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Išdraskė Prakalbas
Pittsburghe, Pa

PITTSBURGH, Pa.—Lie
pos 22 d. čionai, Soho dalyj 
buvo rengiamos prakalbos, 
kuriose turėjo kalbėti d. L. 
Pruseika, bet lietuviški fa
šistai su policijos pagelba 
prakalbas išardė. Snuilkme- 
niškesnių žinių bus suteikta 
vėliau.

Red. Pastaba. Pasirodo, 
~ kad SLA. fašistai, sudarę 

bendrą frontą su social-fa- 
šistais ir kitokiais gaivalais, 
visur naudoja vieną 'ir tą 
patį: ardyti susirinkimus, 
prakalbas ir kitokias lietu
vių darbininkų sueigas su 
policijos pagelba. Gegužis 
pradėjo 36-tam seime, o jo 
klapčiukai vykina tą visur. 
Šis faktas daugiau, negu

- kas kitas, turėtų suvaryti. 
visus lietuvius darbininkusĮ 
į vieną frontą kovai prieš j 
fašistus ne tik SLA., bet vi-I 
sose organizacijose.

Laisve Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!
' 'U' ■'

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re-

težius, o Išlaimesite Pasaulį!
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Italijos Žemės
Drebėjimo Aukos

NEAPOLIS.— Kol kas' 
dar vis negauta galutini ir 
pilni daviniai apie žemės 
drebėjimo aukas pietinėj 
Italijoj. Valdiški apskaičia
vimai sako, kad iki šiol su
rasta lavonų apie 1,900. Ta
čiaus ši skaitlinė pasieks gal 
būt apie tris tūkstančius. 
Neoficiališki pranešimai sa
ko, kad jau šiuo tarpu trys 
tūkstančiai lavonų suskai-

, tyta.
Sužeista 10,000 žmonių, 

r' Medžiaginiai nuostoliai 
milžiniški. I

Jaunieji Pionieriai 
Susirinko į Kongresą

Jokių

moja vdda- 
ų malimą 
ir uŽsigert 
alima duot 
ems. Kai- 
paitą 66«.

niaukia 
aktarų 
šių re- 
aaujos,

į gyduolių, 
itisi

rn, N. Y. 
r-2360-3514

užsakymu

BERLYNAS.— Pereitą 
ketvirtadienį Čionai prasidė
jo Jaunųjų Pionierių (ko
munistų vaikų organizaci
jos) tarptautinis kongresas, 
kuriame dalyvauja 1,000 de
legatų. Suvažiavo' iš viso 
pasaulio vaikų organizacijų 
atstovai.

Kongreso sesijos tęsiasi 
Friedrichshain svetainėje, 
rytiniame Berlyne. Didelis 
lietus bisk.elį sutrukdė jau
nuoliam jų darbe, bet jis 
vistiek varomas pirmyn.

Buvusio reichstago atsto
vas, komunistas Wilhelm 
Pieck, pasakė ilgą prakalbą 
apie jaunųjų pionierių (ko
munistų) uždavinius. Di
džiausias entuziazmas ir ne
paprastas ūpas viešpatavo 
pirmojoj sesijoj. >

Daugelio šalių vaikai ap
sivilkę savo tautiniais kos
tiumais. Įdomiausiai išro
do chiniečių delegacija, su
sidedanti iš jaunučių kovo
tojų.
♦ Socialistinė miesto taryba 
visą svetainę apstatė polici
jos ir šnipų eilėmis.

SHOP

MOTERIMS

tįsios ir vėliau- 
t Wave maŠi- 
fisas atsilankyti^ 
kuogeriausia. -

iO IKI $10.00

ukus ir sugar- 
tui. Kreipkitės

STREET 
alia Aptiekos 
N. Y.

Atsišaukimas j S. L. A. Narius ir Visus 
Pažangius Darbininkus

Ar jau esate eilėse tų, kurie kovoja organizacijoj 
už eilinių narių teises,—ar prisidėjote aukomis prie 
tos kovos?

Gegužis ir Ko. SLA. seime pasišaukė policiją prieš 
teisėtai pažangiųjų narių išrinktus delegatus, sumu
šė ir išmetė iš svetainės už jų darbininkiškus įsitiki
nimus. Ar jūs pritariate tam?

Nė vienas darbininkas negali pritarti tokiam pasi- 
mojimui gegužinių. Kiekvienas kuom nors turi pri
sidėti prie kovos atmušimui tų reakcinių žygių.

Gegužiniai, su pagelba grigaitinių, pasimojo orga
nizaciją suskaldyti ir pavergti savos klikos reika
lams. To pravedimui jų agentai kviečia policiją į 
kuopų susirinkimus ir tuomi mėgina uždaryti burną 
susipratusiems nariams.

Tą viską atmuštir—pagelbėti nariams atsiginti nuo 
tų uzurpatorių, yra užvesta bylos teismuose. Kiek
vieno sąžiningo žmogaus pareiga yrą paremti šią ko
vą aukomis. Aukaukit po kiek kas išgalit. Rinkit 
aukas kiekvienoj sueigoj. Jeigu jūs dar iki šiol ne- 
aukavot, tai /aukaukit dabar ir raginkit kitus, kad 
aukautų. Mes turim suglausti savo jėgas prieš tą 
reakcionierių kliką ir kovoti organizuotai, bendrai. 
Tų visų bylų laimėjimas daug priklauso nuo sukėli
mo fondo.

SLA/ 36-tas Seimas, laikytas Meldažio svetainėj, 
nutarė ginti Susivienijimą ir tam tikslui įsakė išrink
tai Pild. Tarybai įsteigti Gynimo Fondą. Susivieni
jimo Gynimo Fondas jau veikia. Jo valdyba yra se
kama :

J. V. MILIUS, pirmininkas,
A. YURIS, sekretorius,
J. K. ŠARKIUNAS, iždininkas.

Čekius ir money orderius išrašykite iždininko var
du, o laiškus siųskite sekretoriui: A. Yuris, 4401 S. 
St. Louis Ave., Chicago, Ill.

Sovietų Sąjungos Derlius Šiemet Geras; 
Kolektyvai Puikiai Pasirodė

Du Vokiečiai Lekia
Į Jungi. Valstijas

BERLYNAS.—Du vokie- 
čių lakūnai—Wolf Hirth ir 
Oscar Weller, išlėkė iš čia 
j Paryžių. Iš ten jie skris 
J Angliją, o paskui—į Jung
tines Valstijas.

Indiįonai Smarkiai WHALENAS IR JO KLIKA KLASTAVO 
Traul«a_Mūnša1n3| LA1ŠKDS. STlMS0N0 ŠVOGERKA

MILWAUKEE,. Wis. 'p- 
Netoli nud čionai randasi 
indijonų gyvenamoji vieta, 
rezervaciją,* Shawano. Ten 
gyvena Menominee indijo- 
nai. Blaivybės .vykintojų 
viršininkas Koelzer, kuris 
tyrinėjo blaivybės klausimą 
tarpe indijonų, sako, kad 
indi jonai šiandien naudoja 
svaiginančius gėrimus 
giau, negu kada nors, 
ria mūnšainą.

rėme monarchists finansiniai
Liudytojai Spivakas ir Wagneris Pasiremdami Faktais 

Nurodė, kaip Tas Viskas Buvo Padaryta ir Iškilo Aikš
tėn; Komisija Užbaigė Darbą New Yorke; Bėga iš Čia Į 
Vakarus

Sulaužytais Pečiais, ;, « 
' Bet Eina Dirbti!!

Socialistai ir Jų 
Sėbrai Baubia

LONDONAS.— Jau su
grįžo į parlamentą darbie- 
čių parlamento narys, “kai
rysis” darbietis Beckett, ku
ris andai bandė išnešti 
“šventenybę” Anglijos . bur
žuazijos— “galybės lazdą”. 
Jis buvo suspenduotas tū
lam laikui, kuris jau užsi
baigė. \ Kuomet Beckett ban
dė kalbėti, tai socialistai su 
konservatyviais jį švilpė ir 
baubė. . b •«■■■_,

Mano Paskelbti Karo, 
Stovį Rumunijoj

BUKAREŠTAS.— Maty
damas, kad gali šalis priei
ti prie didelių suiručių-* ir 
fiziškų kovų, karalius Ka- 
rojis pareiškė, kad jis pa
skelbsiąs karo stovį malši
nimui anti-semitu. c.

MASKVA.— Atėję iš pie-įduoti daugiau prekių kar
tinės Sovietų Sąjungos da-!gan, viskas virsta į kitą pu
viniai sako, kad javai užde-jsę. Štai Remington Rand| 
rėjo labai gerai. Ypatingai•'Corporation . sutiko duoti.ųj yofit Sg(|-k
jie geri kolektyviškuose'Sovietų Sąjungai įvairių _ . . » .
J g -- - - 40 iki prekių vertės $500,000 bar- Šaltojoj arba Mokėkūkiuose. Kai kur nuo_____
60 nuoš. geresni, negu ant gan mažiausiai metam lai- 
privatiškų ūkių. Tas ver- ko. .

_ 1 J* * ’ Tai didęlis laimėjimas,nes 
Daugelis'tas parodo, kad Amerikos 

'' " * pamatę tokius kapitalistai taikosi, kaip 
stebuklus”, dabar bėga pas įmanydami, kad tik nepra- 

Sovietų vyriausybę ir daVo radus biznio su Sovietų Są- 
pareiškimus, kad jie norį junga. Na,, o pastaroji iš 
būti kolektyviškų ūkių na- to naudojasi. Perka masi
niais. " nas ir visokius įrankius, ku-

m v. , , , . riu neturi pas save, ir juosTuo pačiu kartu komunis- ** 
tai darbuojasi išsijuosę pa
kėlime ūkio ip 'sutvarkyme 
ivalstięčių reikalų. Komunis
tų Partijos 16-tas , kongre
sas, mat, nutarė toje kryp
tyje smalkiai darbuotis. Su
šaukta Maskvos, iiv^Lenin- 
grado komunistų organiza
cijų atstovų konferencija, 
kurioje nutarta greičiau
siai pravesti Partijos tari
mus šitose srityse. Viskas 
imama nejuokais.

Maskvoje patirta, kad So
vietų Sąjunga daro didelius 
laimėjimus ir užrubežyje. 
Amerikoje, pav., kur šiuo 
tarpu eina komunistų “ty
rinėjimai”, kur, be to, kapi
talistai buvo nusistatę ne-

čia ūkininkus pagalvoti ir 
daryti ką nors, 
valstiečių, ;

Na, o pastaroji iš

naudoja pakėlimui savo in
dustrijos ir žemdirbystės.' 
Greitu laiku' jinai pasijus 
nepriklausbmd' šalimi ‘ nuo 
kapitalistinio ,. pasaulių i? 
tuomet darbo masių.' gyveni
mas pagerės keliais šimtais 
nuošimčių. ’

Nicaragua Lenda Giliau į 
Amerikos Kišenių

TūlasBALTIMORE. — 
Vaclovas Jewell andai slap
ta pabučiavo jauną moteriš
kę. Pastaroji apskundė. 
Priteista Jewelliui užsimo
kėti $2,645, arba eiti kalėti. 
Jis pasirinko pastarąjį.

Ir Meksikoje Žemės ■ 
Drebėjimas Apsireiškė

MEXICO CITY.-r Davi
niai, atėję iš miestelio Pino-’ 
tena, < Oaxaca 1 provincijas,' 
sako,; kad ten pasireiškė že
mės drebėjimas. > Prašinė
jus braškėti' namam,. gyven
tojai išbėgiojo gatvėsna.

BUS ŠAUKTAS PASITEI- 
.1. SINTI • ■

■ LONDONAS.— .' ■
Darbo PaTtiios parlamenta-

HUNTINGTON BEACH,.
Cal.— J. A. Campbell, 48 į 
metų amžiaus darbininkas, ' 
dirba Union Oil kompanijai. 
Aną dieną trafiškčj nelai
mėj sulaužė jam pečius. Bi
jodamas, tačiaus, kad kom
panija neišmestų jį iš dar
bo, Campbell su sulaužytais 
pečiais, šiaip taip nukerėp- 
lojo sekamą dieną į darbą*. 
Prie daroo betgi nelaimin
gasis puolė ir buvo 
bentas į ligonbutį.

t
• ■

laikraščiuose, bet Kelley prašęs 
nespausdinti jų, nes tas pakenk
tų sekretoriui Stimsonui, kurio 
švogerka remia kontr-revoliu- 
cionierius.

Sugrįžęs į New Yor.ką, Spi
vakas sutikęs Easley ir sakęs 
jam, kad jis žino, jog Easley 
norėjęs parduoti falšyvus prieš 
Sovietų Sąjungą dokumentus. 
Easley tačiaus nieko neatsakęs. 
Paskui Spivakas nuėjo pas bal
tagvardietį Djamgarovą, kuris 
pareiškė: “Aš žinau, kad tams
ta ateini iš Easley raštinės” 
(Vadinasi, Easley su Djamga- 
rovu palaiko artimus ryšius). 
Toliau: Djamgarovas prisipaži
no turėjęs artimus ryšius su 
Whalenu ir kad pastarasis da
vęs Djamgarovui repprterio 
(šnipo) kortą, neva nuo “A-B- 
C News Service”, kuomet to
kios žinių agentūros nėra.

žodžiu, Spivakas sujungė vi
są virtinę kontr-revoliucionie- 
rių, veikiančių prieš Sovietų 
Sąjungą. Toje virtinėje įeina 
ne, tik Whalenas, Djamgarovas, 
Easley, bet ir valstybės sekre
toriaus artimi giminaičiai ir, 
aišku, patsai valstybės sekreto- 

_|rius (neoficialiai). Jų visų pa- 
stapgornis? tapo suklastuoti tie 
dokumentai, "kuriuos paskelbė ■ 
Whalęnasr kad greičiau paruo
šus 
ant

nuga-

Aigiptas Kels Muitus
Ant Įvežamo Cukraus

KAIRAS.— Aigipto va 
džia svarsto kuoveikiausi; 
pakelti muitus ant įgaben; U
* w— ...

mųjų žemdirbystės produk
tų, kaip cukraus ir kitų.
____ _________ _ __ ___________

Čia visi sužiuro, o Wagne- '' 
ris, pakėlė ranką ir parodė į 
tyrinėjimo kambaryj sėdinti 
monarchistą Jurgį Z. Bernads- 
kį, kuris buvo paimtas tyrinėji
mo komisijos už vertėją!

“Tai neteisybė”, ęmė šaukti 
Bernadskis, bet jis buvo paso
dintas ir visų kambaryj—es 
Čių akys ant jo užgulė ka 
ant vieno iš tų, kurie padi

NEW YORK.— Pereitas ket
virtadienis buvo šiuo tarpu pas
kutinė diena kongreso komisi
jos tyrinėjimo New Yorke. Pa-'' 
skutinė, bet viena iš dramatiš
kiausių, nes tai paskutinis ak
tas tos visos tragi-komedijos. 
Tai diena, kurią Sovietų Sąjun
gos priešai, ir įvairūs klastuo
tojai dokumentų, • su Whalenu 
•priešakyje, tapo numaskuoti ir 
parodyta, kad Jungtinėse Vals
tijose’Amerikos Darbo Federa
cija, fašistų organizacijos, val
džia ir .kitoki gaivalai prakai
tuodami darbuojasi pakenkimui 
Sovietų Sąjungai, ruošimui 
prieš ją naujo imperialistinio 
karo.

“Graphico” Reporteris— 
Spivak

Buvo pašauktas į liūdytpjo 
(suolą New Yorko kapitalistinio 
laikraščio “Graphi.co” reporte
ris Spivakas. Jis, mat, jau b’u-1 
vo žinoma, kaipo veikęs toje 
srityj, t. y., jieškojime atsiradai 
mo kalbamų Whaleno dokumen
tų. Jis pirmasis,-tenka pripa
žinti, iškėlė per savo laikraštį 
šaltinį dokumentų pasirodymo

Spivakas nurodė, kaip jis ap
silankė pas' spaustuvininką 
Wagnerį ir surado, kad.4 jo 
spaustuvėje Whaleno dokumen
tai 'buvo spausdinti. Wagneris 
jam rašteliu paliūdijo ir jis tą 
raštelį pasiuntė kongresmanui 
La Guardia, o pats tęsė tyrinė- 
jjmo darbą toliau.

Jo Paties žodžiai
—Aš pradėjau kastis gilyn— 

sako Spivakas—kad suradus to 
viso dugną. Suradau, kad 
Ralph Eąšley, sekretorius Na- 
tionąf GįVic Federation (fašis
tų organizacija kovai prieš ko
munistus) turėjo tuos dokumen-. 
tus Washingtone šešiom savai
tėm anksčiau, negu Whalenas 
juos paskelbė. Jis buvo bandęs 
juos parduoti. Pasiūlė Univer
sal žinių Agentūrai, kuri neė
mė/ nes nujautė, kad tai ' yra 
klasta. ■ •• '•. 1 •:

-—Toliaus aš. sužinojau, kad 
Amerikos valstybės s.eįretoyiaus 
Stiriisono :švogerka, Mrs. Hen
ry Lęomįs, duoda sumas pjnigų 
ru^ąm( mona^chistam, esantiem. 
Jungtinėse Valstijose? Tarpe 
kitųį gavusių 'sumas pinigų, yra 
Jūrgiš Djamgarovas, žindmas 
mionarchistų vadas Amerikoje.

Toliau Spivakas. nurodė, kad 
jis su tuo kreipėsi ir pas val
džią ir ,ten nurodinėjo jam 
tuos, dalykus.,, Kalbėjęsis • su 
Mr.’Kelley,’ -dirbančiu valstybi
niam dępartrpęntę, kuris pripar 
žino, kad ląbai daugelis įvairių 
gaivalų siūlo valstybės depart- 

i įvairius dokumentus

kelius ginkluotam puolimui 
Sovietų Sąjungos.
Wagneris Liudija

kurios negarbingai įkišo į be- 
dą ne tik Whaleną, bet visus 
Sovietų Sąjungos priešus. ;

Paskui Wagneris nurodė, kad 
ir ta rašomoji mašinėlė, kuria 
“dokumentai” buvo rašyti, jau 
surasta—tai tūlo Kamišnikovo 
mašinėlė (Underwood num. 9)/-

Vadinasi, klastos tapo apnuo
gintos ir visi klastuotojai pa
statyti nemaloniausioje padėty
je? Komisijos tūli nariai taip

Sodinamas liudytojo suole susinervavo, kad vienas iš jų 
Wagneris—spaustuvės, kurioje net posėdį buvo aplaidęs iš 
spausdinti klastingi dokumen- pykčio; tai Mr. Nelson iš Maine

— Anglijos

, _ - , D0 balsais mentui įvairius dokumentus
guos valdžia greitu laiku prieš 28, nutarė, kad parla- pirkti apie Sovietų Sąjungą, bet 
mano užtraukti paskolą* su-!mento narys Beckett būtų kad tįe dokumentai, 99 iš šim- 
moje penkių milionų dole-* [pabartas ir turi atsiprašyti [to,...yra jklastuoti-, f > 
rių, kurie būsią sunaudoti viso parlamento už pasikė- .........
“statybai ir gerinimui ke- sinimą išnešti iš natflamen- 
lių.”

