
tčžius, o Išlaimesite Pasaulį!
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Pirmasis Žmogus Yra ~
Gyvenęs Afrikoje

BELOIT, Wis.— Alonzfo 
Pond, kuris važinėjo Algęt 
rijoj (Afrikoj) tirti r žmo-

šimts metų atgal. ,
Greitu laiku bus gaūta 

tai, kad jis nuo 1905 metų galutiniai daviniai ir iš 'tų 
revoliuciniam aštuonių valstijų. Tuom'ėt 

bus oficiališkai paskelbta.'.'

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

No. 174 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Liepos (July) 24, 1930Telephone, Stagg 3878

Kodėl Kiekvienas Darbininkas Privalo Da-Tiltui Sulūžus-
Daug ŽmoniŲ Žuvo

upę, tarpe 35 ir 50 asmenų

is
keliaudamas į Berlyną.

ją pasirašė. Laivų

i . .tonas”, ir tam panašiai. ’
t

NEAPOLIS.—Pietinę Ita-
Išėjo iš Proto

nepriklausoma industriniai 
nuo viso pasaulio.

tu-
va- 
pa- 
ke-

COBLENZ.— Pereitą an
tradienį čionai lankėsi pre
zidentas Hindenburgas. 
Daugelis smalsuolių ėjo jo

WASHINGTON.— Andai 
'čionai buvo suareštuotas 
įgirtas žmogus, kuris pasisa-

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.

bas. Teisėjas ir policijan-

LaisveKRISLAI
Jaunimas Varjavoja. 
Negražus Elgęsis, 
žadėjo, Bet Ar Ištesės? 
Ne Teisėjo Plaktukas, 

Bet Vienybė.
Rašo Senas Vincas

Kaip sau norite sakykite, bet 
amerikoniškas jaunimas, pasi- 
dėkavojant kapitalistams tar
naujantiems laikraščiams, sta
čiai pradėjo varjavoti. O var- 
javoja todėl, kad Amerikos did- 
lapiai, kad ir už kvailiausį pa
sižymėjimą, aprašo savo laik
raščiuose ir net atvaizdus įde
da.

Andais drg. P. š. pastebėjo 
“Laisvėje”, kad jau ir taip va
dinami šliūbai išstatomi ant pa
juokos. Vieni ima šliūbą orlai
viuose, kiti — vandeny, treti— 
levų" klėtkose. Ir tas kvailioji
mas daromas vien tik del to, 
kad jų atvaizdai tilptų laikraš
čiuose, kad apie juos būtų ra
šoma, kad atsižymėtų kuom.

Dabar pradėjo plėstis net 
čielos trys kvailiojimo epidemi
jos—ištvermės kontestai.

lyvaut Pirmosios Rugpjūčio Prieškarinėse 
Demonstracijose, Kurios Bus Pasaulinėj

Rugpjūčio Pirmoji Diena šiemet visam pasaulyj bus | 
paaukota prieškarinėm demonstracijom, kurias ruošia priimtuvių žiūrėti. Sulužus 
pasaulio komunistinės partijos ir kitokios darbininkų or- vienam tiltui, per Moselle 
ganizacijos. upę, tarpe 35 ir 50 asmenų

Kapitalistines šalys šuoliais eina prie naujo imperia- tapo užmušta. Hindenbūr- 
listinio karo. Nesenai Amerika, Anglija, Japonija, Fran- gas po to apleido miestą, 
cija ir Italija padare neva nusiginklavimo sutartį, bet 
ištikrųjų tai apsiginklavimo.

....v, .uvuu- J* V* valdžia, eidama ta sutartimi, išleis statymui nau
jos—ištvermes kontestai. Vie- jų šarvuotlaivių vieną bilioną dolerių. Kitos imperialisj- 
ni, sulipę į medžius, sėdi po sa- tinęs valstybes padarys tą patį. Tą sutartį jau užgyr.e 
vaitę ir daugiau laiko, kad tik J. V. senatas ir prezidentas Hoover 
ilgiau išsėdėti ir tapti didesniu Į statymas ir ruošimas prie karo daloma galvatrūktišku 
durnium už kitą. Philadelphi- j greitumu, 
joj ir Camdene net po kelis ly- ] 
giai jaunuolius pamatysite 
pint viename medyj. Antri 
žinėja dviračiais po kelias 
ras, treti supasi supamose 
dėse ir kuris ilgiau ištrivos me
dyje, ant dviračio ar kėdėj, tas 
bus didesnis “karžygis” ir jo 
atvaizdas bus įdėtas į laikraštį.

Ar tiktai neatsiras ir paka
ruoklių kontestas? Kas ilgiaus 
iškabos pasikoręs, tas taps dur-1 
nių karalium.

e

Kristupas Kolumbas
Buvo Girtutėlis

Darbininkai turi kovoti prieš imperialistinį karą. Jie 
turi reikalauti, kad tuos pinigus, ažuot eikvojus karo rei
kalam, puolimui ant Sovietų Sąjungos, valdžia išleistų Kristonas Kolom
pašelpai bedarbių, kūnų randasi astuoni mmonai tiki Ke es^ istopas ^oium 
Jungtinėse Valstijose. ' bas Teisėjas ir pohcijan-

Todel Jungtinių Valstijų darbininkai turi ruoštis prie dėjo daug pastangų, kad 
tų didžiųjų demonstracijų, prie pareiškimo savot protes- įtikinti žmogų, jog jis nėra 
to prieš eikvojimą imperialistiniams karams pinigų; už Kristopas Kolumbas, nes
darbą arba duoną; už apdraudą bedarbiams.

šiuo tarpu visuose miestuose eina didelis prisiruoši
mas prie Pirmosios Rugpjūčio Demonstracijų. Visos dar
bininkų organizacijos turi prie to rengtis. /

šalin imperialistinis karas!
šalin imperialistų sutartys, kurios skubina imperialis- 

Itinį karą!

BAISUS ŽEMES DREBĖJIMAS PIETŲ ITALIJOJ; 
ŽUVO APIE 300 ASMENŲ; DAUGELIS SUŽEISTA

Man labai nepatinka tie drau
gai, kurie plūstasi ir pravar- 
džiuojasi per laikraščius. Vie
nas ar kitas draugas, del vieno
kių ar kitokių priežasčių tampa 
prašalintas iš Partijos ar pats 
išeina, kad tik kiek, tuoj fašis
tas, niekšas, latras, bjaurybė— 
toks, anoks ir dar kitoks.

Išplūsti žmogų, tai pigesnei ..
už nudėvėtą pantaplį logika, Gi Wų sukratė baisus žemes 
tuom labiait,’jei ji vartojama drebėjimas. Labai daug nu- 
priąš buvusį ir gal vėl būsiantį kentėjo Neapolio ir kitu pie- 
draugą. Tokia “kritika”,tokie t;ngs Italijos miestu ir 
"argumentai”, nedaro garbes )miestel:r gyventojai. ' Da-

oi JaiUrnuAiiii ir- I . . . u

džiausioj panikoj. Nedide
liam Melfi miestelyj, Capi- 
tanata distrikte, žuvo 100 
žmonių ir 380 sužeista.

Drebėjimas palietė trupu
tėlį ir Romą, bet nuostoliųnei autoriams, nei laikraščiui ir; I . • • x„ /.• ’ „ „ i , nt i •

kuomet jie persineša j kuopų IYlniai’ ,8^’. tuojaus po ten nepadaryta. Neapolyj
susirinkimus—prasčiau 
ti negali.

Man lankantis Chicagoj ir 
įsikalbėjus su draugais ; 
Proletarų Meną, mūsų sceną ir | 
trūkumą mūsų dvasios sceniš
kų veikalų, drg. Andriulis žadė
jo parašyti scenišką veikalą iš

ir bū-;žemos drebėjimui, praneša, 
kad apie 300 žmonių tapo 
užmušta, arti 800 sužeista 
ir daugybė medžiaginių 
nuostolių padaryta.

ap!e j Gyventojai bėgiojo di

Kongresmany Būtlege-
drg. Valonis žadėjo sudramati- T1S Nubaustas Kalėjimu
zuoti—“Olšauską”.

Vienok... Menininkai skun
džiasi, kad neturės ką statyti WASHINGTON.— Žmo- 
scenoj ateinančią žiemą, o apie gus, kuris pristatinėdavo J. 
minėtų veikalų pasirodymą, nie- V. •kongresmanams gėrimų, 
kas nekalba. Dabar kyla klau- tapo nusmerktas 18 mėne- 

siu kalėjimo. ' Jo vardas 
George L. Cassidy. Jis dau
giausiai laiko praleisdavo 
besisukinėdamas aplink 
Baltąjį Namą ir ypačiai 
apie tą vietą, kur daugiau
siai vaikščioja kongresma
nai ir senatoriai.'

kas nekalba.
simas, ar tuodu draugai dirba 
tylėdami ir nori padaryti see- j 
nos mylėtojams “surprise par-' 
tę”—iš netyčių pakišt tuos vei
kalus, ar užmiršo,, ką prižadė
jo?

Tenka pugirs^i, kad didelė di- 
į džiųipą, Supivienijimp narių 

, . laukia, ką teisėjas pasakys apie 
ŠLA. likimą. Tai klaidinga 
mintis. ‘ fre teisėjo .kūjalis su
tvarkys tos didžiulės organiza
cijos reikalus, bet tvirto vieny
bė ir neatiaidi kova už narių tei
ses, kurias SLA. ponai viršinin- 
kai baigia sutrempti po. savo 
purvinomis kojomis. r .

Vienintėlis ir tiesus , kelias 
prie čielybės ir tvarkos, tai visų 
kuopų pripažinimas, tiesoto sei- 
mo Meldažio svetainėje ir pa
smerkimas pono Gegužio kruvi
nos diktatūros. Obalsis' 'turi 
būti :

“Darbininkai su darbininkų 
Pildomąja Taryba!' Ponai šu
nims šėko pjauti!”

Palikime Susivienijimo po
nus generolais be armijos, tėi- 
‘ * m: 9 * i • i J • < • r

Jautiena Perbrangi
WASHINGTON.— New 

Yorko mieste ir apielinkėje, 
o taipgi ir visoj šalyj, jau
tiena galima p'ardavinėti 
daug pigesnėm kainom, ne
gu ji šiandien pardavinėja
ma, sako federališkos far- 
merių tarybos narys Den
man. ,Jis mano, kad pelna- 
grobiai perdaug plėšia iš 
žmonių už mėsą.

Viščiuke Padėjo 358 Kiau- 
- šinius į Metus

Sėjo kfijalis bus fik' formaJH- f • SASKATOON, Kanada.— 

rys, jei jis^nori įurėti nario fei- uzlaiko jauną visčiukę, kuri 
sės prie Susivienijimo turto bei padėjo 358 kiaušinius į me- 
tvarkos. tus.

Darbininkai Visų Šalių, Vienykite*f 

Jūs Nieko NepralaimesiteJ Tik Re-

KONGRESO KOMISIJA KAIP {MANYDA
MA PUOLA AMTORGO ATSTOVUS, KU
RIAIS BUVO BOGDANOVAS IR OHSOL
Stengėsi Juodu Visaip Diskredituoti, Neleisdama Atsakinėti 

į Kaikuriuos Klausimus; Draudė Kelti Aikštėn Whaleno 
Sugalvotas Klastas. •,

Jungtiniu Valstijų 
Gyventojų Skaičius

WASHINGTON.—Einant 
prie užbaigos gyventojų i^u-: 
rašinėjimo, dabar jau gali
ma padaryti bent šiokiarto- 
kia sąmata. Nors dar ; 
aštuonių valstijų nėra gaU-| 
ti pilni daviniai, bet, bend
rai, Jungtinės Valstijos šiuo

Turi Biografija i<tarPu turi aPie 122,957,000
lun uiogianją |gyventojų. Tai 17,246,000

Šnipai turi surinkę apie'daugiau, negu kad buvo de- 
Bogdanovą visas žinias, a- 
pie jo darbą partijoj ir apie

, nes 
anas mirė ir mirė jau gan 
senai. Bet suimtasis laikė
si, kad jo vardas yra nedis
putuojamas. Nežiūrint to 
vardo, jis gavo kalėjimo.

Teisėjas pastebėjęs, kad 
labai daug įvairių girtuok
lių save vadina “žymiais” 
vardais, kaip antai, “Julius 
Ceasaris”, “Jurgis Washing-

NEW YORK.— Pereitą 
j antradienį kongreso komu- 
j nistų veikimo “tyrimo” ko
misija pasišaukė klausinėti 
Amtorgo (Sovietų Sąjun
gos prekybos įstaigą Jung
tinėse Valstijose. Jos rašti
nė randasi New Yorke) at
stovus: Petrą A. Bogdano
vą ir Joną G. Ohsolą. Pir
masis yra pirmininku minė
tos įstaigos, o pastarasis 

I —vice-pirmininku. Ohsolas 
be to yra Amerikoje natu- 
ralizavęsis (pilietis) ir senai 
Čionai gyvena.

Fish komitetas būtinai už
sispyrė, kad . Bogdanovas 
prisiektų pirm liudysiant. 
Bet jis atsisakė, pareikšda
mas, kad nežiūrint ar jis 
prisiegą ims ar ne; jis tą 
patį sakys. Jis jokiem reli
giniam burtam netiki ir to
dėl nemato reikalo apsigau
dinėti.

dalyvauja .
darbininkų judėjime. Fish 
pareiškė, kad federalė val
džia “nusidėjo prieš įstaty
mus,” įleisdama Bogdanova 
šiton šalin. Bogdanovas pa
reiškė, kadmis, atvykdamas 
šiton šalin, viską pasakė ir 
kad jo mieriu čionai yra ne 
dirbimas del nuvertimo
Amerikos valdžios, bet vedi-; Snus atsiradimo ir gyvenį-a 
mas prekybos tarpe Sovietui1710 klausimą, sugrįžo na- 
Sąjungos ir Amerikos pirk- jmon; . tvirtina, kad pin- g 
lių. Tuomet jam vienas ’niutinis žmogus gyveno A£- 
kongresmanų pastebėjo, Esą, tatai liudija at- 
kad ta prekyba gelbsti So-Irasti trisdešimts skeletų^ < • s 
vietų Sąjungai pasidaryti .senesnių, kai 25,000 metų

- - - - amžiaus, ir kaulo ir titnago
įrankiai, senesni nei 30/- f: 
000 metų. Profesorius Pond H 
pargabeno tuos radinius ir ' 4 
patalpins į Lodan Muzėjų,1 
kuris randasi šitame mies 
telyje.

žemės drebėjimas prasidėjo 
1:06 vai. iš antradienio į 
trečiadienį naktį. Gyvento
jai buvo užklupti miegant.

Medžiaginiai nuostoliai 
sieks bilionus lirų.

Detroito Balsuotojai

ap.
(Nuo koresp.) 

’ UŽUGUOSTIS, Traku 
—Birželio mėn. pradžioje, 
ūmai išėjo iš proto šio baž
nytkaimio ūkininkas And
rius Nauckūnas. Nusidras- 
kė nuo savęs drabužius ir 
pasileido laukais. Dabar jis 
nuogas pririštas retežiu 
prie sienos ir labai kankina
si. Jo moteris su mažais 
vaikais randasi didelėj be-

Atšaukia Miesto Majorą
I savaitė, , kain pats žmogus 

DETROIT, Mich.— 120,- kankinasi ir šeimyną kanki- 
863 balsais prieš 89,907 De- na., ir kol kas nežinia, ką 
troito, balsuotojai, nutarė reikės su iuo daryt ir kur 
atšaukti esamąjį miesto ma-^a^ėt. Biedniem žmonėm 
jorą Bowles iš tos vietos, 'sunku kreiptis kur į valdiš- 
Laike vieno mėnesio po at- įstaigąs, kad paimtų 
šaukimui* turi įvykti kiti sukvailėjusi žmogų.

i majoro rinkimai, kuriame,. Sukvailėjimo . priežastis, 
sakoma, Bowles vėl,, bus,manoma, bus pasaulinis ka- 
kandidatu. ! iras. Mat, iis buvo sunkiai
sakoma, 
kandidatu, e

Reikalavimas - •. atšaukti • sužeistas • karo lauke.—vo
kiečių didžiulės: kanuolės šo
vinio buvo nužertas i žemė
mis. Tas pažeidė jo akis, 
del ko jis ;gerai nedamatė.

Bowles iš jo vietos buvo pa
darytas del- daugelio daly-’ 
kų: jis atleisdinėjo iš vietų 
tinkamesnius i darbininkus, 
o į jų vietas padėdavo pras
tos reputacijos, netikusius 
žmones; jis perdaug tolera
vęs < įvairius mieste betvar- 
kiškus apsireiškimus ir ne
tinkamai vedęs reikalus
transportacijOs, kurią Dėt-1 
roito miestas turi savo nuo
savybe (tramvajų sistemą).

Vaikai Serga Tymais *

KAUNAS.— Iš Airiogalos 
praneša, kad pastaruoju lai
ku vaikai serga tymais. Nuo 
tymų mirę T vaikai. Jų am
žius nuo 3 mėn. iki 3 metų. 
Dabartiniu ’metu serga 4 
vaikai. 1 >

mHmOB

Nedavalgę Vaikai *

| valstijos sveikatos depart
mental I paskelbė, ; kad iš 
183,000 vaikų, kurie šiemet 
pradės lankyti pradineę mo
kyklas; vienas trečdalis sve
ria mažiau, / negu jų am
žius reikalauja. ■ Vadinasi, 
jie yra, nenormališki, neda
valgę, perdaug išvargę, ne
sveiki. ■ Tatai, paskelbė dr. 
Bowdon, sveikatos \komisio- 
nierius. Žinoma, 
darbininkų 
—vaikai.

tai yra 
;biednuomenes

Puola iš Visų Pusių
Bogdanovas atėjo su mi

nėtos įstaigos advokatais, 
Connick ir Thatcher firmos, 
kurie turėjo paruošę visą 
smulkmenišką raportą' apie 
tai, kaip Amtorgas veikia ir 
ką jis veikia. Deja, kong
reso komisijos nariai į tai 
nekreipė mažiausios domės. 
Jie užsispyrė patys klausi
nėti Bogdanovą, kuris ne
moka anglų kalbos, nes dar 
nesenai šitoj šalyj gyvena.

