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Diena, kuri judina Imperia
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NEW YORKAS.— Komu
nistų Partijos organizacija, 
visos revoliucinės darbo uni
jos, visos darbininkų orga
nizacijos, esančios įtakoje 
revoliucinių darbininkų; 
daugybė dirbtuvių ir fabri
ku darbininkų 
ruošiasi visu 
prie

komitetų 
smarkumu 

Pirmosios Rugpjūčio 
anti-karinės demonstracijos, 
kuri įvyks ant Union 
Square, New Yorke, kai 5 
vai. vakare, penktadienį.
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Cangsa Miestas Jau Darbininku
Amlorgo Vedėjai Pasiuntė Atstovus įGegužiniai Mėtė iš

KonferDelegatus Washington^ Tartis del Įgabenamų Daikto
WILKES-BARRE, Pa. — 

Iš SLA. 7-to Apskričio kon
ferencijos gegužininkai iš
metė darbininkų delegatus. 
Iš sykio, mat, manyta, kadBridgeport, Conn.— Dar 

bininkai ir darbininkės! Vi-,'bus "vjskas ra'mu fr nariai 
si būkime Rugpjūčio Pir-[neduos klausimų apie orga- 
mąją, 5 vai. vakare, Wa- njzacija jr jos turtą. Gegu- 
shington Parke. Čia bus di-!žiS; atsakydamas į Miko 
dėlė demonstracija prieš im-j Kuprio ir kitų delegatų 
perialistinio.karo rengėjus, [klausimus, prisipažino, kad

Komitetas. gLA pinigai išduoti pasko- 
; _ ilom sumažėję, nes praper-

Detroit, Mich.— Detroito nupuolę. Gegužis nei 
darbininkai laikys savo an-jpUSe lūpų neprisiminė apie 
tikarinę demonstraciją Cass Makovecko ir Devenio pa- 
Parke, 2nd Boulevard ir skolas. Konferencijos at-

Valdžia Sulaikė Du Laivu su Medžiu; Kiti 32 Laivai Yra Ke
lyje iš Sovietų Sąjungos į Jungtines Valstijas; Bogdanovas 
Grasina Amerikai į

Tamas Mooney ir Vėl 
Reikalauja Laisvės

Parke
Temple gatvės, ] 
p. p., Rugpjūčio Pirmąją. 
Tūkstančiai darbininkų da
lyvaus.

kai 4:30 mosfera surūgusi; nusimini-
Pirmom i____ _____ ____ n________

Maskva.— Sovietų Sąjun
gos darbininkai Pirmąją 
Rugpjūčio demonstruos 
prieš imperialistinį karą. 
Savanorių Draugija Orlaivi- 
ninkystei ir Chemijai plėsti 
įteiks Radonajai Armijai 52 
naujus orlaivius. Jie buvo 
pastatyti Sovietų fabrikuo
se darbininku ir valstiečių 
aukomis. Visuose dides
niuose miestuose bus su
ruoštos milžiniškos demon
stracijos protestui prieš pa
saulio imperialistų daromus

Budapeštas.— Vengrijos 
fašistu valdžia suareštavo 
komunistų vadą Aladarą 
Tamasą sąmyšyje su prisi
rengimu prie Rugpjūčio 
Pirmosios demonstracijų.

Bucharestas.— Daugybė 
komunistų suareštuota čio
nai. Rumunijos valdžia 
bando užgniaužti Pirmosios 
Rugpjūčio antikarines de
monstracijas, prie kurių ko
munistai rengiasi.

Elizabeth, N. J.— Dvi ko
munistės darbininkės Čionai 
tapo suareštuotos bedali- 
jant prie fabriko (Besco 
Shirt Co.) lapelius, šaukian
čius darbininkus į anti-ka- 
rinę demonstraciją Rugpjū
čio Pirmąją. (

Portugalijoj Daroma 
SanitarišRumo Reformos

LISBONA.— Portugalijos 
valdžia uždarė visą eilę mė
sinių ir kitokių krautuvių, 
kur pardavinėjami valgiai, 
ypačiai konservuoti. Krau
tuvininkai nesilaiko nusta
tytos sanitarumo tvarkos ir 
todėl neleidžiama jiems biz- 
niavoti.

mas pas patį Gegužį ir jo 
visą kliką didelis. Konferen
cija tarė visur skaldyti kuo
pas, iš kurių negauna duok
lių ar bent tikisi, kad bus C- 7

sulaikytos.
Smulkmeningiau bus pa-1 

rašyta vėliau.
' Korespondentas.

Negaudamas Darbo,
Nusinuodino Gazu

ELIZABETH, N. J.— Fr. 
Labellante, 62 metų am
žiaus darbininkas, nusižudė 
pereitą pirmadienį todęl, 
kad niekur negalėjo gauti 
darbo. Jis gyveno po num. 
317 Magnolia Avenue, Eli- 
jzabethe. Labellante nedir
bo šešius mėnesius; pinigai 
išsibaigė; skurdas užėjo. Jis 
paliko šeimą.