MANAGUA.— Nicara-rine ’frakcija^ *1 • *1 I • A "‘"'N 1

to “lazdą, galybes?

i Prašo Neskelbti
Spivakas aiškino, kad jis no

rėjęs spausdinti tuos faktus

spausdinti klastingi < 
tai, savininkas. Jis tame biz- valstijos, 
nyje 25 metai. Jis nurodė, 
kad pamatęs spaudoje Whaleno dar liudijo už Amtorgą 
paskelbtus “laiškus”, kurie ne-Hias.
va buvo Amtorgo ir Sovietų 
Sąjungos laiškai, tuojau pažino, 
.kad tai jo spaustuvės darbas.

Iškarto kongresmanąi nenorė
jo tikėti, jog tai tos pačios rai
dės. Tuomet Wagneris, lydi
mas policmano, nuėjo į savo 
spaustuvę ir atnešė tų raidžių 
parodymui. O taipgi jis atnešė 
ir “bilą”, parodančią, kada- rai
dės buvo pirktos. Wagneris nu
rodė,. kad atėjo tūlas rusas ir 
užsakę padaryti ; trijų rūšių 
laiškam popieros su Amtorgo ir 
kitokių Sov. Sąjungos įstaigų lclujc. 
antraštėmis. Padarė po 1,000 Detroitą ir 
kopijų .kiekvienų. Kitą dieną m i estus.' Kaip 
atėjp į spaustuvę in prašė po žjnja< Ar į New 
dvi kopijas kiekvieno laiško ne- grįgš* ar 
yą korektūrom. Wagneris jiem pamatyti. ’ i ' 
davė. Na, ir po to viskas žir- Vietinė New Y 
vo: niekas neatėjo pasiimti pa- smarkiai kritikuoja

Wall Streeto 
nal of Commerce”, 
kingiausių

Senis spaustuvininkas eina tų laikraščių, 
jieškoti.. Pirmiausiai nužygiuo-( ja eina ne į savo 
ja pas monarchistų laikraštį esą, tyrinėti, ar 
“Įmovoje Rusioje Slovo”. ) Jam kia ir kaip jie 
ten pasako, kad tasai žmogus, i do suardyti 
kuris užsakė laiškam popierą, j kius su Sovietų 
“išvyko į Europą”. Jo vardas galėtų būt dideliu 
esąs Jasovas. Bet vėliau, sako j riįcai. Tai 
Wagneris, aš suradau vieną iš New Yorko 
tų užsakytojų. , I lapiai.’

yą korektp: 
davė. Na, ir po to Viskas žu-

darytų laiškam popierų.
Wagneris Eina Jieškoti 
’ I ■ j ’

Be to, ketvirtadienio sesijoj

Prieš Sovietų Sąjungą gi liu
dijo monarchistas,—klastuoto- 
jas Djamgarovas ir tūlas Hand- 
leris. Abu fnelavo kiek galė
dami. bet naudos nė sau, nė sa
vo sėbrams jie nepadarė, ka
dangi jiedu ir visa jų šarka bu
vo baisiai supliekti Spivąko ir 
Wagnerio liūdijįmų.

Komisija Bėga
Tyrinėjimo 

New* Yorko bėga, 
sesiją nelemčiausioj 
f eroje. Dabar 

ir kitus vaki 
► ilgai ten b

liekasi

vienas

) biznį. Vi 
komunistai 
iikia, tai ji

Sąjunga, 
smūgiu i

Pirmoji Diena Rugpjūčio Yra Demonstracijų ir Masinip Darbininkp Protestp Diena prieš Imperialistinį Karą; Amerikos Pa rbininkai Kvieči 
i Demonstruoti ir Pareikšti Savo Protestus Prieš Karą, į Kurį Washington© Valdžia Galvatrukčiais Ruošiasi!

few mhB

f.



W***“----- .. ... .

uL Šeštadienis, Liepos 26
LAISVE

—i
j 1 paaiškės. vėliau..

A P Z VALGA g

*

B

st

ik pa- ’

K

ĮDOMUMAI

inonėfnis—fašistiniu terbru

nufc-dama, gudraudama, kaip išsilaikyti ant sprando dir-
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Prieglaudos draugija.
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ant t tikrojo'kpjio. ( Jos t.ųri'į toliaus tvirtai eiti tuo keliu, 
^es, tik taip veikiant jęs gąli laimėti darbininkų- klasės 
didžiūnąą ir 1 sėkmingai i prirengti proletariatą ateinan-

' V įPideshi gaištai buvo keli. 
Jūros ur^dijb'ie' išdegė 80 Įlėki.

” ■ j

“Naujienos”

R %

| pervestų į nuolatinių darbi
ninkų su atatinkamu atlygi
nimu kategoriją. Bet “Sp.” 
i spaustuvės administracija

Bet mes manome, kad 
kaip -SLA pažangieji nariai

Bet revoliucinis pavojus 
neprašalintas, kaip Suomi-' 
joj, Lietuvoj, taip ir kitose; 
kapitalistinėse dalyse. : Re- 

vie-1

ko. Del to 11 dąrbini'nkų

Streikuoja “Spindulio’ 
Spaustuvės Padieniai 

Raidžių Rinkėjai

tų blefams/
SĮjA nariai darbininkai 

tūri vesti kovą prieš fašis
tus ir socialfašistus iki lai-

nevėžio, Lepšių kaimo laukuose, 
esą matyti blizgančių pinigų. 
Tokių vietų su archeologiniais 
radiniais yra nemaža.

Mi?kų Gaisrai Lietuvoj
Lietuvoj šiais metais per pu

sę metų įregistruota 78 miško 
gaisrai.' išdegė apie 223 hefct. 
daugiausia" jauno miško. : Nuo-

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879 
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NEBEREIKIA GERESNIO LIODIJIMO
Būtų juokinga tikėti, kad tie brutališkumai iš imperia- 

listų pusės bus ramiai kenčiami. Chinijos darbininkai ir 
valstiečiai jau atsakė, sudarydami i Sovietus ' ir Raudo
nąsias Armijas. Pranešama, kad Sovietų valdžia sudaro- 

’ , ma. Jeigu tai tiesa, Aš nerandu jokios priežasties stebėtis.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year...... .$6.00 United States, six months... 
Brooklyn, N. Y., per year.......... $8.00 Brooklyn, N. Y., six months.
Foreign countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months 
Canada and Brazil, per year...$6.00 Canad and Brazil, six months

Itališkas Fašizmas Lietuvoj
- i* 4 '' ♦’ i v t- 4 ? t 

“Lietuvos Aidas” No. 153 
rašo, kad liepos 8 d, įvyko

s m a s, nau * Kuinunistai i
steigs ‘Raudoną Susivieniji-Iniejjmo.

norėjo tuo turi Vemti SLA pažangiųjų, durtuvų, ir mės_žjnome, kas iš tokios paramos išėjo. Kas

^nepadarys, ar jie dėsis prie

.... Puslapis Antras
k. - --  ---- ■ - ,....... r ■*•**'*

: LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE, INC.

Every day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

Suomijos Fašistai
Lietuvos fašistai reiškia 

didžiausią simpatiją Suomi
jos (Finlandijos) fašistams, 
kurie dabar veda terorą 
prieš kovojančius darbinin- 
kur ir biednuosius valstie
čius, komunistų'vadovauja
mus. Lietuvos fašistu or
ganas “Lietuvos. Aidas” ra
šo: ♦ 1 i >

Kad suprastume, kodėl kilo 
šitas sąjūdis, reikia, ptišiminti 
fietolįmą Suomijos ----- :1:
1918 m, pradžioj vo^ 
skelbus Suomijos nepriklauso
mybę, komunistai padarė su
kilimą ir užėmė visą pietų da-

Jau praėjo laikas, kuomet buržuazija šaipėsi iš Sovie
tų’Sąjungos, ramindama save, kad Sovietai niekados ne
galėsią atsteigti bei pakelti savo pramonę., Kapitalistai 
jaučiasi priversti atidėti tą pigų šaipymąsi į šalį ir pra
deda atvirai drebėt prieš spartų sovietinės pramonės vys
tymąsi, kaip kambarinis šuniukas laike perkūnijos.

Kongresmanas Nelson, vienas iš Ham Fishės “tyrinė
jimo” komisijos narių, pereitą trečiūdienį aiškiai išreiškė 
šią kapitalizmo baimę, smerkdamas tuos buržuazijos na
rius, kui’ie dar varo prekybą su Sovietų Respublika. Jis 
šitkip argumentavo: Sovietų valdžia yra pasiryžus nu
versti kapitalizmą ir svetur, tai kapitalistinės šalys, pa
laikydamos- ekonominius ryšius su Sovietais, varydaimbs 
su jais prekybą, atlieka savižudystės darbą pačios prieš 
save, padeda Sovietam vykdyti programą delei kapitaliz
mo sunaikinimo.

Prisimindamas gi naujus didžiuosius plieno, elektros, 
traktorių ir audimų fabrikus, komunistų “tyrinėtojas” 
Nelsonas, prabilo apie “baisiai galingą, centralizuotą So- mijos buružaziją. 
viętų pramonės mašineriją,” jau dabartiniu laiku. O kas 
bufc, kuomet Sovietai užbaigs savo pramonės ir ūkio kū
rybos planą per keturis metus išviso?

Pirmiaus kapitalizmo ganytojai rėkaudavo tik prieš armijos, 
bolševikų propagandą. Dabar gi jie, už ausų imdamiesi, padėjo^Lietuvos buržuazijai 
šaukia jau ir apie Sovietų pramonės pavojų, grūmojantį sukriušint proletarinę revo- 
vi^am kapitalizmui, visoms buržuazinėms šalims.

Sovietų Respublika viena prieš visą kapitalistinį , pa-i 
šaulį”,‘ ir tas pasaulis neslepiamai drebina kinkas prieš 
jųj?!

Ar'reikia tad geresnio liudijimo iš pačios buržuazijos Į voliucinė banga kyla 
pusės apie Sovietų darbo pasekmingumą, apie energiją i nur ji kyla smarkiau, kitur: 
ir sumanumą Raudonosios Respublikos darbininkų ir dir-!lėčiau. Ji nušluos .kąpita- 
bančiųjų valstiečių, vadovaujamų Komunistų Partijos/’ hznią^ su jo aštriausiopiis. 
Ar Bereikia tikresnio įrodymo, ką gali nuveikti proletar ^ar^^P^psį?pjp^P°j Pr^“ 
riataš, nubloškęs į atmatų krūvą visas buržuazines šiukš
les ir paėmęs visą galią į savo rankas?

šalyse, iš priežasties ekono
minio krizio didėja darbi
ninkų ir biednųjų valstiečių 
nepasitenkinimas, auga re
voliucinis judėjimas. Lietu- 

j vos fašistai mano, kad nau
dodami Italijos fašistinės 
metodas jie galės išgelbėti 
Lietuvos buržuazinę sistem
iną nuo žlugimo. Anksčiau 
ar vėliau proletarinės revo
liucijos bangū juos nušluo's.

Augščiąusios Prieglaudos, 
ar tvers savo naują organi
zaciją, jie vistiek užduos di
delį smūgį fašistams ir so- 
cialfašistams.

Vitaitis mano, kad SLA 
nariai visai neprotauja ir 
tbdel jis jiems meluoja, būk 
pažangieji “suskaldę/SLA 
seimą Chicagoje.” Ir to
liaus tūs isterikas šaukia:

“Neklausykite jų kruvinų 
“pamokslų” apie “fašistų” 
ir kt. sauvalę .Susivienijime

šeštadienis, Liepos 26, 1930 
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Politinis Raportas Sovietu Sąjungos Kom
Partijos Centralinio Komiteto Partijos

Šešioliktam Kongresui
Didėjantis Krizis Tarptautinio Kapitalizmo ir Sovietų 

Sąjungos Užsienio Politinė Padėtis 
4 ‘ » I

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

Įspūdžiai iš Lawre 
Haverhill’io Laisvės 
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.‘^•'“Tėvynė” Seka ■
Socialfašisty “Naujienas”

Nesenai ši’oj' vietoj buvo 
lį su sostine ir svarbiausiais [minėta socialfašistų organo 

Suomija gal ir būtų j “Naujienų” isteriškas šauk- 
■ kad • “komunistai

,• •. ••• • i . , uia, <jcjeu vai vicoa, do įleidimu umuo uiic^aovico ovcuvvio.
k - v? Pime viskas tvar- Į^egajį j0į£į0s abejonės, kad tik. Sovietai gali išgelbėti 
■b i • a ♦ ' -i - Chiųiją.-huo galutino sužjūgimo ir suskursimo.
. azai SLA narių patikės' Ras pe^įa Indiją. Injo-Chiniją, Rytų Indijas, Afriką 

tiems rasistų ir socialtasis- jr įaj neabejotinas faktas, kad revoliucinis judėjimas tit nlnramc > v •, ..... ,.v. ... % » v

I. uostais. I
žuvusi komunizmo , . bangose, ';smas 
jeigu šiaurės ūkininkai nebūtų l( 
pakilę ginti savo tėvynę. Po]‘
ilgų kruvinų kovų su Vokiečių _
pagelba (von der Goltz’b: divi- . <. v . .
zija) suomiams pavyko priešą būdu sukelti “didžiausį su- nai’ių kovą prieš reakcionie- 
nugalėti.
Taip, Vokietijos monar- 

chistų armija išgelbėjo Suo-
. Taipgi ir 

Lietuvos buržuazija ir dvar
poniai įsigalėjo tik su pa
gelba Vokietijos kaizeriškos

Kaizerio armija

Amžiais buržuazija vystėsi, drūtino savo pajėgas, pla- j l;: pa4»9»Ž
—ridama, gudraudama, kaip išsilaikyti ant sprando dir- "Cimijub idbiMdi idbidic 
bančiai žmonijai, o dabar krūpčioja prieš jaunutę prole- Vytautui Paminklą 
tariato diktatūrą, einančią vos tryliktus metus amžiaus.

Dabartinis kapitalizmo pasaulinis krizis ir darbininkų 
kairėjimas buržuazinėse šalyse ypač verčia buržuaziją 

’nekantrauti, kuomet, iš antros pusės, ‘Sovietų pramonė, 
lauko ūkis ir gyvenimas abelnai daro nuolatinių, kaskart 
šaunesnių žingsnių pirmyn, vis labiau kreipdamas į save 
domę ištiso pasaulio proletariato, su komunistais prie
šakyje.

Kas tad daryti, kuomet, nežiūrint finansinės blokados 
iš kapitalistinių šalių pusės, nepaisant sovietinės preky
bos varžymų su žemiausios rūšies intrigomis prieš jąją, 
—Sovietai daro vis-naujus laimėjimus ir drūtina savo 
ekonominę ir politinę galią? Laukti, nežinia ko, kaip 
kad per paskutinius 10 metų, darosi nebegalima. Rei
kia paskubinti karišką kapitalo valstybių mobilizaciją 
prieš Sovietus, kol dar nepervėlu? Ne. Laukimo politi
ka imperialistinėms šalims virsta nepakenčiama. Prisi
eina daryti naujas, dar nachališkesnes negu pirma pro
vokacijas prieš Sovietus. Reikia dirbti fąlšyvus popie
rius apie “Sovietų pinigus,” būk tai siunčiamus revoliu
ciniam judėjimui į Ameriką ir kitas šalis; reikia begė
diškų Fishių “tyrinėjimo” komisijų, kad paleisti naujų 
šmteižtų nuodingų dujų debesius ir kurstyti “publikoj” 
ūpą prieš Sovietų Respubliką ir tuo būdu priruošti “mo
ralę” dirvą tarptautinei skerdynei delei Sovietų sunaiki- Kauno apskrities itąųtinįnkų? 
nimo ir delei jų pavertimo į milžinišką imperialistų kolo- (fašistų) skyriui »suvažįavi-i 
niją bęi pusiau-kOloniją. ' *. ■

Kaip į visą tai turi atsiliepti Amerikos darbininkai, 
minėdami didžiuosius Sovietų nuveikimus proletariatui, 
ir matydami naujus kapitalistų suokalbius prieš Sovietų 
Respublikos' gyvybę? Tinkamiausias atsiliepimas tai 
šimtai? tūkstančių ir melionais išeiti į Pirmosios Rugpjū
čio’ masines demonstracijas prieš imperializmą ir už So
vietų Sąjungos apgynimą, išreiškiant pasiryžimą atkreipt 
ginklą prieš saviškius imperialistus, jeigu jie pabandys 
kareiviškai aprengtus darbo žmones pasiųsti skerdimui 
Sovietų darbininkų ir valstiečių.

ijudimą” SLA. narių tarpe. rĮus np tik moraliai, bet ir 
i Socialfašistai mano, kad jie finansiniai. Visi kiek ga- 
tuo' būdu “išgąsdins”' SLA 
narius darbininkus ir pasta
rieji nesakys nei žodelio 
prieš fašistus ir socialfašis
tus, kurie dabar turi pasi
griebę jų organizaciją.