Jeigu pirmesnėm tyrinėji
mo dienom kongresmanai 
elgėsi džentelmeniškai (Mat, 
jie -“tyrė” savus sėbrus), tai 
pereitą antradienį, pasiga
vę .Sovietų Sąjungos įstai
gos atstovą, jie puolė jį 
kaip mokėdami ir įmanyda
mi. Kiekvieną sakinį steng
davosi pašiepti ir kraipyti; 
kiekvieną pareiškimą ban
dydavo padaryti neteisingu, 
diskredituoti. Bet abu ty-1 
rinėjamieji, Bogdanovas ir 
Ohsolas, laikėsi šaltai ir ne
paisančiai į .tikslius kong- 
resmanų pašiepimus ir ban
domus; diskreditavimus.

Neleido Kalbėti Apie 
Whaleną

Komisija prie pirmos pro- 
. gos vis kišo tuos vai’dus, ku

riuos. Whalenas savo klas- 
tuotuose dokumentuose mi
nėjo. Bet kuomet Bogdano
vas ir jo advokatai bandy
davo nušviesti tikrąjį' vei
dą tų “dokumentų.”, tuomet 
“tyrinėtojai” nukirsdavo jų 
kalbą ir neleisdavo, žodžiu, 
tarpe Whaleno ir kongres- 
manų, matomai, yra tam ti- 
'kra sutartis, kuria einant 
pastarieji pažadėjo neleisti 
numaskuoti Whalena. u

Kiek Darė Prekybos
Buvo priparodyta, kad 

Amtorgas su Amerikos fab
rikantais yra padaręs pe
reitais metais už 100 milio- 
nų dol. biznio, o šiais metais 
— už 87 milionūs dolerių. 
Kitas dalykas, pasirodė, kad 
Amerikos industrialistai yra 
davę bargan Sovietų Sąjun- 

Igos vyriausybei už apie 80 
milionų dolerių įvairių pre
kių. Tas komisiją labai ste
bino.

Komisija dėjo dideliausių 
pastangų sujungti Amtor- 
gą su vietine ir Sovietų Są
jungos komunistinėmis par
tijomis ir paskui, pasire
miant tuo, uždaryti Amtor
go įstaigą, kuri yra New 
Yorko valstijoj įkorpOruota 
ant dviejų milionų dolerių.

Baltagvardiečiai Kambary
Tyrinėjimo kambaryj vi

są laiką sėdėjo du rusų mo- 
narchistų šulai, Djamgaro- 
vas ir rusų kontr-revoliu- 
tcinio laikraščio (Novoje 
Russkoje Slovo) leidėjas 
Pernadskis. Pastarasis bu
vo vertėju komisijai. Paaiš
kėjo, kad rusai monarchis- •

’ ! J
I "

Kova Tarpe Fašistų ir» 
Darbininkų Berlyno Mieste -J

BERLYNAS.— Pereitą 
antradienį, pietiniame. Ber
lyno distrikte, fašistai ėmė 
plėšyti komunistų plakatus. • 
Darbininkai, pamątę f ašis-* * 
tų žygius, pradėjo juos vyti** 
ir iš to iškilo aštri kova- 
Vienas asmuo tapo sužeis- - 
tas. r

Narkotikų Pardavinėtojai 
Federaliniams Kaliniams

LEAVENWORTH, Kan,_ , 
—Čionai tapo sulpta čfevy- . 
ni asmenys, pristatinėją 
vietos federalinio kalėjimo 
kaliniams įvairių narkotiš- 
kų nuodų. Tarpe kitų, su
imta viena moteriškė s& 
dukterim. ■. , t

'' !

s

Politiniai Klausimai
Bogdanovas atvejų atve

jais pareiškė, kad jis nema
no duoti jokio politinio ra
porto, nes tokio neturi. Be 
to, Sovietų Sąjunga uždrau
džia savo visiem prekyba 
užsiimantiem užrubežiuose 
atstovam kištis į politiką ir 
kalbėti apie politiką su tos 
šalies piliečiais, kurioje jie 
randasi. Tačiaus komisija 
reikalavo, kad Bogdanovas 
kalbėtų apie politiką, komu
nistų partiją, Sovietų val
džią, josios tikslus, etc. Iš
karto Bogdanovas atsisakė tai veikia išvien su Whale- 
į ką nors atsakyti, bet vė- nu ir šita komisija, kad tik 
liau, kuomet, kongresmanai labiaux ’diskreditavus Am- 
vis tęsė reikalavimą, jis at- torgą ir, to pasekmėje, su- 
sakinėjo. r darius planus greitesniamdarius planus greitesniam

puolimui ant Sovietų Sąjun
gos. ’ ;/y

Fish Prastoj Padėtyj
Savu laiku Amerikos * Ko

munistų vadas Fosteriš, kū-> 
ris dabar sėdi kalėj iįne, an
dai pareiškė, kad Hanįiltoh 
Fish yra savininkų dauge- ■ 
lio gyvenamųjų namų New 
Yorke, kuriuose darbinin
kai džiova miršta. Fish ta
tai užginčijo, pasisakyda
mas, kad jis nėra jokių ųa- 
mų savininku.

Dabar gi “Daily W0rkę- 
ris” paskelbė gyvus faktus, 
kad Fish turi visą eilę na
mų New Yorke, tarpe kui*ių 
yra šie: 23-25 E. 4tfi 
768 Bever ‘St., -Į 
Avė., 326 Seventh Ave .
E. 77th St. ir 39 Third Ave.

Vadinasi, Fish t sugautas 
bemeluojant.

Trečiadienį ? tęąiasi toli
mesnis tyrinėjimas Amtor- 
go atstovų.
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IŠNAUDOKIME ŠIAS KELIAS DIENAS!

m

Beliko tiktai savaitė iki Tarptautinės Priešimperialis- 
ės Dienos, Pirmosios Rugpjūčio. Visų klasiniai sąmo- 
igų darbininkų prievole yra panaudoti tas kelias lieka

mas dienas veikliausiems prisirengimams prie organi- 
zūjotų masinių demonstracijų rugpjūčio 1 d., prieš impe
rialistinį karą, už Sovietų Sąjungos apgynimą, prieš sku- 
bihiipo .sistemą darbavietėse ir už bedarbių apdraudos 
pensijas.. :

Kapitalistai, neleisdami veltui nei minutės laiko, vis 
sunkiau gula ant darbininkų klasės; tūkstančiais kasdien 
paleidinėja darbininkus iš fabrikų ir kasyklų; visur ka
poja uždarbius nuo 10 net iki 50 nuošimčių; diena iš die
nos- griežtyn eina policiniai darbininkų persekiojimai ir 
terpras. Kongresinė Fishės “tyrinėjimo” komisija tiesia 
kėlią pravedimui eilės naujų įstatymų prieš visus kovin
gus darbininkus ir tuo pačiu laiku “valo dirvą” karui. 
Su tų įstatymų pagelba, išnaudotojai tikisi geriau galė
sią suvaldyt darbininkus šiame krizio laikotarpyje, pri
verst juos nešt padidintą išnaudojimo ir priespaudos 
naštą be galimybės organizuoto masinio pasipriešinimo. 

_J8&]$talistų gi talkininkais tuose, reakcijos žingsniuose 
yfe Amerikos Darbo Federacija ir “Socialistų” Partija. 
\ SDarbininkų atspirtis prieš visa tai tegali būti tik veik

lesnis organizavimasis, streikai ir demonstracijos. Pir
moji gi Rugpjūčio turi patarnauti, kaip pradžia pasmar
kintoms darbininkų kovų kampanijoms.

JBėgyje šių keleto dienų, liekamų iki Pirmosios Rugpjū
čiu, darbininkai turi dirbtuvėse ir kasyklose diskusuoti 
tol dienus-demonstracijas ir prisiruošt dalyvauti jose. 
Privalo būt darbavietėse kuriama prieškariniai komite
tai, įtraukiant į juos kaip galint didesnį skaičių darbi
ninkų. Turi būt sumegsti ryšiai su vietinėmis Komunis- 
tų--j?artijos ir Darbo Unijų Vieriybės Lygos organizaci- 
jomįis.; Drauge su šių organizacijų vadais turi būt iš
dirbta planai, sulig kurių darbininkai stačiai iš dirbtu
vių,'' Užbaigę darbą, maršuotų į Pirmosios Rugpjūčio de
monstracijas prieš imperialistinį karą, už bedarbių ap- 
draudos pensijas ir prieš žiaurėjančius bosus.

Ta?} Mausimas turi būt keliamas ir senosiose, Ameri
kos Ūarb’o Federacijos unijose, taip pat tose, kur dikta
toriau ja “socialistai”. Reikia daryti pastangų, kad visus 
unijų narius sykiu nuvestf į demonstracijas. Tokia vei
kime linija turi būt pravedama ir pašelpinėse bei kultū
rinėse darbininkų organizacijose ir darbininkiškuose 
kliubuose.

Kiekvienas klasiniai susirpatęs darbo žmogus turi im
tis kaipo’ savo asmeninę pareigą aiškinti tą reikalą savo 
draugams darbininkams dirbtuvėje, unijoje, kuopoje ir 
kiekvienoj kitoj organizacijoj, susidedančioj iš darbinin
ku

Šimtais tūkstančių turi būt darbininkai sumobilizuoti 
ir‘iššaukti į gatves, į demonstracijas tą dieną, su reika
lavimais, kad tie bilionai dolerių, kurie eikvojami ginkla
vimuisi ir kitiems kariškiems prisirengimams, būtų pa
skirti aštuoniems milionams bedarbių ir jų šeimynoms, 
kenčiančioms vis didesnį vargą del bedarbės.

Pirmoji Rugpjūčio turi patūrnauti kaip padvigubintų, 
patrigubintų kovų pradžia prieš kapitalistus ir jų paka
likus. Į uždarbių kapojimus/darbininkai turi atsakyti 
masiniais1 streikais. Dirbtuviniai darbininkų komitetai, 
įsteigti' delei Pirmosios Rugpjūčio, turi organizuoti ir 
veftį streikines darbininkų kovas. Streikai turi būt 
skleidžiami, dirbančiųjų solidarumo demonstracijos su 
bedarbiais turi būt organizuojamos. Pirmosios gi Ru’g1- 
pjičio demonstracijos turi padaryti įvadą naujoms pla- 
teanėms; ’ryžtesnėms darbininkų kontr-atakoms prieš bo^

,/•$»»* 4 r 1 /

• • R t J

Hso^e1 vlėtdse Komunistų Partijos ir Darbo Unijų 
Vi jnybėš Lygos vienetai turi labiau įtempti pastangas1 
bėgyje’šių kelių dienų, iki Pirmosios Rugpjūčio. Mūsų 
veikimas darbavietėse turi būt sudrūtintas ir pasmar- 
kintas.- ’Bedarbių komitetai, kur jų dar nėra,- turi būt 
įsteigti.'

Pirmosios Rugpjūčio demonstracijų pasisekimas bus 
spyendžiamas^suKg to, kiek darbo masių bus organizuo
tai iŠyesta į jąsia^ stačiai iš dirbtuvių ir kasyklų.
' gyviausias, todėl, dabar mūsų uždavinys yra pasku
bint’ir sustiprint visą prirengiamąjį darbą! Teikt visas, 
dafbininkų pajėgas Pirmosios Rugpjūčio demonstraci
joms1 ir veikliausiai organizuot darbininkų apsigynimo 
būtius prieš užpuolimus iš kapitalistų ir jų bernų pusės!,

“sudrūtinti” : 
Štai Čekanauskas kokį ’’iš
radimą” siūlo: ' ,'

Pereitas SLA. seimas Chica- 
goje įrodė, kad laikas pribrep- 
do tautininkams pamesti savi
tarpinius hesusipratimdš, ir 
konsoliduoti tautinės srovės 
jėgas kovai su musų politiki'š- 
ku oponentu — komunistais. 
Tautininkai, kovą lengvai lai
mėsime, jei tik visi budėsime 
ir*suvienytomiš jėgomis suda
rysime vieną galingą kūną — 
tautininkų partiją.

/ *
Per 17 metų sandariečiai 

bandė sudaryti “galingą kū
ną”, bet iš to kūno (Ameri
kos Lietuvių Tautinės San
daros) tik grobiai teliko.

Sandariečiai ir -su social- 
fašistais susidėję neturi spė
kos atsilaikyti prieš pažan
giuosius SLA narius darbi
ninkus/ komunistų vadovau
jamus. Juo toliau, tuo, la
biau smunka sandariečių ir 
menševikų jėga Susivieniji
me. Ir už tai jie Chicago j 
griebėsi desperatiško žings- 
nio!—pasišaukė policiją, kad 
su jos pagelba viešpatauti 
SLA seime. Tas parodo jų1 
galutiną susmukimą.

Lietuviai darbininkai, .ar 
tai Susivienijime ar tai ki
tose organizacijose, niekų 
būdu negali remti savo miru 
tinų priešų—sandariečių ir 
socialfašistu. 1 -

Valdemaras Patrauktas 
i * <T Teisman* j

pas Kauno I nųov. taikos 
teisėją, būsianti spfėn'džią-

Kunigai ir Bedarbe
.Kunigų ;organąs ./‘Drąų-; 

gas” No. 171 dejuoja, kad 
valdžia nesirūpina suskaity
ti bedarbių skaičių. Sako:

Kaip didelis, bedarbių skai
čius šioj šaly, niekas nežino, 
nei pati valdžia, .kuriai butų 
labai reikalinga tas žinoti. To 
nežino nei atskirios valstybės^ 
nei • miestai.

Stebėtina. Įvairiems daly
kams yra vedamos statistikos., 

■ Kasdien suskkičiųdjami rnirit 
1 rtiaį' ir gimimai. Skaičiuojami 

gyvuliai ir automobiliai. Vi- 
ąosfe pramonėse vedamos

Bbt ifickaš i /<■■■.l SU

. juosti pramonėse veaamos a
Pulk, štencelfs Voldema- fna apie liepos rhėh. pąbąi- dugnia'tisios,statistikas.

rą ■■ tfosbnL jftyla, Igą. I Ėbt ‘iliokarf hciižsiima
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APŽVALGA
Susmukę Sandariečiai Kalba 
Apie “Sustiprėjimą* ‘ ’ ’

SLA nariai darbininkai, 
komunistų vadovaujami, 
įvarė didelę baimę lietuviš
kiems reakcionieriams. 
Prieš jų jėgą dreba fašistai 
ir socialfašistai. Sandarie- 
čįai prisipažįsta, kad jų par
tija visai susmukus, kaęPjie 
dabartinėmis .spėkomis' ne
begali kovoti prieš sąmojin
gus darbininkus. Sandarie- 
čių vadas V. M. Čekanaus
kas “Sandaros” No. 29 de
juoja, kad tautininkams 
“trūksta rimtos Vadovybės 
ir vienybės” ir sako:’ • '1

Pereitas SLA. seimas aiškiai 
įrodė, kad SLA. organizacijoje 
komunistai yra įsigalėję, kad 
jie savo galybę jau, kelintame 
SLA. seime drąsiai demon
struoja. O Susivienijimas yra 
lietuvių tautiška savišalpos ir 
apdraudos organizacija. Joje 
per keturias dešimts metų dir
bo ir jai vadovavo tautininkai: 
Susivienijimo išauginimas ir 
jame turtų sukrovimas tauti- 
nihkams brangiai atsiėjo, jie 
toje organizacijoje daug savo 
sunkaus darbo yra įdėję, ta- 
Čiaus nūnai komunistai bando 
viską Susivienijime užvaldy
ti. . .
Taip,

ĮDOMUMAI

......... ............. w . ................. -
, skaičiūoti dirbančiuosius jr be

darbius žmones. Taip yra dėl
to, kad niekas1 nesirūpina be
darbiais jir j jų likimu.

Dar pirn) cenzo teko| matyti 
laikraščiuošd pastabų apie be
darbių suskaičiavimą. Sakyta,

• kad jei bedarbių skaičius cen
zo laiku bus rastas nedidelis, 
valdžia tuojaus apie tai pa
skelbs. Jei bus rastas didelis, 
nereikia nei laukti to skelbir 
mo. Valdančioji partiją neno
rės save įžąisti; arba šąvo. rei-1 
kalapis pakenkti,, jei bedąrbių 
pasirodys milionai. . , ,
Ir tolihuš “Draugas” neva 

kritikuoja”1 valdžią':' ; 1 1
Jei apie tai Washingtone ty

lima, reikia spėti, kad bedar
bių atrasta kelii milionai.
. Nemirškiniei >vieno dalyko: 
dar praeitais metais šalies ad
ministracija skelbė, kad 1930 
metais pasižymėsią gerbūviu 
ir tai istoriniu gerbūviu.

Išeik, sveikas, rytmečiais į 
gatves, kur yra pramonės cen
trai. šimtai bedarbių slankio
ja. Kasdien ieško, teiraujasi 
darbo ir negali gauti. Tai tok
sai gerbūvis.
Bet ką milionai bedarbių 

turi daryti, “Draugas” ne
pasako. Kunigai, kad ge- 
giau apmulkinti darbinin- 

’■kus, neva “simpatizuoja” 
! bedarbiams. Bet nei žode- 

Taip, blogai sandarie- n0 nepasako, kad bedarbiai 
čiams, kad jie ant toliaus turį organizuotis ir reika- 
nebegali mulkinti SLA na-1 Jauti darbo -arba duonos; 
rių darbininkų visokiais kad bedarbiai ir dirbantieji 
“patriotiniais” humbųgais. darbininkai turi kovoti už 
Bet sandariečiai dar mano sutrunipiųimą darbo ’dienos, 
“sudrūtinti” savo spėkąs. |u£ apdraudė nuo bedarbės,

a

SUKAKO 30 METŲ, KAI 
PIRMAS ZEPELINAS 
PAKILO Į ORĄ 
i .