Britanijos Parlamentas 
Užsidarys Vakacijom

LONDONAS.— Sekantį 
penktadienį Britanijos par
lamentas uždarys savo sesi
jas vakacijom. MacDonal- 
das didžiuojasi, kad “člaug 
kas buvo nuveikta šalies 
naudai,” tačiaus patys kai
resni darbiečiai sako, kad 
nieko gero darbininkų kla
sei MacDonaldo valdžia ne
davė.

VISIEMS SLA. 115 ir 35 
KUOPŲ NARIAMS
WILKES-BARRE, Pa. — 

SLA. 115 ir 35 kuopų narių 
nepaprastas susirinkimas yra 
šaukiamas, kad plačiau ap
kalbėjus dabartinę SLA. pa
dėtį. Fašistų .klika suskaldė 
SLA. Organizacijoj didžiau
sia betvarkė. Jie visus pa
žangiųjų susirinkimus puola 
su policijos pagelba, bet šį- 
kartą tie poneliai negalės pa
daryti. Tad visi dalyvaukite 
LIEPOS 30 DIENĄ kaip 7 
valandą vakare, 325 E. Mar
ket St., Wilkes-Barre, Pa.

M. ž.

NEW YORK.—Pereitą pir
madienį Washington© valdžios 
įsakymu, buvo sulaikyti trys 
laivai, kurie "i 
tų Sąjungos popierai dirbti me
dį. Tais laivais yra: britų 
“Greslisle” ir “Queen Olga”, ir 
norvegų laivas “Christian 
Bors.” Visi trys pilni medžio. 
Vėliau, beje, “Queen Olga” lai
vas buvo įsileistas į prieplauką 
ir jam pavelyta iškrauti medžią 
todėl, kad jis atplaukė pereitą 
savaitę, kuomet tokio -padavadi-

Green Abejoja
Kuomet spaudos reporteriai

atgabeno iš Sovie- įklausę ADF. prezidento Wm. 
I Greeno, ką jis mano apie Wollo 
atakas ant Sovietų, tai Green 
atsake, kad jis, kaipo ADF. gal
va, negalįs sakyti nė vienaip, 
nė kitaip. Esą, Amerikos Dar
bo Federacija dar netarė savo 
žodžio oficiališkai delei uždėji
mo visuotinos drausmės (em
bargo) ant visų Sovietų Sąjun
goj gamintų daiktų.

O Konferencija delei Progre
syvių Darbininkų Veikimo, ku
rios sekretorium yra Louis Bu- 
deftz, pasmerkė Wolla, sakyda
ma, kad Amerikos kompanijos 
darbininkus daug labiau išnau
doja, negu Sovietų Sąjunga. 
“Kodėl Wollas nežiūri į Ame
rikos mangano kompanijos dar
bininkų padėtį?” klausia jo. 
“Jis pamatytu, kada čia darbi
ninkai daug sunkesnes sąlygas 
kenčia.” Louis Budenz nėra 
Sovietų Sąjungos draugas, bet 
priešas, ir todėl jo šis pasaky
mas turi tam tikros reikšmės.

Spauda Perpildyta Apie 
Komunistus

New Yorko kapitalistų spau
da perpildyta žiniomis apie ko
munistus. Tokie laikraščiai kai 
“World”, “Timos” ir kiti po ke
lis puslapius turi žinių apie So
vietų Sąjungą, Amerikos komu
nistų aktyvą, Chinijos revoliu
ciją ir kitur. Po to, dažnai ra
šo editorialus.

Tas viskas rodo, kad komu
nistai šiandien patapo pasauli
ne spėka, su kuria .reikia rim
tai skaitytis. Tas, be to, paro
do, kad čia pat, Amerikoje, ko
munistų judėjimas sutvirtėjo 
ant tiek, kad jis įvarė daug bai
mės išnaudotojams.

jimo dar nebuvo padaryta 
valdžios pusės.

Kodėl?
Nors valdžia skelbia, kad ši

tas sulaikymas Sovietų Sąjun
gos medžio yra padarytas to
dėl, kad jį gamino “kaliniai”, 
tačiaus New Yorko “Times” at
virai pasako, jog

Už pečių šito visko matosi 
vaidinys vaidinamas dviejų pa
jėgų, kurios atstovauja- griežtai 
priešingas dvi ekonomines sis
temas—komunistinę ir kapita
listinę.

Vyksta Washingtonan
Iš Sovietų Sąjungos atplau

kia dar 32 laivai, gabeną So
vietų medį Amerikos popierų 
fabrikams. ' Jie, kaip jau pa
skelbta, bus neprileisti prie 
New Yorko prieplaukų. Kad 
išaiškinus šį klausimą, Amtor- 
gd atstovai vyksta į Wash in g- 
tona tartis su Amerikos val
džia.

Bogdanovo Pareiškimas
Atmesdamas visus tuos melus 

ir prasimanymus, būk Sovietų 
Sąjunga vartoja verstiną darbą 
arba kalinių darbą medžiui ir 
kitiem daiktam apdirbti, Am- 
torgo pirmininkas Bogdanovas, 
savo pareiškime, dar sykį pa
grasina Amerikai. Jis sako, ant 
kiek Amerika sumažins įgąbe- 
nimą į šitą šalį Sovietų Sąjun
gos prekių, medžio, mangano, 
degtukų, anglies, etc., ant tiek 
Sovietų vyriausybė mažiau 
pirks čionai įvairių daiktų, arba 
visai sustos pirkusi.