Dabar tą isterišką šauks
mą' kartoja SLA organas į 
“Tėvynė”. Liepos 25 d. laL 
doj “Tėvynė” perspausdino 
dalį socialfašistų' riksmo, po 
antgalviu “Komunistai 
Sjteig? ‘Raudoną, Susivieniji
mą’.” O toliaus šakoj

‘‘Nesitikėdami laįihėt prieš, 
SLA bylą, jie.stengsis išvest 
iš SLA (4000 narių, atgautį 
4lSl’6pbi’Cionąlę^ dalį” turto: 
piisldbt prie ĄLAP.' -ir. sul 
darytį 100 nuošimčių konnĄ 

jhištišk^ šūsivienijimą.”, .
į j Tokį, pat -blofą1,’ “prisidė- 

ijimą” 'prie “ALA.P,” paskel- 
i be “Naujienos”. Kas ta per 

Lenkijos fašistai, kaip ir j organizacija “ALAP”?
Lietuvos fašistai, garbina Kiek mums žinoma, tokios 
buvusį Lietuvos monarchą organizacijos nėra.
Vytautą. Mat, Vytautas], Toliaus “Tėvynė” saką, 
yra nemažai pasitarnavęs 
Lenkijos ponams. Jis kelis 
kartus buvo užrašęs Lietu
vą Lenkijos ponams.

Lenkų laikraštis “Kurjęr 
Wilenski” praneša, kad 
Raškutėnuose, Švenčionių 
apskrity, liepos pradžioj 
įvyko pašventinimas pirmo 
paminklo monarchui Vytau
tui. Paminklas kanubja 800 
zlotų; pastatytas laukuose 
ties Raškutėnais. Laikraš
tis simpatingai aprašo pa
šventinimo ceremonijas ir 
paminklą vadina efektingų.

KAUNĄS.— Spindulio gu įuo reikalavimm nesuti- 
spaustuvęs padiehiai raidžių

fvės administracijai ras- 1S«° streikan,. reikalaudami 
Skalaudami, kad juos'geresnių sąlygų.

tose šalyse auga, nors1 kartais jis reiškiasi karo formoj už 
tautinį pasiliuosavimą. > Buržuazijos; ponar trokšta pa
skandinti tas šalis kraujuose; jie; pasilaiko policijos dur
tuvais ir patamos ji'eško tokiuose 'žmonėse, kaip Gandhi. 
Nėra abejonės, kad policijos durtuvai ypa silpna para- 

Visi lietuviai darbininkai m a. Carizmas taipgi savd laiku baiidė pasilaikyti ant'
< • .< _< -v. .y T . . 1 i • y.----------------------- .y-. Tr ,

liečia Gandhi .rūšies pagelbininkus, tai carizmas turėjo 
būrius jų formoj visokios rūšies liberalinių kompromisų 
skelbėjų^ bet jiems nepavyko nieko atsiekti, apart dides
nio dalykų sumaišymo.

(d) Antagonizmai tarp buržuazihių šalių buržuazijos 
ir proletariato taipgi iškilo į viršų ir paaštrėjo. Krizis 
jau iššaukė naują kapitalistinės racionalizacijos bangą, 
naują padėties pabloginimą, darbininkų klasei, bedarbės 
padidėjimą, augimą nuolatinė? bedarbių armijos ir algų 
kapojimą. Nėra-ko stebėtis, kad tos aplinkybės revoliu- 
cionizuoja padėtį, Sudrūtina klasių kovą ir stumia darbi
ninkus į atnaujintas klasių kovas.

1 ’ ’ . ■ % 1

Pasekmės .tokios, kad tarp darbininkų masių socialde
mokratinės iliuzijas byra ir žlunga: Po patyrimo, gauto 
laike dalyvavimo socialdemokratų valdžiose, kurie atliko 
škebayjrtio darbą, organizavo lokautus ir šaudė darbinin
kus, melagingi prižadai apie “industrinė? taikos gamy
binę demokratiją” ir “taikingas metodas” kovoje skamba 
darbininkų ausyse kaip galutinas išjuokimas. Ar dar 
yra daug darbininkų^ kurie tiki melagingiems socialde- 
ipofoatų pamokslams? Darbininkų -demonstracijos rug
pjūčio 1 d./1929 m. (prieš kabo pavojų) ir demonstraci
jos kovo 6 ’d.j .1930 m. (prieš bedarbę),uparodę, J<ad'ge
riausia? 1 darbinipkų klasės elementas * pasirengęs atsukti 
užpakalius socialdemokratams. Ekonominis krizis užduos 
naują smūgį, socialdemokratinėms iliuzijoms tarp dar
bininkų. Po bankrūto ir nubiednėjimo, pasireiškusiu 
iš priežasties krizio, bus tik keli darbininkai, norinti ti
kėti galimybei, būk “kiekvienas darbininkas” gali pra
turtėti, prisidėdamas prie “demokratinių” bendrais Šerais 
paremtų kompanijų. Kas nebūtų sakoma^ krizis užduo
da mirtiną smūgį tokioms ir panašioms iliuzijoms.

Bet kuomet darbininkai atsuka užpakalius socialde
mokratais, tas reiškia^ kad jie atsigrįžta prie komuniz
mo. Augimas darbo unijų judėjimo, veikiančio kartu su 
Komunistų Partijomis; Komunistų Partijų pasisekimai 
rinkimuose, streikų bangos tęsimasis po komunistų va
dovybe; sujungimas ekonominių kovų į politinius protes
tus, komunistų suorganizuotus; masinės demonstracijos 
darbininkų, simpatizuojančių komunizmui, atbudimas 
plačių atbalsių darbininkų klasėj—visa tai parodo tą fak
tą, kad darbininkų masės pripažįsta Komunistų Partiją 
kaipo vienatinę Partiją, galinčią kovoti prieš kapitaliz
mą, vienatinę Partiją, vertą darbininkų pasitikėjimo, 
vienatinę Partiją, į kurią verta įstoti ir kovoti už pasi
liuosavimą iš kapitalizmo. Tai tokį žingsnį daro darbi- ■ 
ninku masės komunizmo linkmen. Tai yra užtikrinimas, 
kad mūsų broliškosios Kominterno Partijos pataps di
džiomis masinėmis darbininkų klasės partijomis. Viso, 
ko reikia, tai7 kad komunistai tinkamai apvertintų padėtį 
ir kad ją pilnai’išnaudotų. Komunistų Partijos, kurios 
veda nepermaldaujamą kovą prieš socialdęmdkrątijį tą 

_d____ ____ __  kapitalo agentą darbininku tarpe, iy kurio? galutinai nai- 
stolių padaryta; apie 1'03,000 Ii- kiną tuos nukrypimus nuo *lehinizmo, kurio suteikia me
tų. '.Daugiausid buvo ;maži gaiš- džiagą šociąldėmokratijos malūnui, į parodė, kad jos (y ra 
rai, kurie greitai buvo, HkVMuo- ant tikro i o’kelio., Jos turi toliaus tvirtai eiti tuo keliu.

šeihiininkaujant, I j(
Uiom^klashi.kovpms tik. taip veikiant mes galėsime 

išdegę '37 nek.,' Labailorių 25 
fyek./Varėiioš urėdijoje 15 hek.j 
Jurbai’kč 6 hekt., Tauragės 5 h., Į 
Šaukėnų 4 hektarai.

Daiigiiųisia gaisrų buvo Ma
žeikių urėdijoje, kur įregistruo
ta 8 gaištai,^Žhrašu 5, Labėno- 
riij 4, kitdše urėdijose buvo po las. 
porą trejetą gaištį, yra urėdi
jų, kur nė vieno gaisro nelnivo. 

Anksčiausi gaisrai buvo kovo 
31 d. Jurbarko ir Titavėnų urė
dijose. Balandžio ir gegulės 
mėnesiais įrėgistruota p6'30 
miško gaisrų, birželio mėnesio 
daviniai dar nesurinkti. K, ■ 

v. Daugiausiai gaisrų kilo iš pa
degimo. Kitais metais būdavo 
daugiausia gaisrų del neišaiš
kintų priežasčių.1 Apskritai, 
šiemet miško gaištų ytei dau
giau, negu kitais metais būda- 
yo. : Čia tenka atšižvelgti į šau- 
Ką (vasarą, neši- išdžiūvus miško/ 
samanomš nuo mažytės kibirk
štėlės gali kilti gaisras.

Visi kiek ga
lint paaukokite vedimui tos 
kovos. Aukas siųskite Su
sivienijimo Gynimo Fondo 
Komitetui. Money orderius 
ir čekius išrašykite vardu 
J. K. Šarkiūnas, o laiškus 
siųskitę/šiuo adresu: A. Yu
ris, 4401. So. St. Louis, Ave., 
Chicago, Ill. i

arcęeologiniai 
KASINĖJIMAI 
■LIETUVOJE.
• , , , .

Profesorius Volteris pr^iiėša, 
kad ir šiį Vašarą, rugpjūčio' mė
nesio pradžioje, į'. Lietuvą ’ atva
žiuos švedų archeologas Birgerh 
Hermann sir palydovais.' Jis 
kartu’’ bu Lietuvos archeologais 
tęs kasinėjimo darbus Apuolės 
piliakalnyj prie SkuoSo.

Profesorius Volteris yra įtei
kęs švietimo ministerijai raštą; 
kurtame prašoma apsaugoti’nuo 
na i karimo archeologines vietas 

ir pasirūpinti j ų 
moksliniu kasinėjimu. Pavyz- 

. vv. ' džiui, prie Pašušvės ir kitur esąsi sujungti su Augsciausios daromi ,kasinSjimai jr rasti
Prieglaudos draugija.” Ir daiktai siūlomi pirkti Kauno
jie sako^kad tai jiems “pa- muziejui. z

Tokius kasinėjimus turėtų at
likti ne ka$ nors, o mokslo žmo
nės. O kasinėti esą daug vie
tų. Prie Raguvos esą rasta

vykę” sužinoti “slaptas” 
bolševikų planas. Bet pasi
rodo, kad čia yra pačių fa- 
šistų ir socialfašistų išmis- daug pinigų, bronzinių raktų ir 
las. Vienoj vietoj jie sako, (kitų įvairių dalykų,- netoli Pa- 
kad “komunistai mano, pri
sidėti” prie kokios ten “AL- 
AP”, o kitoj vietoj mini 
Augščiausią Prieglaudą. 
Slidinėja, kaip karvė ant le
do. : ;

Prie to Vitaitis štai kaip 
bjauriai bando pameluoti 
apie. Augščiausią., Priėglau-

nįas." Ir tame; suvažiavime* 
svarbiausia

/> * - r < •’ i * v » *. ♦ j / .y a ? 4 . t t e

• Išklausytas tautininkų są
jungos centro Valdybos pirmi
ninko p. Lapėno pranešimas 
apie Italijos valstybinę san
tvarką ir politinį grupavimą
si. Taip pat paliestas tauti
ninkų sąjungos pertvarkymo 
projektas ir to pertvarkymo 
priežastys. Susirinkimas, iš
klausęs p. Lapčno kalbą, kurs
tai Jam pritarė. . ( , ’
Lapenas su kinais fasiątų 

partijos vadais nesenai bu
vo nuvykęs , pas kruvinąjį 
Mussolinį pasimokinti, kaip 
vykinti fašizmą Lietuvoj.

Gavę lekcijas nuo Italijos 
fašistų, Lietuvos fašistai 
dabar stengsis dar labiau 
sufaąistįnti. yętųyąx.ypHątjp- 
gai kuomet dabar Lietuvoj, 
kaip ar kitose buržuazinėse

H i • ” ’ į ; • ‘k/ M r ' t . A ?“Ta AugŠČiaušios Prie
glaudos draugija^ bolševi.- 
kaiįiš joj '/ii 
labai, susmuko /finansiniai^

Bet visiems’žinoma“" ’kad 
$13,000 tos organizacijos pi- 
higų dingo tuomet, kuomet 
ją kontroliavo^fąŠjstinįo ir 
socįąifašistinio plauko žmo
nės, j MažiulbriAj jAlekšisb., S 
VarAšius. Dabar,, bolševi
kams dalyvaujant.i tos, orga
nizacijos vadovybėj, ta or
ganizacija jau neblogai sto
vi (finansiniai; ji Pailga na
riais.

Ar pažangieji- . SLA na
riai, kuomet dabar fašistai 
ir socialfašistai skaldo Su
sivienijimą, visur skaldo 
kuopas, prisidės prie Augš- 
čiau'sios Prieglaudos, ar jie 
sudarys savo atskirą Susi
vienijimą, ar jie ves kovą 
pąų’ ; KM. JšvyM x tiš; 
Susivienijimo vadovybės fa
šistinius uzurpatorius, tas

..................................... ....................
—r........ - ...... ' ■ ' - ' .m—
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praplėsti įtaką ir autoritetą-Komunistų Internacionalo.- 
.Tai. tJdkis yra stovisį paųįiatinių pasaulio; kapitąlįžmo 
kontradikcijų, dabar labiausia įtemptų iš priežastįes pa
saulinio .ekonominio krizio.

Ką tie faktai parodo?
Jie parodo, kad kapitalizmo stabilizacijai artinasi ga-

' - > L. . ■ ■ ■ i ■ '’ -i ; ’

Jie ■ parodo,'kad revoliucinio judėjimo banga kils dar 
smarkiau.

• ■••U t i * *. -•

Jie parodo, /kud pasaulio ekonominis krizis susilies į 
politinį krizį daugely šalių. 1 * *1 ’

Tas reiškia,'kad pirmoj vietoj buržuazija jieškos būdų 
išeiti iš tos padėties, labiau sufašistinant naminę politiką, 
ir tam tikslui naudos kiekvieną reakcinę spėką, įskaitant 
ir sooialdempkratuš. t'1'

Toliaus tai reiškia, 'kad buržuazija, užsienio politikos 
sferoj, jieškos priemonių'išeiti iš tos padėties, surengiant 
naujus imperialistinius karus ir intervencijas.

Ir pagalios reiškia tai, kad proletariatas, kovoje, prieš 
kapitalistinį' išnaudojimą’ ir karo pavojų, jieškos išeities &voBw 1 ų • - Vi- .

sI

Dar pavasariui į neati 
Lawrence’aus Liaudies Ch 
ir Haverhill’io Laisvės Ch 
pradėjo tartis vykt “Lais 
metiniu piknikan Brookl 
Ir savo sumanymą išpildi 

Išvažiavimui laikas nuslt 
3 valanda subatos ryto, li< 
5. Manyta, kad mūsų me 
nos pramiegos, nes tai fc 
liekas paties saldžiausio i 
go. Bet kas tau : nuėjęs 

į Lietuvių Svetainės kaip 2 
nustebėjau, kad % sos m 
merginos ir vaikinai
kaip ant barikadų, laukia bi 
Palaukus pusvalandį, gir< 
atšniokščiant, it laivą, m 
busą.

Sėdamės busan. Pasirc 
kad mažai vietos. Kyla bis 
nesusipratimo.- Niekas nėr 
pasilikt — visi nori važii 
Komisijai pradėjus tvari 
nusiraminama. Prisieina 
choristus palikt, o tris paša 
čius.

Kadangi buvo nutarta 1 
žiuot dviem choram, tai pai 
ta du' busai. Ir jei visi abi< 
chorų nariai būtų važiavę, 
būtų reikėję trijų busų. I 
kadangi ne visi choristai ga

• jo važiuot, tai nutarta ir
• ir mūsų draugus pašalieči’ 

Gi Haverhill’io Laisvės Choi 
atsisakė samdytis busą, r 
nesirado reikiamo skaičia 
norinčių važiuot choristų. E 
šios priežasties lawrencieči 
turėję vieną busą atsakyt. 
Liaudies Choras stengėsi sa 
kvotą išpildyt, ir vieni lawre 
ciečiai beveik visą busą pi 
pildė. Ką dabar daryt? R 
gistruojant norinčius važiu< 
kartu buvo paimta nuo jų 
pinigai. Tūli pradėjo^ išmeį 
nėti: Kam jūs registravot p. 
šaliečius ir paėmėt nuo jų p 
nigus, o dabar nenorit vežti 
ŠJis darbas buvo pradėtas tr 
mis savaitėmis išanksto; - 
HaverhiU’io Laisvės •, Ghoh 
tik savaite išanksto praneši 
kad pas juos randasi tik d< 
vyni norinti važiuot. Bėda 
dviejų busų perdaug, vien 
permaža. žinoma, jei haver 
hilliečiai būtų energingiai 
rengęsi, tai būtų buvę galimi 
pripildyt ne du busu, bet tris 
čia, suprantama, negalima u: 
tai kaltint vieną komisiją, be 
nevažiavusius choristus.

Na, šiaip-taip susitvarkėm 
čia mums pagelbėjo ir mū 
sų gerasis draiveris. Buše bu 
vo šešios ekstra sėdynes pei 
vidurį bu so, kurios yra kieto: 
ir į kurias sodint pasažieriut 
ant ilgos kelionės neleistina 
Bet mūsų draugai sutiko vieni 
kitus pamainyt. Draiveriui 
tatai paaiškinus, jis sutiko už- 
pildyt ir tas sėdynes. Ir taip 
vietoj 29 asmenų į busą šutai 
pinta 36. Keletas asmenų visn 
gi turėjo pasilikt namie. Tū
lų merginų tėvai prašė pasi
likt namie, kad perdaug ne- 
suvargtų del stokos vietos, bet 
jos nei girdėt nenori.

Susėdom. Busas it laivas 
sutriūbino, pribudindamas iš 
miego visus aplinkinius žmo
nes. Tai buvo 3 :30 rjdo. Nei 
nejutom, kaip palikom Law- 
rence’ų.

Tuoj privažiavom Lowell’į. 
žmoneliai dar miega. Ramu.

Davažiuojam Ayer. Vis dar 
tyku. Palikę Ayer, traukiam 
ant Worcesterio.

Girdim, ūkininkų gaidžiai 
jau pradeda savo rytmetines.

• Na, sakom, jeigu gaidžiam va
lia dainuot, tai ko mes lau
kiam? Ir pradėjom dainuot, 
kad net padangė skamba. 
Busas tik ūžia keliu.

Privažiavom Worcester}. 
Tn” matytis saulė. Ant gatvių 
iau matosi žmonių. Palikę 
Worcester}, leidomės linkui 
tabako karalystės, linkui Hart
fordo.

Matytis didžiausi plotai že
mės užsodinta tabaku. Tūli 
plotai apdengti tinklais. Tai 
brangusis cigarų tabakas po 
jais auginama. Matytis žmo
nės su matikais prakaituoja, 
tabaką apkaupdinėja. Prava
žiavus Hartfprdą, ’ leidomės 
ant Bridjgeporto.