Suėjo lygiai 30 metų, kai pa
kilo į orą pirmas grafo Zeppe- 
lįno sukonstruotas dirižablis. 
Tai įvyko 1900 metais, liepos 
mėli. 2 d. 8 vai. vakaro. Jis 
pakilo netoli Friedrichshafeno, ■ faktu: 
palei grafo Zeppelino dvarą1 
Manzel. Po 17 minučių skridi
mo dirižablis laimingai nusilei-

už panaikinimą vaikų dar
bo; kad bedarbiai ir dirbau-:
tieji darbininkai; turi kovo
ti už panaikinimą kapitalis
tinės? sistemos. \

Kunigai, kaipo kapitalis
tinės sistemos palaikytojai, 
negali nieko 1 gero į_ 
bedarbiams. Jie’ gal norėtų j
patarti bedarbiams pote- j įtikinti, kad zepelino tipo
panti, bet gerai’, žino, kad 
tuo būdu jie tik ant juoko

patarti, ši‘aplinkybė, kuri daro krizį ypač skaudžiu minidms
daug kliūčių, kol jam pasisekė amonių, esančių svarbiausiais tavorų vartotojais, ir Įva- 

• lė.k-11’0 jąsias į vargą ir skurdą, būtinai veda prie krizio pa
ilginimo ir trukdo to (perviršio) sugėrimą.

4. Dabartinis ekdnominis krizis vystosi pagrindais to 
visuotino kapitalizmo krizio, kuris prasidėjo laikotarpyj 
imperialistinio karo, kuris išriausė žemę po kapitalizmo 
pilioriais ir palengvino atsiradimą ekonominio krizio.

Ką tai reiškia? Virš visko, tatai reiškia, kad impe
rialistinis karas ir jo vaisiai pagreitino kapitalizmo pu
vimo procesą (eigą) ir sukratė jo lygsvarą; kad šiandie- 1 — • 1 • 1 • •• 1
pitalizmas jau nebesudaro vienodą ir viską apimančią

tuvai tinka ir susisiekimui.

save pastatytų. Todėl jie METRŲ 
tik pakalba, kad bedarbiams GILUMON
blogai,.ir viskas.

Bedarbiais ir dirbantieji 
darbininkai, jeigu jie nori

sa-Prie Hamiltono, Bermuda 
lose, žymus amerikietis gamti
ninkas, William Beebe, pasiekė• j. \ • I ’i- J L’ ^A111KVWJ J v AAA XV.VAA.4. v/, y, vv -o * V11L1V įj A \Z K-P LA/ 11 kJ Ut ill VA UV JV AXKAkA MAUV1AV4AV

pagerinti savo ir kitų darbi-!naują nardymo rekordą. Wm. na mes gyvename gadynėje karų ir revoliucijų; kad ka-
ninku būvį, jie turi stoti į|Bėebe, kurio giliųjų vandenų 

gyvūnijos tyrimo darbai rado sjstemą tarptautinės ekonomijos; kad šaligrečiai su ka- 
. pitahzmo ekonomine sistema gyvuoja socialistine siste

ma ir kad ši pastaroji sistema auga, bręsta, stoja prieš-

ko vą prieš išnaudotojus po 
Komunistų Partijos vadovy
be; jie turi organizuotis į 
revoliucines darbo unijas ir 
bedarbių tarybas po Darbo 
Unijų Vienybės Lygos vado
vybę. f Jie turi remti Ame
rikos Revoliucinį darbinin
kų judėjimą. Tai vienatinis 
darbininkų kelias linkui .pa-" 
siliuosavimo iš alginės ver
gijos. ’ - ' , ’ 1,

ba ypatingai konstruoto plieni
nio nardomojo varpo pasiekė 
460 metrų vandens gilumą, tuo 
tarpu kai kiti narai iki £iol te
pasiekė vos 100 metrų, šitas 
rutulys; su kuriuo jis leidosi į 
tokią baugią ekskursiją, buvo 
aprūpintas kvarco lempomis, vi
duje turėjo be deguonio atsar
gos dar aparatą, kuris šalino 
suvartotą orą.’ Be to, turėjo te
lefoninius ryšius su vandens pa
viršium. - Telefono veikimas bu- 
v^s patenkinamas. W. Beebe 
tikisi, kad galėsiąs su šiuo įtai
su daryti tyrinėjimus pusės an
glų mylios, tai' yra 920 metrų, 
gilumoj. i ■

- _________ L_________________

Už PINIGUS GALI IR 
ANT ALTORIAUS SĖDĖT

ROKIŠKIS. — čia puiki 
bažnyčia, kurią, sako, par 
sįatė vokietis grafas Tizen- 
hauzas.' Bet už tat jo bron
zinė statula stovi prie pat 
altoriaus, o. jo kūnas randa
si bažnyčios rūsio koplyčio
je. Gandai eina, būk ten 
palaidotas ne pats grafas, o 
jo tik lekajus; Moterėlėą 
šią statulą laibo per šventą 
Mataušą ir prieš ją meldžia
si visokių malonių prašyda- 
'mos. Vargšes,,-jos nieko ne-

Anglijos-Amerikos Kova 
Pel Kanados Marketu

Nesenai Kąpądos premje
ras Mackenzie r.King, kalbė- 
dąmąs. Newmarket', ( fcana- 
doj, ’parodė^ kad _yra aštrus 
konfliktas tarp Amerikos ir 
Anglijos - - imperialistų • del 
Kanados, markętų. Premjeras Kinf ų^ffivob t 6. 
Bennett ir Howard Fergu
son,* konsei’Valyvų vadus, 
už tai, kad /jiefnorilapši- 
tverjj. ųuo platesnių preky
bos šąntikių sp ^nglijos im
perija,. o tuo pačių sykiu 
linksta lihkui Wall ’ Štrčetp.

“Jeig'ū jie (’konservatyvų 
vadai) ‘ yrą ‘ištikimi savo 
partijos iprinciparb,” pareiš
kė premjeras' s King, • “tai' 
kaip Jie' gali ignoruoti' biu
džetą, kuris ‘suteikė- Angli
jai didžiaušią; galimybę pre-|žjino, kad dVarjioniai jų'se- 
kyboj, Luriąji! ^turėjo1 per; helius į lovius Jiaįuld'ę kotą- 
kfOU m-otų-r ’- ‘Ivojo. '' '■ '

Ketvirtad.į Liepos 24,' 1930 L
i h /'Tl|v,1».'l'r 1 ............. i*i/'T~?,ir ■. ;!»',!lli Tr

Politinis Raportas Sovietų Sąjungos Kom 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

šešioliktam Kongresui

..............iHFi^uJih.......  >I..W. ................... .. II,.! I, 
“j^M1 nukreipėm apie 

$200,00'0,000 pirkimo jėgos 
nuo Jungtinių Valstijų į 
Angliją,” toliaus jis pareiš
kė. “Aš didžiuojuosi, kad 
administracijai, kurios gal
va aš esu, prisėjo vėl padi
dinti Anglijos pirmenybę.” 
< Tas parodo,- kadgtarp A- 
merikos ir Anglijos impe
rialistų eina aštri kova už 
marketus Kanadoj; parodo, 
kad tos dvi imperialistinė^ 
šalys rengiasi prie karo.

Komunistų Partija Kana
doj kartu su Komunistu ....- - - -
Partija Jungtinėse Valstijo- tenkinimui parazitiškų klasių pageidavimų, ne tobulini- 5 
se rengia milžiniškas prieš
karines demonstracijas rug-'l 
pjūčio 1 d.

Didėjantis Krizis Tarptautinio Kapitalizmo ir Sovietu 
Sąjungos Užsienio Politinė Padėtis

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

Jeigu kapitaližmas pritaikytų gamybą ne gavimui’ di
džiausio pelno, bet sistematiškam gerinimui medžiaginės 
būklės žmonių masėms; jeigu jis pelnūs naudotume pa

mui išnaudojimo būdų, ne išvežimui kapitalo Į užsienį, 
bet sistemątiškam gerinimui medžiaginės padėties darbi- 'T 
ninkamą, ir Valstiečiams, tuomęt nebūtų krizio, - Bet tuo
met kapitalizmas nebūtų kapitalizmu. Kad panaikint 
krizį, mes turime panaikint kapitalizmą.

Čia tai ir yra visas pagrindas gamybos; perviršio kri
zių ekonomijoj^ , . > 1. : > • <

Dabartinio krizio ■ nagrinėjimas, tačiaus, negali pasi
tenkinti vien šiais- dėsniais. Dabartinis krizis nėra vien 
paprastas pasikartojimas senųjų krizių. Jis auga ir vys- 

) tosi naujose sąlygose,- kurios turi būt pilnai nušviestos 
pirma, negu galima būtų gaut pilną supratimą apie šį 
krizį. Jis yra komplikuotas (susipainiojęs) ir pagilintas 
per eilę ypatingų aplinkybių; ir kol jos nebus aiškiai 
nušviestos, tol nebus galimybės įgyti tikrą supratimą apie 
dabartinį ekonominį krizį.

Kokios yra tos specialės aplinkybės?
Tos specialės aplinkybės susideda iš sekančių ypatingų 

Šis krizis aštriausiai pagriebė svarbiausią kapita
lizmo šalį, jo tvirtovę, Amerikos Jungtines Valstijas, kū

do npqimiinukpq- “hnkinc katn-jrios savo rankose laiko ne mažiau, kaip pusę istisos ga- 
Strofos,” kurią jam pranašavo ‘mybos ir ištiso suvartojimo visų žemės šalių. Lengvai su- 
visokie pranašai. Pirmas skri- j prantama, jog ši aplinkybė turės milžiniškai išplėtoti 
dimas taip trumpaf truko to- krizio intakos sritį, pasunkinti krizį ir sukaupti kraštu- 
del, kad buvo nulaužtos diri- J‘ “ 1 ’ 1 ’’
žablio vairo dalys ir turėjo nu
sileisti ant vandens. Be to, lėk
tuvo griaučiai kiek sulinko.

Pirmi planai dirižabliui su
konstruoti, sulig! grafo 'Zeppeli
no sumanymo, buvo parengti 
dar dabar gyvenančio Fried- 
richshafenė inžinieriaus Kobe- 
rio. Patentas dirižabliui pasta
tyti buvo išgautas iš valdžios 
,1895 m. rugpjūčio 31 d. 1897 m. 
vokiečių inžinierių sąjunga savo 
susirinkime Kassely pritarė 
grafo Zeppelino sumanymui jr 
sutiko paremti :jo įgyvendinimą, 
^eppelinui mirus, 1917 m., da-

tines sunkenybes pasauliniam kapitalizmui.
2. Besivystant ekonominiam krizini, pramonės krizis 

svarbiausiose kapitalistinėse šalyse ne vien šiaip tik su
puolė su lauko ūkio krizių žemdirbiškose šalyse, bet ąbu- 
d'u kriziai yra tarpsaviniai susipynę, ir tuo būdu tapo 
labai padidinta sunkenybės ir išanksto nusakyta neišven
giamas visuotinas traukimąsis atgal ekonominio veiklu- 
m'o. Kitaip ir negali būti; pramonės krizis turi padidin
ti lauko ūkio krizį, o lauko, ūkio krizis—pramoninį krizį, 
ir taip būtinai veda prie ekonominio krizio pasunkėjimo 
apskritai.

3. Kapitalizmas šiandien skiriasi nuo senojo kapitaliz
mo tuom, kad jis yra monopolistinis kapitalizmas, ir šis < 
faktas išanksto nusako neišvengiamumą kovos kapitalis
tinių sąjungų už palaikymą aųgštų monopolistinių kai
nų tavorams, nežiūrint gamybos perviršio. Nėra kalbos, 

visur didelio pritarimo, vado-!
vau j a tuo tarpu vienai okeano- • 
grafinei ekspedicijai, kuri ma- į ., v x. • , - - - • --i ,-
tuoia vandenyną prie minėtu kapitalistinę sistemą, pačiu jau savo gyvavimo faktu pa
salų. Jis panerdamas su pagel- rodydama kapitalizmo supuvimą ir drebindama jo pa-

matus. Tatai, toliau, reiškia, jog imperialistinis karas ir 
revoliucijos laimėjimas Sovietų Sąjungoj sukrėtė imperi
alizmo piliorius koloninėse ir priklausomingose šalyse; 
jog imperializmo autoritetas darosi labai trapus tose 
šalyse; jog jis jau nebeteko galios naudoti priprastuosius 
savo metodus tose šalyse.

Tatai, toliau reiškia, jog k^0 metu ir po karo, jaunas 
kapitalizmas išdygo koloninėse ir kapitalistinėse šalyse, 
ir kad jis sėkmingai, lenktyniavo (konkuravo) rinkose 
prieš senąsias kapitalistines šalis, tuo būdu pasmarkin
damas ir pasunkindamas kovą už rinkas.

Ir tatai, pagaliaus, reiškia, jog karas paliko didžiumai 
kapitalistinių šalių pragaištingą paveldėjimą—negalė ji-; 
mą panaudot visą įmonių gamybos pajėgą; bedarbių ar
miją, kuri liko paversta iš rezervinės (atsarginės) Armi
jos į nuolatinę, stovinčiąją bedarbių armiją, 6 tai veiks
nys, kuris kapitalizmui statė daugybę keblumų net pirm 
dabartinio krizio ir kuriam buvo lemtą toliau^sųkoippii^ 
kuot (supainiot) dalykus laike 'krizio.

Tos tai yra aplinkybės, kurios gilim ir sunkiną pasau
linį ekonominį krizį. Turi būt pripažinta, jog dabarti
nis ekonominis krizis yra rimčiausias ir giliausias iš visų 
pasaulinių ekonominių krizių, kurie yra kąda'ųors iki šiol 
buvę. - ’ , ,. ’■ ? ■ I I

2. Padidėjimas Kapitalizmo Prieštaravimų
Svarbiausia pasekme šio pąsaulinio ekonominio krizio 

yra aikštėn išėjimas ir ‘paspiarkėjimas priešingumų, vi
dujiniai glūdinčių pasauliniame kapitalizme.

a. Priešingumai tarp svarbiausių imperialistinių šalių 
viršun iškyla ir aštrėja:'kovos už rinkas, kęvos už žalią
sias medžiagas, kovos už kapitalo eksportą. Nei viena 
iš kapitalistinių valstybių jau nėra pasitenkinus senuoju 
pasidalinimū intakos sritimis ir kolonijomis. Jos mato^ 
iog palyginamosios spėkos pasikeitė, ir jog rinkos, žalių
jų medžiagų šaltiniai, intakos sritys ir tt. turi būtdšnau- 
jo perdalinta. Svarbiausias iš tų priešingumų yra prie
šingumas tarp Amerikos Jungtiniu Valstijų' ir Anglijos..

(Bus daugiau)

0 metu ir po karo, jaunas .

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

LIETUVIS GRABOMUS
IR BALZAMUOTOJAS

kapitaliz- 
nas, ir šis 
kapitalis

tinių kai- 
ira kalbos, 
u minioms 
lis, ir įva- 
krizio pa-

TELEFONAI:
___________ Oregon 5186
_____________ Main 1417

APIE “LAISVĖS” PIKNIKĄ 
PHILADELPHIJOJ

Norintieji tinkamai 
savo akims akinius, 
šiuo antrašu:

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

kreiptis prie manęs.

Telephone. South Boston 2805-R
J. L. Pasakantis, O.L

trisdešimts 
metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj

Greitai 
me gardžiausius už 
kandžius 
Lunch).

ir apetitas 
viduriai te- 
ir valgykite 
kiek kiše-

e geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs Instruktoriai 
jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechaitikais,' OT-

„ . j. Patyrę vyrai uždirba $60-100 j savaitę. Leidimai už- 
Už dyką sujieškome darbą savo studentams. Klases, dienor 

vyrams ir moterims. Nedaliomis nuo 10-12. Kata-

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios,VictrolaRadiolos
GEORGE MASILIONIS

377 Broadway ( South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” R0LIAI, AUTO- 
PIANAI, . LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHONj Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH

Paleista Stalino Gidravlika 
' 25 dienomis pirm nustaty
to laiko paleista Stalino gidrav
lika Mnogočinąko rajone (Toli
muose Rytuose). Paskutinėmis 
dienomis darbas del gidravlikos 
paleidimo darban ėjo be per
traukos, kad paleidus i ją XVi 
partijos suvažiavimo atidary
mui. . ■ • ' ■ .

Nauja Chemijos t 
Įmone Kerččj

Prie Kerčės metalurgijos įmo 
nės kokso krosnių pradėjo ve’k 
ti nauja chemijos Įmonė, 1

nervai ir visi
Tam priežas- 

visokių 
rūpestis 

sunkus

Sparčiai Statoma Fosforito 
Gamykla ščigruose

Pastatyta koi’pilsasi' ir pama
tas ' po dizeliais, kurie šiomis 
dienomis bus pastatyti. , Pradė
ta statyti malūno korpusas. Bus 
pastatytas kybantis gelžkelis, 
remonto dirbtuvės ir tt, Staty
ba bus užbaigta 1 spalio. Ka
sykloje įš pradžios dirbs 1,300 
darbininkų. Dabar ten dirba 
430 žmonių. Darbas eina udar- 
nu tempu. Gamykla kasmet 
duos 166 tūkst. tonų fosforito 
miltu.

trindais to 
[aikotarpyj 
lapitalizmo 
1) krizio.
■kad impe- 
alizmo pu- 
id šiandie- 
į; kad ka- 
apimancią 
•iai su ka
ltinė siste
moj a prieš 
faktu pa- 

ma jo pa
is karas ir 
itė imperi-

Liaudies Susisiekimo 
Komisariatas Gauna 389 
Tūkstančius Tonų Bėgių

Darbo ir gynimosi sovietas 
nutarė atleisti Liaudies susisie
kimo komisariatui 1930-31 m.

Taip pat 
pirkimu, 
ir mainymų 
bei žemių

tai tik kai kada, 
kasdien. Duonos tik juo- 

, iš čielų grūdų miltų. De- 
chemiškai baltytos 
šiaip baltu miltu.

Iš saldy- 
rudo cukraus, siropo, me-

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL ,
736 LEXINGTON AVE., tarįe 58th ir 58th Sts., NEW YORK CITY

tinkamą baliams, te
atrams, vestuvėms, 
prakalboms ir ki
tiems pasilinksmi
nimo vakarams.
Lutvinas yra pla
čiai žinomas Eliza
beth© ir apielinkės 
miestų lietuviams ir 
svetimtaučiams, to
dėl reikale meldžia
me kreiptis pa<s 
mus.