Jis be to, pažymėjo, kad man
ganas, kurį Amerika nori čia 
sulaikyti įvežti, yra tokis, ko
kio Amerikoje pagaminti nega
li; (Pereito pirmadienio “L.” 
per klaidą buvo pažymėta, kad 
Amerikoje neįsileidžiamą Sovie
tų pagaminta magnezija. Turė
jo būti manganas, žibantis me
talas, naudojamas prie plieno 
išdirbystės ir kt.— JŽecL).

Woll žodžiai ir Darbai
Primindamas Wollo tiradas 

prieš Sovietų. Sąjungą, Bogda
novas pareiškė, kad tik nesenai 
Wollas parašė laišką Amtorgui 
reikale užmezgimo bizniškų ryr 
šių tarpe Amtorgo ir jo, Wollo, 
atstovaujamos Union Labor 
Life Insurance kompanijos. Va
dinasi, žodžiais kalba vienaip, 
o darbais pasirodo kuo kitu.

Nubaustam Blaivybėj’ 
Davė Pil. Popieras

MILWAUKEE, Wis. — 
Teisėjas J. C. Kleczka išda
vė pilietines popieras Jonui 
Zapęzeueriui, nepaisant" to, 
kad jis buvo nubaustas už- 
laužymą blaivybės įstatymo. 
Iškarto valdžia bandė pas
toti kelią išdavimui popie
rų, bet vėliau savo nusista
tymą ji atšaukė ir blaivy
bės laužytojas, patapo (pilie
čiu. ■ ! ) .

Kalnai Trūkę delei 
Drebėjimo Žemės

POMPĖJA, Italija.—G.B. 
Albano, direktorius Pompe- 
jos observatorijos, tikrina, 
kad delei pereito žemės dre
bėjimo Italijoj, kai kur trū
ko Apeninų. kalnynai.

■ SAN FRANCISCO, Cal.— 
Tamas Mooney vėl įteikė 
gubernatoriui reikalavimą, 
kad jam būtų suteikta lais
vė, nes jis nėra kaltas. Jis 
be to, reikalavo, kad kuo- 
veikiausiai būtų tiriamas 
McDonaldas, buvęs prieš jį 
vyriausias liudininkas, ku
ris dabar atšaukia viską, ką 
buvo kalbėjęs prieš Mooney 
ir Billings.

Fisho Komisi ja Jau 
Chicagoj ‘Tyrinėja’

PUSĖS MILIŪNO GYVENTOJŲ MIESTAS, 
GRAŽIAUSIAS VISOJ PIETŲ CH1NIJ0J, 
PERĖJO j RANKAS RAUDONARMIEČIŲ
Kiti Artimi Miestai ir Miesteliai Laukia To Paties; Didelės 

Komunistų Pergalės Visu Frontu; Visur Steigiama Sovie
tai, Kurie Rūpinasi Padėtimi iki šiol Apleistų Vargdienių

misijų, iš kurių per metų 
metus skleidė antidarbiriiri- 
kišką propagandą. Dabar 
tas viskas bus uždrausta.

Kitas labai svarbus mieš
tas, Nanšang, taipgi pasida
vė Raudonajai Armijai, ku
ri tuojau įsteigė Sovietų 
vyriausybę.

Įdomiausia tas, kad Čang- 
šą paėmė tik 10,000 raudon
armiečių skaičius, kuomet 
Čiang-kai-šeko kareivių bu
vo kur kas daugiau. Rau
donoji Armija labai discipli
nuota ir pasirįžusiai kauja- 
si. Kurį miestą tik užima, 
ten įkuriama ' Sovietų val
džia. Pastaroji tuojaus 
konfiskuoja iš kapitalistų 
turtus; suteikia biednuome- 
nei pilną laisvę ir apgyven
dina vargdienių benamių 
šeimas turčių palociuose. 
Be to, tuojaus esti įkuria
ma revoliucinis tribunalas, 
kuris kovoja su visokiais 
revoliucijos priešininkais.

Spėjama, kad greitu laitu;j 
plauko misionieriai Čionai pateks į raudonarmiečių 
įsteigę turi daugybę savo'rankas ir miestas Kiukiang.

ŠANCHAJUS.—Vienas iš 
gražiausių pietinės Chinijos 
miestų perėjo į rankas Chi
nijos komunistų, kurie Luc

ijaus įsteigė Sovietų vyriau- 
! sybę. Chinijos Raudonoji 
Armija užėmė jį pereitą pir
madienį. Įvairūs svetimša
liai buržujai ir visoki kontr
revoliucionieriai, pamatę, 
kad Čiang-kai-šeko armija 
pralaimėjo mūšį ir miestą, 
ėmė bėgioti į visas puses. 
Japonų, amerikonų ir anglų 
laiveliai gabeno buržujus 
Siang upe iki Yangtse upei, 
kad išgelbėjus jų kailį.

Čangša (Angliškai Chang
sha) miestas turi 500,000 
gyventojų ir skaitomas vie
nu iš gražiausių ir švariau
sių miestų pietinėj Chinijoj. 
Iš čia išgabenama į kitus 
kraštus daug ryžių, arbatos, 
tabako, medžio, anglies, ge
ležies ir kitokių gaminių.