LAISVE Puslapis Trečias26, 1930

THE IDEAL OPTICAL PARLORS
Remei

A. LUTVINAS

69 So. Park St

psieiti

J. KAVALIAUSKAS

New York

Liepos 3 Maple Parke įvyko
ŠEKIT LINDBERG

EXTRA!
AMŽIAUS STEBUKLAS

anga kils

izis susilies į

Taip pat 
pirkimu,

į j ieškos būdų 
minę politiką, 
ėką, įskaitant

enio politikos 
es, surengiant

'Methuen’ų F&rmerių Aukos'.
Ig. čiulada aukojo reikmenų

PHONE 
Stagg 8342

pasažierius 
neleistina, 

sutiko vieni 
Draiveriui

Įsteigta
26 metai

Raportas Vakarienės Drg 
J. Karsono Sušelpimui

$1.50, P.
Lukševičius

Bell __
Keystone

Real Estate License 
C-2728.

buržuazijos 
ėjo. Krizis 
■įjos bangą, 
‘i. .bedarbės

trisdešimts 
metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj

881 Massachusetts Ave 
(arti Central Square) 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter 378S

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

s, Afrika 
judėjimas 
formoj už 
okšta pa-

M ū s ų reko- 
menduotojai— 

virš 400 
! Brooklyn© 
daktarų, ku

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

IŠKĖLĖ Iš JŪROS LAIVĄ 
“HINDENBURGĄ”

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOJAS

mės užsodinta tabaku, 
plotai apdengti tinklais 
brangusis cigarų tabakas po 
iais auginama. Matytis žmo
nės su matikais prakaituoja, 
tabaką apkaupdinėja. Prava
žiavus Hartfprdą, leidomės 
ant Bridgeport©.

Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į storus ir stabas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

ABERGRIP STROP CO. 
2200 Coral St.,< Philadelphia, Pa
Britvag išgalandimui siųskit:

ABERGRIP STROP CO. 
5311 Woodland Avenue, 

Philadelphia, Pa,

Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs instruktoriai 
išpi.okins jus .būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, or
laivių inžinų mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100. j savaitę. Leidimai už
tikrinti.. Už dyką sujieškome darbą savo studentams. Klasės dieno
mis ir vaka’rais, vyrams ir1 moterims. Nedėliomis nuo 10-12. Kata
logas uždyką.

Petrųkevičius,' J, 
iarmlit ir' kiti veltui 
Visą naktį.
ačiuojame

įspūdžiai is Lawrence aus Liaudies iporo ir 
HaverhilFio Laisvės Choro Kelionės Dienraščio

“Laisvės” Piknikan Brooklyne ;

Orderiuojant siųskite money
• ■<. orderius

Greitai 
me gardžiausius už
kandžius (" 
Lunch).

LONDONAS. — šiomis 
dienomis tapo iškeltas iš jū
ros penktas karo metų nu
skandintas laivas — “Hin- 
denburgas”. Jis turi 28,000 
tonų... Pataisius, jis bus ga
lima naudoti.

TELEFONAI:
__________ Oregon 5186
____________ Main 1417

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

kreiptis prie manęs.

:aip Gandhi, 
silpna para- 
ulaikyti ant 
>s išėjo. Kas 
zmas turėjo 
kompromisų 
apart dides-

s unperia- 
lininkai ir 
ir Raudo
ja sudaro- 
>s stebėtis, 
[i išgelbėti

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 pas 
mus. :

užsiimame 
pardavimu 

mainymų namų 
žemių (lotų).

liko $72.41. ši suma ir daiktų 
$8 vertes’ perduota draugui J. 
Karsonui liepos 20 d.

Vakarienės rengimo komisijoj 
buvo: nuo Methųen’ų farmerių 
—J. Kodis, Ig. ęiulądd, J. Ru
dis ir V. Mažutavičius; nuo 
HaverhilPio farmeVių ir biznie
rių—Iz. žilionienę, B. Mizara ir 
J.į Valatka; nuo Lawrence’aiis 
biznierių— P. Zulza, M. Petru
kevičius, J. čiulada ir V. Kra- 
likauskas.

Valgius gamino LDSA 8 kp. 
narės:1 Stakionienė, Rudienė, 
čiuladienė, Kiaulėnienė, Zulzie- 
nė ir kitos. Prie stalų patar
navo Liaudies Choyo mergaitės. 
M*. Stankiūtė ir B. Dvareckiū- 
tė pagelbėjo rinkti reikmenis 
Vakarienei. Maple Parko Ben
drovė davė parką veltui. Mu
zikavai , jB. 
Zablackąs, K 
p-ajino per'

Širdingąi ačiuojame visiem 
aukotojam, dirbušiem ir atsilah- 
kiusiem į šią vakariene. Ti
kimės, kad ir'ant toįiaus mes 
mokėsime atjausti savo draugus 
nelaimėje.’ ,

Komisijos Narys
V. Kralikaūskas.

Sudainavom keletą 
Viskas gerai. čia 

brooklyniečiai jau 
mūs vestis pas save. 
“Laisvės” administra- 

glėbiu 
‘Drau-

Haverhill’io Farmerių Aukos:
S. Pelsuckis $8, J. Šilanskas 

$1.50, Ą. Jurkevičius ir S. Go- 
lubickas $1.50, A. Kaųcevičius 
$2, J. M. Sirry 50c, J. Rut
kauskas $3, C. Urbonas $1.50, 
kitatautis Rocco 75c, A, 
ka $2.50.
Laivrence’aus, Biznierių

J. Pečiulka $5.50, D.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir NervU Ligų, visokių Chronišku Skau- 
dūlių. Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, GaJvosvai- 

■ gio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažamėš Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji-

i mo- Jeigu jūs esate nesveiki fr nusiminę, aš jums 
/ galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok- 
. sliniajs būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Aš 

suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

i į 4 ' PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!
X-Spinduliai—-Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai

DR. ZINS 110 EAST 16th ST. N. T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving vi.; 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. NedilioJ » A. M. iki 4 P. M;

Naujausia Išdirbyste. ir 
tai/ mūsų viengenčių 

lietuvių išradimas

PUSTAI
Su kurių pagelba visos senos 
britvos, kurios, jūsų prasmėj 
jau atslūžinę savo laiką, už
mestos kur nors, grjžta ir 
Jums vėl tarnauja, bet šj kar
tą su | stebūklais atlieka savo 
pareigas.

Šie PUSTAI dėlto yra XX 
amžiaus stebūklai, kad pakei
čia barzdaskutystę iš prievar
tos į malonumą.

Aukos:
Kirmel 

$4, V. Balčiūnienė $4.80, N. B. 
Co. (sodes išdirbėjai) $2.20, F. 
Stankūnas $1.70, Dr, Aleksa 
(pinigais) $2, J. Sekevičius $1.- 
30, J.' Indilas $1.50, U. Ken- 
triene (pinigais) $1, N. žeimis 
$2.45, B. čiulada $1.92, J. Urb- 
ša (pinigais) $1, A. Lapinskas 
$1.40, Jarackas ir Ramika $1.- 
50, Lietuvių Tautiška Koopera
cija $2, A. Lokood (pinigais) 
50c, A. Aleksoms (pinigais) 
50c, J. Milvidas (pinigais) $3, 
J. šlekis (pinigais); $1’ J. Man
sis $1.70. ’

Viso surinkta iš farmeTių ir 
biznierių vertės $90.12.

Viso įplaukų buvo $145.05. 
Išplaukų $72.64. Gryno pelno

Britvos švelnumas, prašalin
damas tą dreskiaptį deginimą, 
kurio tikimės, palieka veidą 
kuo švelniausi.

Išbandymui siųskite savo lė
šomis Jūsų senas britvas, o 
mes stengsimės įtikrinti Jus 
verte šių naujų pustų.
Kaina: Safety Britvom $2.00 
Paprastom Britvom $3.00

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe 58th ir 5ith Sts., NEW YORK CITY

prie pikniko. Einam 
nam namą. Sako: *

gyvenu.” Lipam augštyn 
ša apsidairiau ir sakau 

“Kodėl pas jus nematyt gra
žiosios lyties?” Sako 
čia ir gaspadorius ir gaspadi- 
nė.” Sakau: “Drauge, kodėl 
anksčiau to nepasakei? Mūsų 
chore yra gerų gaspadinių.” 
Apgailestauja: “Mat, draugu- 
ti, dasiproti vis po laiko. Na, 
ale tai rasim rytoj piknike.”

Ryte miegasi labai saldžiai. 
Girdžiu, drg. Buknys jau bu-

Sako, jau 9 vai. Atsi
keliam, apsirengiam ir einam

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia' randasi dvi lietuviškos apiiekos, kurięse galima pirkti, vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M* KISHON, Aptiėkorius Savininkes
8701 JOS. CAMPAU AVE.l ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH

OFISO VALANDOS:
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedeliomis: 10-12 vai. ryte

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

< . ( Atneškite Mums Savo Akių Vargus
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašytu mums hera skirtumo. Mes daugiausia temia- 
mės visuose atsitikimuose ant, Retinoskopijos (tai yra 

, ant ištyrimų sulig šešėlių).

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

DRS. SCHONGER & STENGER
, ; . OPTOMETRAI
394-398 Broadway 331-335 Division Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Dar pavasariui J neatėjus, 
Lawrence’aiis Liaudies Choras 
ir Haverhill’io Laisvės Choras 
pradėjo tartis vykt “Laisvės” 
metiniu piknikan Brooklyne. 
Ir savo sumanymą išpildė.

Išvažiavimui laikas nuskirta 
3 valanda subatos ryto, liepos 
5. Manyta, kad mūsų mergi
nos pramiegos, nes tai buvo 
lyrikas paties saldžiausio mie
go. Bet kas tau : nuėjęs prie 

4 Lietuvių Svetainės kaip 2:30 
nusistebėjau, kad visos mūsų 
merginos ir vaikinai stovi, 
kaip ant barikadų, laukia buso. 
Palaukus pusvalandį, girdim 
atšniokščiant, it laivą, mūsų 
busą.

Sėdamės busan. Pasirodo, 
kad mažai vietos. Kyla biskis 
nesusipratimo; Niekas nenori 
pasilikt — visi nori važiuot. 
Komisijai pradėjus tvarkyt, 
nusiraminama. Prisieina du 
choristus palikt, o tris pašalie
čius. >

MODERNINIAIS LAIVAIS

DEUTSCHLAND 
NEW y ORK

Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie 
sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu 
liariai išplaukimai mūs populiariais kambariniais laivais

ST. LOUIS> MILWAUKEE IR CLEVELAND
Del informacijų kreipkitės į lokalinius agentus mūsų

Hamburg-American Line
89 Broadway

I LiaudiesxChoras prisižadėjo 
j išpildyt 'dainų programą 17 d. 
! rugpjūčio ant Maple Parko, 
i kur įvyks išvažiavimas Union 

( ?—Red.) ir Young Commu
nist League. Kviečiami visi 
darbininkai jame dalyvauti. 
Bus puiki programa ir kalbė
tojų įvairiomis kalbomis. Įžan
gos nebus.

V. Kralikaūskas.

Draugas Buknys prieina prie 
manęs ir sako: “Na, drau-:vakarienė sušelpimui draugo J. 
guti, eisim pasilsėt,’ nės rytoj Karsono. (Rengė ją bendrai 
reikės anksti keltis ir rengtis Lawrence’aus, ’ Methueų’ų i r 

; Priei-j HavėrhiU’io draugą Karsoną 
Tai čia atjaučianti žmonės..’ ’ .

Kadangi vakarienė buvo reng
ta net .trijų miestų, o del šios 
priežasties yra sunku visus ren- 

Aš gėjų s sušaukt į susirinkimą iš
klausymui atskaitos, tai rapor
tą paskelbiam per laikraštį.

Vakarienei reikalingi daiktai 
buvo suaukota MUhuen’ii ir 
Haverhill’io farmerių ir Law- 
rence’aus biznierių. Kurie au
kojo vakarienei reikmenų ne
mažiau $3 vertes, tiems buvo 
duoti tikietai į vakarienę. To
kių tikietų buvo išduota $38 
vertės.

| GREITAS LAIVU PATARNAVIMAS
PER HAMBURGĄ MŪSŲ

HAMBURG !
ALBERT BALLIN

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE'BREAD, ROLLS & CAKES

10 SCHOLES STREET *

N. N Y U Phone STAGG 9645

asiu socialde- 
;rimo, gauto 
, kurie atliko 
ude darbinin- 
:aikos gamy- 
ovoje skamba 
as. Ar dar 
ems socialde- 
stracijos rug- 
demonstraci- 

rodo, >kad ge- 
engęs atsukti 
krizis užduos 

ns tarp dar- 
pasi reiškusio 

ai, norinti ti- 
as” gali pra- 
mdrais serais 
krizis užduo- 
zijoms.
liūs socialde- 
irie komuniz- 
įčio kartu su 
į pasisekimai 
omunistų va
tinius protes- 
emonstracijos 
, atbudimas 
•arodo tą fak- 
nistu Partiją 
*ieš kapitaliz- 
pasitikėjimo, 

)voti už pasi- 
lį daro darbi- 
užtikrinimas, 
js pataps di- 
jomis. Viso, 
jrtintų padėtį 
rtijos, kurios 
inokratiją', tą 
galutinai nai- 
suteikia me- 

, kad jos yra 
siti tuo keliu, 
ninku klasės 
iatą ateinan- 
mes galėsime 
iternacionalo.
) kapitalizmo 
iriežastįes pa-

1. McchaffizninB. Kaip, su»tatyti sulig plangt 
kaip surasti sugedimus; kaip i&ardtiui m*- 
statyti. Tas yiskas mokinama kiekvieną lrtw- 
dentę nraktiSkai. po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir MagrifeUzmas. Tai reitallątfi*** 
šia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu (iof«*
riu. ' * ‘

Pabaigę musų mokyklos kursą, turite pilną 
ntfOJr&i pasinaudoti vienu iŠ dvįejų -amn*— 
mechaniko arba Šoferio. Garantupjams Jaia- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietttyiip. 
kai ir angliukai. Kaina prieidama viflMMt 

Mokytojum yra žypius ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis Ir vakf^ąta. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. IIUO 10 iki 2 P.M.

Iii.’ NEW YORK AUTO SCHOOL 
228 Second Avenue Kampas 14th Street

treti diskusuoja, o , draugai 
Bulaukai ruošia, svečius priim- 
dinėja. Linksmi, draugiški. 
Sako, kaip ši stuba stovi, tai 
tiek svečių čia nebuvo, kiek 
dabar. Apartmentas labai 
augštai. Anot draugo Bu- 
laukos išsitarimo, kai aeropla
nas skrenda, tai galima ranko
mis sparnus pasiekti. '

Apleidus draugus Bulaulųjs 
einu prie “Laisvės” svetainės. 
Busas laukia. Sėdam ir 
traukiam į mūsii užbrėžtą ke
liones galą. Palydovo pa
vardės neatmenu, štai ir pik
niko vieta Ulmer Park. Apie 
12 vai. Jau puspilnis daržas 
žmonių iš įvairių šalies mies
tų. Linksminasi, draugiškai 
kalbasi, kaip vienos motinos 
vaikai. Apie 3 vai. pradeda 
didžiausiais busais žmones 
atvažiuoti. Ir bematant 'jau 
pilnas daržas. (Apie patį pik
niką parašė patys draugai 
laisviečiai.)

Apie 5 vai. prasideda pro
grama. Programos No. 2—tai 
mūsų , choras. Sudainuojam 
“Raudona vėliava jau plevė
suoja” ir dar dvi dainas. Pu
blika reikalauja magaryčių. 
Sudainavom keturias dainas— 
vieną revoliucinę ir tris liau
dies dainas. Ir tuoj skubina
me^-važiuoti namo.

Išvažiavom 6 vai. vakare, o 
parvažiavom 5:30 ryte. Va
žiavom visą naktį linksmai, su 
dainomis. Išvažiuojant iš New 
Yorko ant 1st Avė. sustojom 
prie vienos vaistinės šio-to nu
sipirkt. Merginoms reikia at- 
sivėsint. Apsirūpinę pirkiniais 
vėl sėdam busan. Pavažiavus 
kokias tris mylias pastebėjom, 
kad trūksta vieno asmens. 
Sustojom. Paėmėm taksį ir 
grįžtam jieškot. Nęsurandam. 
Nutarėm važiuot, nes nežinom 
kur jis randasi, i
Parvažiavom visi laimingai ir 

linksmai. Kai kuriem drau
gam ir draugėm išlipus iš bu
so reikėjo eit tiesiai darban, 
nežiūrint nuovargio. Kai ku
rie draugai sako, kad ir čįar 
dvi naktis nemiegot, o del mū
sų dienraščio “Laisvės” mes 
būsim ant kožno pašausimo, 
nežiūrint kliūčių. Draugai 
'pasiryžę yra remti “Laisvę” 
visais būdais ir ragint tuos 
mūsų draugus . darbininkus, 
kurie dar “Laisvės” neskaito, 
kad užsirašytų.

Širdingai ačiuojame drau
gams laisviečiams ir kitiems 
už mūsų priėmimą ir aprūpi
nimą nakvyne. Stengsimės at
siteisti jums dirbdami mūsų 

Buknys! bendrą darbą del darbininkų 
klasės labo.

Kadangi buvo nutarta va
žiuot dviem choram, tai paim
ta du' busai. Ir jei visi abiejų 
chorų nariai būtų važiavę, tai 
būtų reikėję trijų busų. Bet 
kadangi ne visi choristai galė- 

> jo važiuot, tai nutarta imti 
*ir mūsų draugus pašaliečius.

Gi Haverhill’io Laisvės Choras 
atsisakė samdytis busą, nes 
nesirado reikiamo skaičiaus 
norinčių važiuot choristų. Del 
šios priežasties lawrenciečiai 
turėjo vieną busą atsakyt. O 
Liaudies Choras stengėsi savo 
kvotą išpįRTyt, ir vieni lawren- 
ciečiai Jfeveik visą busą pri
pildė. Ką dabar daryt? Re
gistruojant norinčius važiuot, 
kartu buvo paimta nuo jų ir 
pinigai. Tūli pradėjo išmeti
nėti: Kam jūs registravot pa
šaliečius ir paėmėt nuo jų pi
nigus, o dabar nenorit vežti? 
šis darbas buvo pradėtas tri- 

xmis savaitėmis išanksto; o į
Haverhill’io Laisvės >. Choras, 
tik savaite išanksto pranešė,) 
kad pas juos randasi tik de
vyni norinti važiuot. Bėda: 
dviejų busų perdaug, vieno 
permaža. žinoma, jei haver- 
hilliečiai būtų energingiau 
rengėsi, tai būtų buvę galima 
pripildyt ne du busu, bet tris, 
čia, suprantama, negalima už 
tai kaltint vieną komisiją, bet 
nevažiavusius choristus.

