiais veržtis vienu bei kitu .taku, beplėtodami savo ga
mybos galimybes. . Bet pirkimo pajėga, kurią turi milio- 
ninės minios darbininkų <ir valstiečių, (pamatiniai svar
biausių pirkėjų, liekasi*ant žemos lygmalos kaip naminėse, 
taip užsienio rinkose. Iš čia ir pareina gamybos pervir
šio kriziai. 'Iš čia plaukia gerai žinomos pasekmės, pasi
kartojančios daug maž periodiniai, priverčiančios tayorus 
likti neparduotuš, mažėtų.gainybą, augti bedarbę, smukti 
uždarbius, ir iššaukiančios prieštaravimą tarp gamybos 
laipsnio ir galinčio ųžsimokėt pareikalavimo laipsnio. Ga
mybos perviršio krivis yrą tų prieštaravimų pasireiški
mas audringomis ir pragąištingomis formomis.

(Bus daugiau) ' , .’

nimo gazoar ne.

Gazai Naikina Medžius
Medžiams yra reikalin

gas tyras oras, kaip ir žmo
nėms. , .. 1. ; ( r

Jungtinių (Valstijų, žeim 
dįrbystės ministerija atran
di, jog paprastas žibina- 
masai grižas,' prarūkdamas 1 
ktir ir prasiverždamas per 
žėmę viršun užmuša a rti 
esančius medžius. Naujau
si' bandymai parodo, 
taip gazų aptroškintus me
džius galima ;

puoti oxygeną (deguonį) į! 
jų šaknis. Bet jeigu medis 
yra galutinai užtroškęs nuo 
dujų, tai jo nebeatgaivinsi.

Yra pastebėta, jog skurs
ta medžiai ir nuo gazolino, 
kur perdaug automobilių 
pravažiuoja.

Spalvuotas Aluminas
Aluminas, naudingas 

lengvas metalas, buvo
■ Šįol žinomas tiktai 
je^R—panašioje 
spalvoje. Ūa 
Protection Korporacija iš
rado būdą, kaip alumino 

į daiktus padaryti juodais, 
’raudonais, mėlynais, rudais, 
I žaliais ir lelijavais. Tai nė- 
irl koks paviršutinis1 nutep- 
liojimas,, tomis spalvomis; 
,tąi yra elektrųlytinis būdas, 
kuriuos aluminui . užsideda 
tįam ‘tikro1 storio “žievė”; 
kurios'dalim buria ir pats 
aluminas, ir ta žievė 
trūksta, nei nusišeria.

ir 
iki 

“balto- 
į sidabrą
^Metals

o apsimoket galinčio (dirbinių)
Amerika Ginkluojasi 
Naujausiais Orlaiviais 
Prieš Japonus

buffalo'; n. y.’-.
tiss-Wright kompaniją stato 
Amerikos .valdžiai ’ 18 spar
čiausių, naujausios madoš 
kariukų pųlajytų/ 'kįirįe būs 
pasiųsti į Hawaii salas. Vie
ną, tose, salose valdžiai rei
kia geresni^ 1! ginklų prieš 
bruzdančius) darbininkus ir 
vilstiečiųš;‘ o kita/ įai 'Žing
snis “apsaugos” prieš Ja
poniją. ’ Reikia žinot, jog 
santikiai tarp Amerikos ir 
Jąponijds dikči.ai paaštrėjo, 
ypač del Chinijos. Nankin- 
go Chinų valdžioj sėdi Ame
rikos imperialistų samdinys negu, bent kada buvo bėgy- 
Chiang Kai-shėk; o.Japoni- je paskutinių šešių metų, 
ja ginkluoja ir finansuoja Kaip išvežimai, taip įveži- 
šiauriniųs militaristus, kad ųiai šiemet birželio mėnesį- 
išmušt Chiaųg Kai-sheką ir stovėjo $100,000,QOQ žemiau, 
uždėt Japonijos leteną ant nekaip pernai tą patį mė- 
Chinijos. . nosį. 11 11 .

‘žieve”,

nei

K

Didelis Amerikos Prekybos 
Nupuolimas per Mėnesį

WASHINGTONi— Ame
rikos prekyba su užsieniais 
dabar yra nupuolus žemiau,

Bėgiu sa. SmoJenskas.T 
vaites laiko čia vipš trijų, 
tūkstančių .raudonarmięčių, 
kumečių ir kolchozų darbi
ninkų padavė- ‘prašymus,

kad juos, priimtų į Komu
nistų Partiją. Tas parodo, 
•kad ir valstiečiai pilnai pa
sitiki Komunistų 
vadovybe.

Partijos
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EASTON, PA.I

MONTREAL, KANADA

19| Neaiškūs Keliai

nais, mineralais ir kitais dės- sunkioj ligoj.
» r* « r. r/ i n zv* ZA _

rie?

TliMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje'
!' 5YĘS IŠMOKINAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalinas | tris dalis:

užsiimame
pardavimu

Galvą
Su- 

mūsų 
bū-

ši apysaka vaizduoja Amerikos lietuvių gyvenimą ir vysty
mosi darbininkiškai klasinės sąmonės. Didelė knyga iš 

virš trijų, šimtų puslapių, kaina 50 centų. Ta pati su
x audimo apdarais 75 centai j

Greitai pagamina
me gardžiausius už- 

(Quick

g£1 . ,, - 
ti, sakysim pusę uncijos 
ounce”).

kandžius 
Lunch).

4
Taip pat 
pirkimu, 
ir mainymų namų 
bei žemių (lotų).

Vakarėlis pavyko! 
ir tiems draugams ir 

draugėms, kurie surengė jį, 
priklauso padėka.

“L.” Koresp.

Real Estate License 
C-2728. k

A. LUTVINAS 
69 So. Park St. Elizabeth, N. J.

Tel.: Trinity 1045

A

■■■
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DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

Lake St., Newark, N. J. Tel., Humboldt 7964

agrarinio

i kultūroj

Inidu
Į)l‘ 

rieto.

i palaikyti augš- 
Inus. Amerikoj 

j anglies, Vokie
tėms; o kas lie-

Lma 
mes

\ isokios priemo-
1 Jot;] sumažinti

liet o j ančio pasaulinio

. krizis vys
iu t uodam as

les darbinin- 
vra to krizio

fra išdirbinėjama 
Ištisi projektai siū- 
eoi’ilciclimo*’ arba

i už akių. “De- 
“republikonai” 

Hooverio grupę 
a, kuri pasirodė 
Liud’iu galvelių,

turiu gerai zino- 
)erga, kuris ma-

n-atu ir iv c

■ i, jog buržuaziniai 
I visiškai susmuko; 
Ii to minimum (ma
ino, kurį, reikia pri- 
I ponai pamiršta, jog 
■pripuolamą apsireiš- 
liikos. Tie ponai už- 
I priverstinas vaisius 
mg kriziai atėjo pa
lu. Bėgyje virš šim
tiniai kriziai, sugrįž
ai. Buržuazinės val
ios visokių rūšių ir 
Igenys kiekvieno ga- 

;tangų, kad Išrišti tą 
et jie buvo sumušti 
o rėmuose nėra ga- 
kriziams nei jų pra- 
’žuaziniai smegenys 
n klausimui? Argi 
aromi žingsniai tik
iu palengvinimo, de- 
jarbininku minioms, 
is, į naujas nedarbo 
talistų sąjungos su- 
ines sąjungas?
ršio (over-produkci- 
ęapitalistinės ekono- 
rigume tarp socialio 
'ormos pasisavinimo 
reiškimas to pama- 
prieštaravimas tarp 
ų, taikomų gavimui 
iš vienos pusės, ir 
galinčio (dirbinių) 

mses, kurių gyveni- 
asi nuspaust žemyn 
mt viršų varžytinė- 
alistai yra priversti 
n ją, didint darbinin- 
3snio įtempiant ga- 
d neatsilikt vienam 
;ti aklais galvatruk- 
‘plėtodami savo ga
ja, kurią turi milio- 
ų, pamatiniai svar- 
nalos kaip naminėse, 
na gamybos pervir
tos pasekmės, pasi- 
iverčiančios tavorus 
gti bedarbę, smukti 
vimą tarp gamybos 
lavimo laipsnio. Ga- 
aravimų pasireiški* 
formomis.

r

S priimtų į Komu- 
Įirtiją. Tas parodo, 
ralstiečiai pilnai pa- 
[omunistų Partijos 
e.

ilpnokas Organizmas
augę daktare, kaip jūs vi- 
; patariat, tai mažu ir ma-' 
icpralenksite.
jau nesijaučiu gerai kokie I 

i laiko. Dažnai man skau- ' 
aivą, šonus—tai vieną tai 
ir kaip kada po krūtine, 
ėpuot per nosis negaliu, o 
usiai tai naktį, kad net 
[>t negaliu. Jeigu tik šu
nį nors vieną dalį kūno, 
r turiu šaltį tokį, kad be

('aktai’o \aistų nepametu. Ir pro gaų nosų vidus ir gerklė! ! 
labai tada kosčiu, ypač dieną. jocju pateplioti bent kartą 
Mėnesinės būna laiku ir leng- ■ vaitėje. Ne grynu iodu, 
va‘- įpeypus atmiežtu gliceriną.

Esu 25 m. mergina. Gyvenu dinas?—pusė 
didokam mieste, švariai ir gra- Ine 
žiai. Sveriu labai mažai—tik t 
I'i7 sv., ūgio 5 pėdų 6 colių. 
Ir dar vienas dalykas, 
nestoja skaudėt niekada, 
teikite man žinių per 
dienraštį “Laisvę”,—labai 
siu dėkinga.
ATSAKYMAS.

Sprendžiant iš Jūsų apra
šymo, galima daryti išvada, kad 
Jūsų organizmui ko trūksta mi
tybos žvilgsniu. Veikiausia 
Jums per keletą metų netenka 
vartoti gero gamtinio nesuga- 
'dinto maisto, su visais vitami-

niais. žinoma, stoka gero oro, 
saulės, netikęs darbas irgi ga
lėjo daug kuo prisidėti blogo- 
jon pusėn.

Ko Jums ypač reikia, tai ge
ro natūralinio maisto ir dau
giau tokio maisto. Be jo var
gu bau pagerėtų dalykai. To- 
deĮ, Draugute, jei tik aplinkybės 
leidžia, pradėkite daugiau val
gyt—ir ne bet kokio civilizuoto 
kamšalo, bet, kad ir paprastes
nio, netokio gal skanaus, už tat

kad visur- nueina 'pas ministe- 
rius ir prezidentus, ir juos ge
rai priima. Tafpgi pasigyrė, 
kad tuomi jie kelia Lietuvos 
vardą visose šalyse. Kuomet 
jiems tapo pastebėta, kad dar
bininkams .iš jųjų vaikščioji
mo naudos‘"nėra ir nebus, tai 
net Įsižeidė ir vienas ėmė taip 
rėkti, kad nebuvo galima su
prasti, ką jis nori pasakyti.

Po to kalbėjo d. Bent iš Sąri 
Francisco, S.L.A. kuopos dele-

DETROIT, MICH: J gyhlipo miesto | ęęųtras persi
=====

|sia, jei gydytojas ligonį apžiūri 
'ir dozę priskiria. Tąčiau ma- 
jiau, kad po | grano galėtumėt 
(vartoti be baimės. Vadinas, po 
j vieną plotkelę prieš valgymą.

4. Būkite ant saulės kuo daž- i gatas ir M. Pūkis—apie kelio- 
ir, kuo nuogesnė, tuo ' nę ir seimo ligą. Visi piktino- 
Iš karto reikia prisi- j si tokiu brutališku; sandariečių,

su Gegužiu priešakyj, pasiel-

niausia.z
geriau. is Kanu i eiiviči pi įsi- i 
pratinti palengva, laipsniškai. I
Jei ore neparanku, galima ir po I gimu, kad delei teisingo ir ma- 
atdaru langu, 
tina krūtinę, nugarą ir bet kur 
kitur. 1

Tegul saulė švi-Į ž0 reikalavimo šaukė guzikuo- 
čius ir mušeikas, kad išmesti 
protestuojančius delegatus ir 

Jeigu kaip, tai būtų gal ne suskaldyti S.L.A.

sa-1 S.L.A. 75-ta kp. jau pasmer- 
lJeĮ I kė visą Pilei. Tarybą už .tokius 
ya_ l niekšiškus darbus ir pasisakė, 
■ ' | kad rems legal} išmestųjų detincture of iod-1 k<Icl rems legal} išmestųjų cte- 

ir pusė “glycerine’’^ kurių ■ legatų sudarytą seimą ir Pild.i 
alėtumėt ,iš vaistinės parsineš-! aiybą-

maistingo gamtiško, nesugadin- rius 
to maisto. I klaida.