L. D. S. A. 12 Kuopos Narėms

Draugės! Būtų labai gerai, 
kad mes savo mėnesiniame su
sirinkime tarimų nepamirštu- 
me , vykintume juos gyveni
mam Juk ir praeitame susi
rinkime turėjome svarbių ta
rimų. Apart visi] kitų, mes 
nutarėm surengti paskaitą — 
Gyvenimas ir darbai Rožės 
Luxemburg—ir skaityti 29 d', 
liepos. Draugės,, paskaita jau 
yra ir atrodę labai žingeidi. 
Tad, draugės, neį viena nepa
mirškite, jog. paskaita . Įvyks 
29 d. liepos, 7 :30 vai. vakare, 
savuose kambariuose. ' Visoš 
dalyvaukite ir savo drauges1 
atsiveskite, kaip, praeitosę pa-; 
skaitose.

Po paskaitų dar mes turi
me pasitart apie mūsų kuo
pos rengiamą vakarienę, kuri 
Įvyks rugpjūčio 9 d., už Lake
wood ežero, naujoj svetainėj. 
Vienai komisijai bus sunku 
nugabenti visą vakarienę Į 
mūsų naująją svetainę, tad 
gal iš draugių pasižadės kas 
pagelbėt del komisijos. Vaka
rienė, matomai, bus pasekmin
ga. Tikietai parsiduoda tik 
po $1.00, tai sekasi platint. 
Tikietus galite gauti pirkti pas 
Satulienę ir Danisevičienę.

■

PAKRIKĘ NERVAI
Esu 40 metų vyras. Sergu 

nervų liga—neurastenija. Man 
blogiausiai jaučiasi galvoje: 
koks tai spaudimas iš prieš
akio galvos. Greit nusigąstu, 
greit pavargstu, galva svaigs
ta. Pirmiau sverdavau 175 
svarus, o dabar tesveriu 139. 
Viduriai valosi neblogai. Val
gyti galiu, bet neina Į kūną, 
kad ir valgau. Laikraščių 

^skaityti negaliu: matyti galiu 
' gerai, bet galvos priekis greit 

pavargsta. Atminti labai ma
žą turiu. Esu vedęs 12 metu. 
Dabojuos nuo vaikų su tam ti
krom ' prietaisom. Per 10 metui 
dirbu prie geležies gręžimo. 
Geležies dulkių ligvaliai, 
žinau ar tas kenkia.

Svaiginančių gėrimų jau 
/ tai* kaip mažai tevartoju, 

alaus kaip kada. Miegoti mie
gu. Kiti daktarai sako—ne
valgyt zupės, kiaulienos mė
sos. Kiti sako, kad gyduolių 
nuo nervų nėra. Per naktĮ 
niekas nesidaro galvoje, kai 
atgulu. Mane šita liga nrivar- 
gina labai. Kai tik aš biskutj 
nusigąstu, tai nuo kojų ligi 
galvos pereina šiurpas, supur-

388.925 ' tonus bėgių (reisą) 
Kad aprūpinti ateinančiais me 
tais i vagonų statybą, darbo ii 
gynimosi Sovietas Įsakė 
VSNCh pagaminti 3000 
vagonų ašių ir 8000 tonų 
rių vagonams.

Imkite saulės ir oro mau
dynes, kada gaunate progų. 
Lytiškai geriau visai pasilsėki
te keletą mėnesių, susinešimų 
neturėkite. Paskiau galėtu
mėt pradėti. Gaila, čia per 
laikraštį daug ko šiuo atveju 
aiškinti negalima.

Šią savaitę į Pittsburghą 
atvažiuoja d. L. Prūseika. 
Darbininkų 
Draugijos 
prisidedant SLA Progr. 
Narių Komitetui, įvyks 
visa eile prakalbų.

Ketverge, 24 d. Jiepos, 
L. Prūseika kalbės Court
ney, Pa., (New Eagle) 
Miners Hall 
vai. vakare.

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

Subatoj kalbės McKees 
Rocks; Pa./ APLA 2 kp. 
svetainėje. Pradžia 7:30 
vakare. - ..u.. . .

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

siduokite to nevidono skysti-| lų srityje 
mėlio tvaikui.

Jums sakė,, kad nuo nervų 
vaisto nėra. Teisybė pasaky
ta. Nė jokis vaistas pats sa
vaime daug ko nenuveiks, jei
gu nežiūrėsi abelnos higienos 

maisto, poilsio, darbo, 
oro, saulės, pramogų, maudy- 
mos ir tt. Tačiau yra vaistų, 
kurie padeda nervams surim
tėti, kurie sumažina liguistą 
jų arzumą, ir tokių vaistų tū
lam laikui esti naudinga var
toti, žinoma, neperdaug ir ge
riausia po priežiūra gydytojo. 
Sakysim, keletą savaičių būtų 
jums galima vartoti valerijo
no: “Ammoniat. tr. valerian. 6 
ozs.,” po šaukštuką ar du po 
valgio. Galima ir bromo drus
kų. bet nereikia perdėti.

Su paminėtais vaistais kaip 
ten buvę, kaip nebuvę, bet tin
kamo liaukų preparato būtų 
tikrai jums naudinga vartoti, 
ir tai ne savaitę* ne dvi. bet 
keletą mėnesių. Kokio būtent 
oreparato? čia jau netaip 
lengva nuskirti, už akių, nesi
mačius. Galima bent spręsti, 
kad tokTb liaukinio preparato 
sastatant galėtu Įeiti tiroidinės 
liaukos po ketvirtadalj-aštun- 
tadalį grano, antinkstinės po 
5-8 granus ir inkstukų ištrau
kos. , Po tokia dozę 
būtu imti prieš valgį 
einant. Be abejo, žuvų alie
jus (“cod liver oil”), po porą 
šaukštuku po valgio, galėtų 
eiti geran.

GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS
Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku -Skau- 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvid- 

1 gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažamčs Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudfiji- 

.JMTy I mo; J®!?*1 jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš iums Į galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok- 
sliniais būdais. Gfeitos ir pastovios pasekmes. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZI NS 110 EAST 16th ST. lt T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving Pl.> t 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedilioj 8 A. M. ild 4 P. M.

Šis tas iš pikniko progra
mos. Jonas Bagočius su. Whi
tey Strong ristikai grūmsis už 
čampionatą. Jiedu atsigabens 
sunkią vogą ir jei kas iš publi
kos ją pakels, jie aukos $10. 
Vyrai, apsižiūrėkite muskulus. 
J. Bagočius yra geras drau
gas Požėlos ristik'o ir pastara
sis daug jam padeda; ristynė-j 
se. Bagočius da tik, 24 me
tų, ir jis mano geru ristiku’pa
tapti. K. O. Reds Wilos su 
Big Galloper, sunkiasvoriai 
ristikai kumštininkai, kumš- 
čiuosis už čampionatą. K. O. 
Reds Wilos tikisi papildyt ka
da nors Šarkio vietą 
oponentų nugalėjo.
Smithy su Gent. George, kum
štininkai, kumščiuosis iš trijų 
raundų. Dainuos Aido Choras 
iš Brooklyno ir Lyros Choras 
iš Philadelphijos. Kalbės 
“Laisvės” red. R. Mizara. 
Draugai pasižada suorganizuo
ti busus ir mašinas iš aplinki- 
nių^miestų nuo New Yorko iki 
Baltimore. Į šį pikniką mano
ma suvažiuoti šiemet iki 5,000 
publikos. Piknikas atsibūna 
dviejų švenčių dienose, tai sve
čiai galės pasisvečiuoti sma
giai. Taipgi rengiasi atvažiuo
ti Į šį pikniką visi laisviečiai iš 
pačios “Laisvės.”

Kom. Rep.

Taip viskas netaip blogai, 
tik išgąstis mane vargina. Kai 
maTi reik nueiti pas bosą ša- 
poj ko, tai mane visą šiurpas 
ima. Arba kai bile kur kitu)’ 
reikia ko eiti. Ta liga dau
giausia man pareina nuo iŠ- 
gąsties, rūpesčių. Lytiškai vi
sai negaliu su moteria. 
ir einu, bet drebu, kaip 
Malonėk duoti atsakymą 
patarimą per “Laisvę.”

i darbo neteksi ir paskui gal ir 
į tokio susirasti nebegalėsi... O 
j be gero poilsio daug ko* nu- 
! veikti negalima. Jūsų gyvoji 
mašinerija privargo ir reika- 

! linga atnau jinimo, remonto.Jei 
gyvenimas jums leistų, patar- 

I čiau lovoje išgulėti savaitę ki
ltą.. kaip, nelyginant, kokia 
į rimta liga susirgus. Paskui 
I galėtute atsikelti ir palengvė- 
• lio pradėtumėt mankštytis, 
i vaikštinėt, ant saulės pabūt.

Gerai, kad d 
I jums tarnauja ir, 
bėra neblogi. Tai 
sveikas, tesėkite, 
nius leidžia. Kol jums pasi
seks gerokai atsigauti, bent po 
6, 8, 10 kiaušinių (ypač try
nius) kasdien sušveiskite. Kar
tą ar du kartu savaitėje var
tokite jūros žuvų, šviežių arba 
gerai konservuotų (“Icy Point 
Salmon”) : tai suteiks jums 
reikiamo iodo. Bent po kvor
tą pieno kasdien; grietinės, 
sviesto, sūrio, visokių daržovių 
ir vaisių—žalių ir kai kurių 
virtų bei džiovintų. Mėsos jū
sų amžiuje galimk tik truputį, 
šviežios 
ne 
dos 
naturuotos 
duonos ir 
valgio nevartokite 
mų 
d aus galima vartoti.

Svaiginamų gėrimų nevarto
kite. Kam savo liuosa valia 
save nuodyti, save gramzdin
ti pirmalaikio išsigimimo ir su- 
kniužimo prarajon? Bet ir šiuo 
atveju nereikia fanatizmo. Jei 
prorečium išgertum mažą bur
nelę arba kad ir net dvi ko
kio lengvo vyno 'arba stiklą 
alaus, tai nuo to tau galva ne
trūks ir liaukos nesusitrauks. 
Bet nereikia perdėti. O per- 

Kaip I dėti 
baimė, j taip lengva! Kiek dar jums 

Įtemptas' pasiliko valios tvirtumo, nepa- 
svaigalų gėri-! 

mas ir tt. žmogų Įveikia, nu-i 
silpnina jam liaukas ir visą or-j 
gaąizmą. Pasėkoje to viso, Į- 
vyksta ir lytinių pajėgumų iš
sisėmimas. • j

Visa tai dar nereiškia, kad 
jūs esate nusmerktas kentėti,! dėsnių 
merdėti .vienodai. Jei tik jums 
gyvenimo aplinkybės pagerė
tų, tai ir visa kas pradėtų ge
riau jaustis.

Darbo apystovos labai daug 
reiškia. Visa bėda, kad per 
dabartini visuotiną krizj kapi
talistiniame pasaulyje darbo 
tinkamo susirasti beveik ne
galima. Visur tave mygte 
myga, spauste spaudžia ir sun
kia tavo syvus ir jėgas. Taip 
kad žmogus pirma laiko pasi
junti išsunktas, iščiulptas, be 
sveikatos, be jėgų, pirma laiko 
paliegęs, pasenęs. Visų di- 
džiausis čia kaltininkas, kaip 
jūsų, drauge, taip ir ištisu tūk
stančiu jums panašių darbinin
kų, yra netikęs visuomenės su
tvarkymas po kapitalizmo dik
tatūra. Kitokia 
proletarų diktatūra tesugebės 
pasukti gyvenimo ratą gėrės-, 
nėn vagon. Todėl jūsų, drau
ge, ir visų darbininkų yra 
pareiga ; rengtis kovos žy
giams!. ...

žinoma, jums visų pirmą 
reikėtų gero noilsio bent kele
tui savaičių. Bet—patarti len
gva, tik padaryti sunku... 
Silsėkis tu. žmogau, kad norė
jai, kad tau rytojus rūpi, kai

LINKSMAS DVIEJŲ DRAUGIJŲ

PIKNIKAS
RENGIA BENDRAI LAISVĖS IR ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 

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

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

eiles įvyksta bendras dviejų pašelpimų organizacijų piknikas. Perei
tais metais mūsų bendra'me piknike dalyvavo arti septynių šimtų svė- 
,čių. šiais metais > tikimės turėti tūkstantinę minią publikos, šiais 
metais parkas daug puikesnis ir svetainė šokiams parankesnė. Thd 
kvečiame kaip senus, taip ir jaunimą, kas tik, mėgsti šokius,; skait
lingai pribūti į pikniką; Muzikantai geri—Smiling Jimmy McMahon; 
grieš kaip lietuvišku,s, taip ii*!angliškus1 šokjus? ’ 1 !
ĮŽANGA 50 CENTŲ ,! Kvečia RENGĖJAI.
KELRODIS: Nuo1 Journal ’Squire paimkit Hudson Blvd, busą arba 
Summit gatvekarj ir išlipkite ant Angeline St.

gai ir jjs pasveikt
Ravienės brolis laiko krau

tuvę; ant W. Baltimore St.
Tąi matote,\prie kę prive

da netvarkas gyvenimas. O 
tokių šeimynų mūsų mieste yra 
labai daug. (

Lietuviškas Skaptukas.

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

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

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

Atneškite Mums Savo Akiu Vargus
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo. Mės daugiausia rdmia- J

i meSi yisuose atsitikimuose ant; Retinoskopijos (tai yra Ą 
ant ištyrimų sulig šešėlių).

JŪS ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA' ‘LABAI ŽEMOS 
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ j :

DRS. SCHONGER & STENGER <
• ' 1 — • ’ OPTOMETRAI • •
394-398 Broadway . 331-335 Division Avenue

BROOKLYN, N. Y.

LINKSMAS METINIS

PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ PILIEČIU KLIUBAS

Įvyks Nedėlio j, 27 d. Liepos (July), 1930
FLORAL PARK, NORTH BERGEN, N. J. 

Pradžia 1-mą Vai. po Pietų; Šokiai 3-čią Vai.
Gerbiama Visuomene! Piliečių Kliubo kaip baliai, taip ir piknikai 
būna visuomet skaitlingi. Į mūsų parengimus susirenka daug ir gra
žaus jaunimo ir suaugusių. Mūsų Kliubas turi simpatizatorių ir yra 
žinomas svetimtaučių tarpe ir gražus būrys jų dalyvauja mūsų pikni
kuose, ir kad pasirodyti lietuviamsb^kad yra mūsų Kliubo rėmėjų, tai 
kviečiame skaitlingai atsilankyti. v Muzikantei geri—Smiling Jimmy 
McMahon; grieš kain lietuviškus, taip ir angnškus šokius.

ĮŽANGA 50 CENTŲ , Kviečia RENGĖJAI.
KELRODIS: Nuo Journal Square paimkit Hudson Blvd, busą arba 

Summit gatvekarį ir išlipkit ant Angeline St.

Baisi Tragedija Lietuvių 
Šeimynoj

Liepos 20 d., pusė po trijų 
dieną, čia įvyko baisi tragedi- 

gėrimais taip lengva, ja lietuvių šeimynoj.
Keli metai atgal; tūla Jląvų 

šeimyna gyveno anglių kasy’k- 
. Ravą kasyklose už

mušė ir Raviehė našlė, pasili-, 
kus su vaikais; atvyko Į Bal- 
timorę. Išsykio čia buvo su 
tūlu airiu užsidėjus karčiamą, 
bet kuomet blaivybės agentai 
pradėjo labai persekioti, tai ji 
tą biznį likvidavo. Nusipirko 
nuosavą namuką ir jame gy
veno. Ravienė, dvi dukterys 
ir vienas sūnus dirbo, o vienas 
jauniausias sūnus nedirbo, bet 
Ravienė iš anglių kompanijos 
gaudavo pašęlpą, pakol vai
kai nepilnamečiai. Iš tos prie
žasties Ravienė nenorėjo nei 
apsivesti, nes tuomet iš ^kom
panijos negalėtų gauti nei pa- 
šelpos.

Kaip paprastai, Ravienė lai
kė savo namuose burdingierių, 
kuris buvo apleidęs savo žmo
ną. Sakoma, kad pastaruoju 
laiku tarpe jos ir burdingie- 
riaus kilo vaidai, nes pastara
sis niekur nedirbo, girtuoklia
vo ir reikalavo, kad Ravienė 
jam duotų pinigų ir užlaiky
mą. Todėl vaikai pradėjo 
motinai išmėtinėti, kad ji už
laiko tą vyrą.

Liepos 19 d. pas Ravienę at
vyko svečių—jos pusseserė ir 
keli jaunuoliai. Pusseserė ir
gi pradėjo bartis, kad Ravienė 
užlaiko tą vyrą. Api,e pusę 

alima1 po trijų Ravienė pagamino pie-. 
• gult <tus visai šeimypąi ir svečiams, 

bet burdingieriui liepė kraus
tytis iš stubos. eiti pas sayo 
pačią. Iš to kilo ginčai. Ra
vienė leidoši laiptais, Į - viršu
tinius kambarius. Burdingię- 
rius pradėjo ją vytis ir palei
do iš revolverio šūvį. Kulka 
pataikė Į galvą. Išgirdus šūvį, 
duktė 18 metų amžiaus, pra
dėjo bėgti Į viršų. Burdingie- 
rius ir jai paleido šūvį j krūti
nę. Paskui vienas svečių jau
nuolis ten pasipainiojo, tai ir 
jam buvo paleistas šūvis. Pa
galbaus ir sau paleido šūvį į 
krūtinę.