Čangšoj randasi daug 
amerikoniškų įstaigų, net 
Y.M.C.A. namas su gerais 
įtaisymais. Be to, įvairaus

Visa Eile “Liudininkų” Ne
susitaikė Delei Komunistų 

Skaičiaus
CHICAGO, Ill. — Fisho 

komisija jau čia. Pirmadie
nį liudytojų buvo visa eilė. 
Tūlas N. E. Hewitt pasakė, 
kad tik vienoj Cregier vidu
rinėj mokykloj (High 
School) randasi 35 komunis
tai studentai. Jis nurodė, 
jog komunistų propaganda 
smarkiai plinta tarpe juod- 
veidžių. American Labor 
Negro Kongręsas padedąs 
komunistams. Gi negras po
litikierius (kongresmanas) 
Oscar De Priest tvirtino, 
kad j.uodveidžių komunistai 
“nepaimsiu”.

Pasak Hewitt, šiuo tarpu 
komunistai turi savo parti
joj 15,000 narių. Jie deda į 
vadovaujančias įstaigas čia- 
giinius. Komunistam padedą 
Amerikos Civilinių Laisvių 
Unija, Darbo Unijų Vieny
bės Lyga, Chicagos univer
siteto profesorius Robert 
Morse Lovett ir Pittsburgho 
universiteto profesorius, 
Holston E. Warne.

Kiti Kalba Skirtingai
Illinois Steel (Plieno) 

kompanijos atstovas, majo
ras Walter Furbeshaw, pa
reiškė, kad komunistus 
smarkiai remią “pusiau- 
raudonieji”. Esą komunis- 

^ tain turį 100,000 narių savo 
partijoj.

Tūlas Harry A. Jung sa
ko, kad komunistų partijoj 
narių esą 30,000. Esą, rei
kia labiau sustiprinti depor
tacijos įstatymas ir visus 
nepiliėčius radikalus de
portuoti, o kitus nepiliečius 
reikią suregistruoti.

Be to, buvo pašauktas paujama iš darbininkų algų 
“liudytoju” tūlas provoka- ' 
torius, Morris Gordin.

Western Union telegrafo 
kompanijai įsakyta priduo
ti kongreso komisijai kopi
jas visų telegramų, kurias 
Amtorgas buvo siuntęs į 
Maskvą ir iš ten gavo laike 
pastarųjų poros metų.

Francijoj Verda Dideli Darbininkų Streikai 
Delei Kilimo Kainu ant Duonos ir Taksy

Kuomet Duona Brangsta, 
Valdžia Lupa iš Darbininkų 

“Apdraudai” Nuošimčius

PARYŽIUS.— Šiaurinė 
Franci j a šiuo tarpu randa
si apimta didelės darbinin
kų streikų bangos. Apie pu
sė šimto tūkstančių darbi
ninkų išėjo streikam Tik 
trumpai suėmus, matome 
sekamą vaizdą: Rouen dis- 
trikte streikuoja 13,000 dar
bininkų; Lilės distrikte — 
15,000; Armentieres — 10,- 
OOO. Tai tik didesni požy
miai. Kituose distriktuose 
panašūs reiškiniai.

Darbininkai kovoja prieš 
valdžios naujus padavadiji- 
mus, kuriais einant, reika-

tam 1 'tikro nuošimčio į 
valdžios iždą, iš kur paskui 
jiem būsią mokama “ap- 
drauda”. Darbininkai sa
ko, kad iš jų lupama per
daug: darbdaviai turi sumo
kėti tą sumą.

Kita ^priežastis: žymiai 
pabrango duona ir vynas,

reikalingiausis kožnosL die- ^ 
nos francūzo darbminko 
maistas.

Visur streikieriuose reiš
kiasi griežtas nusistatymas 
laikytis iki laimėjimo.

ŠANCHAJUS DŽIAUGIAS
Iš Šanghajaus pranešamą, 

kad Čiang-kai-šeko valdįįįį 
nugalėjusi sukilusią armi
jos dalį, netoli Honan mies
to. Kiek tame teisybės, suri
ku spręsti. Mat, Čiang-kai- 
šeko valdžia labai dažnai to
kias žinias paleidžia iš pirš
to išlaužtas.

Puola Wafdistus

ft. t

KAIRAS.—Šito miesto po
licija užpuolė ant naciona
listų partijos (wafdistu) 
raštinės ir kažin ko jieško*v 
jo. Areštų tačiaus nebuvo. V 
Šituose rūmuose pereitą šes- 
tadienį wafdistai laikė saver^ 
“nelegalį” parlamento posė-^ 
dį, nes karalius jų neleido. | 
parlamento rūmus.