Bent keletą savaičių, kol 
Jums priaugs bent dvidesėtkis 
įvarų ir kol Jums nepasireikš i 
tie moteriški bei mergiški ma-1 
lonūs kūno apvalumai, Jūs, 
Drauge, naikinkite maistą be 
pasigailėjimo, kiek tik Jums vi
duriai paneša. Meskite tą “fla- 
perkų” nedavalgymo madą. 
Jaunam žmogui visuomet gra- 

.keletą 
savim 
kišenė

rupesnė—čielo

žiau ir sveikiau bent 
svarų “gero štofo” su 
zoposto nešioti. Jei tik 
leidžia, šveiskite sočiai.

Valgykite kas diena bent po 
6—8—10 kiaušinių, kokią 10 
minučių virtų. Ypač trynių.

• Bent po kvortą pieno, nemažai 
grietinės, gero sūrio, visokių 
daržovių, lapų, žalienos, vaisių, 
uogų, jūrų žuvų ir po truputį 
mėsos. Duona
grūdo, “whole wheat bread. 
Baltos duonos 
baltų miltų maisto vartokite re- Į 
čiau ir mažiau. Iš saldymų ge-1 
ras siropas, medus ir rudas cu
krus (“brown sugar”) geriau 
tinka, taipgi vaisių bei uogų 
cukrus. Su saldąinėmis atsar
giau.

Kad Jums nosis dažnai už
kemša ir del menko daiktelio 
slogos įsimeta, tai čia irgi daug 
daug pataisys geras maistas. 
Yra patirta, kad stoka vitami
no A maiste yra pamatinė prie
žastis palinkimo i 
slogų, katarų, šalčių. O to vi
tamino yra daugiau grietinėj, 
svieste, kiaušiniuose, tūlose dar
žovėse ir kepenyse-jaknose. 
Ypač apsčiai to vitamino yra 
žuvų aliejuje.

Be gero gamtinio maisto, pa
tariu Jums, Drauge, da šiuos 
keturis punktus.

1. Imkite po kiekvieno valgio 
žuvies aliejaus—“cod livef oil”, 
po porą šaukštų ar ir daugiau. 
Jei aliejus negardu, šleikštu, 
galima ir jo emulsijos vartoti: 
“emulsion of cod liver oil”, bet 
grynas šviežias aliejus geriau.

2. Gaukite vaistinėje dar gi
tam tikro kedkių ^preparatb'. 
“Calcium lactate, 10 gr. tab
lets.” Imkite po vieną plotkelę 
ir gi po valgio. Tai trys kas
diena. 1

3. Gaukite vieno liaukų pre
parato, pailgosios kaklo liaukos 
preparato: “Thyroid gland,

gr. tablets.” šis preparatas 
yra gana galingas, tai akies plo
tu jo vartoti neverta. Geriau-

arba šiaip iš

T-' V/ - f - ) 7--------T 1 f Į '--------------- *■--------------

krapštė ' į' 'naįją ' Vietą—New 
Workers Hall—1Š43 E. Ferry 
Ave. Telefonas — Madison 

!1842. i
T.D.A. i Visokiais reikalais kreipki- 

organizacjjoms, tės purodytu antrašu.
kad Tarpt. Darbininkų Apsi-', Dist. Sekret. A. Yonik.

Visoms T.D.A. Kuopoms 
Organizacijoms

Pranešame visoms
kuopoms ir

ir

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA

i Paraše, R. Rasikąs
• 1 Aptašomi Sekanti. Svarbūs Dalykai: 

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žęmės Ūkis; Pramonė; 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri■ Bruo
žai ir Perspektyvos. ’ ■

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų -,•

Antra Knyga Yra Sekanti:

IŠ SENOJO KAIMO Į KOLCHOZUS
Joje plačiai kalbama apie tai, kaip naikinama senoji 

kaimų tvarka ir organizuojama kolektyviai ūkiai Sovietų 
Sąjungoje. Apie tuos dalykus labai daug rašo net ir 
buržuazinė spauda. Tai yra dalykas, apie kurį kiekvie
nas darbininkas turi kuo plačiausia žinoti:

Knygelė iš 50 puslapių. Kaina 15 centų

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

PHONE 
Stagg 8342

Įsteigta 
'• trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj.

M G s ų reko- 
m end uoto j ai—c 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku- 
riems mes 

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

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

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

PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. S( I LONGER & STENGER :
optometrai

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

A. LUTVINAS
W UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

Montrealo Sūnų ir Dukterų 
Draugijos atsišaukimas pateko 
ir į mano rankas, bet tame at
sišaukime nieko daugiau nesi
mato, kaip socialfašistų ir pa
tentuoti} fašistų žuklavimas Į 
savo bučių Montrealo darbi1- 

i' ninku. *■
Ir ko gi tenai norima ab- 

J siekti? Ogi laimės! Mar, 
O j mūsų tautiečiai, girdi, atvažin-

Bet kodėl'

Klaidos Atitaisymas iš 
Easton, Pa.

“Laisvės” No. 170, liepos 
d., Įvyko techniška klaida. Te-,
nai pasakyta : A.P.L.A. 32 kp. 
susirinkime skaitytas laiškas 
vieno nario, rodosi, iš Carne-i 
gie, Pa., prašant paramos jo 

Ant.vietos na
riai sumetė $15.00, o turėjo 
būt pasakyta $5.50.

Kitoj vietoj pasakyta. Taip-! 
gi A.L.D.L.D. 13 kp. rengia | 
pikniką 27 d. liepos, 1930 m., Į 
Hacketts Park,' Eastone. < 
turi būt pasakyta: SLA 231 vę laimės jieškoti.
kp. rengia pikniką 27 d. lie- nesakoma stačiai, kad nepa- 
pos, 1930, Hacketts Park, j keldami fašistų režimo ir eko- 
Easton. Pa.

A.L.D.L.D. 13 Kp. Narys.
Nuo Red.—Be reikalo auto- 

tatai vadina techniška 
Rankraštyj viskas bu

vo parašyta taip, kaip at
spausdinta—ir tai autoriškps, 

ne techniškos klaidos. ,

SLIAKERIS
Sąmoningas Karo Priešininkas

PARAŠĖ MIKAS RASODA

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

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

i ’ ' ! : 1 '• • • •Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. . 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be-1 
siplakanČiais : prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip, figūravo , 
Trockis, nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari-’ 
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs -x:— 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c 1
DABAR PARSIDUODA Už 10 CENTŲ!

nominio t skurdo?' Gal koks; 
buožiukas, nusivylęs m e i 1 ė j e, j 
atpiškėjo, tikėdamas smagiai I 
paūžti po Kanadą, o paskui I 
prisipylęs pinigų pirkti dvarą" 
ir naudoti pasilikusius darbi
ninkus, kurie neturi ūži ką1 
bėgti iš‘ tos fašistų vergijos.1 

j Toliau kalbama apie organiza- 
>vimą, bet kam?, Ogi pralenk- 
|ti kitas tautas, turbūt francū-

■ zų davatkas, kurie daugiau 
d maža ką težino, kaip karčia-

■ mą, bažnyčią ir paleistuvystės 
j namus.

Dar toliau kalbama apie 
j švietimą, bet i^ jie patys var-

- “ .............. i

mas eina tinkamai. Kuomet mas numatomas. Tur būt ir-[ 
perskaitė atsišaukimą, kad f. gj į-0]<s pigus, kaip Grigaičio1 
D. Apsigynimui reikia ūmai Į “Naujienos,” kurios kartas' 
sukelti $1,000 delei gynimo nu-’ nuo karto patvindo Montrea-. 
smerktųjų ilgiems metams ka-'j^j ne darbininkų gyvena- 
lėjiman darbininkų, tai paskir-,mas vietas, bet ir šaligatvius, 
tą mūsų kuopai kvotą $50.00 j Qjrc}i, Į draugiją gali stoti be 
tuojaus sukėlė dar su kaupu.; tikėjimo ir politinių pažiūrų 
Nes T.D.A. 51 kp. aukoj o j skirtumo, o konstitucijoj, 
$20.00; nariai suaukojo $14; 'sirinkimų skyriuje, parag. 
draugai F. Saulis su Pečiulių kalbama, kad draugijos 
paskolino $17.00 ir A.L.D.L.DJ sirinkimuose politikai 
kuopa aukojo $5.00. Viso su
kelta $56.00.

Rinkimo aukų delei išleidi-: politika, 
mo < 
pietinėse valstijose 
pranešė, 
su centais. Tai kitas geras 
pasidarbavimas.

Toliaus, spaudos pikniko 
rengimo komisija pranešė, kad 
jau prisidėjo visos pirmeiviš
kos draugijos surengimui to 

Visi turi dėti di
džiausias pastangas, kad spau
dos piknikas būtų sėkmingas. 

T.D.A. kuopos pirm. įvyko 
permainos, nes mūsų darbščio
ji Nellie Savickiūtė atsisakė 
eiti'tas pareigas, nes ji turi 
mokinti chorą ir šiaip daug 
darbų. Jos vieton 
draugę Jezelskienę.

Abelnai imant, reikia pasa
kyti, kad nors mes gyvename 
toli nuo mūsų centrų ir dides
nių kolonijų, bet mes visada 
atsiliepiame į kiekvieną dar
bininkų klasės veiksnį ir eijia- 
me sykiu pirmyn.

Dar žymėtirfa, kad 12 d. lie
pos buvo surengus S.L.A. 75 
kuopoj finansinė komisija va
karėlį su užkandžiais, kaipo 
pasitikimui delegatų iš chica- 
ginio seimo. Tame vakarėlyj 
buvo atsilankę ir du ėjikai žy
dų tautybės, kur Lietuvos koks 
ten sporto kliubas siunčia juos 
apeiti apie visą žemę. Jie kal
bėjo apie savo kelionę, bet nie
ko gero nepasakė. Tik gyrės,

O
augsciau

LOS ANGELES, GAL

Gerai Veikiama
Iš atsibuvusių T.D.A. ir A. i
D.L.D. kuopų susirinkimų

pasirodo, kad pas mus veiki-! gjai pasakytų, koks ten švieti-j

Nes T.D.A. 51 kp.

prie visokių pikniko.

6U- 
9,'

su- 
vietos 

Siera. Tuo pačiu laiku varo- 
i ma juodžiausia socialfašistų;

Tas pateisinama 
darbininkiško laikraščio nusibankrūtijusiems politikam 

11 kbmisija soc. fašistų, bet jokiu būdu ne-!
, kad surinko 31 dol. galima dovanoti A.L.D.L.D.1 

nariams, kurių yra nemažas 
skaičius, o be to keletas na
rių, Įeina i valdybą ir kartu '• 
varo juodą fašistinį darbą. Lei-1 
do svarstyti ir priimti išgveru
sią konstituciją, o prie to val
dyba pasirašo po ątsišauki- 
piu, kame nieko daugiau ne
matyti, kaip tik sąmoningas 
stengimasis patarnauti fašis
tams ir sęcialfašistams. Mon
trealo sąmoningieji darbinin
kai nerems tos marpialįnės, ir, 
negali remti, o tokius A.L.D. 
L.D. narių pasielgimus skaito 
neapgalvotais ir smerktinais. ' 
Darbininkai, būdami sąmonin
gais, nedės savo pinigus į so
cialfašistų kontroliuojamas or
ganizacijas, 
Amerikoje 
d žiu.

Susipratę 
dos smerkė 
kokį fašistinį ar socialfašistinį 
gudravimą.