Na, šiaip-taip susitvarkėm. 
čia mums pagelbėjo ir mū-, 
sų gerasis draiveris. Buše bu
vo šešios ekstra sėdynės per 
vidurį buso, kurios yra kietos 
ir į kurias sodint 
ant ilgos kelionės 
Bet mūsų draugai

• kitus pamainyt.
tatai paaiškinus, jis sutiko už-j 
pildyt ir tas sėdynes. ' 
vietoj 29 asmenų į busą sutal
pinta 36. Keletas asmenų vis
gi turėjo pasilikt namie. Tū
lų merginų tėvai prašė pasi
likt namie, kad perdaug ne- 
suvargtų del stokos vietos, bet 
jos nei girdėt nenori.

Susėdom. Busas it laivas 
sutriūbino, pribudindamas iš 
miego visus aplinkinius žmo
nes. Tai buvo :30 ryto. Nei i 
nejutom, kaip palikom Law- 
rence’ų. * •

Tuoj privažiavom LowelFį. 
žmoneliai dar miega. Ramu.

Davažiuojam Ayer. Vis darL.„
> tyku. Palikę Ayer, traukiam) aš 

ant Worcesterio.
Girdim, ūkininkų gaidžiai 

jau pradeda savo rytmetines. 
• Na, sakom, jeigu gaidžiam .va
lia dainuot, tai ko mes lau
kiam? Ir pradėjom dainuot, 
kad net padangė skamba. 
Busas tik ūžia keliu.

Privažiavom Worcesterj.
Tn” matytis saulė. Ant gatvių 
iau matosi žmonių. Palikę 
Worcester!, leidomės linkui 
tabako karalystės, linkui Hart-Idina
'fordo

Matytis didžiausi plotai že- valgyt draugų Marčiukų ręsto- 
Tūli rane “Laisvės” name. Drg
Tai Buknys užfundino pusryčius

Pavalgius nubėgu pas buvu- vertės $7, J. Kodis $6, J. Rudis 
sius lawrenciečius D. ir L. Bu- . $6, V. Mažutavičius $1, K. šliu- 
laukus. Pilna stuba choristų Ižas $1, A. Kamila $1, J. Greska 
ir philadelphiečių Bulaukų $1.50, J. Lenčiauska, 
šeimyna. Vieni valgo, kiti Jarulionis $1 
viens paskui kitą maudosi, 90c, J. Kiaulėnienė $1

Jau 10 valanda ryto. Mū- 
; sų choristai nutaria sustoti 
Į kur prie valgyklos ant pus- 
I ryčių.

Štai Bridgeportas. Susto
jam prie valgyklos. Gaunam 
pusryčius. Restorano savinin
kas tik trina rankas: geras 
biznis. Visi jau buvo išalkę. 
Pavalgę, traukiam ant New 
Yorko.

Kelias lygus, tiesus, Pq po
ilsio mūsų busas traukia, net 
ūžia. Ir nei nejutom, kaip 
atsidūrėm New Yorko prie
miesčiuose. Štai jau esame 
zoologijos sode. Nuo Čia mū
sų draiveris pradėjo klaidžiot. 
Nuo vieno galo Broadway net 
iki kito. Ir vėl atgal. Apie 
15 mylių padarėm nereikalin
gai. Vieni džiaugiasi, kad 
draiveris greit nesuranda išva-Į 
žiavimo į Brooklyną; sako,' 
nors miesto pamatysim. Kiti 
gi pyksta, nori greičiau pa
siekti “Laisvės” namą, šiaip- 
taip radom tikrą kelią. Da- 

j važiuojam milžinišką tiltą. 
| Važiuojant tiltu, kuo tolyn, 
i vis augštyn. Pasižiūrim į šo
nus : nagi mūsų busas viršuj 
miesto. Na, sakom, nejaugi 
mūsų busas virto aeroplanu? 
Pervažiavus tiltą, tuoj pasu
kom po kairei ir atsidūrėm 
prie “Laisvės” namo. Nuste- 
bom: draugai bei draugės jau 
laukia mūs, stovėdami ant ša- 
lygatvių. Išlipom iš buso, su- 
ėiom administracijos raštinėn 
ir tiesiai per spaustuvę ant 
antrų lubų svetainėn, čia ra
dome susirinkimą, bet neteko 
sužinoti, kokios draugijos. 
Jis greit išsiskirsto, palieka 
svetainę mums, nes choristai 
norėjo sužinoti, ar gerai bal
sai veikia po tokios ilgos ke
lionės, 
dainų, 
draugai 
laukia 
Ateina .
torius drg. Buknys 
antrašų ir klaūšia 
gai, kurie neturite nakvynės?” 
Atsiranda 15 asmenų. Drau
gas Buknys choristus išskirsto 
po 2, 3, 6. Priduoda adresus 
ir vadovus. Mūsų choristai 
susitaria sugrįžti į svetainę 5 
vai. vakare ir iš čia leistis ap
žiūrėt garsųjį miestą.

Paskirtu laiku renkamės į 
svetainę. Draugas 
duoda mums vadovą. Pir-j 
miausiai veža į pajūrius, į by- 
čius. 8 vai. grįžtam nub pa
jūrio ir skirstomės. Vieni no
ri pamatyt daugiau miesto, ki
ti rengiasi eit į tą vakarą su
rengtą vakarienę išleidimui 
draugės K. Menkeliūniūtės į 
Italiją.

Po vakarienės ir šokių skirs- 
Ir taip | tomės į mums paskirtas vie

tas nakvynei, Prieina buvęs, 
lawrencietis drg. S. Večkys ir 
pasiūlo nakvynę, jei dar yra 
neturinčių. Siūlė vietos ir ki
ti draugai, .bet jų vardų neat< 
menu. Pasirodo, kad Broųk- 
lynas būtų aprūpinęs nakvy
nėmis ne tik mūsų chorus, bet 
ir du syk tiek daigiau. Visi 
skirstomės.
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BOSTONAS IR AP1ELINKE

Klasių Kova
KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA 

Parašė Pavel Dorochov Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa)
Arčiausiai prie darbininko prisigrūdo 

storas, gražiai nusikirpęs, gerai apsiren
gęs; laikrodėlio retežėlis per visą pilvą. 
Prisiartino dar arčiau ir kirto kaire ranka 
darbininkui per galvą.

—Ik!
Darbininko subraškėjo dantys, kraujas 

pradėjo bėgti iš burnos per barzdą.
—Broleliai, ka gi jūs darote!?...
—Mušk!
Puolė ant jo, parmušė. Sukosi, sunkiai 

kvėpavo, rėkė, mušė ir staugė.
Kada pasitraukė, pavargę ir sukaitę, ant 

gatvės pasiliko tik šmotai drabužių ir šmo
tai mėsos.

Prie uždarų durų sandėlio, nugara į du
ris, tvirtai rankomis prieš laiko šautuvą— 
raudonarmietis. Jau senai pasibaigė jo 
patronai. Raudonarmietis tartum prilipo 
prie durų ir sienos kampo, ir sunkiai užki
musiai, tartum sunkiai lipdamas į kalną, 
tarė:

—Nesiartink, užmušiu!
Ant jo puola du baltųjų kareiviai, su bal

tomis ir žaliomis juostomis ant rankovių.
—Brangusis tu mano, šauk, šauk rau

donarmietį,—kalbėjo kokia tai poniutė, pa
traukus už rankovės baltagvardietį. Vie
nas iš baltųjų eidamas prisidėjo šautuvą, 
prisitaikė ir iššovė, paskiau nusivijo savo 
draugą, nei nepažiūrėdamas į savo auką.

Raudonarmietis sudejavo, is rankų išlei
do šautuvą ir sukniubo. Ant kelių parpuo
lęs, rankomis atsirėmė į akmenines plytas, 
pakėlė pamėlinavusį veidą, akimis pervedė 
per minią. Iš minios išėjo su plyta ilgas 
vaikinas, paskui jį apvalo raudono veido 
vyras:

—Kirsk! Kirsk, kakton tarpe akiu!... 
Kirsk! Ek!

Ilgasis užsimojo plyta. Subraškėjo rau
donarmiečio galvokaulis. Visa gauja kaip 
padūkusių šurrų puolė baigti jį.

Vėliaus, po vieną ir grupėmis, varė rau
donarmiečius ir darbininkus prie upės. Ten 
nusirepgdinėjo, tvarkiai sudėliodavo dra
bužius. Ęastatydavo tuos žmones veidu į 
kraštą, o nugara į vandenį, ir, kaip kad 
laike mokinimosi šaudyti, kur šaudo moli
nius “žmones”, pagal visus reikalavimus 
karinio kurso, kerta, užsimoja pilnai kar
du, duria durtuvu, arba šaudo grupėmis... 
Belaisviai, rimti ir tykūs, krito ten į upę; 
nuo jų raudonavo vanduo. Tartum raudo
nos vėliavos ant vandens plevėsavo—žymės 
kraujo ant vandenio. Taip buvo vieną die
ną, antrą dieną ir trečią dieną.

Interesinga žiūrėti į Sergejų. Jo vei
das baltas, ilgi kaip popo plaukai, nedide
lė rusva barzdelė ir tamsiai pilkos akys.

—Kaip tai’už ką? Nes ir mane su šau
tuvu rankose suėmė. Baisu man, dėduli! 
—Jis pagal sodžiaus įpratimą visus vyres
nius už save vadina “dėdėmis.”

—O kaipgi tu pakliuvai prie mūs?
—Pribuvau aš į mieštą tiesos jiėškoti,— 

kalba Sergėjus.— Iškarto prisidėjau prie 
eserų; maniau, kad ten ir yra 'tiesa. Na, 
bet štai jie1 eina prieš darbininkus, daug 
darbininkų del jų galvas padėjo. Taipgi 
jie už imperialistinio karo tęsimą. Patiko 
man, ’ kaip vienas senas bolševikas dėstė, 
kaip baigti imperialistinį karą. Klausiu 
jo: Na, taip, tai kaipgi karas baigti?

—O štai kaip. Įsmeik į žemę šautuvą 
durtuvu ir baigtas karas.

—O jeigu priešai šaudys į mus?
—Nešaudys. O kad ir šaudys, tai neil

gai; pamatys, kad mes.įsmeigėm šautu
vus į žemę, reiškia, kariauti už buržujus 
nenorim, ir nustos. Tada mes nueisim pas 
juos ir pasakysim:—Broliai, meskite ka
riauti, nelaistykite veltui kraujo! Kokiems 
galams mums vieniems su kitais kariauti? 
Gyvenkite jūs sau, mes jūs neliesime, ir jūs 
nelieskite mūs taipgi.

—Ir nelies? • |
—Suprantama, kad ne.—Tą pasakodamas 

Sergėjus atydžiai žiūrėjo į draugą Andre
jič, plačiai išplėstomis akimis ir'pagalios 
paklausė:

—Juk galima taip, dėduli, ar ne?
—Galima, mielasai, galima. Taip bus, 

taip ir bus.
—Štai del to aš ir einu su bolševikais. 

O ištiesų, kokis gi yra iš manęs bolševikas? 
—Prisiartino visai prie Andrejičo.—Dėduli, 
tu esi čia vyriausias, aš noriu tau atgailą 
padaryti,—ir jis nusišluostė rankove sukai- j 
tusią kaktą.

—Dėduli, tu čia vyriausias, aš noriu tąu. 
viską išpasakoti. Ar yra dievas, ar jo nė
ra, aš nežinau ir bijau. .*. Su ’ jūhiis, bolševi
kais, stojau išvieno, nės 'jūs kovojote prieš 
blogą, norėjote gero del visų dirbančiųjų. 
Dabar del gero mirsiu. įr apie dievą ne
žinau.

MAYNARD, MASS.
Liepos 20 d. rusai darbinin

kai buvo surengę pikniką Fi
nų parke, šis parkas yra pui
kiausias visoje Naujoje Angli
joje. žmonių buvo suvažiavę 
daug iš visų miestų, bet ka
dangi !parkas yra labai dide
lis, tai kai iškrinka po maudy
nes ir taip po miškus, tai atro
do skysta’. Bet rusai darbi
ninkai •«'neapsieina be prakal
bų, ir Įžmėnės atydžiai klauso
si, o tų pais lietuvius nėra.- ■

Taipgi; ! galima pažymėti, 
kad pas visus yra įvesta labai 
gera sisterria.' ^Kada atėjau į 
parką, tai' vien matėsi’ svetimi 
darbininkai’ dirba. Aš , tuoj 
•vieną pažįstamą draugą < klau
siu, kas Čia; yra, kad nei vieno

• j • ‘ i * ’ — • J ■ i i

Susivienijimų savo nachališka’ 
diktatūra ir pažangesni tų lai
kų Susivienijimo nariai turė
jo atskilti ir suorganizuoti S.L.

Dabartiniu laiku ' kaip tik 
taip elgiasi fašistinis Gegužis 
su kompanija prieš pažangiuo
sius lietuvius darbininkus S. 
L. A. narius, nepripažindamas 
jokių teisių S. L. A. reikaluo
se. Fašistai buvo pasiryžę ge
riau organizaciją suskaldyti, 
kad ir už mažiausį dalykėlį, 
negu suteikti didžiumai S. L. 
A. narių teises? Tode) 36-tam 
seime pažangiesiems pareika
lavus įsileisti vieną žmogų į 
mandatų komisiją, tai Gegu
žis su kompanija geriau su
skaldė organizaciją su polici
jos ir mušeikų spėka, negu Iš
pūdyti tokį mažą ir būtinai 
priimtiną reikalavimą. To- 

vietinio draugo nėra prie dar-1 liaus drg. Mizara faktiškai nu- 
bo. Jis man atsako, kad vie-1 rodinėjo, kaip fašistinė S. L. 
tiniai užims darbus, kaip anie A. Pildomoji Taryba nesaugiai 
važiuos" namo. Jis sako, kad skolina S. L. A. turtą ir tt. 
mes dabar dirbam po dvi va- Po prakalbai buvo duodami 
landas iš kožno miesto. Turi klausimai, į kuriuos Mizara 
pasiskyręs kožnas miestas savo mandagiai atsakė. Reikia pri- 1 •1^*1 1 • • I • • \Z • > • 1 _kapitoną ir tam kapitonui pa
sako, kad pristatytų visus dar
bininkus į darbą tą valandą. 
Tai labai gera tokia sistema, 
ir lietuvių apskričiai turėtų da
ryti. Dabar apskritis nutaria 
surengti pikniką ir paveda tą 
viską atlikti vienai kuopai ar 
Chorui. O ta kuopa, apsiėmus 
tokį darbą, labai privargina 
visus darbininkus, ir kitą kar
tą sunku prisiprašyti, kad ap
siimtų padirbėti. Aš mislinu, 

Į kad gal niekas nemėgins už
ginčyti, kad ne tiesa.

Girdėjau, kad ir Hudsono 
Aido Choras turi paėmęs tą 
parką del pikniko ant 24 d. 
rugpjūčio. Tai turėtų visi pa
sižymėti tą dieną ant kalendo-,
niaus ir rengtis prie to pikni- gai 

si.ko. Čia puiki svetainė, prie 
ežero, yra maudynės ir yra 
kur / persimainyti drabužius, 
tik pasiimkite savo maudymo
si drabužius, kas norįt mau
dytis; Jeigu kur buvote neuž-

ANTRAS SKYRIUS

Balti Vilkai

Iš baltųjų komandanto namo į kalėjimą 
varė vakare. Kaip spygliuotomis tvoromis 
apsupo dubeltavu lanku,—iš vidads prie 
areštuotų čekai, iš lauko kazokai. Apgu- 
linėjo skaitlingoji buržujų gauja. Dasi- 
gaudavo ir pro dvi eiles sargų (nes tie ty
čia praleisdavo), mušė belaisvius lazdomis, 
spjaudė jiems j veidus. Senė su žilais plau
kais, turėdama rankoje ploną geležinį šam- 
polių, įsikabino kazokui ir maldavo:

—Sūneli, prileisk! Prileisk, sūneli, nors 
kartą suduoti!

Kazokas pbvaliai nagaika užsimoja 
nendroihis sako:

—Traukis, boba, nes sukaposiu!
Kameroje 10 žingsnių ilgio ir tiek 

pločio. O areštuotų yra sugrūsta net 40 
asmenų. Kampe ant narų su aprišta galva 
draugas Solomon, palei jo draugė Vera 
nuoširdžiai ant jo pasilenkusi. Vera laiko 
jo ranką savo rankose ir nuoširdžiai gla
monėja. Palei juos draugas Petruchin, gi
liai užsimąstęs, akis primerkęs. Kartais 
(kietai suspaudžia kumščius. Sovieto pir
mininkas Andrejič, užsimąstęs, retkarčiais 
(kraipo žilstančią galvą,—mintis Petruchino 
jam kaip ant delno:

—Ne, drauge Aleksiejau, jau neišliksime 
’gyvais!

Kietai suspaudė Aleksiejus ‘ Petruchin 
rankas, net pirštai subraškėjo:

—Kaip tai kvailai atsitiko! Be reikalo 
pakliuvom!

Paled Andrejičio rūpinasi jaunas vaiki
nas Sergėjus, jis kalba:

—Tur būt mus sušaudys?
—Q tave, už ką?—ramina jį Andrejič,— 

Tave, be abejo, išleis. Palaikys ir išleis. 
Už ką gi tave, tokį vaikiną?

ir

Naktį, kada kameroje miegojo .neramiu 
miegu, kalėjimo koridoriuje pasigirdo ka
reivių žingsniai. Taukšterėjo šautuvų ge
ležimis apkaustyti kambliai į akmenines 
grindis, subarškėjo užsuvas ir raktai,-atsi
darė durys. Visus tartum kas tai. pakėlė. 
Minikas Sergėjus įsikabino pirštais į An
drėj ičą, ir buvo jaučiama jo rankų drebė
jimas.