Visi kiti šeimynos nariai ir 
svečiaL lęidosi laukan. Pribu
vo policija. Burdingierius nu
mirė bevežant Į ligonine, Ra
vienė tuoiaus numirė ligoni
nei, duktė randasi ligoninėj, 
bet gydytojai, sako, kad nėra 
vilties pasveikimui. Svečias 
vaikinas sužeistas nepavojin-

R(*al Estate License 
C-2728. ’

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

Tel.: Trinity 1045 '

Statomos | Konservų f 
Dirbtuvės H -

Kyšuly Messi j a (Sachaline) 
pradėta statyti žuvų konservų 
Įmonė.1 Į Rybnovsko rajoną iš- 

jis daug važiavo amerikietis inžinierius 
Pernas vadovauti antros kon
servų dirbtuvės statymui šiame 
rajone.

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje ',
Kasiniu automobiliu; dalinas i tris dalis:

1. Mccharfizmas, Kai|>;sustatyti: auti* planar <] 
kaip surasti sugedimus; kaip Uardiius M. 
statyti. Tas viskas, mokinama kiekvlen* rto* į*

• dentą praktiškai, po priežiūra Instrpktąną. v
2. Elektra ir Maghetizmas. Tai reiKalingiMk I'

šia prie dabartinių automobilių. - ■ - * * ■
3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu

riu. 1 • I
PnbMgę mėsų mokyklos kursų, turite pilną 

progųA pasinaudoti vienu iš dviejų kmaių-u-'H 
mechaniko arba šoferio. Garantuojamo Jaie>

• . (hiflą \ir .diplomų. Mokiname grynai lietuvi^ • •» 
kai ir angjišk&l. Kaipa prieinant visIeM, < 

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAVlCUS. JLekdjos dienomis ir vakarais. AU5> < 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., neaėlčl. nUO 10 Iki 2 P.lį.

. . NEW YORK AUTO SCHOOL
228'Sccond Avenue Kampas 14th Street

pagamina'
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KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa)

Puslapis Ketvirtas i •4 lĄiSY-* 7

BALTIMORE, ND.

J

—Et, velniai prakeikti, pražuvo viskas! 
Neatsilaikysime!

Naktį pasitraukdami išsprogdino gelž- 
Kairiajame sparne prie upės apsikasė kelio bėgius, uždegė stotį. Aiškiai liepsna 

kuopa Francos Tris kartus ant jo puolė'nušvietė kelią besitraukiančiam raudonųjų 
Čekai, ir visus tris kartus čekus atmušė | būriui.
vengrai. Per upę skersai persikėlė ir di-! ’
dėlių lanku, kad apsupus vengrus, pasileido i b
kazokai ant savo greitųjų arklių. Kazokų! Garlaivis jo valiai eina žemyn upe Irtišu. 
dešinys ir kairys sparnas ištolo apsupdi- Ant jo augšto pratieso (“mačtos”—stiebo) 
nėjo, kad tik juodi taškai dykumose ma- gražiai plevėsuoja raudonoji vėliava. Ant 
tesi, ir vengrai negalei juos pasiekti iš laivo abiejų pusių po keturias 
šautuvų. Ten toli kazokai susijungė ir! tarpe kanuolių kulkasvaidžiai.

kanuoles, 
_________ ------- - -------------- ------------------ Patsai An- 

padarė geležinį lanka. Vengrai pasiliko ta-1 tanas Nosovas su dalimi savo būrio eina 
me lanke kaipo salelė plačiojoj jūroj. [kraštu. Kada kazokai užpuola ir prisiarti- 

Išeities nebeliko—iš užpakalio kazokai, | na labai arti, tada laivas sustoja, įleidžia 
priešakyje upė, o už upės čekai. Su pa- inkarą ir galu. įsistojęs šaudo iš visų ka- 
siutusiu ’ rėkavimu, laikydami durklus nuolių. Kazokus atmušdavo, ir būrys An- 

vi met q i at’finaai cn Iri olrxzinn o minntn Irti- ! tano NOSOVO P1O toliftllS llimiVU. 'paruoštai, artinasi su kiekviena minute ka-{tano Nosovo ėjo toliaus pirmyn.
zokai, su kiekviena 'minute mažėja jų ap- Sekami baltųjų iš užpakalio be pertrau- 
siautos lankas. Prieš juos vėl lanku atsta-jkos, jie irgi ėjo be sustojimo. Nemaloniai 
............................................. ’ ” juos pasitikdavo ant upės kraštų portuose, 

nedavė reikmenų, maisto nei žmonėms, nei 
arkliams. Nes daugiausiai čia gyveno tur
čiai.

Antanas ilgų kalbų nevesdavo. Kada 
garlaivis sustodavo prie stoties, tuojaus ka- 
nuolių gerkles užvesdavo ant turčių namų 
ir reikalavo: ’

—Duodi maisto? Ar duodi arkliams pa- 
Įšaro?

Tuojaus atsirasdavo kalnai maisto, pr
ivarydavo gražių gyvulių mėsai, suteikdavo

tyta durtuvai, stovi tvirtai vengrai, Fran
cas ramiai ir negarsiai komanduoja:

—Draugai, taupykite patronus, šaukite 
priešus taikydami. /

Solomon Lobovski, komandantas raudon
armiečių, nuo stoties tą viską mato per 
žiūroną. Skaudžiai perkreipė veidą. Gi
lus gailestis pripildė jo akis. Suspaudė 
pirštus kietai ant žiūrono. i

—Neatsilaikys d. Francas, sutrins juos! 
kazokai.

Nulipo žemyn nuo. svirties. ' .
—Andriau, hnk komandą ant raudonai'- i arkliams pašaro ir gerų nepavargusių ark- 

miečiu kuopos!' Pirmoji kuopa su manim .
pirmyn! ! Prie Cernorecijos stoties kazokai, užbė-

A.L.D.L.D. 14-tas Apskritis 
gyvuoja ne ant popieros, bet 
tikrenybėje. Susiorganizavus 
apskričiui, pirmas žingsnis paf 
darytas, tai surengtas pikni
kas, kuris buvo pasekmingas. 
Pasirodo, kad sujungtomis jė
gomis galima daug daugiau 
nuveikti, negu atskirai pavie
nėm kolonijom. Piknike, ku
ris įvyko 22 d. bii'želio, turė
jome daug {svečių iš kitų kolo
nijų, kaip tai: Utica, Troy ir 
net iš Pittsfield, Mass. Todėl 
apskritis gavo progą subuda- 
voti tvirtą iždą ir dabap galės 
pagelbėti .silpnesnėms ■ kuo
poms. -

Reikia atsiminti, kad mūsų 
apskritis randasi tokioj apie- 
linkėj, kur yra labai daug 
miestelių i^ juose randasi lie
tuvių, todėl čia reikės nema- 
(žai; pasidarbuoti. Juk tuose 
miesteliuose randasi1 nemažai 

J ir fąęistųrių elementų, kurie 
darbuojasi lietuvių tarpe.-

Piknike buvo parinkta aukų 
darbininkiškiems reikalams; 
surinkta . $13.50. Aukotojų 
vardai likosi neužrašyti ir to
dėl malonės atleisti, 
paskirtos sekamai. 
Workeriui” $10 ir 
tacijos reikalams.

Dabar vietos ir 
lietuviai rengiasi 

, nes ten 27 
įvyksta piknikas. 
Tai būtų, kad mūsų draugai 

Iras irg’i pradėjo "rūpintis” j iš Hudsono pribūtų, nes mums 
juodveidžių reikalais. Jiš be-į reikia užmegsti ryšius su hud- 
darbiams duoda truputį sriu-1 soniečiais.
bos ir tuomi mano juos ati-! Sekanti apskričio konferen- 
traukti nuo darbininkiško ju-!cija įvyks Utica, N. Y. Ma- 
dėjimb. Maisto gauna apie, nome, kad prie apskričio pri- 
300-400 juodveidžių. Įtrauksime ir Rochesterio kuo-

i ... j

„ . — j Bino Ohio dirbtuvė nuo 1
Prisiartinęs Į dienos liepos iki šiam laikui 

> uždaryta.

Bedarbis .Maldaują, kad ^oli- 
cistas Jį Nušautų

Kapitalistų spauda (dar vis 
drįsta skelbti, kad Amerikoj 
nėra taip bloga darbininkų pa
dėtis, kaip koimunistai sako. 
Bet faktai kalba ką kitą.

Liepos 16 d., kampas Mar
ket ir Pratt gatvių^ tūlas be
darbis juodveidis^ maldavo po- 
licistą, kad jį nušautų, nes se
nai jau badaująs, neturįs kur 
gyventi ir t. t. žinoma, poli- 
cistas nešovė.? {Tuomet tas be
darbis, nuėjęs toliau, šoko į 
upę ir bandė nusižudyti., Bet 
ir čia policijos tapo į išgelbėtas 
ir nugabentas į ligoninę.

Mjęsto darbo biuro inspek
torius skelbia, kad liepos mė
nesį bedarbių skaičius esąs su-j 
mažėjęs. Ėet gyvenime mato
me ką .kitą. Visur darbininkai 
atlėidinejami ir bedarbių skai
čius kur, kas didesnis, negu i 
kad pirmiau buvo. Kaip kurie 
darbdaviai stačiai tyčiojasi’ iš 
darbininkų. Pavyzdžiui, viena 

. bučernė paskelbė laikraščiuo
se, kad jai reikalingi du juod- 
veidžiai darbininkai ir kad 
mokestis $7.50 į savaitę. Ar 
tai nesityčiojimas jš darbinin
kų ? Argi gali dabar darbi
ninkas pragyventi už tokį at-Į 
lyginimą ?

Pradėjus j u o d v e i džiams Troy, 
daugiau žingeidautis darbinin
kišku judėjimu, miesto majo- 

irgi pradėjo

' SCHENECTADY; N; Y. KR(
Satyre

C. ANTANAS ŽALIS, Savininkas

LIETUVOS PREKIŲ*

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

(Trečios durys nuo Boardwalk)

LITHUANIAN 
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

Aukos 
“Daily 

likusi agi-

Kambariai švarūs, yra visi 
įtaisymai; šiltas ir šaltas 

vanduo kiekvidnam 
r ; kambary. , . -

; . A : ■ i > * /

apielinkių 
važiuoti į 

d. liepos 
Labai ge-

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS a
GRABORIUS-UNDERTAKER

Lietuviškas. Viešbutis 
į ; t į | ' » 1 J j

El Dorado Hotel

Ketvkitad., Liepos 24,

DETROIT, MICH 
i »> i i > i i t

A.L.D.L.D. 188 ir T.D.A. 72 kuopos 
rengia1 draugiškų išvažiavimai hfedė- 
lioj, 2*? liepoš, Riverview Parke. Pra
sidės 10 vai’, ryte. Bus skaitomą 
preiekėija 'temoj “Kova aštrėja;’’Vė-- 
liau diskusijos. Kviečiame visus at
silankyti. Važiuoti reikia West 
Warren karu,' 'nuvažiavus eiti • ant 
“lietuviško” kalnelio.

’ ' Rengėjai. •
(174-175)

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10 kuopos susirinkimas 

bus panedėlj, 28 liepos, Liaudies Na
me, 8th St. ir Fairmount Ave., 8-tą 
vai. vakare. Visi nariai ateikit lai
ku, yra svarbių reikalų aptarti. Pa- 
sistengkit ir mokesčius užsimokėti.

Org. A. G.
(174-175)

ROCHESTER, N?
T.D'.A. 62 :kuopos svarbus susirin

kimas bus pėtnyčioj, 25 liepos, Ge- 
demino svetainėj, 575 Joseph Ave., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai' atei
kit, yra svarbių reikalų. Bus išduo
tas raportas apie buvusį pikniką.;

Sekr. S. G.
' ___________ i___JJ 1

' PHILADELPHIA, PA.
A. ž. V. ’Draugijėlės susirinkintas 

bus nedalioji 27 liepos, Liaudies NTa- 
me, $th St. ir Fairmount Ave, Pra
džia 10-tą vai. ryte. Visi nariai' At
eikit, turime svarbių reikalų .apkal
bėti kas link išvažiavimo. Atsives- 
kit ir naujų narių.

Komisija,
(.174-175)

GREAT NECK, N. Y.
Svarbios Masinės Prakalbos 

Rengia T.D.A. 48 kp., Great Neck. 
Šios prakalbos yra rengiamos^ tam 

tikslui, kad išaiškinti dabartin5ęYpa- 
saulinę situaciją, del kurios gręsia 
naujas pasaulinis karas. Įvyks ne
dėlioję, 27 d. liepos (July) 1930, 
Straukaus Svetainėje, 139 Steamboat 
Road, Great Neck, N. Y. Bus du 
geri kalbėtojai, kurie pasakys mums | 
daug svarbių dalykų. Dalyvaudami 

“šiose prakalbose dasižinosite, kaip 
kapitalistai rengiasi prie ateinančio ' 
karo, kalbėdami apie taiką. Būkite i 
visi!

galima gauti kiekvienpje 
geresnėje lietuvių krautuvė- 
je. “Birutės” saldainių, deš
rų, lašinių, palengviėų, kum
pių, baravykų, tręjankų ir 
tt. •

Remkime Lietuviu*

TABOKIAUS i
RAPORT.

Čekų šarvuotas automobilis pila kulkas, pi™yn> pastojo kelią. Išvarė visus sto- > 
bet raudonarmiečiai Solomono kuopos ke- ^ies gyventojus į dykumas.
liasi po viena iš duobelių ir skubina į pa- Antano būrys apsistojo tuščiuose namuose, i buvo . 
gelba draugo“' Franco kuopai. Pamatę tą, Nakti stotls ir miestelis užsidegė iš abiejų dirbtuvėje dirba tik .pusė dar-j į“ 
kazokai atidarė savo geležinį lanka, kaipi^ala- Per gatves, nušviestas gaisro, bėgio- bininkų, o kita pusė paleista.

sparnu pradėjo apsupdinėti. Kazokai už- mi,. kaip kokie laukiniai žvėrys, lakite ;bū-l dienąį girias j da^biiiinkijį^ku- 
-JŽke kaip vėjas, po penkis kazokus aut ^ais juocli^ kazokų šešėliai, j<aip kokios1 bai

degino Solomonui dešinį petį, išleidęs šau- į Antanu priešakyj gynėsi
’ tuvą iš rankų susVyravo: ~ ~ ...............

—.Nemušk žydą. Imk. jį gyvą,—rėkė ka
zokas. Prieš pat Solomono veidą atsirado 
arklio snukis. Antras smūgis į galvą. Vis
kas pradėjo akyse suktis, plaukti ir neteko 
sąmonės...

. Po baisios kovos raudonarmiečiai ir ven
grai pasitraukė prie stoties, bet viso jų liko 
tiktai 22 kovotojai, 20 vengrų iš Franco 
kuopos ir du iš Solomono kuopos.

kokio žvėries gerklę, ir stivo kairiuojuklc raudonarmiečiai. Pasiutusiai rekauda- Kąipenteįių -ofisas .kiekvieną 
sparnu pradėjo apsupdinėti. Kazokai už-

kiekvieno raudonarmiečio. Kaip ugnis ap-i cerkves, clesėtkas raudonai1-
< • « ■ -• . a a * e i t i i r t t /\ •vi 4- <-» v-\ "W i/»n n Irf Ti ▼ -v-x z-x t Viki O

be galo, be skaičiaus kazokų masės. Pir
mas parpuolė Antanas su baisiai perkirstu 
išilgai veidu. Kazokas kirto vėl kardu ir 
nunešė viršutinę lūpą. Dar gyvam,. dar 
kojomis betampančiam Antanui kazokas 
kardu išlupo auksinius jo dantis.

Jūsų Tabokius 1 
bę savo prieteliam 
koms pranešti, ks 
tai aklai vištai g 
netikėtai pasitaikė 
L* A. ponų seime 
viskas Tabokini p 
žiokite ir klausyk 
site, ko negirdėjot 

Jūsų Tabokius, i 
tų bei nelaimių ve j 
Jievos dukterų be$ 
pats neprisimena, 1 

*■ rė slaunioj čikago 
. maklinėdamas tai 
tai siauromis, tiesio 
vomis gatvėmis, ati 
trisdešimts pirmosi 
sted gatvių kamp< 
prie liktarnos stulp 
vojo tabokos ir <kla] 
koknatą: ką veikti 
dėti ?

Taip jam bestov 
prie jo koks tai ai 
su pabiznotais po 
liais ir savo kojuke 
kelinaites susikišęs, 
kartus apie Tabokii, 
šiai dribtelėjo:

“Ekskiūz my, mi 
jū litkūnijas?”

“Ne litkūnijas, 
lietuvis, asilo galva 
Tabokius.

“Tai libai malon 
susipažinti.* Sveikuli 
štai gerbiamas poną 
prašau,’ atsiprašau ii 
šau, ar nepazvelytur 
pasiteirauti, kokių 
esate ?”

“Paž valgų ? Ogi 
eidamas skersai gat 
į kairią ir į dešinę, 
asilo galva, automol 

! padarytų iš manęs
• °Tai reiškia, kad 

^te bepartyvis.”
“Taip. Viengungi 

r* pasitaiko gauti pilni 
prieteliuk.”

“O ar, ponas, neno 
ti lengva ir gerai a 
darbą?”

“Pataikei, priete! 
kokį, prieteliukas, di 
duosite ir koks zoplo 

“Darbas visai leng 
ko, o nieko ponas r 
tik sėdėsite tarp kiti 
ponių, linguosite galv 
kiti ponai dvi rankas 
štyn, kelkite ir jūs. 
mas—penkinė už die 

“Suprantu, priete 
prantu... Kada aš 
rankas augštyn, pr 
mano kišenius iškrau: 
ne?”

“O ne, ponai, ne. 
Čia eina Susivienijim 
mums striuka su del 

^prisieina samdyti. S 
čių bomų mes gali: 
tiek ir tiek ir labai p 
visas ‘triubelis’ su jau 
jie nesupranta nei ž< 
tuviškai; o lietuviši 
nesirandant, prisieini 
po visą Čikagą ir vis 
mių.”

“Tai ką? Ar tu, ; 
va, mane už bomą k 

“Ale ne, ponai, n 
man dieve padėk.”