Darbininkai rėmė, remia ir 
rems tik tokias organizacijas, 
kurios yra jų pačių ir kurios 
tarnauja darbininkų klasės la
bui.

šalin fašistai ir socialfašistai 
iš darbininkų organizacijų.

Paulius St.

išrinko
c

nes mato iš SLA. 
“gražių” pavyz-

darbininkai visa-' 
ir pasmerks bent

>

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS) ;

Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti naują, padidintą laidą.
Kaina 20c. ' ’ . '

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teręsavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijom}. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? • Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. . Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas. . šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs. įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

APYSAKA “BADAS”
Puikus piešinys gyvųjų gyvenimo vaizdų. Aiškiame pavydale skai-‘ 

tydamas matai, kaip jaunas vyras, lankęs augštesnes mokyklas, tu
rįs ; talento ir ambicijos literatiniame darbe, neranda pasišekfmd. 
čia nupiešta jo svajones apie perteklių ir saldų gyvenimą. Nevyks- 
tant taip, kaip įsisvaj'ojęs, įpuola į rūpesčius,, atsiduria skurde .ir. 
net ir tokiose; aplinkybėse turi laimės ir meilėje. Taip pat čia ma
tysite, kaip militariai žmonės kuo ne prievarta tvirkina varguose 
paskendusias moteris. • ; ; j i - ■

Knyga 260 puslapių, , .
Audimo viršais dabar 50c.

NAUJA {DOMI KNYGA ,

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės
Parašė V. Kapsukas

/ v
Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
pietį) revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių veL 
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš
i “LAISVES^* ADMINISTRACIJOS

46 Ten Ey.ck Street, 1 Brooklyn, N. Y.

1. Mechartizmai. Kaip sustatyti sulig planai 
kaip surasti sugedimus; kaip ifcardiius PPM 
statyti. Tas viskas rnpkinama kiekvieną Pto* 
{it'lltą nrakiifekai. 1 po priežiūra infttxpktprh|. “ 

2t Elektra ir Magnetizm'aę. .Tai reibdlDgiats- 
šia prie dabartinių autąmobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu ' 
riu. _
Pabaigę musų mokyklos kursą, turite pPd* 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų ainppp' 
mechaniko arba šoferio. Garantuojama laie- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietovifc" '*1 
kai ir angliškai. Kaina prieinama viaipna. 

Mokytojum yra žymus ■ ekspertas L. TIKNIAVIMUS. Lekcijos dienomis ir vakarai*. At»- 
kito apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 ikP & Vai.. Jiedėld. nUO 10 iki 2 P.M.

I> 1 1 ' NEW'YORK AUTO SCHOOL
228 Second Ąvenuc Ijampas 14th Street t New York, N. T,

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKIUS

IR BALZAMUOTOMS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell __
Keystone

TELEFONAI 
__________ Oregon 5186 
___________  Main 1417

*

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe 58th ir Mth Sts., NEW YOM CITY’

ŠEKIT LINDBERG

Įsteigta
26 metai

z Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs Instruktoriai 
išmokinu jus būti aųtomobiliji mechanikais, orlaivių mechanikais, or
laivių 'inžinų mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių stočių 

- prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 j savaitę. Leidimai už
tikrinti. Už dyką sujieškome darbą savo studentams. Klasės dieno
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedėliomis nuo 10-12. Kata* 
logas uždyką.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

' Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosval- 
gio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerkite 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
gąliu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgintais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos. *

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

DR. ZINS 110EAST 16th ST. N.Y. .
Specialistas Jau 25 Metai (

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. NedėUoJ • A. M. iki 4 P. M.
(Tarpe 4th Avė. ir Irving Pty'



WMBI

TręčiadieniSjLi1

CICERO, ILL BOSTONAS IR APIELINKE Baltimore, md

Klasių Kova
KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA 

Paraše Pavel Dorochov Vertė D. M. šolomskas

Lietuvių Kriaučių Adatos Indust
rine Unija rengia masihį susirinki
mą ketverge, 24 liepos, Lietuvių sve
tainėj, 851-853 Hollins St. Pradžia 
8-tą vai. vakare. ’Kalbės d. M. šo
lomskas, iš Easton,, Pa, Bus ir ženg
iąs kalbėtojas d. H. Sager, iš Brook
lyn, N. Y. Visi lietuviai kriaušiai 
dalyvaukit šiame susirinkime, nes 
kalbėtojai plačiai paaiškins, delko yra 
reikalinga prigulėti prie naujos uni
jos.

' I • • • . • t
S.L.A. 194-tos Kuopos Rezoliu

cija Seitno ir Pildomosios 
Tarybos Klausimu.
S.L.A. 194-tos kuopos laiky

tame specialiame, per atviru
tes šauktame, skaitlingame sa
vo susirinkime, 15 d. liepos, 
1930 m., L. L. svetainėje, Ci
cero, UI., nariai išklausė ra
portą savo delegatų iš S.L.A. 
36-to seimo, įvykusio birželio 
16-20 dienose, 1930 m., Chica
go, UI. ,

Iš delegatų raporto pasiro
dė, kad vietoj vieno seimo at
sibuvo du seimai: vienas—L. 
Auditorijoje, kitas—Meldažio 
svetainėj, Skilimasfseimo įvy
ko delei to, kad prezidentas 
St. Gegužis', su pagelba! polici
jos brutalūs spėkos, išmetė iš 
seimo visus delegątųs, kurie 
reikalavo bent vieno nario į 
mandatų komisiją nuo opozici
jos, kad tuo būdu spręsti, kas 
teisėti seimo delegatai ir kas 
neteisėti.

S.L.A. 194-tos kuopos nariai 
likomės labai nustebinti, kad 
delei tokio menko ir teisingo 
reikalavimo, vietoj išpildyti jį 
ir ramiu būdu tęsti seimo sesi
ją, atbulai įvyko seime krau
jo praliejimas, areštai, teis
imas, kurį pralaimėjo St. Ge
gužis ir jo klika ir, pagaliaus, 
sekė suskaldymas paties sei
mo, kaipo vyriausios įstaigos 
S.L.A. organizacijoj.

Kadangi į opozicijos virš- 
minėtą teisingą ir pamatuotą 
reikalavimą St. Gegužis ir jo 
pasekėjai, su žvėrišku įtūžimu, 
atsakė ne žodžiais, bet pasam
dytų mušeikų ir policijos buo
žėmis, skaldydami didžiumos 
teisėtai išrinktų seimo dclega- 

Ant gelžkelio stočių raudonieji gynėsi la- 3‘alvas, ir tokio fašistinio 
. v • j įmurto būdu išmesdami iš L. 

Auditorijoj einančio seimo se
sijos virš 200 teisėtų delegatų, 
suskaldė ne vien seimą, bet ir 
visą S.L.A. organizaciją pasi
ryžo suskaldyti.

Todėl mes, S.L.A. 194-tos 
kuopos nariai, visapusiškai ap
svarstę šį nelemtą ir nesitikė
tą 36-to Seimo įvykį, stovėda
mi ant sargybos mūsų bran-| 
gios organizacijos ribų, 
tai smerkiame šį niekuo 
teisinamą St. Gegužio, 
komisijos ir jų pasekėjų-smur- 
tininkų žygį ir jų atsibuvusį 
L. Auditorijoj neteisėtą seimą.

Mes pilnai užgiriame teisė
tai išrinktų delegatų didžiu
mos atsibuvusį Meldažio Sve
tainėj teisėtą seimą, jo tari
mus ir ten išrinktą Pildomąją 
Tarybą ir kitas komisijas, ir 
pasižadam remti visais gali
mais būdais.

Mes pilnai užgiriame dele
gatus, kurie nuoširdžiai gero 
vėlindami S.L.A. organizacijai, 

] su dideliu pasiryžimu ir ištver-' 
Prie vandentraukio užklupo baltieji su- ! me Iki galui kovojo prieš ge- 
.•_x_ ---- .i-------- • v .. gužiniuš smurtininkus delei

atsteigimo visos organizacijos i 
narių teisių ir delei išlaikymo 
S.L.A. organizacijos čielybėj.

Nepaisant, kad progresy- 
i viai delegatai, brutalūs polici
jos spėka buvo išmesti iš sei
mo sesijų, tačiaus vienybės

NUO VERTĖJO. Draugai, šis veikalas yra 
vaizdas darbininkų ir valstiečių kovos Sibire su 
baltaisiais—kolčakiniais, kurie, remiami pasau
lio imperialistų, dėjo pastangas, kad ir ant to
liaus viešpatavus ir išnaudojus darbo liaudį, kad 
ant buvusios Rusijos teritorijos vėl atsteigus iš
naudojimo tvarką, 
diliems, su pagelba užsienio imperialistų—bri
tų, francūzų, japonų, amerikiečių, ir ypatingai rytų įr vakarų, išilgai“ gelžkelio. Uniją, 
čekoslovakų (kurie buvo belaisviai Rusijoje, bet^jo baltieji rusai ir čekoslovakai, skaičiuje 
IfliVa roUmn UVn«i nro-nnL/unfi i j ^fetO pulkll. IŠ pietll pUSCS, abejomis pU-

! sėmis upės Irtišo, plačiai, kaip lava,-puolė 
I kazokai.

Raudonųjų rytiniame skyriuje viso tik
tai keturios kuopos (rotos): viena kuopa 
vengrų, dvi raudonarmiečių ir viena gelž
kelio 'darbininkų. Vengrus (buvę caro be
laisviai, sąmoningi darbininkai) komanda
vo d. Franc; raudonarmiečius—d. Solomon 
Lobovski, o gelžkelio darbininkus—Alekse
jus Petruchin. Jie visi trys: Franc, Solo
mon ir Petruchin, sudarė karinį revoliuci
nį Sovietą.

Traukėsi po valiai, energingai kauda- 
miesi prieš galingas baltųjų jėgas. Už 
kiekvienos būdelės, už kiekvienos krūvos 
sijų (špalų), už kiekvienos tvoros, tartum 
už akmeninės sienos tvirtai gynėsi. Kiek
vienas krūmelis ir kalnelis buvo panaudo
tas, kaipo apsigynimo vieta. Bet pasiutu-

, STOUGHTON, MASS. Lietuviškas Viešbutis ’

Dimitris Kiselev pasilenkė, pabučiavo 
sūnų ir tarė:—Negalima greičiau, sūneli, 
yra svarbių darbų.

El Dorado HotelLiepos 6 d. įvyko S.L.A. 25 
kuopos susirinkimas, kuriame 
delegatai išdavė raportą iš 
įvykusio seimo Chicagoj. Iš
klausius delegatų raporto, 
prasidėjo diskusijos. Kurie tik 
kalbėjo, visi smerkė senosios 
pild. tarybos bjaurų pasielgi
mą, kad ji, pasišaukus polici
ją; išmėtė iš - svetainės virš 
dviejų šimtų teisėtų delegatų 
ir vien tik todėl, kad pasta
rieji reikalavo į mandatų ko
misiją vieną savo žmogų į si 1 ei-' 
sti. Visi nariai pastebėjo, 
kad mandatuose buvo’ kas nors 
tokio smirdančio, jeigu jie bi
jojo įsileisti vieną narį ir .del 
tos įpriežasties suskaldė seimą 
ir dabar jau skaldo patį Susi
vienijimą.- ■ ' i . i '

Kuopa delegatų raportą 
priėmė ir nutarė, kol kasj mo
kesčių nesiųsti,, palaikyti kuo
pos ižde, kol dalykai, išsiaiš
kins.

ANTANAS ZĄLIS, Savininkas

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

(Trečios durys nuo Boardwalk)

Kambariai švarūs, yra visi 
Įtaisymai; šiltas ir šaltas 

vanduo kiekvienam 
kambary.

Lietuvė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj u 

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Ant miesto puolė baltieji iš trijų pusių:

Pradžia 8.-tą

Kuopos Narys.

MAHONOY CITY, PA.

Bon Ame.

LIETUVIS GRABORIUS

DALIS PIRMA

Skyrius Pirmas

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

PARAŠE r. mizara
Išleido Dienraštis “Laisve”

64 Puslapių, Kaina 15 centų

griež- 
nepa- 
seimo

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

egzempliorių. Valstybinis Apšvie- 
rekomendavo ją j visus mokyklų

“AR STEBUKLAI PAGYDO?”