Didžio jo New Yorko masine demonstracija prieš imperialistinį karą bus laikoma Rugpjūčio Pirmąją (penktadienį), 5 valandą vakare, ant Union Są., 
New Yorke. Visi darbininkai privalo dalyvauti ir pareikšti savo protestą prieš galvatruktišką kapitalistų klasės rengimąsi pr ie imperialistinio karo 
ir klastavimą ant Sovietų Sąjungos. Reikalaukit, kad karui skiriami bilionai būtu atiduoti pašelpom bedarbių, kurių randasi aštuoni milionai 1 V. L I
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pervers-

Lietuvos Fašistai Rengiasi 
Išsižadėt Vilniaus

Jau ir Amerikos 
klerikalai, kurie 
Lietuvos fašistinį
mą (1926 m.), pripažįsta, 
kad dabartiniai Lietuvos fa
šistiniai valdonai, su Smeto
na Kruvinuoju priešaky, 
rengiasi išsižadėti Vilniaus 
ir pavesti Lietuvą Lenkijos 
imperialistams.

“Draugas” liepos 2$ d. lai
do j rašo: i i • i ; > r •-

Nesenai Kaune įvyko tauti
ninkų partijos konferencija, 
kuri labiausia pasižymėjo p. 
Voldemaro penkių valandų kal
ba. .

Šioje konferencijoje 
kėjo, kur tautininkai 
Lietuvą. Visai mūsų
skaudų pareiškimą padarė už
sienių reikalų ministers dr. 
Zaunius, kuris tvirtino, kad 
su lenkais esą reikalinga derė
tis ne tiek ekonominėj, kiek1 
politinėj srity. Ką tai reiškia? 
Juk tai yra ėjimas prie susi
tarimo su Lenkija Vilniaus 
krašto klausimo neišrišus t. y. 
jį paliekant grobonims len
kams.
Fašistai jau atvirai kalba 

apie susibičiuliavimą su 
, Jie jau

Kol bus išleista specialis įstatymas prieš įvežimą bi 
kokių produktų iš Sovietų šalies į Jungtines Valstijas, 
Amerika naudoja seną bendrąjį įstatymą prieš įgabenimą 
“verstino bei vergti darbo produktų.”

Didžiausi karžygiai riksmo prieš įvežimus iš Sovietų 
pasirodo streiklaužiai vadai Amerikos Darbo Federaci
jos, Wollai, ir kiti tokie, kurie lūpų neatvėrė, kada 
pereituose amerikiečių angliakasių streikuose buvo šim
tais tūkstančių tonų gabenama anglis iš Anglijos delei 
tų streikų laužymo. Tie ponai dar niekad nėra burbtelė
ję prieš tąvorų įvežimus Amerikon iš kolonijų, kur im
perialistai; palaiko ne baudžiavą, bet tikrą ir pilną vergi
ją,‘kaip kad yra Belgijos afrikinėj kolonijoj Kongoj, 
Holandijos kolonijoj Javoj, arba “nepriklausomoj” Aby- 
ssinijoj. Skebiniai Darbo Federacijos galvos niekad nė
ra išreiškę pasipiktinimo, kad Amerikon plukdoma tavo- 
rai iš Indijos, Anglijos kolonijos, kur darbininkui prie 
sunkiausių darbų mokama tiktai dešimtukas iki 25 centų 
į dieną už 12 ir 14 valandų darbą.

Bet jie, kaip pagedę, kaukia prieš “vergiško darbo pro
duktus” iš Sovietų ’Sąjungos, kurios darbininkai per sa
vo valdžios organus nusistato sau darbo sąlygas. O so
vietinio darbininko sąlygos šiandie yra nepalyginamai 
genesnės, nekaip buvo pirm pasaulinio karo caristinėj 
Rusijoj, tuo tarpu kai visose kapitalistinėse šalyse dar
bininkų būklė pasidarė kur kas sunkesnė, negu pirmka- 
riniais laikais.

Niekšai iš Amerikos Darbo Federacijos spiegia, būk; 
tavorų įvežimais iš Sovietų Sąjungos esą ’’atimama dar-! 
bas ir duona” šios šalies darbininkams, kurstydami tuo Lenkijos fašistais, 
būdu žmones prieš Raudonąją Respubliką, prieš ko- nuo senai tam dirvą rengia, 
munistus, kaip Amerikos darbininkų “priešus”,—patogiai i^es jau nekarta tatai nuro- 
užmiršdami net tą faktą, jog iki šiol Sovietai, ypač pavi-!^^ 
dale mašinų, daug daugiau iš Amerikos pirko, negu jai 
pardavė, ir tuo būdu ne mažino Jungtinių Valstijų darbi
ninkam darbus, bet didino.

Darbininkai “laisvojoj” Amerikoj ir Sovietuose _ ...........
Federaciniai darbo žmonių pardavikai jokio kaltinimo1^“g•gtin'^i^ va(donai 

neišranda prieš savo šalies kapitalizmą, kuris išmetė į 
bedarbių armijas virš 8,000,000 darbininkų, kuriem ne
skiria nei cento paramos; jie neprasižioja prieš uždarbių 
kapojimą amerikinėse dirbtuvėse ir kasyklose, prieš .prą- .. .
kaitingą skubinimo sistemą darbavietėse,, prieš darbo lai- -n® Francija, kurios rengia- 
ko liginimą, abelnai prieš didinamą išnaudojimą ir pa- si prie, karo pries Sovietus, 
vengimą. " daro spaudimą ant Pabalti-

Bet užtat jie nesąmones kliečia apie prasimanytą “dar- jos ir kitų mažesnių valsty
be vergiją” Sovietuose, tai yra toj vienintelėj šalyj, kur bėlių, kad jas suvienyti į 
darbininkams sąlygos yra nuolat lengvinamos ir būklė bendrą frontą karui prieš 
jiems gerinama; kur įvesta 7 valandų darbo diena; kur Sovietų Sąjungą. Anglija 
kiekvieną mėnesį darbininkas turi pilnas šešias dienas |įr Francija daro spaudimą 
poilsio; kur bedarbiai aprūpinti pensijomis; kur kiekvie- Lietuvos kad ji pasi-i 
na? darbininkas gauna dvi savaites arba daugiau apmo- duotu Lenkij’os globai kad 

tuo būdu sudrūtinti Lenki
ja.