Tai pasakęs, stvėrė 
bokių už skverno, įs 
salę, privedė prie pi 
ir įkirto:

“Pusę Čikagos ii 
kol suradau bent vii 
keiktą delegatą. Du 
Šimkę ir imkite del 
aš lėksiu kito jieškot 

Atsiteisė su tuom 
tas išlėkė kito delega 
ti, o ponas pirmininki 
kė:

“Ponai ir ponios! 
garbę jums pranešti, 
buvo dar vienas < 
kas turintis cięlegat 
jai iš numirusių prū 
kuopos, augštai gerbi 
nas Tabokius, kytras 
geras tėvynainis.”

Visi ponai ir ponios 
ploti ir šaukti: Vai 
kius! Lai gyvuoja 

fašistas pirminink

UbalEumupja ir laidoja Dutnirpilut ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa- 
tfumavirpo' ir už žemą kęiną, nuliūdimo 
valandoje Saukit^* pa» mane. Pas 
galite gauti lotu* ant visokių kapinių kuo- 
geriaualoae vietele ir už žemą kalną.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Įžanga dykai! 
Kviečia Rengėjai.

(174-175) i

CLEVELAND, OHIO j

A.L.D.L.D. 22 ir 190 kuopos ren
gia naktinį pikniką subatoj, 26 lie
pos, By-Hick darže. Prasidės 6-tą : 
vai. vakare. Grieš Tamošiūno or- Į 
kestra. Bus įvairių pamarginimų ir i 
žaislų. Tat kviečiame visus atsilan- ( 
kyti. Saulėtose ir lietingose dieno- j 
se buvo piknikų ir beveik visiems j 
nusibodo prakaituoti, bet naktinis 
piknikas dar pirmas. Tat neprakai- 
tuokit stubose, bet važiuokit pasi- 
jįnksminti vėsiame ore.
i . , Rengėjai.

I (172-174)

Amsterdamę lietuviai darbi- 
Chemikalu ninkai labai išnaudojami lie- 

- Jtuviškos buržuazijos ir fašistų.. 
Bet jau ir čia atsiranda žmo
nių, kurie negali toliau kęsti 
tokio išnaudojimo. Todėl.vie
tos apskritis turėtų .pasinaudo
ti dabartine proga ir ten pa
sidarbuoti, kad sustiprinus vie
tos kuopą. Ypatingai šiame 
mieste reikia daugiausiai pa
sidarbuoti, nes čia .lietuvių 
randasi daug ir jie visi, fašistų 
ir klerikalų globoj. '

A.L.D.L.D. 14 Apskri. pirm.
• D. Yonush.

riė i Aiekur {negauna (daijbo. 
Sparrows Point dirbtuvėse at
leidžia darbininkus. Kur pir
miau daikte, dirbo po keturis 
darbininkus, dabar jau po vie
ną atleidžia. Bet pasilikę trys 
darbininkai turi atlikti-tą patį 
darbą, kurį pirmiau: padaryda
vo keturi. Darbininkai ne orį 
ganizuoti, tai ir negali pasi
priešinti. Yra daug tokių dar
bininkų, kurie bosams ląbai 
pataikauja, kad jų iš darbo 
nepavarytų.

/

Krašte miesto randasi stik
lų dirbtuvė, kuri jau senai už
daryta ir nežinia, kada pra
dės dirbti. Jeigu kitose dirb
tuvėse ir šiek tiek dirba, bet 
bedarbiui nėra vilties darbą 
gauti.

Siaučiant tokiai bedarbei, 
dirbančiųjų darbininkų padė
tis irgi be/ galo sunki. Jeigu

LIETUVIS GRABORIUS i

Prie miesto traukdamiesi vienu laiku 
prisiartino visi trys raudonarmiečių būriai. 
Iš rytų — Petruchino ir Franco; iš vakarų 
—Dimitrio Kiselevo; upės Irtišo kraštais— 
būrys Antano Nosovo. Bet nebuvo nei An
tano Nosovo, nei Solomono Lobovskio. Pir
masis k'rit kovoj. Antras kur?

Gražioje svetainėje dabar buvo guberni
jos Pildkomas,—seniau čia buvo palocius 
general-gubernatoriaus, — dabar virė žmo
nių sujudimas. Kartūs tabako dūmai su
kosi palubėmis, kaip bangos jūroj. Prie i tik kuomi nors bosui nepati- 
sienų betvarkiai sustatyta šautuvai. Krū-1 l<ai arba nepataikei žodį paga
vomis guli kulkasvaidžių juostos su patro- kyti, tuojaus pasako: eik Jau
nais, tarpe tų krūvų mažais atrodo 
dviejų ratukų kulkasvaidžiai.

Draugai Kiselev ir Petruchin daro pra
nešimus. .

tėvo:
(Tąsa bus)

prie tilto per upę, apsidrūtino ir 
sulaikyti priešą, kad ir kažin 
Išlošti laiko ir leisti mieste ap- 
Kiekvieną valandą iš miesto te-

Vakarinėje pusėje miesto raudonarmie
čių būrys, po vadovyste* draugo' Dimitrio 
Kiselevo, energingai kovojo. Penkias die
nas ir naktis mušėsi ant kiekvieno žings
nio, traukdamiesi nuo stoties iki stoties, vi
sad veidas veidan su priešu. Ant paskuti
nės stoties, 
nusprendė 
kas būtų, 
sidrūtin t i! 
legramos:

—Vardan revoliucijos... laikykitės... 
Siunčiame pagelbą!...—Dimitris nervingai 
gniaužė rankoje telegramos popierą, kram
tydamas pilkas apdulkėjusias lūpas.

—Hm... pagelba, iš kur ją gausi? Pe- 
truchinas, Solomonas ir Francas rytuose. 
Anton Nosov laikosi prieš kazokus, puo
lančius iš pietų pusės. Ne, pagelbos lauk
ti nėra>iš kur,—kalbėjo jis. !

Naktį, kada priešas, būdamas tikras sa
vo pergalėje, nustojo persekioti raudonuo
sius, Kiselevas surinko pavargusius kovo7 
tojus ir kalbėjo:

-^-dbraugai, pagelbą mums žada, bet ge
riau arit jos nesitikėti, nėra iš kur ją gau-

| ti. z Mums patiems laikytis reikia! 
‘ v—Atsilaikysime, drauge Kiselev! — atsi-
' liepė kovotojai. \

Su vakariniu raudonarmiečių būriu buvo 
draugė Vera Gnivenko. Per jos petį krep- 

i šio juosta, krepšyj: apraišalai, vata, iodi- 
r nas ir tt. Kartu su broliu, žingsnis žings

niu,'keliavo per penkias dienas ir naktis. 
Visad po aštria priešo ugnimi, daro perri
šimus žaizdų atsargiai ir maloniai. Kiekvie
nas raudonarmietis jai—kaip tikras brolis. 
Ji nepažįsta nei nuovargio^ nei baimės, nei 
alkio.

—Drauge Vera, jūs pasilsėkite nors kiek,
•taria Dimitris.
—Nėra kada,—atsako ji, nei nepažvel- kojų iki galvos, 

gus, tik galvą supurčius. Kol Dimitris
Du būriai čekoslavų apsupdinėja Dimi- jam vakarienę. Pabudo ir sūnelis Miša 

trio būrį. Dimitris sudavė šautuvo kam- tuojaus puolė iš lovos prie tėvo: 
bliu į žemę: (Tąsa bus) t

NARRAGANSET, R. L— 
Pereitomis dienomis čionai 
siautė smarkus gaisras, ku
ris pridarė nemažai nuosto
lių. Visiškai 
Surf viešbutį,
pridaryta apie už $50,000.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BOSTONO IR APIELINKĖS 
ŽINIOS

SO. BOSTON, MASS.
Didelį pikniką rengia Dukterų ir 

Sūnų pašelpinė draugija, įvyks ne
dėlioję, 27 d. liepos (July), 1930,

| Danvers, Mass. Busas išvažiuos 11 
I vai. ryte, nuo Lietuvių svetainės,

Kiečiau suspaudė šautuvus .rau- p“^’ Mat,Jie gyvena kompa-Į Visi, kurie važiuosit ant buso, bukite 
- • —• • • 1 ’ •• — Unijos stųbose, viską turi pirkti

iš kompanijos krautuvių, todėl 
kompanija Jš jų algos uždar
bį atsiskaito, o jiems tik pa- 
izymį, kąū Jar tiek ir tiek sko
lingi jiąsiliėka. Daugelis šios 
kompanijos darbininkų, būda- 
;mį kompanijai skolingi, slaptą 
pąbegą; kitur gyventi. Mat, 
jięJpĄtfato, kad juo ilgiau čia 
gyyėns, tuo daugiau skolų pa; 
sidarys.

General Electric Co. dirba 
silpuąį ir suaugusių darbinin
kų nepriima, jeigu priima, tai 
jaunus Vaikinus ir merginas, 
kurie turi', po 17-18 metų am
žiaus. • Senesniems darbinin
kams liepia ateiti kada nors 
apie kalėdas, nes gal tuomet 
darbo būsią.

Ant Bjjsh St. dirbtuvėj iš- 
dirbinėja; y'ispkiiis pistonus. 
Darbąs surikus iį* pavojingas. 
Dirba jaunuoliai. Motta ma
žai ir dąrbo diena ilga? Ten 
jaunuoliai! apsvaigę \ ameriko
nišku ’ patriotizmu ir todėl jie 
apie organizavimosi į uniją 
nei nepagalvoja, laike pietų

anį kan, nes šimtai į tavo vietą už 
durų stovi.

UV11VJC, 4.1 vi. nepūs \uuiy/, uuv, 
Sparrows Point darbininkai I Paul Lebel Grove, 390 Andover St., 

Piktumas netilnsta krūtinėse del kad ir dirba, bet veik visuo- Da"vers; Mass- BuSas išvažiuos u ------ i nvtnpcia raminus vici f ... .... . i vai. ryte, nuo Lietuviu svetaines, 
kritusių draugų, gailestis ritasi per veidus f kompanija1 pasilieka sko- 'kampas e ir silver sts.,So. Boston, 
ir akis. ' 
donarmiečiai. Pirmininkas gubernijos So
vieto, draugas Andrejič, su vargu atsisto
jo: ■--------------------- . ■ ; - t ■ ! TU ‘ ’

—Draugai! — sunkiai atsikosėjo, balsas 
drebėjo,—draugai, atiduokime pkgarbą: kri
tusioms draugams! t >■ J f . < į. . ' pJTJ >l'į;. i 

Stovėdami kepures nušiemę,Vis;giedojol ■J i < ■ ■ (
“Daug žuvo mūs brolių už laisvę kovoj
Su priešu teisybės piktuoju,, ■ '. ■, 
Del meilės ir labo žmonijos visos,—■ 
Jie ėjo keliu kruvinuoju.”

i visi, Kurie važiuosit an
I laiku, vietos užteks visiems. Kvie- 
. čiam skaitlingai visus dalyvauti mū
sų piknike. Čia linksmai laiką pra
leisime, bus šokiai gražioje svetainėje, 
muzikantai iš Vilniaus. Kad ir lie
tus lys, vistiek piknikas jvyks.į * » . , 

Pikniko Komisiją. > .
—,------------ ,---------J-S ' K-'j

NORINTIEJI GE
RIAUSIO PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PAS:

Į virš višų balsų, liūdesio ir ašarų plau
kė balsas Veros Gnivenko, sužieduotinės 
drg. Solomono Lobovskio. ’

Dimitris pargrįžo namo vėlai. Natalija 
Fedorovna dar nemiegojo; ji žinojo, kad 
būrys sugrįžo, ir laukė vyro kiekvieną mi
nutę pareinant, ir puolė prie jo:

—Dimitri!
■Kiselevas tvirtai apsikabino žmoną, vie

nok tuojaus su šypsą atsitraukė, tardamas:
^Paląuk, Nataša, leisk nusiprausti, o „tai 

matai—visas esu žeiųėtas ir dulkėtas nuo

Kol bimitris prausėsi, Natalija paruošė
ir liuosą laiką praleidžia bolę 

bemėtydami,, ( v
t ; Lietuviškas Skaptukas.

• t » r j t
Lietuviškas Skaptukas.

FREEHOLD, N. J;J <
Lietuvių ūkėsų Kliub,asJ ren

gia šaunų .pikniką nedalioj, 3 
rugpjūčio (August), 1930, ant' 
Jaskos Farmos, Engiishtowji 
Road. ;

šiame piknike bus lęnkty- 
nes, už kurias skiriama 4 do
vanos. Geri muzikantai grieš, 
įvairius šokius, daugiausia lie
tuviškus. Bus skanių valgiu 
.ir gėrimų. Vieta labai graži 
ir parankus privažiavimas ce
mentiniu keliu iki pat vietai, 
tik trys ketvirtdaliaį mailos 
nuo Freehold miestelio.

• Šiame piknike bus priima
ma, nauji nariai į kliubą. Pri
sirašyti gali nuo 17 iki 40 me- 
■tų.
‘ Kviečiarpe visus tvietos ir 
apielinkės lietusius atsilankyti 
ir pasilinksminti. Jeigu tą 
dieną lytų, tai piknikas įvyks 
sekantį nedėldienį, 10 rugpjū
čio .(August).

» Kviečia Rengėjai.

14

sunaikino
Nuostoliuc

Lietuvė Fotografistė
t . * 4

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj u 
Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedeliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 

t 162 Broadway
Rezidencija: 13 W. 3rd Street 

SO. BOSTON, MASS.
' TeL: So. Boston 0304-W

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

NAUJA ĮDOMU BROŠIŪRA

AR STEBUKLAI PAGYDO?
PARAŠĖ R. MIZARA

Išleido Dienraštis “Laisvė”

‘ knygelė nedidelė, bet kupina faktų, čia smulkme
niškai aprašyta Maldeno stebuklas, jo istorija ir vi-- 
šoki incidentai; Čia telpa platus aprašymas apie pa- 

■saulinius;*sŪfeūkįus: Liurdą, Aušros Vartus, -Sąntosi 
“paną Mariją,” įetcx Be to, surašyta visa eilė įvai- 

? pu, net švenčiausių relikvijų, kuriomis “žmonės gy
dimą,” stebuklai atlikinėjama. ,
: ^Knygelėj “Ar Stebuklai Pagydo?” taip'jau surink
ta visa eilė faktų, kaip Sovietų vyriausybė prikėlė .iš 
gfabų šventuosius ir stebuklinguosius, kurių lavonai 
“niekad nekirmijo ir nepuvo.” žodžįu . tariant, ši 
knygelė tai neįkainuojamas kiekvienam darbininkui 
įrankis: kovai prieš tamsą.

'‘P t’ .! , • ••_

64 Puslapių, Kaina 15 centų

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

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

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



Io Hotel
I S, S.n minkąs

Carolina Ave.
'ity, N. J. 
nuu Boardwalk)

iWUs, vra visi 
tas ir šaltas 
iekvieiiani

)S PREKIŲ’
iti kiekvienoje 
etuviu krnutuvė- 
” saldainių, deš- 
jalengvicų, kum- 
kų, trejankų ir

p Lietuviu*

[.-LV/.-LV
company

Sixth Street
TON, MASS.

Poplar 7545

UNDERTAKER

1

aikę brošiūrą

, duosime po 
ymais prisius 
aštų. Būkite 
sakymais.

olografistė
Hdinu ir Maliavoju 
aivom Paveikslus
kiekvieną dieną ir 
9:30 iki 5 po pietų.

'A VALINČIUS 
'eitzencorn Bldg. 
ic Square 
-BARRE, PA.

numiru»tu» ant 
ji geriausio pa- 
miūą. nuliūdimo 

mane. P»» t*V>n« 
tokių kapinių kuo 
l žemų kainų.

l/ernon Street 
1LPHIA, PA.

Du?

';ia srnulkme- 
istorij^ ir vi
lnas apie pa
artus, Santos 
riša eilė įvai- 
“žmonės gy-

p jau surink
to prikėlė iš 
kurių lavonai 
iu tariant, ši 
o darbininkui

centu*

Si

UKK»
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KROKODILIUS
Satyros ir Humoro Meisteris

TAB0K1AUS EKSTRA 
RAPORTAS!

Jūsų Tabokius turi už gar
bę savo p r tėteliams ir prietel- 
koms pranešti, kad jam, nei 
tai aklai vištai grūdas rasti, 
netikėtai pasitaikė atsidurti S. 
Lj- A. ponų seime. Kaip tas 
viskas Tabokiui pavyko, išsi
žiokite ir klausykite, o išgir
site, ko negirdėjote.

Jūsų Tabokius, savo klapa- 
tų bei nelaimių vejamas ir nuo 
Jievos dukterų bėgdamas, nei 
pats neprisimena, kaip atsidū
rė slaunioj Čikagoj. Jis, be-- 
maklinėdamas tai plačiomis, 
tai siauromis, tiesiomis ir krei
vomis gatvėmis, atmaklino ant 
trisdešimts pirmosios ir Hal- 
sted gatvių kampo, atsirėmė 
prie liktarnos stulpo, užsižaži- 
vojo tabokos ir klapatina savo 
koknatą: ką veikti ir ką pra
dėti ?

Taip jam ’bestovint, priėjo 
prie jo koks tai akėtpiemenis 
su pabiznotais po nosia ūse
liais ir savo kojukes į baltas 
kelinaites susikišęs, apėjęs tris 
kartus apie Tabokių, ir nedrą
siai dribtelėjo:

“Ekskiūz my, mister. Ar 
jū litkūnijas?”

“Ne litkūnijas, bet tikras 
lietuvis, asilo galva!” atkirto 
Tabokius.

“Tai labai malonu su ponu 
susipažinti. Sveiku liukas, aug- 
štai gerbiamas ponai! Vai... 
prašau, atsiprašau ir persipra
šau, ar nepazvelytumei, ponas, 
pasiteirauti, kokių pažvalgų 
esate ?”

“Pažvalgų? Ogi tokių, kad 
eidamas skersai gatvę žvelgiu 
į kairią ir į dešinę, kad koks, 
asilo galva, automobilistas ne
padarytų iš manęs bliozę.”

“Tai reiškia, kad ponas esa- 
He bepartyvis.”

“Taip. Viengungis, kol ne
pasitaiko gauti pilnas burdas, 
prieteliuk.”

“O ar, ponas, nenorėtai gau
ti lengvą ir gerai apmokamą 
darbą ?”