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

ir kuris įvyks 15-tą 
rugpjūčio Lake Side 

East Mahanoy Junction

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

Rezidencija: 1,3 W. 3rd Street 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel.: So. Boston 0304-W

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 kopijų, duosime po 
10 centų už kopiją. Kurie kartu su užsakymais prisius 
ir mokestį, tiem nerokuosime persiuntimo kaštų. Būkite 
ekonomiški, siųskite užmokestį1 kartu su užsakymais.

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

leidžia 
Šie puodai

NORINTIEJI GE- 
R I A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NA, N UL UODI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PAS:

laike Kerenskio režimo likosi suorganizuoti į 
pulkus ir apginkluoti neva karui prieš Vokietiją, 
viso 100,000), pavyko nugalėti Sibiro Sovietų 
valdžią 1918 m. ir likosi įsteigta išnaudotojų 
valdžia su admirolu A. Kolčaku priešakyje, kai
po “augščiausia valdžia visai Rusijai.”

Pribuvo jam į pagelbą ne tik jau viršuj su
minėtų imperialistų jėgos, betj n- kitų šalių. Taip 
pat ten organizavosi lenkų batalionai, kurie daug 
išžudė darbo žmonių. Organizavosi ir kitų tautų 
kontr-revoliucinės grupės kovai prieš proletaria
tą ir kylančius valstiečius, organizavosi ir net 
lietuvių baltagvardiečių skyriai. Užsienio impe
rialistai teikė medžiaginę ir finansinę paramą. 
Ir Kolčako spėkos viršijo 600,000 vyrų.

Kova buvo ilga ir sunki. Raudonoji Armija 
antroje dalyje 1919 m, pradėjo mušti baltuo
sius ir varyti už Uralo kalni) ir toliaus. Ten, 
Sibire, prispausti darbininkai ir valstiečiai or
ganizavosi, kovojo, .kaip įmanydami, ir net or-

N. T. W. I. Ū. sekr.
F, S. Klishis.

HAMTRAMCK, MICH .
T.D.A. 72-ros kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 27 liepos, Rusųx.svetai
nėj, ant Yemans St., 10-tą vai. ryte. 
Visi nariai ateikit, yrą .Svarbių rei
kalų. ' Valdyba.

, (172-173)

CLEVELAND,' OHIO
Tarptautinio Darbihinkų Apsigyni

mo 11-tos kuopos susirinkimas bus 
ketverge, 24 d. liepos, _Grdino sve
tinėj, St. ‘Clair Av£. 
vai. vakare. . .Ejraugai, per • pasku- 
;iniūs du susirinkimus maždi narių 
lalyvayo, tat šį (sykį pasistengkit. vi
ii atsilankyti, nes yra labai svarbių 
reikalų aptarti. Vasaros Įkarščiai 
neturėtų sulaikyti n)ūs yeikinp, ,nes 
darbininkų judėjimas neima vaka- 
njų, bet eina dar aštresniu tempu. 
Tat nepamirškit atsilankyti.

S. Petrauskas.
(172-173)

CLEvfcLANP, OHIO i , • .
A.L.D.L.D. 22 ir 190 kuopos ren

gia naktinį pikniką subatoj, 26 lie
jos, By-Hick darže. Prasidės 6-tą 
/ai. vakare. Grieš Tamošiūno or
kestrą. Bus įvairių pamarginimų ir 
iaislų. Tat kviečiame visus atsilan
kyti. • Saulėtose ir lietingose dieno- 
e buvo piknikų ir beveik visiems 
msibodo prakaituoti, bet naktinis 
jiknikas dar pirmas. Tat neprakai- 
;uokit stubose, bet važiuokit pasi- 
inksminti vėsiame ore.

Rengėjai, i 
(172-174) j

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

Remkime Lietuvius

ganizavo savo karinius būrius, kurie tai slaptai, | sįaį puolė daug skaitlingesnis ir įdūkęs 
tai viešai vedė kovą prieš baltuosius.

šis P. Dorochovo apsakymas ir yra vienas iš 
populiariškų apsakymų, I 
atvaizduoja tas sunkias kovas ir baltųjų žiau
rumus.

Partizanai-sukilėliai skaudžiai mušė ir prie- energingai; iš stočių namų klojo priešą 
/ . . ' ’ Jeigu sukilusi liaudis kulkasvaidžių, o stoties namuose aįrai-

i priešas. Krinta žmonės. ' Vis eina ma
žyn ir mažyn raudonųjų būrys, bet ir pa- 

kuris kaip veidrodyje Į siryžimas sulaikyt neprietelių vis auga, ko- 
iv hniHiin vian_ va kiekvieną žemės sklypelį aštrėja.

šus; kova tai yra kova. Jeigu sukilusi 1 
nebūtų vartojusi aštrumo, ji nebūtų iškovojusi 
sau laisvę. Darbo žmonių aštrios priemonės yra 
tam, .kad apsigynus nuo išnaudotojų, kurie var
toja žiaurumą tam, kad pavergus ir išnaudojus.

Veikalas daug suteikia pamokinimo- ir kitų 
kraštų kovotojams, ypatingai konspiracijos rei
kaluose. Veikalas atvaizduoja ir 
santikius ir pergyventus Dimitrio, 
Nastės, Aleksėjo ir kitų ne tik kovas, bet 
lės reikalus.

* SSĘS ši knyga labai platinasi, 
padaryta šešta jos laida, 
dinta 50,000 
tos Sovietas 
knygynus.

šinėjo sužeistuosius, kuriuos nebuvo kada 
apraišioti po atviru dangum, taip pasiutu
siai puolant priešui. Kūrenosi keliaujan
čios karines virtuves, kovotojai ant grei
tųjų valgė ir vėl skubino į kovos liniją.

Priešas kartais sulaikydavo savo eiliųv • • • i • •'
seimynmius puolimą, pasiųsdavo priekin šarvuotus ūu-

Natalijos, tomobilius, apipildavo kulkomis iš tų ma- 
ir mei- f* ' ‘ 'šinų, ir kada raudonųjų komandantai įsa-, 

kydavo toliau trauktis, tai daugelis kovo- 
1929 m. jau tojų jau ir pasilikdavo prisispaudę prie 

šeštos laidos spaus- žemės negyvais, bet tvirtai laikydami ran-
koše ginklus.

Baltieji, eidami pergalingai pirmyn, da- 
baigdavo sužeistuosius, nurengdavo negy
vus, nuogus lavonus raudonųjų kovotojų 
nu vilkdavo toliau nuo gelžkelio linijos į 
griovius. Debesiais skrajojo juodos var
nos. Nuogi lavonai ir būriai skrajojančių, 
nutukusių juodų varnų atžymėjo kelią į 
miestą. L,

PASITRAUKIMAS
Fedorovna Kiseleva 
komoofes baltinius, ir

triūsėsi, 
niūniavo 
Baltiniai

A.L.D.L.D. 48-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
18 d. liepos, Central Studijoj. 
Delei šilto oro, susirinkime na
rių dalyvavo nedaug. Išklau
sius protokolą ir kp. komitetų 
raportus, apkalbėta čiela ąj-lo 
įvairių dalykų, lienčiančių 
mūsų organizacijos darbuotę 
Nuspręsta iškolektuoti mokes
čius nuo atsilikusių narių ii 
tuojau juos pasiųsti Centram 
Tą darbą atlikti apsiėmė drg'. 
J. Kovas ir kp. seki\ drg. V. 
žvirblis. Išrinkta du darbinin
kai dirbti laike išvažiavimo, 
kurį rengia A.L.D.L.D. IX Ap
skritis ir S.L.D.A. VI Rajonai 
bendrai, 
diena 
Park, 
Pa.

Natalija 
imdama iš 
sau po nosia laidotuvių maršą, 
reikalavo atydaus taisymo. Natalija atrin
ko keletą iš jų ir atsisėdo prie stalo; pasi
traukė arčiau savęs šviesą.

Jos sūnus Miša, kuris žiūrinėjo knygą su 
paveikslais, pakėlė galvelę.

—Motin, kodėl tėvas taip ilgai neparei-
—Greitai pareis, flįįšuk, tu dar pažiūri- 

nėk paveikslėlius.
Vaikutis pakraipė galvelę ir tarė:—Man 

jau atsibodo žiūrinėti,—ir nulipo nuo kė
dės, priėjo prie motinos ir padėjo galvelę 
ant jos kelių.

—Motin, kodėl tėvas taip ilgai neparei
na?

Natalija Fedorovna padėjo į šalį balti
nius, priglaudė sūnelį prie savęs. Už lango 
girdėjosi retkarčiais žingsniai einančių per 
medinį šalygatvp Per negrįstą gatvę 
minkštai važiavo vežimai.

—Taip, ištiesų, kodėl taip ilgai Dimitris 
Pasilenkė prie 

irp į veidą. Miša jau 
nusišypsojo, paglostė

nepareina,—tarė mptina. 
sūnaus, pažiūrėjo 
snaudė. Maloniai 
garbiniuotus plaukelius sūnelio ir tarė:

—Mišuk, eik gulti.
—Aš tėvo lauksiu,—tarė vaikutis, atida

ręs akutes.
Ant gatvės pasigirdo tvirti, greiti žings

niai. x
—Tėvas!—Mistikas gerai pažino tėvo ei

seną. Natalija puolė į koridorių ir užklau
sė:

—Ar tu, Dimitri?
—Aš, aš, Natalija.
Jis paėmė iš Natalijos rankų užstumą 

) ir užrėmė duris. Kambaryj prie 
’“si sūnus.

tėveli, šiandien taip ilgai nesu-

DETROIT. MICH.
« Atidaryta Darbininkų 

Vaikams Kempė
Tarptautinės. .Darbi nįnkų. 

Pagelbos skyrius atidarė dar
bininkų vaikams kempę. Sa
vaitinė mokestis nuo penkių 
dolerių ir augščiau. Bedarbių 
tėvų vaikams specialė sutar
tis.

Visi tėvai darbininkai, nieke 
nelaukdami, užregistruokite 
savo vaikus tuojaus. Užre
gistruoti galima nuo 9 vai. ry
to iki 8-tai vai. vakaro 4147 
Cass St. (kampas Willis), čiž 
jūsų vaikai susipažins su dar
bininkų klasės reikalais ir už- 

įaugę bus geri kovotojai už 
darbininkų klasės reikalus.

Kom.

Kada jus vargina 
konstipacija

KonfUipacija leidžia susirinkti nuodingoms 
atmatoms. Šie puodai buna išnešiojami po 
/įsą kūną ir yrą priežastis beveik visų ligų i 
ir silpnumų, 
.švalo kūną 
nedžiagų, sustiprina inkstus ir pūslę ir 
rali konstipaciją. 
'.alinti iš sistemos, 
gauna naują spėką ir 
pasidaro stipresni.

Nuga-Tone ; suteikia 
naistas daug lengviau 
ras yra 
ladidėja pas suliesusius, 

. r abelna sveikata žymiai pagerėja, 
ite /rauti ‘ Nuga^Tone kur 

i lardavinėjami, 
ių stake, i 
š savodžiaberio.

abelno sumenkėjimo. NuKa-Tor.e . 
ir kraujif nuo ligas gimdančių | 

nu- 
Kada šie nuodai lieka pa-, 

pilvas ir kiti oragnai 
nervai ir muskulai

■ jums -gerą apetitą. 
__ „ __ suviršjtinainas, mie- 
poilsingas ir atgaivinahtis. svarumas I 

suvargusius žmone
Jus ga- Į 

tik vaistai yra 
Jeigu jūsų pardavėjas neturi i 

paijrąšykit jj užsakyti jų del jus
Išbalzamuoja ir laidoja numirusias ant 
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 ir už žemą kainą. *

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

žeistą raudonarmietį; vargšas jis nespėjo 
pasitraukti. Apsupo jį tankiomis eilėmis. 
Aštriais durtuvais duria į blizgančias jo 
akis ir penkiakampinę raudoną žvaigždę 
ant jo šlemo. (šlemas—geležinė kepure.) 