—Dėduli, aš bijau!
Načalninkas su surašu rankose. Iššaukė 

penkis raudonarmiečius ar nusivarė. Ka
meroje pasiliko dar 35 asmenys.

—Mąstau ne apie save, o apie tave, Ve
ra,—sunkiai kalbėjo Solomon.—Labai bi
jau del tavo likimo. Beprotiškai gaila žūs
tančio tavo gyvenimo. Jis taip galėtų bū
ti gražus ir malonus!

Vera palenkė galvą prie Solomono. ? Per 
jos petį dvi kaip sidabruotos ilgos plaukų 
kasos.

*—Gyvenimas ir dabar gražus,—kalba ji, 
—buvo mūsų laimė sunkioj kovoj, buvo lai
mė ir mūsų ąsineniniame gyvenime, ją jau
čiu L.. J*
giau jau nepriseis,—sukratė galvą, atmetė 
į užpakalį kasas} ir tyliai, taptum motina* 
supdama kūdikį, pradįįjd ‘ddiįhi/dti: F H >.1 i P

•'Miegok, miegok, mįno mažytis, Ji į j i 
Saldžiu miegu miegok, miegok.”
—Mylimoji,—tarė Solomonas, kietai Ve- 

ros ranką suspausdamas. r -,
Dienai besibaigiant, draugė Vera nusi-! 

pjovė ilgas gražias savo kasas ir tarė :-r 
Draugai, kas iš jūs gyvas išeis iš šio maišo, 
tai perduokite jas mano motinai! ,

Naktį koridoriuj vėl girdėjosi sunkūs ka
reivių žingsniai. Subarškėjo zamkai, atsi
darė durys ir valdininkas, laikydamas ran
kose surašą naujų aukų, pradėjo, išreto 
šaukti vardus:

—Solomon Lobovski, Aleksiejus Petru
chin, Vera Gnevenko, Aleksiejus Zakar ir 
Povilas Morozov.

—Greičiau ruoškitės!
Sudrebėjo Venos ranka, kurią tuom lai

ku laikė savo rankoje drg. Solomon. Pas
kiau ji ramiai į baltųjų komandantą*krei
piasi:,

—-Pavelykite sudainuoti.
(Tąsa bus) /

tuko, tada klerikalinė juodo
ji pildomoji taryba persekiojo, 
spendavo ir mėtė iš organiza
cijos narius už nepripažinimą 
dangaus, peklos ir velnio. O 
dabartinė fašistinė Gegužio 
pildomoji taryba tą patį darė, 
tik vietoje dangaus ir velnio, 
Vytautas,- Smetona ir pats Ge
gužis kad būtų pripažinti am
žinais viešpačiais. Klausyto
jai gausiai plojo kalbėtojams.

Po prakalbų buvo klausi
mai, į kuriuos buvo atsakyta 
patenkinančiai klausėjams ir 
visiems. Dar trumpai kalbė
jo kp.‘sekretorius J. šalavie- 
jus, paimdamas,faktus iš Simo- 
kaičio Tribūnos apie neišpasa
kytus nuostolius, sudaromus- 
del S.L.A. Seimo ir-1, t., i .

Pastebėtina, kad J fašistiniai 
elementai,* nors ir buvo pra
kalbose, tačiaus nedrįso nei jo
kio klausimo statyti, kuomet 
praeityje visuomet duodavo 
klausimus. >

S.L.A. 57 Kp. Narys.
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Lietuviškas Viešbutis

El Dorado Hotel
ANTANAS ŽALIS, Savininkas

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

(Trečios durys nuo Boardwalk)

Kambariai švarūs, yra visi 
įtaisymai; šiltas ir šaltas 

vanduo kiekvienam 
t kambary.

pažibti, kad mūsų sandariečiai 
šiose prakalbose užsilaikė vi
sai pavyzdingai, bet užtai so
cialdemokratas Pakarklis pa
sirodė, kaipo gatvinis girtuok
lėlis, ' prie ko ir pats po pra
kalbai prisipažino, kad jis 
triukšmavęs ne vietoj ir visos 
publikos prašė jam už tai at
leisti.

Buvo renkamos aukos lėšų p- 
padengimui; surinkta $8.40.1^’ 
Aukojo sekančiai: po $1—J. "~ 
Galgauskas, P. Valma, F. Ma- 
čėnas ir J. Grybas; po 50c— 
A. Vaitkevičius, Ai Zaruba, O. 
Zarubienė ir Mik. Raslauskas.

S. L. A. 36-td seimo klau
simais abelnai publika yra su- 
siinteresavus, nes ir tokiame 
šiltame ore publikos skaitlin- 

atsilankė ir ramiai klausė-

Del tų, kurių sveikata
yra menka

Konstipacija ir pakrikę inkstai leidžia kū
nui sueprrti nuodus, kas pagimdo inkstų ar 
pūslės įdegimų, virškinimo pakrikimus, su
rūgusius vidurius, aitrumų, galvos skaudėji
mą, vėmimų, nervišfkumą, bemieges naktis, 
netekimų nervinio ir muskulinio stiprumo ir 
abelną menkų sveikatų.

Nuga-Tone sureguliuoja vidurius Ir nu
gali konstipaciją, tuo išvalydamas kraujų 
nuo . ligas gimdančių nuodų. Jis priduo
da naujų gaivumų ir jėgas visiems orga
nams ir funkcijoms, suteikia poilsingų, at
gaivinantį imegų ir priduoda naujų smagumų 
gyvenimui.

Jus galite gauti Nuga-Tone bile kurioj 
aptiekoj. Jeigu jūsų aptiekininkas neturi 

_, parpašykit jį užsisakyti jų iš savo džia- 
berio.

LIETUVOS PREKIŲ 
galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė
je. “Birutės”'saldainių, £eš- 
rų, lašinių, palengvicų, kum
pių, baravykų, trejankų ir

.Remkime Lietuviu* f'

LITHUANIAN 
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, "MASS. 

-----------------------------------1_

Proletaras Reporteris

WORCESTER, MASS
VI y LIo. (Jeigu IVUI UUVUIC JltJUZ" c I A ' m i i
ganedinti, tai čia jau to nebus, S.L.A. S7-to. Kuopos Frakai 
aš jus, visus* užtikrinu, kad už- ; . H Gera’ Pav’,k<?, ,

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos' ir 

Mortgičiy Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki- 

; . ; ; I tis pas mus. ,
832 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GąABORIUS-UNDERTAKEB

(Sbaltamuoja ir laidoja numiraalaa ant 
▼iaokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir už Žemą kain*. nuliūdlaap 
valandoje iaukitfa paa mane. Paa mane 
galite gauti lotus ant visokiu kapiniu kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kalną.

siganėdinsitfe.

NORWOOD, MASS.

iš S.L.A. 36-to

bandė prakal-

laikui prakal-

Liepos 21 d., ,nepąisant šil- 
| to ir dušnaus! oro su lietum, S.
L.A. 57-tos kuopos prakalbos 
puikiai pavyko, žmonių prisi
rinko apie trys šimtai, veik 
pilna lietuvių ,svetainei Kalbė
tojai labai gerai prakalbas 
pasakė. Pirma kalbėjo vieti
nis J. Skliutas. Teisingai ir 
tinkamai pergyvėntus įvykius 
57 k p. papasakojo. ' Antras 
kalbėtojas Rokas Mizara, iš 
Brooklyn, N. Y., puikią pra
kalbą pasakė, pradėdamas, 
kada 30 metų tam atgal Susi
vienijimas skilo, pacituodamas 
faktus iš S.L.A, istorijos, ir, 
kaip dabar praeitas Chicagosj 
seimas buvo suskaldytas. Veik, 
vienoda taktika buvo naudo
jama Gegužio, Jurgeliūtės, < 
Vitaičio ir Bagočiaus, kaip 
anų laikų kunigų Kaupo ir Mi

LIETUVIS GRABOK

NOKINTIEJI G E- 
K I A U SI O l-A- 
TARNAVIMO IK 
1 Z. ŽEMĄ KAI- 
na, n u i,ini»i- mo 
KAUKITĖS PAS:

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj u 

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. • 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

ls S.L.A. 131-mos Kuopos 
Prakalbų

Liepos 19 d. įvyko prakal
bos, kuriąs surengė S.L.A. 131 
kp. platesniam supažindinimui 
narių ir abelnai publikos, kas 
įvyko S.L.A. 36-tame seime, 
Chicago, 111. Kalbėtojais bu
vo pakviesti du—nuo didžiu
mos d. R. Mizara iš Brooklyn, 
N. Y., ir nuo mažumos adv. 
F. J. Bagočius. Bag.očiui “ne
galint” pribūti į prakalbas, bu
vo kviesta adv. S. ShalnĮenė, 
bet ir Shalnienei nesant -namie, 
tai pasiliko vienas d. R. Miza
ra, kuris atvažiavo ir pasakė i 
gerą prakalbą 
seimo įvykių.

Sandariečiai 
bas boikotuoti.

Prisiartinus
bas pradėti, rengimo prakalbų 
komisijos narys J.'^Grybas pa
kviečia publiką iš lauko, ku
rios didokas būrys buvo susi
rinkęs palei svetainę. Bolše
vikai, “bepartyviai** ir katali- 

“ “l su- 
' eina'į svetainę, o sandariečių 
apie pustuzinis stovi tvoros į- 
sityėrę ir Nueiną. Bė,t pamątę, 
Į<ad; pūbliįkbs yįrą iiemaįžai, tai 
Įiž TPį įmjitutųįir šahdąriečiai 
įėjo! švėtaien. Drg. R, Miza- 
rai pradėjus kalbėti, publikoj 
užviešpatavo nepaprasta tyla, 
klausėsi iprąkąlbos kuo rar 
miausiai. Neilgai pakalbėjus, 
įeina girtas socialdemokratas 
“keleivinis” Pakarklis. Ne
spėjus ''Pakarkliui atsisėsti, 
tuojaus pradėjo daryti kalbė
tojui obstrukcijas, ir juo to
lyn, tuo drąsyn pradėjo lermą 
kelti. Pirmininkas paprašė 
nusiraminti, o jei ne, tai būsi 
išprašytas laukan. Kaipo so
cialdemokratas, visgi suprato^ 
kad ne vietoj lermuoja, tai ir 
.nusiramino, j Drg. i Mizara tę
sė savo kalbą, nurodinėdamas 
(kokis didelis yra supuolimas, 
kaip kunigai elgėsi Susivieni
jime 30 metų tam atgal, nę^ 
duodami jokių teišių tų laikų 
pažangesniems lietuviams. '30 
metų atgal kunigai suskaldė

■ ■ ...............;■..; a - • - - • • -

x-Sį ♦,1 i • • -j -i • . • n “(kai (kurių buvo nemažai)
Gaila, tiesa, gaila, dainuoti oap.r!ejna 4 svetaine. o sandari

WILKES-BARRE, PA.
A.P.L.A. 51-mos kuopos piknikas 

bus nedėlioj, 27 liepos (July), ant 
Radzvilos farmos. Prasidės 10-tą 
vai. ryte.* Bus gera lietuviška or
kestrą špjciams. Įžanga veltui. Kvie
čiame visus atsilankyti.

Rengėjai. 
\ ;---------_*-4—------ < i .

HĄRTFORD, CONN<
Tarptautinis Darbininkų Apsigyni

mas rengia šaunų pikniką nedėlioj, 
27 liepos (July), Lietuvių Parke, 
Sta. 24 Glastonbury i Line. z Pradžia 
1-mą yal.( dieųą. Draugai , darbinin
kai, T.D.'A. yra ta organizacija, ku
ri gina ‘kiekvieną darbininką, kuris 
kovodamas papuola į kapitalistų ža
bangas. , Todėl kiekvieno darbininko 
pareiga atsilankyti į šį pikniką ir 
paremti Tarptautinį Darbininkų Ap
sigynimą. 'Bus gera orkestrą šo
kiams, įvairių žaislų, visi smagiai 
laiką praleisite. Rengėjai.

(175-176)
GREAT NECK, bū Y.
Svarbios Masinės Prakalbos

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

tikslui-, kad išaiškinti dabartinę pa
saulinę situaciją, del kurios gręsia 
naujas pasaulinis karas. Įvyks ne
dėlioję, 27 d. lidpos > (July) 1930, 
Straukaus Svetainėje, 139 Steamboat 
JRoad, Great Neck, N. Y. Bus du 
gęri kalbėtojui, 4<U.rie pasąkys. mums 
daug svarbių dalukų. Dalyvaudami 
šiose prakalbose dasižinosite, kaip 
kapitalistai rengiasi prie ateinančio 
karo, kalbėdami apie taiką. Būkite 
visi! Įžanga dykai! Pradžia 7-tą 
vai. vakare.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ .
162 Broadway

Rezidencija: 13 W. 8rd Street
SO. BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 0304-W

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

PARAŠĖ R. MIZARA

Išleido Dienraštis “Laisve”

“AR STEBUKLAI PAGYDO?”

Knygelė nedidelė, bet kupina faktų, čia smulkme
niškai aprąšyta ]\|aldeno stebuklas, jo istorija ir vi- . 
šoki incidentai; čia telpa plątus aprašymas apie pa
saulinius stėbūkiūs: Liurdą, Aušros Vartus, Santos 
“paną Mariją,’’į etc. Be to, surašyta visa eilė įvai- ) 

*rių net švenčiausių relikvijų, kuriomis “žmonės gy
doma,” stebuklai htlikinėjama., .

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

64 Puslapių, Kai

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

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.
i—------------------------------i-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

LAISVE
46 Ten Ęyck Street, 

" 11 ''y 1 ■'  ................................... ■Kviečia Rengėjui, 
f (75-176)
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šeštadienis, Liepos 26, 1930 Puslapis PenEtss

NEW’ YORKO AP1ELINKĖJ 
PIKNIKAS SPAUDOS 

NAUDAI
Jau kelinti metai paeiliuje 

A.L.D.L.D. II Apskritis rengia 
pikniką mūsų spaudos naudai. 
Mūsų organizacija turi orga
nu “Laisvę.” Organe telpa 
ne tik apskričio, bet ir visų 
kuopų įvairūs pranešimai ir 
net bizniški, už kuriuos “Lais
vė” nieko neskaito. Teisybė, 
kad kurios kuopos retkarčiais 
paskiria dolerį kitą, bet dau

gelis kuopų ir to nepadaro, 
rfuo tarpu visi žinome, kad ir 
“Laisvei” reikia verstis, reikia 
padengti visas išlaidas. Todėl 
mūsų apskritis nors tiek atsi-

Manau, kad šiemet mes pa
darysime pikniką vieną skait
lingiausiu, kokį tik kada turė
jome.

PHILADELPHIA, PA.

V. Paukštys.

WORCESTER, MASS

su-Liepos 13-tą dieną įvyko 
sirinkimas T. D. A. 13-tos kuo
pos.
sinis susirinkimas neįvyko ir

Ką reiškia pinna diena rug
pjūčio ir kodėl Komunistų 
Partija tą dieną rengia demon
straciją?

Į šį klausimą kiekvienas ga
li atsakyti, jeigu tik pagalvos. 
Juk viso pasaulio kapitalistai 

[prilipo liepto galą. Visur ap
sireiškia gamybos perviršius, 
visur sandėliai užversti pro-

- U'l Hl

Įsigykit
« ' » / i A. | .

Rašomąją Mašinėlę
Galit Pirkt ant Išmokesčio

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
626 Woodward Avc., McKcca Rocks, Pa. 

Iždininkus—K. URMONAS,
37 Norwich Avo.,

Globėjai: • ,
G. *-----

A.

J.

Pa.37 Norwich Ave., West View,

URBONAS.. . '
434 Librai-y St., Braddock, PA. 
ŽVIRBLIS, . i
3012 Bremen Ave., Brentwood, Pa. 

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

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

«—■■■........... '..’'r'."*' —"" -   -........
37— L. Aiman, Box 568, Castle Shannon, 

Pa.
38— F. Šiaučiulis, 304 

Frankfort, Ill.
39— J. Willumat, 417 

Collinsville, Ill.
40— Ig. Kirtiklis, 1388 Andrus St.

svėj” nebuvo garsintas, tai 
mažai narių dalyvavo. Labai 
negerai, kad nariai nedalyvau
ja, nes palieka labai svarbių 
dalykų neaptarta per visą mė-

I nesį. ,
teisia, kad surengia pikniką ir ,v ^ors korespondencija tilpo

Kadangi birželio mene- ^u]ęįaįs įr jj'ehas rinkų negali
va Iri no n o nmtnrlzA n* . _. • .. - - ( ? gauti. .... -—r- -----

šio menesio susirinkimas Lai- čia didžiausia bedarbė,

iš šio susirinkimo- :“Laisvės" 
No. 169, bet ne viskas surašy
ta, ką drg. organizatorius Kay 
raportavo. Nepasakyta apie 
drg. Doherty, kuris buvo sua
reštuotas adatų streike bepi- 
kietuojant, ir jam primeta 
žmogžudystę Kanadoj. Drg. 
Doherty, apart kūdikystės die
nų, nėra Kanadoj buvęs. Jį 
nori išvežti į Kanadą ir nuga-

nuo jo likusį pelną paskiria 
“Laisvei.”

Mes negalime surengti tokį 
milžinišką pikniką “Laisvės” 
naudai, kokį surengia Phila
delphia ir apielinkės. Bet vis
gi visų kuopų, priklausančių 
prie H Apskričio, narių parei
ga pasidarbuoti, kad rengia
mas, piknikas būtų pasekmin- 
gesnis. Visų kuopų narių pa- j^^ti 
reiga pavaryti agitaciją, kad į 
kuo daugiausiai žmonių nu-j Likosi išrinkta trys žmonės 
vyktų į pikniką. Tik visiems;į centralinį miesto komitetą— 
bendrai dirbant galima pada-jE. Kurgonienė, V. Žitkus ir J. 
ryti pikniką pasekmingu. : M. Lukas.