“Pataikei, prieteliau. O 
kokį, prieteliukas, darbą man 
duosite ir koks zoplotas bus?” 

“Darbas visai lengvas. Nie
ko, o nieko ponas neveiksite, 
tik sėdėsite tarp kitų ponų ir 
ponių, linguosite galvą ir, kaip 
kiti ponai dvi rankas kels aug- 
štyn, kelkite ir jūs. Atlygini
mas—penkinė už dieną.”

“Suprantu, prieteliuk, su
prantu... Kada aš iškelsiu 
rankas augštyn, prieteliukas 
mano kišenius iškraustysite, ar 
ne?”

“O ne, ponai, ne. Tsssss! 
čia eina Susivienijimo seimas, 
mums striuka su delegatais ir 
prisieina samdyti. Svetimtau
čių bomų mes galime gauti 
tiek ir tiek ir labai pigiai. Bet 
visas ‘triubelis’ su jais tas, kad 
jie nesupranta nei žodžio lie
tuviškai ; o lietuviškų bomų 
nesirandant, prisieina lakstyti 
po visą Čikagą ir vis be pasek
mių.”

“Tai ką? Ar tu, asilo gal
va, mane už bomą laikai?” 

“Ale ne, ponai, ne. Taip 
man dieve padėk.”

Tai pasakęs, stvėrė jūsų Ta
bokių už skverno, įsitempė į 
salę, privedė prie pirmininko 
ir įkirto:

“Pusę Čikagos 
kol suradau bent 
keiktą delegatą, 
šimkę ir imkite 
aš lėksiu kito jieškotk” 

Atsiteisė su tuom prieteliu, 
tas išlėkė kito delegato jteškė- 
ti, o ponas pirmininkas pareiš
kė:

“Ponai ir ponios! Turiu už 
garbę jums pranešti, kad pri
buvo dar vienas dvi ran
kas turintis delegatas, nau
jai iš numirusių prisikėlusios 
kuopos, augštai gerbiamas po
nas Tabokius, kytras vyras ir 
geras tėvynainis.”

Visi ponai ir ponios pradėjo 
ploti ir šaukti: Valio Tabo- 
iius! Lai gyvuoja seimas! 
Gi fašistas pirmininkas priki-

ša, jonvaikis bei šmugelnin- 
kas Amerikoj, vadinasi po
nas!

t “Ar jūs, prieteliai ir prie- 
telkos, pykšite, ar ne, bet tei
sybė pas Tabokių stovi pir
moj vietoj. Ant teisybės jū
sų Tabokius nemainytų nei nu
trinta sėdyne 
kurios ponios, 
priedu.

“Pasakykite

Darbiečiai Susitarė su 
Anglijos Liberalais1'

semitų. Angelescu jam iš
rodė “perkairiu”.

ant jūsų 
kad ir su

bent 
geru

baigėsi 
už ir 

padėk” 
ar ne ?

išlaksčiau, 
vieną, pra- 

Duokite de- 
delegatą, o

asilo 
randasi 

Ne, ir.

kur va-

man jūs, 
galvos, ar bent vienas 
čionai doras žmogus? 
dar kartą ne!

“Sustokite, Jurgiai, 
žiuojate!”

“Išmest jį! Bolševikas!” su
ūžė visi erkės-ponai.

“Nevermai!” šaukė Tabo
kius. “Jūs mane neišmesite, 
nes pasamdytas ir turiu teisę 
pabaigti savo spyčių. Jei ku
ris lysite artyn, gausite plak
tuku į tarpuragę!”

čia jūsų Tabokius pasijuto, 
kad jau 
žeriasi į

šo lūpas prie Tabokiaus au
sies ir švakštelėjo: “Ponui,

I kaipo tokiai garsiai ypatai, jei 
l stikysi už mūs seimą—dvide
šimts dolerių ir penkdešimkė 
už gerą,- ūpą pakeliantį spy
čių—taip dieve man padėk.”

Priešpietinė sesija 
lydima karštų ginčų, 
prieš “taip dieve man 
—dėti į konstituciją,
Pietų laike, ponas pirmininkas 
nusivedė jūsų Tabokių pavai
šinti, užpylė jam už lūpos po
rą lempučių sykį varytos ir 
patvarkė: “Kaip tik atsida
rys popietinis turgus, ponas 
turėsite pasakyti karštą spyčių 
už ‘tąįp dieve man padėk.’ ”

Jūsų Tabokius, suprantama, barstytą 
ne vakar gimęs ir ne šiandien miklina 
neštas po krikštu, išsikolekta- g 
vo prižadėtą zoplotą iškalno, 
atėjo į salę ir sėdi, kaip ožys 
rūtų darželyj. Kaip tik. jūsų 
Tabokius tapo perstatytas kal
bėti ir pavadintas; “ponu,” jis. 
užlipo ant pagrindų, užsižąži- 
vojo tabokos, pasismaukė ke
lines augštyn, sudavė smilium 
pirštu sau per nosį ir pradėjo:

“Nei augštai, nei žemai ger
biami priėtėliai ir prietelkos! 
Jūsų Tabokius, nors ir įšokęs,

aiva.

sėdi ant šaligatvio ir 
savo tabakierką iš- 
taboką, o policistas 
savo kočėlą ties jo

Jūsų Tabokius.

Meksikoj Prastai
MEXICO CITY.— šalies 

prezidentas Rubio dalyvavo 
Meksikos atstovų butų kon-

kaip ožys į rūtų darželį, bet feiencijoj. 1 lisipažino, kad
erkės,' kurią jūs vadinate ‘po
nas,’ visai nereikalauja! Ta
bokinį negali būti ponu, nes 
jisai nėra- nieką apskutęs ir 
nįeko neužmušė!

“Ponai šiandien taip pigūs, 
kad kiekvienas arkliavagis 
Lietuvoj ir kiekvienas akiple-

šalies ekonominė padėtis 
yta labai prasta ir ji reikia 
taisyti. Bus šaukiama daž
niau panašios konferencijos 
ir per jas bus eita prie išri
šimo šalies industrializaci
jos klausimo.

VISADA
Kai isbandėt perdėjimus

užsirūkykit Lucky
Būk blaivus—būk blaivus visiems daly
kams, net ir rūkydamas. Venk tos ateities 
šmėklos*, išvengdamas perdėjimų, jei 
nori išlaikyti tą moderniška*; visada 
jauną figūrą. "Jų, vietoj — užsirūkyk 
Lucky”.

Lucky. Strike, puikiausi 
cigaretai, kokius jus ka
da rukėt, pagaminti iš 
puikiausių tabakų Derli
aus— “JIE SPRAGIN
TI”. Lucky Strike turi 
extra, slaptą šildimo pro- 

, cesą. Visi žino kad žiluma 
valo ir taip sako 20,679 

I

daktarų kad Luckies ma- „ # .
Ziau erzina jūsų gerklę.

Ų5 TOASTED

LONDONAS - MacDo- į Draugijų Adresai, Kurios
Baldas su Lloyd George vėl 
padare santaiką, kuria pa
siremdami jie mano palai
kyti darbiečių valdžią. Llo
yd George , sutikęs padėti, 
darbiečiam “išdirbti bedar- vice^piormi8nin^a^-K._ $.tasinskas, 
bes išrišimo planą.”

i Turi “Laisvę” už Organą
Į APLA CENTRO KOMITETO 

ANTRAŠAI
Pirmininkas—F. RODGERS,

312 Oregon St., Pittsburgh, Pa.,

E. 6th St., W.
N. Morrison Avė.,

Andrui St., Akron,

BpX 655, New Kensington, Pa.
I Sekretorius—J. MILIAUSKAS, 

G26 Woodward Avė., McKees Rocks, Pa.
i Iždininkas—K. URMONAS,

Globėjai:
G.

A.

J.

37 Norwich Ave., West View, Pa.

URBONAS..
434 Library St., Braddock, Pa.
ŽVIRBLIši
3012 Bremen Ave., Brentwood, Pa. 

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

----- ----------------

37— P. Aiman, Box 668, Castle Shannon, 
Pa. '

38— F.. Šiaučiulis, 304 
Frankfort, III.

39— J. Willunaat. 417
Collinsville, Ill.

40— Ig. Kirtikliu; 1888
' ' Ohio. j
41— J. Guzevičienė, Box 400, Benld, III.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— K. Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw, 

Mich.
44— L. Lasky, Box 413, Zeigler, Ill.
45— M. Savukaitienč, P. O'. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46— J. Petrauskas, Box 118, Blanford, Ind.
47— J. Vaitkiąvičius, 

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius,

Brooklyn, N. Y.
50— M. Urnioniūtė, 37 

View, Pa.
52— kuklieiius, 3414
51— J, Stanislovaitis,

WilRes-Barrc, Pa.
Chicago, Hl-

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

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

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

5768

P. O.
46 Ten

Norvich

S.

Addison

Box
Eyck

Ave.,

Auburn 
307 Plymouth

Avė.,

246,
St.,

West

Ave., 
Ave.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai:

Pirmininkas K. Maziliauskas,
593 Avė. A.

Vice Pirmininkas A. B o čia,
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,
848 Avė. C.

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St

UZ-

Turkijoj Siaučia
Nepaprasta Epidemija

INSTABUL, Turkija.
Nepaprasta epidemija
puolė Menemen ir Fochteyn 
sritis. Žmonės, suserga ka
žin kokia karštine, bet gy
dytojai negali suprasti iš 
kur ir kaip ji atsirado. 
Apie 15,000 gyventojų yra 
apimta tos baisios ligos.

Balionas Dolerių už

WASHINGTON.— Jungt. 
Valstijos šiuo tąrpu užaugi
na 'įvairių naminių paukš
čių. už bilioną dolerių į me
tus. Pasirodo, kad ši šalis 
turi vienų trečdalį viso pa
saulio naminių paukščių. 
Apie 442,000,000 vištų, ran
dasi. a ::

BUKAREŠTAS. — Šovi- 
kas, kuris andai paleido šū
vį į vidaus reikalų .ministe- 
rį Angelescu, yra makfėdo- 
nietis Jurgis Beza.įgP&tiį?- 
ta, kad jis yra vadas anti

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR.
antrašai

2— J. Saulis, 3225 Stafford St., Pittsburgh. 
1’a., (Corliss Sth.)

3— P. Sadulicnė, 10,8. Cress St., Carnegie,
Ęa. ; , A'

4— J. Pacauskas, 530 W. 
Shenandoah, Pa.V

5.—V. ’ Labutis, 121 E. 
McAdoo, Pa.

6—,M. E. Custeriene, 926 
j Cleveland,, Ohio.-

7—.I. 1). ■' Sliekas, ' 3121 ' 
Brentwood, Pa. ;
W. Stacinskas, 2310 Sarah’ St., 
Pittsburgh,, Pa.
K. Stašinskas, P. 
Kensington, Par

J. 
r 

8—W.

Arlington

Monroe

Wheelock

Elroy

st.,
st.,
Rd.,

Ave.!
S. S.

9—K. Stašinskas, P. O. BoX 655, Now 
Kensington, Pa. ,

10—,J. Albaūskis,' .1'100 Union Ave., Chicago
Box 441, Courtney,

Maplewood

D.' No. 42,

Library

Heights, III.JlClKIlCOi III, s
11—J. Barškietis, P. O.

489

. F.

434

Pa.
12— J. Kindcris, 

Ambridge, Pa.
13— Wm. Orban', R.

Landing, Pa.
14— Geo. Urbonas,

Braddock, Pa.
15— P. Kavaliauskas, . 300 Todd St., 

Aliquippa, Pa. ,
17—K. .Levine, 242 Penn Ave., 

Tui’tfe Creek, Pa.
19— J. rį-eikša. Box 20L Minden, W. Va,
20- —A. Botyrius, ■ Box 237, Burgettstown, Pa.
22—P. Cibulskis, 7042 Link Court, Maspeth, 

N. Y.
.24—P. Sodeikis, 1324 Powersdale 

Youngstown, Ohio.
25— A. Dėlipikaiciūtc, 

Buffaid; JN. Y.
26— A. Danintauskas. 21

GjrardvlIlŪį Pa.
27— Motiejus IBiitutis, . 

Ill.
30—J. Leonaitis, 1(17

Benton, Ill.
32— K. • Bakanauskas, 

EirftLon, Pa.
33— A.vl B. Sha(kus, 

Grand Rapids, Mich.
34— —J. Audiejaitis, Box Ilk, Royalton, Ill.
3d—K. Bagdonas, 1L4 N. Vine Sto 

Shamokin; Pa. T
36—Ch. Vaičiūnas) 929 So. Hobson 

Harrisburg,■■ Ill.—---- f---------

CAMPIONE"!

“Ateinanti įvykiai 
metą savo 

šmėklas prišakin

Ave.,

Ricca

St.,

Avė.,
41 Eckert St..

24 E. Mahanoy Ave.,

Box 24,- Wilsonville,
N. Duquoin St.,

677 Bushkill St.'.

1256 Scribner Ave.,

toasted”
Jfosjū Cfofkfes Apgauna—Pries knifeįimus-^prieškosulĮ.

♦"NUosaiktittias diete, man rodos, yra: pirmas if didelis reikalavimas bet kuri.».m gydyme kurį galėtumėt pavadint galutinai patenkinančiu/' sako 

Dr. Beverley Robirtsbn, New YorkMedikai Ziiirrtitlei. Mes tietvirtinom, Luck>' Strike cigarętų. rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar 
stiinažihs kūhą( Mes skelbiant, jog katUifU saU'pėt'id^U'g gdruiiių išbandėt, "jų vietoj—užsirūkykit Lucky”. Tuo jOs-išveiigsit perdėjimų daly* 

kuOs’j kUrie padidina svorį ir/išverigHuHii pėrdSjimųį iŠšIlaikyšit modernišką, gražią figūrą.

UŽSUK—rtutky Strike šokių Orčhfestrą kas ketvirtadiertį ir šeštadienį vakarais,. N.B.C.-tinklą.

© 1930, The Ametkan„Tobacco Co.. Mtrs

VIENYBĖS DRAUGYSTĖ 
BROCKTON, MASS.

Valdybos Adresai:
M. Meškinis, 9 Burton St.
pagelb. W. Gelusevičius,

Pirm.
Pirm.

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

tell Ave.
Piniginis rašt. K. Venslauskas, 12 

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

St.
Kasierius D. Pagojus, 75 Intervale 

St.
Kasos globėjai: A. Amšejus, 129 

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

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

panedėlį kiekvieno mėnesio.

51

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

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

Clark PI.
Trot. Rašt. B. Barkauskisj >255 

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

galls Ave., Linden, N. J. , ;
Iždininkas V. Paulauskąs.

Clark PI,
Iždo Globėjai: D. Kalnetieh5,«

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

Organo Rašt. J. Kentrus, 201 1E. 
Westfield Ave., Rosęlle Park, N. J.

Maršalka J. Kiceina, 259 £road- 
way.

Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio dntrą ketvergę, po No. 269- 
271 Second St.

228

144
300

Exten., į ŠV. ROKO DRAUGIJA.
MONTELLO, MASS. I

Valdyba: Į vivc-F.
Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendale i Ave.* 

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

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

Ave.
Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton 

St.
Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162;

Melrose St.
S. Mačjulaitis, 57 Arthur St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

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

kiekvieno mėnesio.

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

Pirm. J. Liubertas, 4177 Ashland 
Avė.

! Vice-pirm. J. Birštonas, 2739 Carson

i Nutarimų* raštininkas V. J. Genal- 
tauskas, 1946 Sharon Ave.

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

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayten 
Avė.
Guntarienč.

Iždo globėjai: E. Vegelien3 ir O.
Draugijos susirinkimai atsibūna 

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

st.,

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-J A 
GRAND RAPIDS, MICH.

Valdybos Adresai:
i Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn
er Ave.

Vice-Pirm. A. Kareckas, 730 Na
son St., N .W .
Nutarimų Rašt .K .Rasikas, R. R. 9, 

• Box 117
i Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

I Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk- 
1 er Ave .
| Kasos Globėjai: Ig. MedastaviČius, 
1262 Front Ave.; J. Kripkūnienė, 
1529 Hamilton Ave.

Ligonių Lankytojai: Ig. Ruzinskas, 
1414 Turner Ave.; J. Vilkūnienė, 718 

j Richmond St.
I Trustisai: I. Medustavičįųs, F. Ze- 
gunis, T. Rasikas, A. Lu jus, A. Ja
saitis.

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

Salės Valytojas F. Zegunis, 515
' Eleventh St.

Salės Parandavotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

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

ni etų vos sc
DRAUGYSTĖ 1

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. GiraitienB, 431 

Summit St. \
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

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

mit St.
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell ISL 
Maršalka J. Giraitis,. 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 
i 1481 ’ Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ket
vergę kiekvieno mėnesio, Labor Ly
ceum, 29 Lawrence St., Hartfdrd, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 

ILLINOIS
Valdyba 1930 Metams

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

10th St.
Fin. Sekr. K. Shimkus, 135—36th St.
Ižd. M. Milienė, 502—4th Avė.

Visi Moline, III.

MOTERŲ . PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirminirike E. BeniulienS, 16 Blin

ker Ave.; Pirm. PagelbininkS 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 Claren'ce 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. •

J

Iždo Globėjai: J. Julius, Box, 48th J 
į St. and 5th Avė., Moline, Ilk; 1

M. Jūnaitis, 215—17th Avė., East

PITTSBURGH!) IR APIELINKftS 
PR1EŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

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

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

i Sekretorė A. K. SliekienS, 3121 El-

Pa.
Iždininkas J.

ward Ave., McKees Rocks, Pa.

Brentwood, Pittsburgh,

Miliauskas, 626 Wood-
Moline, Ilk; Maršalka J. Kairis, Finansų sekr. J. Urbonas, 1723 Jane

2435—33rd St., Moline, 111. St., Š. S. Pittsburgh, Pa.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo, Bet tie, kurie vartoja pq plačių 
Auneriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Fowdęrs'
(MILTELIUS NUO ŠAŲČIO) , 

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

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

F. URBONAS, Aptiekp
čtropolitan Avė. 6102 G151 Metropolitan____

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

orius
____ _rand Avėnue 
(Kampas Clermont Avtuna) 
MASPETH, L. I„ N. Y. 
Telephone, Juniper t7M

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Aš, žėmiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ ŲOLERI, už kurį malonėkit, 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartotL

Vardas _

No.