—Oj niekše! Šia, svoloeiau!
Prie krūvelės čekų priėjo kapitonas Pa

leček. Atydžiai mėlynomis akimis pažiū- trokšdami ir organizacijos rei
kėjo į_ nedidelį raudonarmietį ir išlėto pa- kalus statydami augščiau savo 

i asmens reikalų, ant rytojaus 
I susirinko į Meldažio svetainę, 

i ir 
reikalu atsišaukimą gegužiniui! 
seimui,, bet ir tos teisingos 
opozicijos vienybės atsteigimui 
išlygas' smurtininkai atmetė. 
Tuo būdu už skaldymą orga
nizacijos visą atsakomybę ge
gužinė fašistinė klika aųtVsa- 
vęs: pasiek^/ į

Mes smęrkiįame^ gegužinius 
uzurpatorius^ ‘kurie; su polici
jos buožių pagelb'a, bando pa
silaikyti. organizacijos viršū
nėse, skaidyti, valdyti ir orga
nizacijos* turtą eikvoti fašisti
nės politikos reikalams.

Mes, S.L.A., 194 kp., kovo-' 
jome ir kovosime iki pilnos 
pergalės pries tą neteisybę ir 
toje kovoje remsime tik nau
jai ir teisėtai išrinktą' P. T. to 
seimo, kuris įvyko Meldažio 
svetainėj.

šalin buržuazija-smurtinin- 
,kai su policijos buožėmis! Lai 
gyvuoja S.L.A. eilinių narių 
vienybe!

S.L.A. 194 kp. Valdyba: '
Pirm. A. J. Stoškus.
Fin. Šek. J. Galinauskas. 
Prot. Sekr. T.'Miller. 
Iždininkas J. Paulius.

klausė:
—Bolševikas?
Raudonarmietis tylomis, bet greitai pa- nutarė

.tvirtino tą galvos linktelėjimu. Aiškiose 
mėlynose kapitono Paleček akyse nebuvo 
nei žingeidumo, nei neapykantos; nęsisku- 
bindamaš apsisuko, subarškino pentinais ir 
negarsiai per petį tarė:

—Sušaudyti!
Keturi čekai pasiėmė belaisvį, nusivedė 

apie 50 žingsnių į šalį ir pasistatė prie ne
didelės balelės. • >;

—Nusirenk!
Raudonarmietis atsisėdo ant žemės ir 

sunkiai pradėjo traukti sunkius batus. 
Greta su batais padėjo gražiai sudėstęs 
marškinius ir kelines. Piktai pažiūrėjo į 
aplinkui stovinčius čekus ir taipgi piktai 
paklausė:

—Ar ir apatinius nusirengti?
Arčiausiai stovintis čekas tylomis, gal

vos linktelėjimu, patvirtino. Raudonar
mietis greitai nusirengė paskutinius drabu
žius, atsistojo prie krašto balelės ir susi
dėjo- rankas ant krūtinės. Čekai, kaip pri
dera kareiviams, pakėlė šautuvus. " Rau
donarmiečio sujudėjo apatinė lūpa. Pik
tomis akimis jis apvedė čekoslovakus, kurie 
taikė į jį ir tarė:

—Taip, nagi... šaukite greičiau, velniai!
(Tąsa bus)

i . » . ....... . ............................... .........

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

LAWRENCE, JVIASS.
A.L.D.L.D. 37-tos kuopos susirin

kimas bus seredoj, 23 liepos, L. U. 
Kiiubo kambary, 41 Berkeley St., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai atei- 
kia, yra svarbių reikalų aptarti. Yra 
parėjus knyga “Politinės Ekonomijos 
Pamatai,” kurią galėsit atsiimti, 

pasiuntė vienybės I Taipgi baigiasi laikas užsimokėji
mui, tat pasirūpinkit užsimokėti.

Sekr. M. S.

CLEVELAND, OHIO .
Piknikas A.L.D.L.D. 4-to Apskričio 

nedėlioję, 27 d. liepos (July) 1930. 
Vieta: Stop No. 29į Bedford Rd. Pti- 
siaukclyje tarpe Akrono ir Clevelan- 
do (Road No. 8). Amerikon Lietuvių 
Darbininkų Literatūros x Draugijos 
4-taš Apskritis rengia Ši didžiulį pik
niką kuopuikiausioj ir visiems priei-i 
narnoj vietoj/v Visi .progresyviai lie
tuviai darbininkai Akrono, Youngs- 
towno, Clevelando ir apięlinkės čio
nai suvažiuos. Piknikas su didele 
programa, kuri susidės iš lenktynių, 
žaislų, prakalbų ,virvės traukimo ir 
kitų pamarginimų. Virvę trauks 
Akrono ir Clevfeliando drūtuoliai. Kal
bės drg. A. Bimba, šokiams grieš 
puiki orkestrą. A.L.D.L.D. .4-tas Ap
skritis kviečia visus lietuvius darbi
ninkus ir darbininkes dalyvauti šia
me piknike. Savo atsilankymu jūs 
paremsite darbininkų judėjimą ir 
praleisite laiką smagiai • ant tyro 
oro.

NURODYMAI, KAIP NUVA
ŽIUOTI: Gatvekariu važiuojanti im
kite Akrono karą ir važiuokite iki 
Stop No. 29į. Išlipę eikite po deši
nei ir . rasite pikniko vietą.T Automo
biliais važiuojanti įvažiuokite Road 
No. 8. Akroniečiams ir kitiems: 
Road No. 8; Bedford Road Stop No.> 
29. Nepamirškite dienos ir vietos. 
Agituokite, kad visi važiuotų į mūsų 
pikniką. Įžanga tiktai 25 centai 
ypatai.

A.L.D.L.D. 4-to Aps. Komitetas.

Knygelė nedidelė, bet kupina faktų, čia smulkme
niškai aprašyta Maldeno stebuklas, jo istorija ir vi
sokį incidentai; čia telpa platus aprašymas apie pa
saulinius stebuklus: Liurdą,? Aušros Vartus, Santos 
“pAn'ą» Mariją,” etc.* • Be to,/surašyta visa eilė įvai
rių neti ęyęnčiąusių -relikvijų, kuriomis “žmonės gy- 
dopia,” ^tebūklai atlikinėjama.

Knygelėj ‘‘Ar Stebuklai Pagydo ?’■ taip jau surink
ta visa eilė faktų, kaip Sovietų vyriausybė prikeĮė iš 
g^’abų .šventuosius, ir stebuklinguosius, kurių lavonai 
?niekaid. inekirniiji .ir aiepuvo.” žodžiu tariant, ši 
knygelė tai neįkainuojamas kiekvienam darbininkui 
įrankis kovai prieš tamsą.
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Sovietų Sąjungoj
48th

Venslauskas

121

Barkauskis

300

Ashland

ŽODIS NUO DR. MENDLOWrrZ

buvo 271

DR. H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J

Tel.: Midwood 6261

MALONŪS RŪKYT

A. P. L A. REIKALAI

SVEIKATOS KULTŪRA

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite

BROOKLYN, N. X151 METROPOLITAN AVENUE,

Vardas

Street or Avenue
hąarlem StateMiestas

—inj.irr,

MMNH mmMM HH ■

West

Ave., 
Ave.

Ind 
Ave.,

246,

Sovietu Išvežimai 
Tavory i Lenkiją

Ave.,

Rices

Iždininkas J 
ward A\'<\ 

Finansų seln

tams
num.

me- 
pav

K. Sliekienė, 3121 El- 
Brentwood, Pittsburgh(

Karcckas, 730 Na

Draugijų Adresai,, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

Fin. Rast
Avė.

Iždininkas T. Petrauskas; 29 Merton

Nauja Galinga
Kompresorinė Stotis

■ Dzieržynsko šachtų gru- j dempingas auga

turi 
stam- 
ūkiai 

59 soveho- 
SSRS Narkomzemas

BSSR Miestų ir Miestelių 
Gyventojų ūkiškas 
Aptvarkymas

1930-31-32 metais Balta
rusijos Sovnarkomo nutari
mu bus aprūpinta <33,296 
miestelių ir mažesnių mies
tų gyventojų šeimų per ko- 
operavimą į pramonės ir že
mės ūkio kooperaciją. Virš 
8,000 žmonių miestelių bied-

Pittsburgh

Carnegie,

Arlington St.

Monroe St.,

Wheelock Rd.

Petravičia, 162

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c u 
baksą apsiginkluok nuo savo and 
žino priešo! * <

Berry St. Dabar mano antrašas

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

6102 Grand Avenue 
(Kampu Clermont Avenne) 
MASPETU, L. 1^ N. Y. 
Telephone, Juniper I7M

Automobiliais per 
Kara-Kumy "

Per Kara-Kumy dykumą 
vėl pralėkė lengvąja Fordo 
mašina “A.” Per 12 valan
dų padaryta 250 kilometrų 
Ašchabad - Sernyj z a v o d . 
Pralėkimas parodė, kad be 
ypatingų prietaisų per la
kiuosius smiltynus galima 
važiuoti paprastais automo
biliais. Šis pralėkimas, be 
to, yra pasauliniu rekordu, 
pervažiuojant le.ngvuo j u 
standardiniu automobiliu 
sunkiausi pasauly smiltyną.

., East 
Kairis,

Miliauskas, 626 Wood- 
McKees Rocks, Pa.
J. Urbonas, 1723 Jane 

S. Pittsburgh, Pa.

408 Kiaulininkystės 
Ūkiai Baltarusijoj

Šiemet Baltarusijoj 
būt organizuota 349* 
būs kiaulininkystės// 
kolchozuose 
zuose 
šių ūkių statybos reikalams 
atleido BSSR papildomai 
5,500 statinių cemento, 240 
tonų vinių ir 350 tonų sto
gų dengiamosios ’blėkos.

Drauge su kiaulininkystės 
ūkiais turi būt įsteigta 12 
pienininkystės fermų.

©EŽICAJ-’ Valdžios nuo
sprendžiu zavodas-gigantas 
“Raudonasis Profintėrnas” 
su pirma dieną lapkričio tu
ri pradėti dirbtį po septy
nias valandas į parą. Za- 
vodo darbininkai sveikina 
tokį valdžios nuosprendį.

Stripinis, '49 Sawtell

darban nauja galinga kom- 
presinė stotis. Kompreso
rius pradėjo duoti orą į 
šachtas, šis dzieržynskiečių 
š a c h t i e r ių užkariavimas 
duos galimybę' grąžinti ša
liai nedaduotus tūkstančius 
rūdžių.

P. L. A. KUOPŲ 
ANTRAŠAI

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, MOLINE, 

ILLINOIS
Valdyba 1930 Metams

Pirm. A. Matusevičia, 1003—25th St.

Pirm.
Avė

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

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktiškoj

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRŪTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pageibininkė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 86 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clareųce St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

LONDONAS.— Pereitą 
pirmadienį .Anglijoj įvyko 
nepaprasta tragedija ore: 
lekiąs iš Franęijos orlaivis 
ore eksplodavo ir šeši as
menys žuvo ant vietos. Ke
turi iš paaažierių buvo 
“augštos kilmės” dykūnai. 
Jie buvo nuskridę į Franci- 
ją praleisti kelias dienas va- 
kacijom. ' į

Maspcth

Avc.

N. ' -Morrison Avc.

Andrus St., Akron

Benki. Ill.
I.

Ave., Saginaw,

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

atvažiuoja d. L. Prūseika. 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos pastangomis, 
prisidedant SLA Progr. 
Narių Komitetui, įvyks 
visa eilė prakalbų.

Seredoj (23 ii. liepos) 
kalbės N. S. Pittsburgh, 
818 Belmont St. * Pradžia 
7:30 vakare.

Ketverge, 24 d, liepos, 
L. Prūseika kalbės Court
ney, Pa., (New » Eagle) 
Miners Hall. Pradžia 7 
vai. vakare.

Pėtnyčioj kalbės Carne
gie, 313 Center St., APLA 
svetainėje.

Subatoj kalbės-McKees 
Rocks, Pa., APLA 2 kp.i 
svetainėje. Pradžia 7:30 
vakare.