Prieš tai turi kovoti ne 
iš( Amerikos tik Lietuvos darbo žmonės, i 

i ■ i r'i • * r~i • • ”” j j po Komunistu Partijos va-dafbą Sovietų Sąjungoje. Kodėl tad jie varo tą purviną do b bet tai j turi į ko. 
propagandą pries Sovietus? Kodėl jie spiriasi, kad pries 
proletariato diktatūros šalį būtų išnaujo įvesta šimtapro
centinė blokada? Todėl, kad jiems, kaip ir jų ponams 
imperialistams, purtosi kailis, žiūrint į šauniuosius Šo
viau nuveikimus, ypač pastaraisiais metais sulig Penkių 
Mėtų Plano; todėl, kad Sovietų Respublikos politinė ir 
pramoninė galybė auga ne savaitėmis, bet dienomis; to
dėl’ kad Sovietų darbo žmonės bolševikų vadovybėje pa
rodo tokio gabumo, sumanumo ir energijos ir tokio pasi
sekimo, kokiu negali pasigirti jokie kapitalizmo inžinie
riai.

New Yorko Times, imperialistų organas, pereitą ant
radienį atvirai pareiškė, jog pamatinis dalykas yra ne va
dinamas “vergiškas” darbas Sovietuose, bet tas faktas, 
kad grumiasi dvi griežtai priešingos sistemos: kapitaliz- 
masr iš vienos pusės, o socializmą budavojanti Sovietų 
Respublika, iš antros pusės.

Pagaliaus, ir pats Wol), vice-prezidentas Amerikos Darbo Fe
deracijos, jaučiasi prispirtas išspjauti laukan, kas slėpėsi už jo 
tauškimų apie “vergišką” darbą Sovietuose; jis, todėl, ve kaip 
prabylą;

‘tfeigu Sovietų Pertkių Metų Planas būtų sėkmingai 
įvykintas, tai reikštų, jiog kitos šalys, tame skaičiuje ir 
Amerika, būtų priverstos įvest Sovietų sistemą, kaipo sa
vo gyvybes išgelbėjinro priemonę.”

Kapitalizmo ganytojų persigandimas aiškus. Buržuazinės jų 
šnervės yra gana išmiklintos, kad užuost pavojų būsimos prole
tarinės revoliucijos, kurios galingiausias inžinas yra Sovietų Są- 

zjūnįa. Todėl tai jie, matydami vis naujus Sovietų laimėjimus, 
taip suskubo karti šunis ant Sovietų šalies, smalą ant jos pilti 
ir Kurti karišką ugnį delei Sovietų sistemos sunaikinimo, bergž
džiai tikėdamiesi, kad bent tuo būdu gal kaip nors pavyks išgel
bėti; kapitalizmo viešpatavimas ant amžių amžinųjų. O tai 
tuščia viltis.

Bet nauji suokalbiai, intrigos ir atakos prieš Sovietus juo la
biau pakurstys energiją Sovietų darbo žmonių, siekiančių savo 
tikslo su kaskart kietėjančiu pasiryžimu. Naujieji užsipuolimai 
ant• Raudonosios Respublikos iššauks dar didesnį jai pritarimą 
masėse sąmoningų darbininkų kapitalistiniuose kraštuose ir ko
lonijose. O tam pritarimui (išreikšti ir parodyti pasirengimą 
apgint Sovietų Sąjungą nuo imperialistų yra tinkamiausia pro
ga pirmojoj Rugpjūčio, ateinantį penktadienį, Tarptautinių De- 
m&Ttdracijų Dienoj prieš imperializmą.

kamų vakacijų (atostogų); kur darbininkai turi veltui 
medikalį patarnavimą ir įvairias kitas lengvatas.

Tikroji Kapitalistų šėlimo Priežastis
Tatai puikiai žino ir kapitalo kumečiai i“ 

DaYbo Federacijos, kurie deklamuoja apie “vergišką

paąiš- 
nuves 
tautai

Jeigu klerikalai būtų val
džioj, ir jie ne kitaip elgtų- 

(si. Kodėl? Todėl, kad jie, 
j kaip dabartiniai Lietuvos 

___ ...I“.__..į būtų 
'įrankiais didžiųjų imperia
listinių valstybių. Imperia
listinė Anglija, imperialisti-

daro spaudimą ant Pabalti-

po Komunistų Partijos va-

vą stoti prieš Lietuvos fa
šistus ir jų agentus Ameri
koje ir Amerikos lietuviai 
darbininkai.

Pastokim kelią Lietuvos 
fašistams susidėti su fašis
tine Lenkija ir rengtis prie 
karo prieš darbininkų val
domą šalį, Sovietų Sąjungą.