Piknikas rengiamas jau vi-1 Po susirinkimo drg. Kay da
giems žinomoj vietoj — Wil-! lyvavo piknike L. D. S. A.; 2 
licks farmoj, Linden, N. J. Kai, kuopos, pasakė prakalbą. Su- 
kurie Brooklyno apielinkės rinkta aukų $9.07. 
draugai nusiskundžia, kad šie 
mes toli rengiame pikniką ir. $1; 
neparanku nuvažiuoti. Teisy- Baroll, J. Vasiliauskas ir V. jpjūčio. 
bė, piknikas rengiamas tolo- ■ Žitkus po 50c. C . 
kai. Bet* ką daryti, kad mes' surinkta $5.07. Visiems auko-l 
arčiau neturime tinkamos vie-, tojams širdingai ačiū, 
jtos? Juk mes neišgalime ,už! 
parkus mokėti kelius šimtus' 
dolerių, kaip kad “Laisvė” už-] 
moka, 
vietą ir turime, 
farma.
kiekvieną sekmadienį mes ren
giame tokius piknikus, bet 
vieną sykį į metus ir todėl ga- 

. Įima nuvykti.
šiame piknike dainuos Ai

do Choras iš Brooklyno ir Sie
tyno Choras iš Newarko. Tai- 

' gi programa bus gera.
Taigi, draugai ir draugės į 

šios apielinkės, pasidarbuoki
me, kad šis mūsų piknikas bū
tų vienas iš pasekmingiausių. 
Visose savo kolonijose organi
zuokime darbininkus važiuoti 
į pikniką. Juk negali susior
ganizuoti visos kolonijos—,
Great Neckas, Richmond Hill, i 
East New Yorkas, Maspethas, j 
Ridgewoodas, Williamsburgas, 
Central Brooklynas, Yonkeris 
ir -kitos. Apie New Jersey; 
kuopas nekalbu, nes piknikas 
rengiamas jų valstijoj ir jos 
visos organizuotai atvyks, kaip: 

4 ir kiekvieni metai padaro, 
įsitėmykite dieną, 

laiku “Lai- 
Kadangi1 

tai prade-.1 
kitus išėji-

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ- 
, CIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. A. 

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

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

Finansų Sek. A. ArasimaviČius,
625 Boulevard

Iždininkas F. bukaitis, 
330 Broadway

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

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

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St

E. 6th St., W.
N. Morrison Ave.,

Akron, 
Ohio'.

41— J. Guzevičienė, Box 400, Benld, Hl.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
48—K. Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw, 

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

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

Ave.,

246,

St.,

West

Ave.,

St.

5768

P. O.

46 Ten

Norvich

S.

Addison

Box

Eyck

Ave.,

Auburn 
307 Plymouth 'Ave.

47— J. Vaitkiavfčius,
Detroit, Mich.

48— A. Malinauskas, • 
Minersville, Pa.

49— A. Matulevičius, 
Brooklyn, N. Y.

50— M. Urfnoniūtč, 37 
View,- Pa.

52— KuklieVius, 1 3414
51— J. Stanislovaitis.

Wilkes-Barre, Pa.
Chicago, ,111.

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

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

55— T. Sonata, 1130 Sycamore St., 
Washington, | Pa.

121

255

K. Sliekiene, 3121

Stteet ęr Avenue

State.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

144
300

Miliauskas, 626 Wo6d- 
McKees Rocks, Pa.

St., Š. S. Pittsburgh, Pa.

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

Pirm. J. Liubertas, 4177 As! 
Ave.

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

St., Carnegie, 

Arlington 

Monroe 

Xyheelock 

Elroj

Pa., (Corlisu Stn.)
3— B. SadulienČ, 108 Cress 

Pa.
4— J. Pacauskas, 539 W.

Shėnandoah,1 Pa.
5.—V. Labutis, 121

McAdod, Pa’.
6— M. E. Custerienė,
' 1 Cleveland, Ohio.
7— J. D. Sliekus, 

Brentwood, Pa.
8— W. Stačinskas, 

Pittsburgh^ Pa.
9— K. Stašinskas, P- O. Box 655, New 

Kensington, Pa.
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 

lleights, lilt
11— J. Barškietis, P. O., Box 441, Courtney,
1 Fa. »

i St.,

St.,

Rd.,

Ave.,

S. S.

gauti. Tuo tarpu visur siau- 
, visur 

darbininkai badauja ir reika
lauja darbo arba duonos.

Visa tai kapitalistai maty
dami, jau rengiasi prie naujų 
skerdynių, prie , naujų karų. 
Jie gerai žino, kad laike karų 
galima bus^daugiau produktų 
išeikvoti, naujų rinkų surašti 
ir t. i, , s

Kad užprotestavus prieš ka
pitalistų rengimosi prie nau
jų karų ir sykiu užprotesta
vus prieš rengimosi • pulti ant 
Sovietų Sąjungos, Komunistų p 
Partija rengia mil 
monstraciją. Ir tokios demon-i 
stracijos rengiamos ne vien 
Jungtinėse Valstijose, bet vi- 
same pasaulyje. Todėl kiek
vieno darbininko ir darbinin
kės pareiga dalyvauti šioje 
demonstracijoje \ ir prisidėti 
prie protesto. Kiekvieno dar
bininko ir darbininkės pareiga 
pareikšti, kad mes nenorime 
karų del kapitalistų naudos.

Visi vietos ir apielinkių lie
tuviai darbininkai ir darbinin
kės privalo dalyvauti rengia- 

F-jmoj demonstracijoj 1 d. rug- 
Demonstracija įvyks 

Smulkių aukų 6-tą vai. val^hre, todėl kiekvie- 
jnas ir kiekviena galės joje da
lyvauti.
1 šioje demonstracijoje bus 
į pareikšta ir kiti darbininkiški 
-obalsiai, kaip tai: penkių die- 
inų darbo savaitė, septynių va
landų d'arbo diena ;■ Aprūpini
mas bedarbių darbu arba duo- 

:na ir Ipti. ’ j
Demonstraciją rengia Jung- i 

įtintų Valstijų Komuųistų Pąr- 
'tijOs III * bištriktas, Tarptauti-

> ir ■

Aukojo 
draugai: M. Staliulionis 
K. Valantukevičius,

T,D.A. 13-tos Kuopos
!s ] Korespondentė D. Lukienė

Tik vieną prieinamą 
tai Willicks

Pagalinus, juk ne Amerikos Prekyba 
Prastesnė, Negu Anglijos

.. LONDONAS.«— . Pereitą 
ketvirtadienį pajdaiųente ki
lo diskusijos 'delei smunkan
čios Anglijos prekybos. No
rėdamas save ir kolėgąs su
siraminti, sir Samuel pa
reiškė, kad Amerikos t pre
kyba labiau kenčia, negu 
Anglijos. Esą, jeigu, Angli
jos prekyba sumažėjo' ant 
$640,000,000, thi Amerikos 
—$1,000,000,000.

f ‘ # n iii ’ * ..
laikas kiekvienam čėdyt svei-

’ ” ----- “■ - -L-
Aš

Jau laikas kiekvienam čėdyt svei
katą ir laiką—mest plūriksną ii’ įsi
gyt RAŠOMĄJĄ MAŠINĖLĘ. Aš 
parduodu Remington Portable—ma-1 
Česnio formato mašinėles’ su visais ............ - - ______

13— Win. Orban

14— Geo.

15— P

17—K.
10—J.
20—A.
22—P.

N.
24— P.

25— A.

liętuviškais akcentais. Platesnių 
formacijų 'klauskit, laišku:■

P. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St., Brooklyn. N.

in-

ižinišką de- į [įraugijy Adresai, Kurios
Urine ripmnn.l aje 7

Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO! 
ANTRAŠAI

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

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

Pa.,

nis Darbininkų 'Apsigynimas 
Jaunųjų Komunistų Lyga.’

TjD.A.L.S.' 9 Kp. Koresp.

PORTLAND, OREGON

E.

926

3121

^310 Sarah St.,

P. O

439 Maplewood

, F. D. No. 42,

434 Library

Avė.,
Rices

St.,

12-—J. Kinderis,
' Ambridge, Pa.

R.
Landing, Pa.' 

Urbonas, 
1 Braddock, Pa. 
-P. Kavaliauskas, 300 Todd St.,
Aliquippa,’ Pa. -

Levine,, 242 . Penn Ave., Exten.. 
Turtle Crfeek, Pa. '

Preikšą, Box 201, Minden, W. Va.
Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa. 
Cibulskis, ( 7042 Link Court, Maspeth, 
Y.

Sodcikls, 13Ž4 
Youngstown, Ohio. 

Delinikaiclūtė, 
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambrauskas. 224 
Girardville, Pa.

27— Motiejus Batutis, 
Ill.

3tt--J. Leonaitis, 
Benton, Ill;

32— K. Bakanauskas, 
Easton, Pa.

33— —Ą. B. Shatkps; 1256
Grand Rapids, Mifeh.

34— J. Audiejaitis, Box 113, Royalton,
3a—K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 

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

Harrisburg, Ill.

51

Avė.,

St.,

Ave.,

Powersdalo

41 Eckert

E. Mahanoy
Box 24, Wilsonville,

107 N.
677

Duauoin f jSt.
Bushkill

Scribner

st.,

Ave.,

Taigi, 
Kelrodis bus savo 
vėje” patalpintas, 
laiko jau nedaug, 
kite ruoštis, visus
mus palikite kitam sykiui. Vie
ta ten graži ir smagiai laiką 
galima praleisti.

Tek 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

'“J s*

Liepos 11 d. įvyko A.L.D.L. 
D. 4-tos kuopos susirinkimas. 
Apsvarstyta patys reikalin
giausi .klausimai?-nes kai kurie j 
draugai skubinosi į Tarptauti-| 
nio Darbiiiinkų Apsigynimo su-! 
sirinkimą.

Mūsų kuopoj naujo tik tiek, 
kad kuopos turtų sekretorius 
J. Žukas apsivedė. Šliūbą 
ėmė civilį. Kadangi^jo gyve
nimo draugė iš kitur, ne vieti
nė, tai neteko nei pavardę su
žinoti.

Linkime draugams Žukams 
laimingo šeimyniško gyveni
mo ir manome, kad dabar ne 
vienas draugas Žukas darbuo
sis mūsų kuopoje, bet abudu 
feū savo gyvenimo draūge.

Liepos 10 d. čia buvo sud
rengtos prakalbos. Kalbėjo ' 
Yetta' Strpnberg, jaunų darbi
ninkų organizatorė., kuri nutei
sta dešifnčiai metų kalėjimo už: 
tai,, kad darbininkus .organi-' 
zuoja. Ji dar jauna, tik 19 
mettį 'amžiau^,kalba labai! 
gerai' ir įšu 'darbihinkų padė--^ 
timi plačiai susipažinus. To- 
del ir nenuostabu,; kad kapi-' 
talistai pasiryžo ją nėt dešim-; 
tį metų kalėjime pūdyti. ,

* žmonių prakalbos pasiklau
syti buvo apie 200. Aukų su
rinkta $42.60.

Proletaras.

VILKAI SUPLĖŠĖ 15 
AVIŲ .

KAUNAS.™ Liepos 5 d. 
Alytaus apskr., '\Merkinės 
vaisė., Narulių kaimo avių 

besiganančių apie lį 
v nuo administraci- 

vilkai.
Daug

nes linijos, Užpuolė 
Suplėšė net 15 avių, 
sudraskytų avių ūk 
surado sU, išteistais vidu-

>

Balchunax, Savininkas

VIENYBĖS DRAUGYSTĖ
. BROCKTON, MASS.

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

Glendale St.
Nutarimų rašt. J. Stripinis, 49 Saw- 
- tell Ave.
Piniginis rašt. K, Venslauskas, (12 

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

St. • •
Kasierius D. Pagojus, 75 Intervale 

St.
Kasos globėjai: A. Amsėjus, 129

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

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.

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

Clark PI.
Prot. Rašt. B. '■ Barkauskis, 

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

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

Clark PI
Iždo dlobejai: D. Kalnetibrie,

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

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

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad
way.

Susirinkimai įvyksta kįekvieno -me
nesio antrą ketvergą, pb No. 269- 
271 Second St. \

Visi Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūn? paskutinį 

panedėlį kiekvieno mėnesio.

111- ŠV. ROKO DRAUGIJA,
MONTELLO, MASS.!

Valdyba: į Vice-pirm. J. Birštonas, 2739 Carsou

I Nutarimų raštininkas Vk J. Gera)-
Miškinis, 9 Burton St. rn tauskas, 1946 Sharon ĄVc.

-- - 1 rurtų rašt. J. Overaitis, 4689 Bran
don Ave. ,,

St.,

MALONŪS RŪKYT
Brooklyn© Lietuvių Nepri Kilmingas Kliubaš, 

269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga- 

l rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuviš- 
| ’ kos' restauracijoš Brooklyne? ir prakilnesni biznie- 
I riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa

daryti ir po vaizdu PETRO.
Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 

bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
yi kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalahkit 

viršpamiriėtais vardais Cigarų. Ant parcikavimo ....- - - - - Ad-j visur Amerikoje , išsiuntinėjam per paštą. < 
resuokit:

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI |
«67 DIVISION AVENUE, ■ BROOKLYN, N. T

DETROIT, MICH.
' ’ ’ t ' .♦ P D

■' Milžiniškas
'v:' i i r

DETROIT, MICH.

‘Vilnies’, ‘Laisvės’ ir 
‘Darbininkių Balso’

Rengia Didžiulis Aido Choras

NEDĖLIOJ

10 d. Rugpjūčio-Augusi
11 'Hil -i . o.’.-r . '

CAPITOL PAftKfi
' v < . 'i. : ... - ■ ' ■

Prie pat, Telegraph Road, važiuojant link Toledo 
Piknikas prasidės 12 valandą dieną

Programa prasidės 3:30 vaL po piety '

Po programai tęsis šokiai prie puikios orkestros iki vė
lumai nakties. ; ' Įžanga 50c ypatai.

P. S. Važiuojant automobiliais, važiuokite Telegraph 
Road linkui Toledo; pervažiavę Ėuteka Road, važiuok 
kite apie mylią ir pusę, tada žiūrėkite iškabos: “Vil
nies”, ir “Laisvės” piknikas.

Kurie-neturite automobilių, tie galite; nuvažiuoti su 
busti, kuris išeis-nuo Draugijų Svetaihėš,’ Vętiior 'High
way ir McKinstry, kaip lc30 vai. po pidty; arba^pasiė-

. Tnl orini hli'cb Iru via. I-riVnriri nik-

Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendale [ x.-^ve:St. - - •
Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St. Į 1 T -x-
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon | Tuftll r*št- Overaitis: gį don Avė.
Fin. Rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton

St.

<Ave.
Iždininkas -T. Petrauskas, 29 Merton 

SU
Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162 \ 

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

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

kiekvieno mėnesio.

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

Valdybos Adresai:
Pirm. K. Ijakimavičius4 1564 Turn- 

er Avė.
Vice-Pirm. A. KaTeckas, 730 Na

son St., N AV •
Nutarimų Rašt .K .Rasikas, R. R. 9, 

„ Box 117
Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 

Elizabeth Ave.
. Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk
er Ąve . u

Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius, 
1262 Front Ave.; J. Kripkūnienė, 
1529 Hamilton Ave.

Ligonių Lankytojai: Ig. Ruzinskas, 
1414 Turner Ave.; J. VilkūnienČ, 718 
Richmond St.

I Trustisai: I. Medustavičius, F. Ze- 
’ guniš, T. Rasikas, A. Lujus, A. Ja
saitis.

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

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St.

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

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

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 

ILLINOIS
Valdyba 1930 Metams

Pirm. A. Matu^evičia, 1003—25th St. 
Vice-Pirm. K. Juška, 325—4th Avė. 
Protokolų Sekr. A. Trepkus, 349— 

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

Visi Moline, III.
Globėjai: J. Julius, Box, 48th

Fin.
Ižd.

Iždo
Stf and 5th Avc., Moline, 

__>M. Junaitis, 215—17th Avė.,
Moline, III.; i 

2435—33rd St., Moline, III.
4 ........ I u... .» <—- I . .. a ■—-----------

III.;
East

Ave.
Guntariene.

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

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Vąldyba 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitienė, 48 

Summit St.
Protokolų Raštininkas J. Kazlaus 

481 Hudson St.
Fin., Rašt. A. Giraičiūtė, 431 \
I^„&. A. Klimas, 36 Rusšell St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ket- 
vergą kiekvieno mėnesio, Labor Lyg> 
ceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare. /
—------------------------------- . .
MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS* 
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. PagelbinihkS O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobiene, 221 Ames St,; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

PITTSBURGHO IR APlELINKfiS 
PRIEšFAšISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 O 

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

3121 Elrey Ave., Brentwood, .
burgh, Pa. ,

Sekretorė A. K. Sliekienė, 3121 El
roy Ave., Brentwood, Pittsburgh, 
Pa.

Iždininkas J.
ward Ave..

Maršalka J. Kairia, Finansų sekr. J. Urbonas, 1723 Jane

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

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALūIP) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue 
(Kumpai Clermont 
MASPETH, L. U N. Y.
Telephone, Juniper 9796

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. Y<

Aš, Žemiaiis pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kuri malonėkit 
man prisiųsti URBAN’S GOLD POWDERS ir URBO LA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas

Miestas 
t t Vį* $

Įr. v.7



X't^wRI^
t > • ' -■ ' '-A '! ’.. ■■•■' <,■■,.■ i' '".'R ''■ ':

KitW!

. , Puslapis Šeštas LAISVE Šeštadienis, Liepos 26, 1930' ■*

Rytoj Visi j SąryšioVIETOS ŽINIOS B±™’
Iš Sėkmingos Konferencijos ; Policija Ardo Mitingus, 
Delei Pirmosios Rugpjūčio Šaukiančius j Pirmosios 
Demonstracijos Prirengimo -Rugpjūčio Demonstraciją

Policija išardė mitingą 
prieškarinę Irame ore ketvirtadienį, 

ketvirtadienio Navy Yardo, Brooklyne, kur 
Lyceum dalyvavo virš 200 darbininkų. 

'Areštavo du darbininkus.
Tą pačią dieną policmanas 

sudaužė dėžę, ant kurios pasi
lipęs drg. Nesi n buvo bepra
dedąs kalbėti keliems desėt-

Virš 490 delegatų susirinko: 
į prirengiamąją 
konferenciją, 
vakare, Manhattan 
svetainėje, New Yorke, ir iš
dirbo smulkmeniškus planus 
milžiniškai prieškarinei de
monstracijai, kuri bus laikoma 
Pirmojoj Rugpjūčio, 5-tą va-

Didžiojo New Yorko Dar
bininkiškų Draugijų 

| išvažiavimas įvyks 
ėst Parke, 
vai. ryte. 
No. 2.. 
apie 6-tą 
pramos

Sąryšio 
rytoj For- 

Pradžia apie 10-tą 
Išvažiavimo vieta 

Programa prasidės 
vai. vakare. Pro-

išpildyme dalyvaus 
atvi- (Lyros Choras po vadovyste E. 
"prie [Retikevičiūtės; bus prakalbų Į 

bėgamais klausimais, apie be- 
jdarbę ypatingai; bus valgių ir 
'gėrimų, o girioje tyro oro ga- 
llėsite prisikvėpuot, ' .kiek tik 
tilps į plaučius. 