Nedėldienį, 27 liepos, L. 
Prūseika kalbės Coal 
Centre, Pa.

Saulis, 3225 Stafford St 
, (Corliss Sta.)
Sadulienč, 108 Cress S

Maplewood

D. No. 42,

1 Library 

00 Todd St..

Penn Ave., 

:01, /Minden, W 
137, Burgettstown
Link Court,

Powersdale

Eckert

Mahanoy 

;4, Wilsonville,

Liepos 16 cl. buvo surengtas 
S.L.A. VII Apskričio piknikas. 
Čia Kamarauskas ir Raginskas 
norėjo kalbėti ir išduoti savo 
raportus. Bet visa bėda buvo 
tame, kad nebuvo kam klau
syti jų kalbų ir raportų. Pub
likos viso susirinko apie 40, ir 
tai dauguma buvo moterys.

Kalbėdami dejavo, kad la
bai mažai publikos. Pasirodo, 
kad po šio seimo žmonių sim
patija jau pradeda atšalti ir 
S.L.A. lyderiai liekasi be na
rių. Mat, nariai pamatė, kur 
link lyderiai eina? ir kaip jie 
seime pasielgė su tais nariais, 
kurie reikalavo sau teisių.

Ten Buvęs.

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

Turtų rašt, J. Overaitis, 4689 Bran- 
doh Avė. ,

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton
Ave.
Guntarienė.

Iždo globėjai: E. Vėgėlienė ir O.
Draugijos susirinkimai atsibOna 

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

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

Šiupinį pranešu visiems Det
roito A.P.L.A. 47-tos kuopos 
nariams; kad aš permainiau 
savo antrašą. Nuo šio prane
šimo visais A.P.L.A. 47tos kuo
pos reikalais kreipkitės šiuo 
antrašu: J. Vaitkevičius, Fi
nansų Sekr., 4829 Merritt St., 
Detroit, Mich.

J. Vaitkevičius.

nuomenės bus išmokyta 
įvairių kvalifikacijų specia
liuose kursuose prie Cen- 
tralinio Darbo Instituto 
(CIT). Šiam sumanymui 
įvykdyti duodama 
tūkstančiai rubliu.

PITTSBURGHO IR APIELINKfiS 
PRIEŠ FAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

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

3121 Elroy Ave., Brentwood, Pitts
burgh, Pa

Sekretore A
roy Ave.,

Laisvę,” “Vil
nį,” “Darbininkių Balsą,” 
taipgi ir užsienyje einančius 
komunistinius laikraščius ir 
studijuoti vien tik apie sve i ka

bi. Duquoin 
i

677 BuHhkill

1256 Scribner ,

113, Royalton
Vine St., <

So.: Hobson

, Castle Shannon

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitienė, 431 

Summit St.
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

481 Hudson St.
Fin. Rast. A. Giraičiūtė, 431 Sum

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

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ket
vergę kiekvieno mėnesio, Labor Ly
ceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

eį viena* klasiniai ausipra- 
darbininkas neturi 'apleisti

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbais 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO 
tu ve «

D W ONA.

Brooklyno Lietuvių Nepriguliningas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnes lietuviš
kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznie
riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa
daryti ir p4 vardu PETRO.

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

Pastaruoju laiku Lenkijos 
prekybos ir pramonės mi
nisterija ėmėsi priemonių 
Sovietų eksportui aprube- 
žiuoti ir neįsileisti Lenkijon. 
Toms naftos produktų rū
šims, kurios atvežamos iš 
SSRS, muitas padidintas | 
pustrečio kapto tuo tarpu, 
kai kitoms naftos produktų 
rūšims-, įvežamoms iš kitų 
šalių 
Amerikos valstijų, muitas li
ko nepakeistas. Išdirbamos 
priemonės, kad neįsileisti 
įvežamo iš SSRS klijaus.

Artimas vyriausybei laik
raštis “Kurjer Codzienny”

Šiomis dienomis “Sveikatos 
Kultūros” žurnalas, No. 3-čias, 
ųž šiuos metus, bus gatavas. 
“S.' K.” leidžia Sveikatos Kul
tūros Draugija, 6 Scholes St., 
Brooklyrt, N. Y. šis numeris 
bus vienas iš geriausių ir kiek
vienam darbininkui patartina 
skaityti jį.

Aš nesakau, kad paliautų 
skaitę darbininkų reikalų gy
nimo spaudą

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

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames
/ St. Visi Montello, t Mass. \

Susirinkimus laiko j pirmą seredą 
kiekvieno mėnesio.

Box 118, Blanford, 
5768 Addison

P, O. Box 

461 Ten Eyck

Norvich Ave.,

Auburn 
Plymouth

Naujas Industrials 
žemdirbystes Institutas

Apygardų ir sričių orga
nizacijos nutarė atidaryti 
Čeliabįn^ko apygardoj eilę 
žemės ūkio mokyklų. Ru
denį bus organizuotas in- 
dustrialis žemės ^ūkio insti
tutas prie Mitrofaffbysko 
sovehozo, Nacmenų žemės 
ūkio technikumas bus atida
rytas prie Falano-Kataisko 
sovehozo ir žemės ūkio tech
nikumas Minškinsko rajone. įžengiamajam straipsny

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

10th St; }
Fin. Sekt K. Shimkųs, 185—j36th St.
Ižd. M.’ Milienė, 502—4th Av

Visi Moline- TU. '
Iždo Globėjai: J. Julius, Box 

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

2435—33rd St., Moline, Ill.

-J. Pacauskas, 539 W. 
Shenandoah, Pa.
-V. Labutis, 121 E 
McAdoo, Pa.

W. E. Custericnė, 926 
Cleveland, Ohio.
•J. D. Sliekas, 3 
Brentwood. Pa.

-W. Stačinskas, 2310 
Pittsburgh. Pa.
-K. .Stašinskas, P. / 
Kensington, Pa. ( 
J. Albauskis, 1100 b 
Heights, Ill.
J. Barškietis, P. O.

cjT/AQi Jaunatve, sveikata, gyvenimo smagumas gali Vėl 
kJAVrO jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės 

X/ O A netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.' JI tSl Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena 
. gyduolė, kuri virš 200 metų li-

> ■. VJf geniams gelbėjo, padaryta Ina-

MEDAL -.,’<5:
^tikrąsias ir, IM’/Ag

kitų. Vaistinėse trijųOJĮ.1 J|3
'žiu. Ieškokite “Gold Medai“ vardo kekvienoje dėžutėje.

ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
. V. Gelusevicius, 51 Glcndąle

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

Valdybos Adresai:
Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn

er Ave.
Vice-Pirm 

son St., N 
Nutarimu Rast .K .Rasikas, R. R., 9, 
Box „117 .

Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk
er Ave . ’

Kasos globėjai: Ig. Medastavičįus, 
1262 Front Ave.; J. Kripkūniene, 
1529 Hamilton Ave.

Ligonių Lankytojai: Ig. Ručinskas, 
1414 Turner Ave.; J. Vilkūnicnė, 718 
Richmond St. ■ ' ! ’

Trustisai: I. Medustavičius, F. Ze- 
gunis, T. Rasikas, A. Lujus,, Ą.. Ja
saitis. ‘ '

Revizijos! Komisija;: A.- Senkus; 
K.( •Petriką, A.< Krasnauskas. ? ■>, j\ 

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St. ' 1 '

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

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

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

ypač iŠ Suvienytų 1 Parapijonai Pradeda Susiprast

Plymouth o šv. Kazimiero 
parapija buvo surengus pikni
ką. Tuoj aus atvažiavo trys 
kunigai ir mane, kad jau čia 
padarys gerą biznį. Bet pa
sirodė kas kita. Visiems trims 
publikos išpuolė po kokią de
šimtį ir tai didžiumą sudarė 
moterėlės.

Pasirodo, kad jau ir parapi
jonai pradeda susiprasti ir ne
lanko tokių parengimų, nuo 
kurių pinigai eina kunigams į 
kišenių.

Maršalka L. Rimša,
> 167 W. 20 St.

K. K. DRAUGIJA 
Detroįt, Mich.
VALDYBA:

Liubartas, 4177

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirmininkas—F. RODGERS.,
312 Oregon St., Pittsburgh, Pa.,
(Corliss Sta.)

Vice-Pirmininkas—K. STAŠINSKAS, 
Box 655, New Kensington, Pa.

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.

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

Globėjai:
G. URBONAS.

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

3012 Bremen Avc., \Brcntwood, Pa.
J. URBONAS,

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

SEKR.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, b

B. Figens, 221 Second St.
S. Mickus, 278 Second St.
Ir pas Singerj.

121 Elroy

Sarah St.

O. Box 655, New 

nion Ave., Chicago 

Box 441, Courtney,

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
• Valdybos Vardai ir Adresai:

Pirmininkas K. Maziliauskas,
593 Avė. A.

Vice Pirmininkas A. Bočis, 
68 W. 10 St.

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

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.Kajsos globėjai: A. Amšejus, 129

Ames St.; M. Jazukėviczia, 153 
Ames St.; P. Krušas, 141 SawteH 
Ave.’ : . i ( ( ■ • ; GMaršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
Visi 1 Montetld,1 Masrf.1 • * ' !
Susirinkimai atsibūn? paskutinį 

panedelį kiekvieno mėnesio.

45— M. Savukaitien^, P. O. Box Ž62, Cuddy,
Pa.

46— J. Petrauskas,
47— J. Vaitkiaviėius,

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas,

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius,

Brooklyn. N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 3 

View, Pa.
52— Kuklierkis, 341 4
51— J. Stanislovaitis, 307

Wilkes-Barre, Pa.
Chicagp, III.

53— J. GudiSaiiskas, 437 Elm St., Tamaqua 
Pa.

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

55— T. Sopata, 1130 Sycamore St., 
Washington, Pa.

ypatingai*' šių dienų * felasių ko
vos lauko, kuri su kiekviena 
diena darosi vis aštresne ijr rei
kalauja vis daugiau idėjinio 
darbo ir spėkų kovai prieš ka
pitalistinę sistemą. Bet tuo 
pačiu sykiu reikia skaityti ir 
“S. K.” žurnalą sužinojimui, 
kaip natūraliai būti drūtu dar
bininku klasės kareiviui.

“Sveikatos Kultūra” mokina, 
kaip darbininkai ant tiek, ant 
kiek galima, turi prisitaikyti ir 
natūraliu būdu užlaikyti svei
katą, Kokis yra tinkamiau- 
sis maistas valgyti, kaip ir ko
kį maistą sujungti, kad ne
kenktų sveikatai, bet eitų ant 
naudos. Kaip natūraliu būdu 

.apsisaugoti nuo ligų ir kaip 
prašalinti jas.

Kaip paprastą per netikusį 
užsilaikymą sveikatą atgauti ir 
palaikyti ją.

Visai kitas dalykas buržu
jams kapitalistams. Jie, puo
taudami, gali, kas tik jiems pa- 

:a, prisiėst), prisigerti ir iš 
to susirgti. Jiems yra užtek
tinai pinigų ir jie išvažiuoja į 
geriausias, palei vandenis, li-l 
gonines, kur su gamtos pagel- 
ba pasveiksta, nežiūrint kiek 
prekiuotų. Bet darbininkai 
negali padaryti to, ir todėl jie 
turi atsargiai pilniavoti savo ■ 
sveikatą.

Juo darbininkas fiziniai bus 
sveikesnis ir drūtesnis, tuo jis 
atsakomingesnis bus darbi
ninkų klasės kareivis.

K.” prenumerata 
$1.25; pusei—75c; 
25 centai.

J. W.

, ' AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. B. Budris, 415 Franklin
Vice-Pirm. S. Rinkevičius,

Clark PI.
Prot. Rašt.

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

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

Clark Tl.
Iždo Globėjai: D. Kalnetienė,

S. Park St., J. Krakauskas, 
First St.

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

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad
way.

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
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 kanuolę prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų.
25 centai už skrynutę.