“Drau-

Ginklas Galingesnis 
už Dievą

Kunigų organas 
gas” No. 176 rašo apie Indi
jos gyventojų kovą prieš 
Anglijos imperialistus, išly
gindamas amerikiečių revo
liuciją prieš Angliją su da
bartinėmis kovomis Indijoj, 
pripažįsta, kad amerikiečiai 
buvo, “geresnėse sąlygose,” 
nes “turėjo ir galėjo įsigyti 
ginklų. “Draugas”- rašo:

Kaip amerikiečiai kovojo, 
taip indiečiai kovoja su Angli
ja; Kitados Anglija negailes
tingai spaude ir išnaudojo 
amerikiečius. Taip ji ilgiau
sius metus elgias su indiečiais. 
Amerikiečiai senai sutrempė 
anglus ir naudojasi laisve. In
diečiai vos pradeda kovą. In- 
diečių pasiryžimai toki pat, 
kaip amerikiečių. Pastarieji 
gyveno geresnėse sąlygose, tu
rėjo ir galėjo įsigyti ginklų. 
Indiečiai kol-kas negali to pa
daryti. Jie beginkliai. Jų di
džiuma nei nenori vartoti gin
klų. Kitomis priemonėmis ti

ki.si laimėti laisvę. Indiečiai 
krikščionys tikisi laisvę įgyti 
Kristaus meile, gi pagonai in
diečiai—kadir Buddos mokslu, 
kurs taip pat priešingas žmo
nių žudymams.
Iš to išeina, jog ir kunigų 

orgaųas “Draugas” pripa
žįsta, kad ginklai yra galin
gesni ir už patį kunigų, iš
svajotą dievą. “Indiečiai 
krikščionys i tikisi laisvę įgy
ti Kristaus meile”, sako

ha lengvai pereina per pa
prastas, kad ir storas, mūro 
sienas, ir trukdo bei painio
ja radio elektros-oro ban
gas.

Tiesa, gerai įtaisytose li
goninėse kambarys, kur 
operuojama X-spindulių ma
šina, yra iš vidaus išmuštas 
storomis švino “lentomis”— 
sienos, grindys ir lubos. Tas 
švinas abelnai užkerta X- 
spinduliams kelią išeiti per 
sienas laukan. Tačiaus už
tenka kad ir mažo plyšelio 
bei skylutės, kur yra daik- 
tan suleistos švino lentos, 
kad X-spinduliai prasivers-• , lYCUvJ. | .Z UJL11V4. LAl-lCtJL aOl V L

Draugas , n, žinoma, ku- įų. 0 prasiverždami jie ken- 
z-v* •• z-J zx 1 1 zl i t z A 4* n / z'J •• z J zx z-< ’nigai bando nuduoti (dides

niam žmonių apmulkini- 
mui),! ka!d jie (tokiai “kov^ai” 
geriau pritaria. Bet Angli
jos imperialistai, tokie pat 
krikščionys, nemano, kad 
“Kristaus meile” jie galėtų 
laikyti pavergę Indijos žmo
nes; už tai jie padeda ‘ga
lingąjį dievą” į šalį ir gink
lų pagelba slopina Indijos 
kovojančių darbininkų ir 
valstiečių sukilimus už pa- 
siliuosavimą iš po Anglijos 
imperialistų jungo. Angli
jos kunigai, katalikai irpro- 
testonai, pilniausia užgiria 
Anglijos imperialistų kru
vinus darbus Indijoj. Jie 
nei nekalba apie Indijos lai
kymą vergijoj su pagelba 
“Kristaus meiles”, nes jie 
gerai žino, kad tik ginklų 
pagelba Anglijos imperialis
tai gali viešpatauti Indijoj.

ĮDOMUMAI

kiu ne tiktai radio priimtu- 
yams; kas, daug į svarbiau, 
jie žalingai, arba tiesiog 
pragaištingai, atsiliepia į 
sveikatą bei gyvybę žmonių, 
kuriems tenka perdidelė do
žą tų spindulių.

Dabartiniu laiku tapo’ iš
rasta vadinama Ray (spin
dulių) Guma, kuri, sakoma, 
tikriau užtveria X-spindu- 
lius, nekaip švinas. Ta me
džiaga yra tam tikras miši
nys gumos su švinu. Kraš
tuose lentų, padirbtų iš tos1 
medžiagos, yra išlieti bei iš
pjauti tam tikri suleidimai, 
pro kuriuos nepraeiną X- 
spinduliai. Jos yra pusės 
colio storio.

Šį išradimą yra visapusiš
kai išbandžius viena New 
Yorko ligoninė, ir raportuo
ja, kad dabar tai tikrai bū
sią sunku ištrūkti kokiam 
X-spindulių pluoštui pro sie
nas, grindis bei lubas taip 
ištaisyto kambario.