Visus kviečia
Sąryšio Valdyba.

Komisija ir Liuosnoriai 
Prieš Trukšmą.

Didžiajame New Yorke 
las laikas įsikūrė komisija 
.vai prieš bereikalingą trukš
mą. Prie komisijos dabar pri
sidėjo 110 liuosnorių, kurie tė- 
mija, ar kas be reikalo neda
ro gatvėse nepageidaujamų 
garsų. Be kitko, jie užsižy- 
mės ir pergarsius radio “laud- 

jspykerių” plerpimus, bergž
džius automobilių triūbijimus 

■ ir t. t. Nusikaltėliai galės būt 
'areštuojami- ir baudžiami.-

Mirė Elena Maželiūtė

tū
le o-

24 d. liepos, 1:30 vai. po 
pietų, mirė Elena Maželiūtė, 
15 metų amžiaus, duktė Al
fonso Maželio, gyvenančio 
355 Walker St., CHffside, N. 
J. Laidotuvės buiC subatoje, 
2-rą valandą po pietų.

Maželiai yra klasiniai są
moningi darbininkai, remianti 
savo klasę visose kovose.

PARDAVIMAI

Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

Bernard Shaw jau 
Metų Amžiaus

landą po pietų, Union Square, ikarps darbininkų, ties Houston 
New Yorke. fir Hudson Sts., New Yorke.

Tapo išrinkta komitetas, su-'Policmanas užriko, kad jūs čia 
sidedantis iš 75 nariu. Tai.niekad negalėsite kalbėti, bet 
yra Bendro Fronto Prieškarinis [būdamas vienas ir matydamas 
Komitetas, kuris rūpinsis tech-(darbininkų pasiryžimą, nudū- 
nikiniais demonstracijos pri-J'no sau toliaus. I uomet drg. 
ruošimo reikalais; bet jis tai-;Nesin’ Pasilipęs ant vieno na-

[Sučiupo 4,000 Butelių 
[Brangių Gėrimų

Prisipažino, Kam Tarnauja I ‘ Muitinės inspektoriai sura- 
;do 4,000 butelių brangios dęg- 
Įtinės ir kitų alkoholinių gėri- 

apkastu anglimis, atplau- 
“Patria.” 

Visas alkoholis konfiskuotas.

Senųjų Unijų Vadai
Ar yra tokių, kurie vis darįmų, 

nesupranta, jog senųjų gelto- kusiame ' garlaivyje 
nųjų unijų vadai yra bosų šu-

luvstniv icinomio, jv«.-, - - — neliai ir daugiau nieko? Taigi, Jis esąs vertas bent $40,000.
po pat bus nuolatinis Prieška- mtdio laiptų, pasakė prakalbą'žiūrėkit, ką jie patys kalba,rei- 
rinis Komitetas, kurio pareiga 
—vadovauti veikimui darba
vietėse, mobilizuojant ten dar
bininkus prieš didėjančius bo-i 
su besirengimus karan ir prieš 
aštrėjančius užsipuolimus ant }X).sa11’ 
Sovietų Sąjungos.

Tarp delegatų buvo 165, ku-: 
riuos išrinko darbo unijos; 218 
delegatų atstovavo pašelpines 
ir kitokias darbininkų organi
zacijas; 38 delegatai buvo tie
siog iš fabrikų ir dirbtuvių;1 
59—nuo Komunistų Partijos • 
vienetų ir 16 nuo Jaunųjų Ko-! 
munistų Lygos vienetų, 
į Mitingą atidarė drg. Baker, 

\detinio Partijos distrikto orga
nizatorius, kuris kalbėjo apie 
didėjantį karo pavojų ir ypa
tingai apie aštrėjančias prieš ■ 
Sovietų Respubliką atakas, ku-; 
rioms vadovauja Amerikos im-j 
nerializmas. - Drg. Baker pa-1 
brėžė reikalą konkrečiai orga-! 
nizuotis darbavietėse, besiren-! 
giant prie Pirmosios Rugpjū
čio demonstracijos. ' ______ ,______

Pirmininkavo drg. H. New-'™ . n .* 
ton. Darbininkų Ex-Kareivių Į1 eiSejaS rrilVgmtaS 
Sąjungos veikėias, Sol. Harper PaprasĮam Plėšikui 
darbininkus, kurie kariavo lai- 
xe pereito pasaulinio karo. Jie 
turi kovoti prieš ateinantį nau-1 
ja imperialistinį karą. Ex-1 
Kareivių Sąjunga išleido atsi
šaukimą, ragindama buvusius 
kareivius dalyvauti Pirmosios 
Rugpjūčio demon stracijose. 
Sakė prakalbas ir kiti keturi 
ex-kareiviai.

Apie ateinančiu rinkimu va
lu kalbėjo Jack Parilla, pažy
mėdamas, iocr tas vaius sutei
kia Komunistų Partijai puikią 
proga aikštėn iškelti karo oa- 
voiu ir organizuot darbininkus 
prieš imperializmą.

apie reikalą visiems darbo kalaudami teismo 
žmonėm dalyvauti prieškarinė- no prieš kairiąją, kovojančiąją
j e Pirmosios Rugpjūčio de
monstracijoje.

Jacob čeverykų Kompanijos 
*, sužinoję, kad komunis- 

'tai darbininkai žada turėti mi
ltingą prieš fabriko vartus, iš- 
anksto pasišaukė policiją, kad 
neleistų “erzinti darbininkus.” 

i Atžvangėjo policijos vežimas 
su 6 mėlynsiūliais, kurie įša

ukė kalbėtojams ir komitetui 
pasitraukti bloką toliau. Ne
žiūrint, tačiaus, policijos san- 

jdarbininkavimo su bosais, Ko
munistų 
surengti 
mitingą, 
policijos

Visuose minimuose mitin-.[ 
guose buvo išparduota nema
žai Daily Workerio ir paskleis- 

Įta lapelių, šaukiančių Idarbi- 
ininkus į Pirmosios Rugpjūčio 
j demonstraciją, kuri įvyks 
• Union Square,- 5-tą vai. po pie- 
itų, rugp. 1 d.

Partija yra pasiryžus 
prieš tą fabriką to k j 
kad jis įvyktų prieš 
ir bosų valią, 

minimuose

indžionkši-

R.

Federalio teismo prokuroras 
Tuttle pareiškė, jog nesenai 
atsistatydinęs Queens pavieto 

iteisėjas Vause tai buvo fakti- 
nai finansinis plėšikas “seifų” 
(saugiųjų plieno šėpų) ; kad 
jis, kaipo vieno banko direk
torius, su savo šaika suko ir 
vogė skurdžių pinigus, kurie 
buvo padėti to banko globoje. 
Tas pats teisėjas gavo apie 
milioną rfolerių grafto iš vie
nos laivų kompanijos, kuriai 
padėjo už pusdyke pasisam
dyti iš miesto valdžios labai 
svarbias laivams prieplaukas.

Bet žioplas būtų, kuris ma
nytų, jog sulig tų skardžių de
klamacijų taip ir bus reikia
mai nubaustas teisėjas Vause. 
Varnas varnui nekirs į akį.

1-ma
'Samdytos Kėdės Leidžiamos 
Coney Islande

Policija areštavo dar ketu-

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
vietoje, kur galima daryti gerą 

pragyvenimą. Parduoda iš priežas
ties—savininkas apleidžia miestą.
116 Nostrand Ave., Brooklyn, N.Y.

(175-180)
PARSIDUODA groserne labai ge

roj vietoj. Biznis Įdirbtas per 20 
metų. Labui lengvai galima pada
ryti pragyvenimas. Priežastis, par
davimo—išvažiuoja iš -miesto.—Atsi
šaukite: Mri Kannik, 52-56 Stairg 
St., Brooklyn, N.Y. (1'74-176)

o--------
Aido Choro Susirinkimas

Antradienį, 29 d. liepos, 
bus’* Aido Choro susirinkimas 
“Laisvės” svetainėj, 8-tą vai. 
vakare. • 
ir dainininkės pareiga .daly-i 
vauti šiame svarbiame susirin-1 tuojau, 
kime. Kode! jis bus svarbus ? | Place, 
Todėl, kad turime labai svar- N. Y. 
bių reikalų aptarti delei choro

PARSIDUODĄ kendžių Storas. Biz
nis geras ii’ galima pigiai pirkti.

Kreinkitės no num. 15 Scholes St., 
Brooklyn, N. Y. , ' ‘ (174-176)

REIKALAVIMAI
Maisto Darbininkų Uniją.

Senosios atgaleiviškos Amal
gamated Food Workers’ Uni
jos delegatas ir organizato
rius, Buschi ir Handschu dės
to teisėjui ve ką:

“Mūsų unija puikiai sandar- 
bininkavo su samdytojais; da
bar tam gręsia pavojus iš 
(kairiosios) Maisto Darbiniu- gerovės kad mūsų metinis pa-j----
kų Industrinės Unijos. . . Mes 
palaikėme draugiškus ryšius 
tarp savo unijos ir samdytojų; 
ilgą laiką neardė tų ryšių jo
kie streikai 
O dabar jie 
užburtame, 

Įkirtimų rate 
riajai unijai), ir jeigu tatai tę
sis, tai jie (bosai) nebegalės 
išgyventi. . .Kuomet didžiuma 
darbininkų gyvena ant strei
ko pikieto linijos (kaip kad 
esą kairiojoj Maisto Darbinin
kų Unijoj), tai yra mirties 
varpo skambinimas darbdavio 
bizniui.”

• Su tokiais 
mais bosams 
d ai peršasi j 
tiniam teismui, 
indžionkšinų prieš kovojančius 
darbininkus; prašydami, kad 
kairiųjų unija būtų pripažinta 
nelegališka, kad streikuojan
tieji josios nariai būtu buožė
mis trankomi ir areštuojami 
už streilęąvima bei dalyvavimą 
darbininkų pikietuose.

Tie buržuazijos lekajai pa
tys. kaip matome, vis atviriau 
pasisako, kad jie ne kovas ve
da už darbininku būklės pa
gerinimą, bet pritaiko darbi
ninkus prie bosų biznio 
gaiš ir nagais kovoja 
klasiniai susipratusius 
žmones.

nei kas kita . . . 
(bosai) atsidūrė 

draskančių susi- 
(įsimaišant kai-

tai šunuodegiavi- 
senųjų unijų va* 
mylista kapita'lis- 

reikalaudami

ir ra-
prieš 

darbo

REIKALINGAS janitorius * prie 20 
šeimynų namo, štymu apšildoifiL 

Gaus 3 kambarius ir atlyginimą.

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sy] 
atsilankę pęrsitikrinsit.—Pabandykite!

, SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmušame Sienas 
ir I.ubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

LONDONAS.— I 
šeštadienį žymus ang 
šytojas ir dramai 
Bernard Shaw švente 
74-tas metines sukali 
Kuomet pas jį atėjo la 
tininkai ir prašė duot 
nors pareiškimą lai! 
kaktuvių, tai rašytoji 
sakė:

“Aš pats kadaise 
laikraštininku ir todėl 
kalbėti iš patirties. Ni 
met neklauskit t. v. žj 
žmogaus padaryti gi 
sukaktuvių laiku pai 
mą. Tokie dalykai yrs 
bodžiausias skaitymas.

32 ludusai Kaltins 
Žmogžudystėje

LIETUVISKiekvieno dainininko Tąipgi reikia janitoriaus prie 6 šeiA ’ j

■ A. FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

rengimas visai netoli, tat turi
me daug triūso pridėti geram 
prisirengimui.
mas bus 5
ceum
gatai 
vusio 
vimo.
atsiveskit naujų narių.

V. Dvariškis, Choro Pirm.

Tas parengi- 
spalio. Labor Ly- 

syetainėj. Taipgi dele- 
išduos raportą iš atsibu- 
Meno Sąjungos suvažia- 

Tat būkit visi laiku ir

^MIRTYS—LAIDOTUVĖS J[

Mirė Antanas Nėnis, 65 me
tų amžiaus, antradienį, 22 d. 
liepos, Kings County ligonbu- 
tyj. Paeina iš Zapyškiu para-r 
pijos, Rogliškių kaimo, iš Lie
tuvos. ’ Gyveno Amerikoj apie 
30 metų.

Laidojimo apeigomis rūpi
nasi graborius Garšva.

mynų namo, 
Mr.

near
Tel.,

be šilumos. Kreipkitės 
Ernstoff, 1319 Lincoln 
Utica Ave., Brooklyn, 
Hardingway 6712. ' 

(176-178)

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja Ir 
numaliavoja viso- 
k i u e paveikslu* 
Įvairiom!* s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
■enu* ir krajavu* 
ir nudaro *u 
amerikoniškai*.

TELEFONAS) 
TRIANGLE 1450
Kreipkite* šiuo 

adreau:

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

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

i

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

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

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRAB ORIUS
(UNDERTAKER)

g? , įjT

Y**/

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be skiisY 
tumo. Tolumas del manęs skir- Ii 
tumo nedaro. / Mano ofisas ąt- 7
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

CHITTAGONG, Indi 
32 Gandhio pasekėjai 
suareštuoti ir kalti 
žmogžudystėje, papild 
laike užpuolimo ant gi 
sandėlio nelabai senai.

Kara Reikalam SI
Turi Būt Atii

Jungtines Valstijos | 
jos imperialistines skėrį

Anglija ir Japonija r
Italija su Francija ga 

tiesiami.
Prieš Sovietų Sąjung 

griežia dantimis! Ami 
ma. Akyvaizdoje baisa' 
skendę 8 milionai su vi|

Nuostoliai iš Užsitvenkimo 
Automobiliais Gatvių

Apskaitoma, kad per dieną 
pasidaro nuostolių apie SL
OGO, 000 New Yorke iš priežas
ties didelio susikimšimo auto-1 
mobiliu gatvėse. Tai daugiau
sia šiaip važinėtoji) automobi-t 
liai, neturinti biznio reikalų.' 
Bet jie labai sutrukdo gatve-1 
karių važinėjimą, tavorinius' 
automobilius ir važiuotojus, 
turinčius tikrų reikalų: labait

DR. H. MENDLOWITZ
I, •

2220 Avenue J Brooklyn, N. Y.
Tel.: Midwood 6261

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

,Gryny Žoliy ir Ne turi Savyje Jokiy
Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natural] 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 65c,

gą! Whalenas ir kiti k: 
d are dokumentus, kad 
prieš Sovietų Sąjungą.

Biliūnas dolerių bus i$ 
vių, įtaisymui geresnių j 
kuomet jie bus pašaukti 
rą.

Tą patį daro ir kitos k
Tik viena Sovietų Sąj 

darbe—darbe būdavo j in 
kiekvienam darbo žmogi 
talistai pasirįžę sudrask;

Darbininkai privalo k
Sekamą penktadienį, F 

lyj bus demonstracijos ii 
gia darbininkų organize 
partijų.

Drauge darbininke! S 
Kovokite, su viso paša 
šalin imperialistinis kž 
šalin imperialistų nag 

Sovietų Sąjungos!
Lai gyvuoja Pirma Di< 
Lai gyvuoja darbinink

Mitingas Prieš Negru 
Šeimynos Išmetimą

Komunistų Partijos 
sekcija surengė atvirame ore
protesto mitingą prieš išmeti
mą iš namų vienos senos neg-1ris asmenis Coney Islande už 
ru šeimynos. Cherry ir Mont-■ sėdėjimą pajūryje ant savo 
^ornery St., New Yorke. Kal- locnų kėdžių. Pasirodo, yra 
h$tojai numaskavo Tammany.įstatymas, kad kėdės yra leis- 
Hall demokratus politikierius, [tinos ant Coney Islando smė- 
taip pat ir republikonus, kurie lio, jeigu jąsias pasisamdai iš 
ninigapiasi iš namų savininku tam tikrų biznierių. Šis įsta- 
jr leidžia jiems nežmoniškai tymas, kaip ir beveik visi kiti; [trukdo ir žmonių vaikščiojimą ! 
elgtis su darbininkais jnamiais, yra pritaikyti bizniui, o ne pa-[skersai gatvių, į krautuves ir 
ypač su' negrais ir bedarbiais.įprastų žmonių naudai. 1 Ikt. ”
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Lukiij įstatymo,” naujo Sovietinio judž io, kurio rodymas pra 
fheatre, 42nd St. ir Broadway, New Yorke.

$

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

Kurie dar riepažįstate mūs, tai 
del pažinties užeikite, o būsite mar 
lonįai priimti. . . . ,

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

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

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 
, Kiekvienų kartų reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue ' Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. ' Tel,, Greenpoint 2017-2860-8514 
Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųslrit karta su užsakymu

MOLLYNS LIETUVIŠKA BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR ♦

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Šįmet turime geriausios ir vėliau

sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyt.

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 AptiekosBROOKLYN, N. Y.

o

Litvinovas Perspe 
Šalis Delei Jų Bai

MASKVA.— Oficiališ 
užimdamas užrubežinių i 
kalų liaudies komisaro \ 
ta, Maksimas Litvinovas
reiškė, kad jis tęs tą pa 
užrubežinę politiką, ko 
vedė čičerinas, nes tai ; 
leninistinė politika. Jis 
sakė užrubežinės spau< 
korespondentams.

Ryšy j su tuo, jis nedve 
j ančiai pastebėjo, kad 
kapitalistinės šalys, kur 
bandys neįsileisti Sovi< 
Sąjungos prekių, turi žii 
ti, kad jų prekės nebus Į 
leistos į Sovietų Sąjungą

Litvinovas tatai kalbėt 
mas, aišku, omenyj turi 
Jungtines Valstijas, kui 
federalė valdžia pastaruc 
laiku nutarė neįsileisti ’f 
vietų Sąjungoj gamir 
degtukų, medžio, anglies 
dabar svarsto, magnezijo
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