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

Vienas Miliardas 
Elektrifikacijai •

SSRS valstybės ūkio ko
misijos sumanymu kapitali
niams darbams elektrifika
cijos srity 1930-31 m. bus 
išleista virš vieno miliardo 

i rublių, iš tos sumos 867 mi
lijonai rublių rajoninėms 
I stotims ir 75 milionai rublių 
kaimo stotims.

Be seniau pažymėtų sto
čių 1930-31 m. nianoma pa
statyti dar 7 rajoninės elek
tros stotys, tame skaičiuje 
Klincuose (vakarų srity) ir!tink 
Gomely

-J. Kiįldcris, 439 
AmbridKC, Pa.

-Wm. Orban, R.
Landing, Pa.

-Geo. Urbonas, 
Braddock, Pa.

-P. Kavaliauskas, 
Aliquippa, Pa.

-K. Levine, 212
Turtle Creek, Pa.

-J. Preikšą, Box
-A. Botyrius, Box
-P. Cibulskis, 7042 
N. Y.

-P. Sodcikis, 1324 
Youngstown, Ohio.

-A. ’Delinikaiciūtc, 
Buffalo, N-. Y.

-A. Dambrauskas 224 E.
Girardville, Pa.

-Motiejus Balutis, Box 
III.
-J. Leonailis, 107 N.
Benton, 111. ;
K. Bakanauskas, 677 
Easton, Pa.

-A. B. Shatkus.
Grand Rapids, Mich.
-J. Audiejaitis, Box
-K. Bagdonas, 114 N 
Shamokin, Pa.

-Ch. Vaičiūnas, 929
Harrisburg, Ill.

-L. Aiman, Box I 
Pa.
-F. Šiaučiulis, 30-
Frankfort, III.
•J. Willumat, 417 
Collinsville, III.
■Ig. Kirtiklis, 1388 
Ohio.
•J. Guzevičicne, Box 400
■F. Miller, Box 264, Buckner
■K. Šatas, 215 Hess 
Mich.
L. Lasky, Box 413, Zeigler

VIENYBĖS - DRAUGYSTĖ 
BROCKTON, MASS. 

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

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

tell Ave.
Piniginis rašt.

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

St. ■ . •
Kasierius P. l’Agojus, 75 Intervale

įšaukia kovoti su “sovietų 
I dempingu” (suprask — So
vietų eksportu). “Sovietų 

l, — skelbia 
! laikraštis, — sulig’' tuo, kaip 
vykdomas penkmečio ! pla
nas. Šis reiškinys grasina 
ne tik Lenkijai. SSRS be- 
siindustrializuojant “sovietų 
dempingo problema” jgyja 
tarptautinio pobūdžio.”

“Kurjer Codzienny” kvie
čia pastatyti prieš “sovietų 
dempingą” vieną ekonominį 
Lenkijos, Pabalti jos valsty
bių, Rumunijos, o su laiku ir 
Lietuvos frontą.

Tame pačiame “Kurjer 
Codzienny” numery, kur 
skelbiama kova Sovietų eks
portui, pranešama apie 
stambų Sovietų Sąjungos 
užsakymą Lenkijos meta
lurgijos įmonėms. Paskuti
niu laiku apie 80 nuošimčių 
Viso Lenkijos metalurgijos 
eksporto tenka Sovietų Są
jungai. Naujas užsakymas, 
kaip pranešama, siekia 150 

į tūkstančių tonų. Reikalin- 
Iga pastebėti, kad prekybos 
■ balansas tarp Lenkijos ir 
Į SSRS davė ir duoda žymų 
J aktyvą Lenkijos naudai ir 
■lig paskutinių draudžiamųjų 
j Lenkijos priemonių Sovietų 
; eksporto žvilgsniu.



LAISVE

SPORTAS
Jack Johnstone.

Elektra Užmuštas

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telephone; Stag& 4401

416

[^MIRTYS—LAIDOTUVES  J| Į

prirengi-
Pirmosios

Palytėjęs trečią, elektrizuo
tą relę požeminio gelžkelio, 
tapo elektros užmuštas Frank 
Kerzcik, vagonų valytojas.

PHONE
Stagg 
5043

Notary 
Piblic

Lyceum, 66 East 4th St., NeW 
Yorke.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

etvirtadienio 
minėti,

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ryšiai su
Taisyklių
Walsho
mi Ii onų
Walkeris turi drąsos tvirtinti,

■ f 'i?L * V.'-!' 4

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Av-snue) 

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Sfagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką.

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

tik susitarus.

ginkluoti plėšikai iš- 
$1,100 pinigais >ir 

čekiais iš Max Sacks 
kompanijos, 356 De- 

Tuo

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

jimą, dygstantį iš pačių nep.a-Įbūk J0 va]džia “teisinga! 
keliamo išnaudojimo ir krizio į

po num. 165 W. 6th St., New] 7-tą vai. vakare, Manhattan 
Yorke.

šeši
.plėšė
$2,400
pieno
Witt Ave., Brooklyne.
kartu raštinėje buvęs knygve- 
dis bandė juos vytis; bet plė
šikai, įsėdę j taxi-cabą, pabė
go.

Telephone, Greenpoint 2S20

J. GARŠVA

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

^NmCwOKOMN.'■oc'i Iį'.v' \ j : Ai M h ‘ r’’ U f i

klasės 
al
us.

PARSIDUODA kendžių storas: biz
nis įdirbtas ir gera proga pirkti. 

Pardavimo priežastis—liga. Prie Sto
ro yra du kambariai. Kreipkitės po 
num. 101 Meserole St., Brooklyn, N. 
Y. . 168-73

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių storas labai 

pigiai. Biznis įdirbtas per daugelį 
metų. Priežastį pardavimo sužinosi
te ant vietos. Atsišaukite: 81 John
son Ave., Brooklyn, N. Y. 171-3

. Puslapis Šeštas Trečiadienis, Liepos 23,1930
—------------------------ ......... L-

VIETOS ŽINIOS'
Did. N. Y. Draugijų Sąryšio' Dar iš Proletmeno 3-čio 
Išvažiavimas Sekmadienį

Darbininkiškų Draugijų Są
ryšio išvažiavimas bus sekma
dienį, liepos 27 d. Išvažiavimo 
programa bus įvairi: dainuos 
Lyros Choras, bus prakalbų 
ir kitokių pamarginimų. Bus 
valgių ir gėrimų, 
vietos numeris 2-tras.

Darbininkam yra labai nau- i 
dingi tokie išvažiavimai, i 
jie turi progą pasikalbėti, pa-jšaltė, 
diskusuot' 
kahis ir tuom paęiu laiku pa
kvėpuoti tyru oru. Tad visos 

visi kaip Brooklyno, taip ir 
apielinkės darbiriink^i, rengki- 
tės į šį išvažiavimą.

Rengėjai.

Apskričio Pikniko
Liepos 20 d., Regina Roost 

Parke, Paterson, N. J., buvo 
Trečio Apskričio Proletarinių 
Menininkų piknikas. Skait
liam dalyvių šių metų pikni
kas buvo žymiai mažesnis už 

Išvažiavimo j pereitų metų. Pasirodo, kad 
. Patersone apskričių parengi- 
I mams vieta yra labai nuošali 

nes i ir pati lietuvių kolonija apy- 
, ir neįvertino tokio žy- 

a apie savo klasės rei-1 maus parengimo jų pačių mie- 
j ste, ir tą pačią dieną susiorga
nizavo tris busus važiavimui į 

•maudynes, vietoje j pikniką.
Veikiausia, kad ir iš pusės 

i mūsų draugų Laisvės Choro ir 
kitų buvo nemažai šalto'atsi- 
nešimo, jeigu jie nepajėgė 
nors porą šimtų žmonių pater- 
soniečių atvesti į pikniką.

Kiek liečia pikniko biznį, 
jie prirengė labai gerai ir stro- 

j piai darbavosi piknike, ypatin
gai jaunos merginos, j pavyz
džiui, Eva Kinderiūtė, Tilly 
Bingeliūtė ir Joe. Miller per 
visą laiką darbavosi prakai- 
tuodamos, kas yra labai sun
ku mūsų choruose prikalbinti 
prie tokio darbo. Šiuo žvilg
sniu Laisvės Choras didžiai pa- 

j sidarbavo apskričiui.
Piknikas buvo smagus. Nors

> žmonių nedaugiausia buvo, bet 
i buvo suvažiavusių iš įvairių 
miestų ir valstijų. Net iš 
Eastono, Pa., buvo 4 automo-

Pašovė Liudijantį Apie 
Pinigą Dirbėjus

Nežinomas vyras iššoko iš 
automobilio ir paleido septy
nis šuvius iš revolverio į Jam- 
esą Dė Sapio, mirtinai jį su
žeisdamas. Sapio buvo svar
biausias valdžios liudininkas 

rieš šešis areštuotus, pinigų 
dirbėjus. Matomai, jį pašovė 
vienas iš pinigdirbių šaikos. 
šovikas pabėgo.

Lynčiavimus—Šį Vakarą, 
16 Manhattan Avenue

Lietuviai darbininkai priva- biliai.
lo kuo skaitlingiausiai sueiti į Chorai: Lyra, Aidas, Banga 
masinį protesto mitingą prieš ir Sietynas dalyvavo veik pil- 
negrų lynčiavimą. Mitingas nais sąstatais savo narių, kas 
įvyksta šiandien vakare, liepos retai piknikuose pasitaiko; to- O O JĮ m. 1 TY _ i _ • __ x I -t i • i • ••Į 23 /d., Royal Palace svetainė- 

! je/16 Manhattan Avė., Brook- 
' lyne.

Negrų darbininkų korimas, 
gyvų deginimas ir šaudymas 
yra dalis kapitalistų 
bendro teroro prieš juod 
vius ir baltuosius darbini 
Nors kol kas daugiausia neg
rų buvo lynčiuojama, tačiaus 
paskutiniais laikais prasidėjo 
platesnis lynčiavimas ir baltų
jų kovojančių darbininkų. 
New Yorke policija užmušė- 
nulynčiavo negrą drg. Levy ir 
baltąjį ateivį Gonzalezą; Chi- 
cagoj nužudytas taipo pat vie
nas baltaodis darbininkų vei
kėjas.

Ne tiktai kapitalistai, bet ir 
fašistinė Amerikos Darbo Fe
deracija ir “Socialistų” Parti
ja užgiria tokį kovojančių dar
bininkų teriojimą.

Lynčiavimų bangą sustabdy
ti bei atgal atstumti tegalės 
tiktai masinis bendras baltųjų 
ir negrų darbininkų pasiprie
šinimas. šiandieninis gi mi
tingas yra vienas iš įtų pasi
priešinimo žingsnių, kuriuos 
organizuoja Komunistų Parti
ja, Amerikos Negrų Darbinin
kų Kongresas ir Darbo Unijų 
Vienybės Lyga.

Į vieną.pirmiaus įvykusį mi
tingą Brooklyne prieš lynčiavi
mą labai permažai teatėjo 
baltųjų darbininkų; gėda bu
vo bežiūrint, kad didelę mi
tingo didžiumą sudaro negrai 
kovotojai, prie kurių tokia 
maža Saujelė baltųjų teprisi-

Šitos nėgbžižios apsileidimo 
klaidos turime išvengti šį va
karą, ir visi skaitlingiausiai 
traukti į masinį mitingą prieš 
lynčiavimą. ’ 
J. Apart kitų, kalbės ir Her
bert Newton, vienas iš septy
nių darbininkų organizatorių, 
prieš kuriuos yra užvesta mir
ties byla Atlantoj, Georgia 
valstijoj.

Įžanga veltui. Mitingą šau-

A.L.D.L.D. 1-mos Kuopos 
Susirinkimas Rytoj •

A.L.D.L.D. 1-mos kuopos 
susirinkimas j vyks ketvirtadie
nį, liepos 24 d., 8-tą vai. va
kare, “Laisves” svetainėje. 
Veikiausia atsilankę nariai 
gaus naują, L. Pruseikos para
šytą knygą apie Vytautą Ma- 
V _ • • ♦ ,
Zą.]Į.

Visokios komisijos ateikite 
išduoti raportus.

Draugai, kurie dar turite 
kokių 1-mos kuopos '.pinigų, 
sugrąžinkite, nes tokių randas. 