Miestas

$

Street or Avenua

State



PA .1 IEŠKOJIMAI

Vie-

BROOKLYN LABOR LYCEUMMuzikanty Vargai Z

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ STOKES

Telephone: Stagg 440f

ligo-

MALONŪS RŪKYT

MALONAUS PASIMATYMOm i
Pranešėjas.

Picks.

Tel., 0783 Stagg

Antradienio 
atvėsino orą.

DEMOKRATŲ GERINIMASIS 
ŽMONĖMS

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

Besimaudant Prigėrė
Antradienį besimaudydami 

prigėrė du brooklyniečiai.

c"

antra-
New

“Laisvęs” svetainėje, 
Visi nariai ateikite! 
kad susirinkime jau 
bus gauti nariams

UŽ įtraukimą kuo daugiausia 
darbininkų į Darbo Unijų 
nybės Lygą.

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Medžiuose”

DARBININKŲ JSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestufių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys. 

f

KAINOS PRIEINAMOS.’

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
4 (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.

PARSIDUODA kendžių storas. Biz
nis geras ir galima pigiai pirkti.

Kreipkitės po num. 15 Scholes St.,
Brooklyn, N. Y. ' (174-176)

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

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBA ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVŲ” ELIZABETH,'.N.

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

PA J IEŠKAU apsi vedimui merginos 
arba našlės, ne senesnės 40 metų. 

Aš esu 33 metų, linksnio būdo, ne? 
mažo ūgio. Meldžiu atsišaukti ir su 
pirmu laišku prisiųsti savo paveikslą. 
Nereikalingai meldžiu nerašinėti. 
John Racka, 95-27—143rd St., Ja
maica, N. Y. (174-175)

Nufotografuoja ir 
oum&liavoja vine
le i u g paveikalui 
(vairiom!* a p a 1- 
romii. Atnaujina 
lenui ir krajavui 
ir sudaro su 
aaaerlkoni Skali.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Krelpkitči 4 i u o 

adresu:

JONAS
178 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA grosernė labai ge

roj vietoj. Biznis įdirbtas per 20 
metų. Labai lengvai galima pada
ryti pragyvenimas. Priežastis par
davimo—išvažiuoja iš miesto.—Atsi
šaukite: Mr. Kapnik, 52-56 Stagg 
St., Brooklyn, N.Y. (174-176)

Ar- > ' ‘

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

Kendrick

Puslapis šeštas LAISVEVIETOS ŽINIOS
Šįvakar Susirinkimas Darbo 
Uniją Vienybės Tarybos

. . Darbo Unijų Vienybės Ta
ryba turi susirinkimą šiandien, 
liepos 24 d., lygiai 7-tą vai. 
vakare, Manhattan Lyceum, 
66 East 4th St., New Yorke. 
Turi dalyvauti visi delegatai, 
darbo unijų sekretoriai, atsto
vai ,nuo Tarptkutinio Darbi
ninkų Apsigynimo kuopų ir ki
tų darbininkiškų organizacijų. I čių mirė 19 asmenų Didžiaja- 
Vyriaųsi ; dalykai susirinkimo, me New Yorke.
darbų programoj yra prisiren-! Antradienio vakaro lietus 
girtais; prie Pirmosios Rugpjū
čio prieškarinės demonstraci-
> ir pasmarkinimas vajausi j M J «(J j
nz irmukimD knn Hancriniisia 1 J

Kairieji Šiaučiai Siunčia 
Savo Delegatą į Maskvą

Kairioji Independent čeve- 
rykų Darbininkų Unija, 16 W. 
21st St., New Yorke, išrinko 
savo delegatą į pasaulinį kon
gresą Raudonojo Darbininkų 
Unijų Internacionalo.

Areštavo už Daily Workerio 
Pardavinėjimą

Antradienį policija areštavo 
jaunuolį darbininką Jake Ho- 
ganą už pardavinėjimą Daily 
Workerio, Kom. Partijos or-! 
gano, ties centru Jūrų Dąrbi-į 
ninku Industrinės Unijos, ant 
Broad St., New Yorke.

Teisėjas Paliuosavo Jo 
Paties Šery Pirkikus

Daugėja liudijimai apie 
sėjo Ewald o graftą. Yra 
dymų, kad jis paleido be

500,000 per Karščius 
Miegojo Parkuose

Naktį iš pirmadienio į 
dieni 500,000 žmonių
Yorke ir Brooklynę miegojo 
lauke, parkuose, kur policija 
leido, pajūriuose ir šiaip viso
kiose pakampėse, negalėdami 
namie užmigti del perdidelių 
karščių.

Per keletą dienu nuo karš- € V

Iš Massachusetts valstijos 
) atėjus mada “gyventi me
džiuose” pradeda skleistis 
ir New Yorke. Šią madą dau
giausia pasigriebė buržuazinės 
poniutės ir ponaičiai. Grei
čiausiais jų pasekėjas pasirodė 
šimtai vaikų, kurie, kaip žino
ma, mėgsta laipioti po me
džius. Tarp poniučių eina net 
kontestai (varžytinės), katra 
ilgiausiai išgyvens medyje.

Gal tai yra iš dalies sveika
tos jieškojimas, bet daugiau
sia durnavojimas, nebežinanti 
nei kaip beišdykauti.

Tarpt. Darb. Apsigynimas 
Šaukia į Pirmosios 
Rugpjūčio Demonstraciją

Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo centras New Yor
ke išleido pareiškimą, kuria-U; 
me šaukia visus savo narius ir į 
šiaip - darbininkus dalyvauti 
Pirmosios Rugpjūčio .priešim- 
periąlistinėj d e m o nstracijoj, 
Union Square, 5-tą vai. vaka
re. ’

Nuo Sugedusios Mėsos 
Apsirgo 40 Ligoninėj I

36 slaugės ir 4 kiti tarnau
tojai Willard Parker ligoninė
je, New Yorke, smarkiai ap
sirgo nuo veršienos pirmadie
nį.

New Yorko ligoninės yra 
pagarsėjusios savo supuvusia 
mėsa, kurią stato kontrakto- 
riai, papirkinėdami kyšiais 
valdininkus ir, tuo būdu, ga
lėdami prašmugeliuoti į 

j nines sugedusį maistą.

: tei- 
įro- 

bau
smės bent pustuzinį nusikaltu
sių žmonių, kurie patys arba 
jų prieteliai pirko Šerus priga- 
vingos Cotter Butte Kasyklų 
Kompanijos, kurios vienu iš 
vyriausių galvų yra teisėjas

I Ewald. - ■

3 Valandas Sustojo
I.R.T. “Subvė”

Išėjus iš relių LR.T. požemi
nio gelžkelio traukinio vago
nui, antradienio rytą, ties 
Clark ir Wall St., New Yor
ke, važiavimas tąja linija pro 
šią viet^ apsistojo trims va
landoms, kol buvo išimtas va
gonas, kuris persikergė visai 
skersai. relių. Vienas asmuo 
sužeistas.

Buvo, mat, sugedus “svičė,” 
kuria traukiniai pervedinėja- 
mi iš vienų relių į kitas.

Muzikos mokytojų ir muzi
kantų abelnai vargai didėja 
nuo radio ir “kenuotos” garsi
nių judžių muzikos. Tūkstan
čiai jų be darbo vien New 
Yorke.

Antradienį vienas tų bedar
bių, Guido Nacciarone, muzi
kos mokytojas, buvo areštuo
tas, už, užsirūkymą cigareto po
žeminiame gelžkelyje. Teisme 
jis aiškinosi, kad iš susirūpini
mo ir vargo nei pats nežinąs, 
ką darąs. Jis jau 9 mėnesiai 
be darbo, nebetekęs mokinių. 
Parodė teisėjui banko knygu
tę, iš kurios buvo matyt, kad 
kasdien ėmė po dolerį pragy
venimui su šeimyna. Dabar 
gi išviso turįs tiktai 37 centus, 
ir nežinąs kas daryti.

Teisėjas pripažino jį kaltu 
už cigareto užsirūkymą neleis
tinoj vietoj, bet bausmę su
spendavo.

SUSIRINKIMAI
ATYDAI RIDGEWOODO 

DRAUGŲ!
Šį penktadienį, 25 d. diepos, būti

nai turi susirinkti Visi , A.L.D.L.D. 
55 kp. nariai, nes kai kurie dar nė
ra užsimokėję už šiuos metus ir turi 
būtinai užsimokėti. Taipgi kurie at
eis, gaus ir knygą naujai išleistą.

Ridgewoodas neturi' taip jau ap
snūsti, būtinai atlikime savo organi
zacines pareigas.

Sek r. B. K.
. (174-175)

Maisto Streikieriai Laužo 
Teismu Indžionkšinus

.Nors išduota teismiškas už
draudimas (indžionkšinas), 
kuriuom užginama maisto dar
bininkams pikietuoti užstrei- 
kuotas vietas, tačiaus komu
nistų vadovaujami kairieji ne
paiso jokių uždraudimų, masi
niai pikietuoja ir tuo būdu pa
rodo pavyzdį kitiems, kaip 
reikia nesiskaityt su kapitalis
tų gaunamais indžionkšinais.

Vienas pikietininkas tapo 
sužeistas, kuomet bosų gengs- 
teriai užpuolė streikierius prie 
Roseland valgyklos, ant 138th 
St., New Yorke. Bet atėjus 
daugiau darbininkų talkon 
streikieriams, gengsteriai tapo 
nuvyti. .

Išėjus streikan darbinin
kams mėsos krautuvės, 2220 
65th St., Pay. Parkway, Dar
bo Federacijos streiklaužiški 
x|adai pasitarė su savininkais 
ir prikabino prie durų pareiš
kimą,. būk šioj vietoj veikia 
Ųarb? ^Federacijos unija. Dar
bininkai pikietuoja, nepaisy
dami tų gudrybių.

Apiolėšė A. Hintzą 
Ir Elzbietą Yumplat

Nežinomi plėšikai apiplėšė 
kambarius Elzbietos Yumplat, 
343 So. 4th St., Brooklynę, 
antradienį, tarp 4 ir 5 vai. po 
pietų, kuomet jinai išėjo į 
krautuves parsinešti valgio. 
Parėjus, rado viską išverstą, 
išriaustą. Išnešta mergaitės 
auksinis žiedukas ir senoviškas 
aukso lenciūgėlis.

Tuose pat kambariuose gy
venančiam Augustui Hintz’ai 
išnešė naują siūtą,t du laikro
dėlius, lenciūgėlį ir auksinius 
marškinių rankovių guzikus, 
apie $200 vertės išviso.

Bet plėšikai jautėsi perma- 
žai turį laiko,, todėl kai ku
riuos dalykus pražiūrėjo, pa
likdami du moteriškus laikro
dėlius ir branzalietą, ir kt., 
nors jie ir skrynią atplėšė ir 
kitus baksus atsidarę iškniso.

Į kambarius įėjo išlaužda- 
duris.

Mokinys Kaštuoja $141
■New Yorko Apsviltos Ko

misijos raportas rodo, jog tik 
ką užsibaigusiais mokslo me
tais viešąsias mokyklas lankė 
1,200,000 mokinių ; kiekvienas 
mokinys kaštavo miestui abel- 
nai po $141. Mokytojų al
goms per metus išmokėta 
$109,333,925 išviso.

Badauja Motina su 
Penkiais Kūdikiais

^Kaimynai pranešė policijai, 
kad Fannie Zionienė, 1496 E. 
New York Avė., Brooklynę, su 
penkiais kūdikiais badauja, ir 
nei* 48 valandas neturėjo nei 
duonps trupinio. Policija pa
tyrė, kad Zionienės vyras bu- 
yo.ilgą laiką bedarbis. Nesu
rasdamas darbo, pagaliaus, jis 
dvi savaites atgal išėjo ir ne
žinia kur dingo.

Manadžeris Nunešė Kotelio 
Darbininkų Algas

Nežinia kur paspruko H. H. 
Gerard, manddžerfs Colpnial 
viešbučio, Tnusitiešdąmas $2,- 
500 pinigų, kuriuos buvo pa-' 
ėm^s 4 apmokėjimu)darbipin- 
kamš algbi pereitą antradienj.

A.L.D.LD. Pirmos Kuopos 
Susirinkimas Šįvakar
! šiandien /Vakare—mėnesinis 
susirinkimas A.L.D.L.D. 1-mos 
kuopos, 
8 vai.
Atrodo, 
galima
nauja drg. Pruseikos parašyta 
knyga apie “Vytautą 1 Mažą
jį-”
* Pirmoji kuopa viena iš di
džiausių visoj Draugijoj. To
kiame centre, kaip Brook ly
nas, jinai turėtų būt ir veik
liausia. Bet, gaila sakyti, ki
tos kuopos pastaruoju laiku 
pralenkia mūsiškę, kas liečia 
narinių mokesčių užsimokėji
mą ir įvairius kitus darbus.

Būkite, draugai, pasirengę 
ši vakarą užsimokėti metines 
duokles. Atsiveskite ir nau
jų nariu prirašyt. O patys tai 
jau- būtinai dalyvaukite. - Yra 
svarbių organizacinių reikalų. 
Abelnasis Amerikos darbinin
kų judėjimas irgi sm'arkėja. 
Negalime gi m‘es taip visadog 
slipkti iš užpakali?., ,,, ;

Organizatorius J. J

Demokratų Kliubo politikie
rius John Spiezio, liepos 22 d., 
buvo surengęs didelę ekskursi
ją motinoms su vaikais, ku
riuos 75 busai^ vežė uždyką. 
Tais busais užsipildė visa Me
tropolitan Avenue ir kitos ap
linkinės gatvės toj Brooklyno 
dalyj. Važiuotojams dovanai 
dalino tikietus kliube; kaV no
rėjo, tai ir važiavo. • |

Iš kur tas “gerumas?” Tai.1 
demokratų supuvusių politi-' 
kierių pasigarsinimas ir pasi-: 
gerinimas žmonėms prieš rin-i 
kimus, kad balsuotų už tuos1 
grafterius ir darbininkų perse
kiotojus. i

LIETUVOS DARBININKŲ IR 
KAIMO BIEDNUOMENĖS DVI

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
, (SU PAVEIKSLAIS)

“BALSAS”
daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistu darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJ 

Metams ...................... $2.00
6 menesiams .......... ■.... 1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”.' Tilsit, 
Pr. Gartenstrase 6, b. Richard 
Reich, “Balso ” Redakcijai, 
Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ;ir padeda jų 
kovai prieš fašistų7 valdžią.

Ketvirtad.,

PHONE 
Stagg 
5043

Notary 
Public

GRAB ORIUS 
(UNDERTAKER)

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

Nesamdys Haitiečii

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją. vPirmiaus antrašas 

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDL0W1TZ
2220 Avenue .1 i Brooklyn, N. Y.

Tel.: Midwood 6261

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

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

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

Kurie dar nepažįstate mūs, tai 
del pažinties užeikite, oi būsite ma
loniai priimti. - . ■ , .

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

j. levanda
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti (Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 9910 i

, LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas Stager 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Iš muš am e Si 
ir Lubas; 'Užtaisome 
Vandens.
229-231 LEONARD ST. 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

Ištraukta iš l
Jau 36 Žnu

COBLENZ, V 
36 lavonai ištrau 
eile upes, į kui 
laike Hindenbur 
kymo, sulūžus ti 
mieste ir srity j 
didžiausias nulii 
tai tragedijai, 
gas nešdinosi 
Žmonės liūdi ne 
rios atsitiko de

. administracijos 
mo.

Devyniolika iš 
yra moterys ir 
keturi maži vaik 
ka vyrų.

MATTHEW P. BARAS
> (BIELIAUSKAS)

Gegužio Bosas 
Nubaustas 50
SPRINGFIELl 

Mainierių išdav 
sas, Stasio Gegus 
vys, tapo nubau 
kiais šimtais dole 
niekinimą teismo, 
kėši apeliuosiąs 
nįjį teismą.

Su juo nubausi 
mi leitenantai: F 
ferly, Joseph P. 
John T. Jones.

Jie prasižengė 
nesiskaitė su inc 
kurį’ išdavė vietir 
prieš Lewiso šaik 
si į Fishwicko šai 
lūs vietiniam UM1 
distrikte.

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
("UNDERTAKER)

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y. .

Grynų Žolių turi Savyje Jokių 
Chemikalų \

šiais vaistais neužtraukla 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 paštą 66e.

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-8514 
Iškirpti t ši skelbimą ir prisiųskit karta su užsakytam

MOLLYN S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
šįmet turime geriausios ir vėliŽbu^ - 

sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankytu 
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
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y.

Ispanija Prade 
Keršyti 1 

MADRIDAS.— 
vyriausybė paske 
muito klausimu p 
kuriuo einant, bi 
didesni mtiitai arti 
rikosJ įgabenamų 
lių, siuvamų mašii 
čių, 'kumpių, britv 
daiktų. Tas sms 
kenks Amerikos k 
kišenini.

Lenkų Pėstininku 
Užnuodytas Su| 

Mėsa
yARšAVA.— L 

riuomenės eilėje s 
delį triukšmą m 
pėst. pulko kareh 
girnas. Prie visų 
užkirsti ligai kelis 
susirgo 263 kare iv 
rių 31 nepagydoma 
tojai konstatavo, 
gantieji kareiviai 
nuodyti sugedusia

HAITI.-— Šitoj s 
dasi didelės Ameri 
tų kapitalistų ko 
užsiimančios augin 
šių. Viena iš tok 
dienomis pareiškė 
sianti daugiau viet 
bininkų. Prieš t 
čiai smarkiai prote

PALESTINA N€ 
KELTI MUIr

JERUZOLIMAS 
nė valdžia kreipėsi 
jų sekretorių, pas! 
glijos valdžios, pr 
kad gelbėtų Palest 
nominę padėtį. 
kelias, kurį valdži 
tai pakėlimas muit 
žamųjų kviečių 
Nori pakelti 50 nt

Pirmoji Dien
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