; Jau- kaip sau norite, steng- 
| kites užsimokėti narines mo- 
; kestis. Keturiose apskričio 
i kuopose jau yra užsimokėję 
! visi nariai už 1930 metus, bet 
1-ma kp. velka vis toliau.

Būkite susirinkime skaitlin
gai.

1-mos Kuopos Org.

Svarba Darbo Unijų 
Vienybės Tarybos 
Susirinkimo Ketvirtadienį

Pirmosios Rugpjūčio Prieš
karinės Demonstracijos prireil
gimas, su vajum už naujus na
rius Darbo Unijų Vienybės Ly
gai ir kovomis prieš uždarbių 
kapojimą ir bedarbę, bus spe- 
cįalis klausimas, kurį svarstys 
susirinkimas Darbo Unijų Vie
nybės Tarybos, ketvirtadienį, 
liepos 24 d., 7-tą vai. vakare, 
Manhattan Lyceum, 66 E. 4th 
St., New Yorke.

Mobilizuojamieji 
mo darbai prie
Rugpjūčio demonstracijos turi 
eit sykiu su vajum už naujus 
narius Lygai ir su streikinėmis 
kovomis prieš uždarbių kapo
jimus, bedarbę ir karą; už 7 
valandų darbo dieną, 5 dienų
darbo savaitę ir už paliuosavi-] 
mą drg. Fosterio, Minoro, Am-,MaiofaS WallWHS 
terio ir Raymondo, delegatų n , • n r. •
kovo 6 d. bedarbių demonst- rndengia Granerius 
racijos.

Sąryšyj su 
mitingu reikia minėti, jog 
Ham Fishės humbugiška ko
munistų “tyrinėjimo” komisi
ja yra dalis kapitalistų plano, 
priruošimui dirvos delei karo 
prieš ’ Sovietų Sąjungą. Tų 
“tyrinėjimų” tikslas yra nukal
ti naujus įstatymus prieš visokį 
kovingą darbininkų judėjimą, 
taip suvaržyti darbo žmonės, 
kad jie neturėtų galios pasi
priešinti imperialistams, varan- 

drau- tiems Amerikos darbininkų ir 
gas L. Pruseika pasakė gerą fermerių sūnus į skerdynę 
ir pamokinančią prakalbą apie Sovietų Respubliką.

del ir dainavo visi gana ge
rai ir publika klausėsi labai 
susiinteresavus; atrodė, kad ji 
randasi koncerte, o ne pikni
ke.

Viduryje programos

proletarinį meną. Programa 
baigėsi dainavimu “Internaci
onalo,” kurį dainavo visi cho
rai ir pati publika, diriguo
jant šalinaitei.

Pirmininkas B. Krasauskas, 
uždarydamas programą, paaiš
kino, kad paskutinis A. L. Pro- 
letmeno Sąjungos suvažiavi
mas yra nutaręs sukelti $200 
“Daily Workeriui” paramos ir 
prašė draugų darbininkų 'pa
gelbėti Centrui išpildyti, paau
kojant, kiek kas išgali. Vaikš
čiodami po pikniką surinko: 
A. Bružiūtė $7.65 ir F. Bus- 
lavičius $8.29; viso $15.94. Pi
nigai perduoti Centrui Prolet- 
meno Sąjungos.

Apskričiui pelno liks apie 
$70.00. Tai labai mažai, pa
lyginant su praeitais parengi
mais. Bet pelnas nėra mūsų 
vyriausias, tikslas.

B. K.
P. S. Rastas piknike didelis 

pluoštas gaidų ir 
“Laisvės
Eyck St., Brooklyn. Kiek gir
dėti, tos gaidos priklauso pik
nike griežusiems • muzikan
tams. Lai atvažiuoja į “-Lais
vės” raštinę ir pasiima.

B. K.

atvežtas
raštinėm 46 Ten

Prakalbos SLA Reikalais
Maspethe, N. Y., penktadie

nio vakare, liepos 25 d. bus 
prakalbos, kurias rengia S.L. 
ą\ 250-tos kuopos progresy
viai nariai tikslu išaiškint da
bartinę padėtį Susivienijime 
Lietuvių Amerikoj. • Kalbėto
jais bus nariai iš j S.L.A. 83 
kuopos, kurię dalyvavo S.L.A.

t*’*’<*&*^ Į - ’

kia Amerikos Negrų Darbinin- j 36-tame Seime.
kų Kongresas. I I šias prakalbas privalo atsi-

I lankyti visi S.L.A. nariai ir pa
šaliniai darbininkai, kuriems 
apeina S.L.A. reikalai.

Kviečia Rengėjai.
LITTLE THEATRE 

2222 Market Philadelphia, Pa.
AMKINO PERSTATO 
“NEW BABYLON” 

(Naujas Babilionas) 
PARYŽIAUS KOMUNA 

(Francūzų-Vokiečių Karas—1871) 
Scenerija ir vadovyste G. Kosinzow 

ir L. Trauberg 
Sovkino perstata Sovietų Sąjungoj. 

Figūruoja: Sophie Magarill, Sergiej 
Gerasiptov, Peter Sobolewski, Elena 
Kusima? ,

Plėšimai
Keturi plėšikai surišo ran

kas ir kojas penkiems asme
nims, užkišo jiems gerkles, 
pasigrobė brangių kailių $12,- 
000 vertės; sūsikrovė į didelį 
automobilį ir nuvažiavo sau 
nuo apiplėštos vietos, ėsančios

“Tyrinėtojai,” beje, tauškia 
apie “sovietinius pinigus,” ku
riais būk tai varomas revoliu
cinis judėjimas Amerikos dar
bininkuose. Mat, prakeikti 
kapitalizmo politikieriai nieko 
daugiau ir nemato, kaip tik 
pinigus, be kurių lupimo jie 
patys nei žingsnio nežengia. 
Darbininkų smarkėjantį judė-

CARNEROS IŠVIJIMAS
WASHINGTON. — Ameri

kos ateivybės viršininkai įsa
kė kraustytis iš šios šalies mil
žinui italui boksininkui Carne- 
rai, kuris yra 6 pėdų ir 6 colių 
augščio; su juom paliepta iš
sinešdinti ir visiems Carneros 
manadžeriams, atvažiavusiems 
iš Europos.

v Camera buvo laikinai, 6 
mėnesiams, įleistas Amerikon. 
Jiems išsibaigiant, vyriausybė 
atsisako pailginti Carnerai 

i laiką buvimo Jungtinėse Vals-* 
: tijose. Mat, jis esąs “nešva

rus” kumštininkas! arba savo 
oponentams peržemai kertąs, 
arba pats krintąs būk tai nuo 
peržemo jų kirčio. Carneros 
kumštynėse tas laimėdavęs, 
kuriam išank^to būdavę. nu
skirta laimėti. '

Taip yra ir su kitais boksi
ninkais. Bet jeigu Camera 
būtų parsisamdęs, sakysim, 
Madison Square Gardeno kor
poracijai, tai jis būtų buvęs j 
geras; bet kadangi iš jo* darė 
biznį “forinerių gengė,” tai se
nieji amerikiniai bokso kapi
talistai pasistengė, kad Came
ra nepasimaišytų jiems po kojų.

Panašiai buvo išguitas ar- 
gentinietis Firpo, prieš kurį 
Dempsey “laimėjo” tiktai per 
visiems matomą žulikystę.

Kelios dienos atgal majoras 
Walkeris buvo paskyręs ko
misiją, kuri ištirtų “iki krau
jų” graftą' visuose miesto val
dybos, biuruose ; o pirmadienio 
vakare jis per radio sudrožė 
“spyčių,” būk abelnai grafto 
nesą ir valdyba esanti teisin
ga.

Mes iš sykio pasakėme, kad 
Walkerio paskirti tyrinėtojai 
stengsis nubaltint grafterius; 
dabar tatai suprantama ir iš 
paties Walkerio kalbos.

šmugeliai miesto teisėjų 
Mancuso, Ewaldo, Vitales, 
Vause’o; keliolikos miliono do
lerių gatvių valymo graftas, 
Queens pavieto kelių dešimčių 
milionų sur.sU graftas; žulikys- 
tės desėtkuose magistratų tei
smų; kriminaliai valdininkų 

gengsteriais, miesto 
i)- Apeliacijų galvos 
skandalai, siekianti | 
dolerių,—o majoras:

“Maskvos auksu,” kad galėtų 
neišmanėlių akyse pateisinti 
savo smurtą prieš klasiniai ko
vojančius darbo žmones, vado
vaujamus Komunistų Partijos 
ir Darbo Unijų Vienybės Ly
gos.

Tuo pačiu laiku fašistiniai 
“tyrinėtojai” skleidžia pagie
žą prieš Sovietų Respubliką, Į d.; bus palaidota liepos 24 d.,' 
kuri yra vienintelė pasaulio i Pittston, Pa^ 
šalis, kuri sėkmingai išriša bę-l Laidotuvių apeigomis rūpi- 
darbės klausimą; kuri stebė- naši graborius J. Garšva, 
tinai kelia savę pramonę, kuo
met kapitalistinėse šalyse visur’ 
siaučia krizis. Jie šėlsta, jog 
drauge su kūrybos darbu So-i 
vietuose kas kart lengvinamos' 
darbininkams sąlygos. Mat,. 
Sovietų darbininkams įve
dama 5 dienų savaitė, kur jie 
keturias dienas dirba, o penk-j 
tą ilsisi; o ir darbo valandas 
jie turi tik 7 bei 6 į dieną.

Darbo Unijų. Vienybės Lyga 
sąryšyj su besirengimais /prie 
Pirmosios Rugpjūčio demon
stracijų .mobilizuoja darbinin
kus streikams pi;ieŠ skubinimo 
sistemą, už 7 valandų darbo 
dieną, 5 dienų darbo savaitę, 
už apdraudos pensijas bedar
biams, nusenusierhs ir nebega
lintiems dirbti darbininkams.' 
Lyga vejkliai remia Komunis
tų Partijos programą ir jos 
kandidatus šioj rinkimų kam
panijoj. I

Savo specialiame mitinge 
šio ketvirtadienio vakare, 
Darbo Unijų Vienybės Tary
ba, per delegatus iš dirbtuvių,1 
unijų, lygų ir bedarbių tary
bų, mobilizuos visus galimus 
darbininkus Pirmosios Rugpjū-i 
čio demonstracijai prieš karą.'

Visi delegatai, darbo unijų 
ir lygų sekretoriai ir nariai 
pildomųjų komitetu turi da
lyvauti mitinge Darbo Unijų 
Vienybės Tarybos, ketvirtadie
nio vakare, liepos 24 d., lygiai i

George Harris, 5 mėnesių, i 
1128 Crescent St., mirė liepos j 
20 dieną, palaidotas liepos 
22 d., šv. Trejybės kapinėse.-

Helen Stanis, 53 metų, 22 
Ten Eyck St., mirė liepos 20

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

z loniai priimti. ;
n J. ir O. VAIGINIS

214 Perry Ave., Maspeth, N. Y.

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

Nufotografuoja in 
numaliavoja viso-) 
k i u s paveikslui 
Įvairiomis a p a 1- 
romis. Atnaujina 
lenui fr krajavui 
ir nudaro su 
amerikonifikaii.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1450)
Kreipkite! ilso 

ndreitt: ’

z JONAS
172 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

TOKES

/UNDERTAKER)

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
. STOG0ENGIS4 *■“'

Metalu Išmušame Sienai 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens. *.n
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skhA 
tumo nedaro. Mano ofisas at- j 
daras dieną ir naktį. ’ Darbą f 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai. ‘

’ 734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

3

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na .... . ...............................60c, per paltą 65c.

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

tyros ir geriausios. i

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-3514 
likirpkit ij skelbimą ir prisiąskit karta su užsakymu

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
šįmet turime geriausios ir vėliau 

sios mados Permanent Wave maši 
nas, todėl kviečiame visas atsilankyt; 
o mes patarnausime kuogeriausia.

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus plaukus ir sugar- 
biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET
o Prie Lorimer St., šaįia Aptięfcos 

BROOKLYN, N. Y.

l

sur.sU
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