Politinis Raportas Sovietų Sįjttn^oš Kbih. 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui
Didėjantis Krizis Tarptautinio Kapitalizmo ir Sovietų 

Sąjungos Užsienio Politinė Padėtis
■ * 1 . r k

(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio 27, 1330)

Mokslas ir Klaidingi 
Supratimai 1 n 1

Dąugelis įsigyvenusių būk 
tai “mokslinių” dalykų apie 
žmogaus kūną ištikro nėra 
moksliniai, sako T.sR, Par
sons savo knygoje apie “Gy
vybės Medžiagas” (Mate
rials of. Life). Pas ameri- 

I kiečius, pavyzdžiui, buvo ir 
dar tebėra patarlė: “Suval
gyk po obuolį kasdieną, o 
nereikės gydytojo,” tartum 
obuolys būtų ne tik pats ge
riausias vaisius, -bet koks 
tai stebuklingas. Dabar gi 
Parsons, remdamasis moks
liniais išbandymais, tvirti
na, kad apelsinas (orindžis) 
nepalyginamai naudingesnis 
yra sveikatai, nekaip obuo
lys; sako, viename apelsine 
yra daugiau vitaminų, “gy
vybės elementų,” nekaip vi
same gurbe obuolių.

Paskutiniais laikais per 
sensaciškus laikraščius ir 
skelbimus žurnaluose tapo 
išgarsinta gydomoji ir svei
katinga vertė ultra-violeti- 
nių elektros spindulių; tam 
tikri biznieriai susikaupė 
milionus dolerių pelno iš, tų 
^indulių mašinų. O ’dabar 
patirta štai kas,—jog į Žu
vies jaknų ąliejus j(CodLi- 
Ver Oil) turu visikai pana
šią veikmę, kįajp ir įpašlovin- 
tųjų mašinų spinduliai; , tik 
žuvų jaknų aliejus'kur kas 
pigiau kaštuoja ir yra priei
namas neturintiems jokių 
elektrinių mašinų, kurios 
lėštioja bent po keletą 
sėtkų dolerių.
1' ■ . —tp
X-Spinduliy Užkerimas

Kas turi radio arti ligo
ninės, kur yra naudojamos 
X-spindųlių mašinos, nuolat 
skundžiasi,- kad neveikia ‘ jo 
radio kaip reikiant. Dalykas, 
tame, kad X-spinduliai zg&-

PASTABOS
Sovietų Sąjunga su Fordu 

padarė sutarti, lead pastarojo 
įstaigose išmokins 500 inžinie
rių ir paprastų darbininkų ma
siniai apdirbti metalurgiją. 
Kursas—6 mėnesiai. Dvi me
chanikų grupės užbaigė moks
lą ir jau išvažiavo atgal. Vie
na grupė buvo iš 10 žmonių, 
kita iš 14. Reiškia, vieni at
važiuoja, kiti išvažiuoja. Da
bartiniu laiku įvairiuose For
do įstaigų skyriuos^ randasi 
144 žmonės, kurių tarpe yra 
viena moteris, praktikuojanti 
metalurgijos apdirbinėjimą.

Reiškia, jeigu reikalas, mes 
neatsisakome pasimokinti ir 
nuo mūsų priešų.

Skaitant drg. Janulio para
šytą “Dar 4 Metai Katorgos 
po Garsaus Pabėgimo 18 Poli
tinių Kalinių,” vietomis reikia 
juoktis, vietomis—verkti. Pa
in islijus, kokias nuožmybes ir 
pasityčiojimus turėjo pergy
venti mūsų draugai revoliucio
nieriai caro kalėjimuose, net 
šiurpulys nubėga per visą kū
ną.

“Romansas” puikus ir svar
bus tuomi, kad jei bent kuris 
tik su atyda perskaitys, tikiu, 
patirs, kas tai yra idealistas,

de-

' Vi M. W. of A. unijos virši
ninkai, su p. , John jLewisu 
priešakyje, su ąriglių kasyklų 
baronais kontraktą jau pada
re. į Nors, tiesa, dar nepasira
šę, ir šaukia trijų distriktų an
gliakasių konvenciją, kuri į- 
vyks 4 d. rugpjūčio, Scranton, 
Pa., ratifikavimui, bet tas da
roma tik delei formalumo. Iš- 
tikrųjų gi, p. Lewisas su savo 
klika angliakasius jau parda
vė ant penkių metų ir septy
nių mėnesių, nes ant tiek laiko 
sutartis padaryta.

Blogiausi, žiūrint darbinin
ko akimis, kontrakto punktai 
yra šie;

(a) Check-off; (b) arbitra- 
cijos komisija; (c) čekiais iš
mokėjimo sistema. .

Tri lesąs.

* (Tąsa)
Mūsų politika yra politika taikos ir plėtojimo ekono

minių santikių su visomis šalimis. Šios politikos vaisius 
yra pagerėjimas mūsų santikių su tam tikru skaičium ša- ‘ 
lių ir padarymas tam tikro skaičiaus prekybos sutarčių, 
kontraktų dėlei technikinės pagelbos, ir kt. Tolesnis to 
vaisius yra musų prisidėjimas prie Kęlloggo Pakto su į 
Lenkija, Rumunija, Lietuva, ir tt., pasirašyriias protoko
lo delei pailgininio veikmės mūsų draugiškumo* ir neitra- 
lumo su Turkija. Ir paskutinis vaisius šios mūsų politi
kos yra faktas, kad mums pavyko išlaikyti taiką ir kad 
mes nesileidome priešams įvelt mus į jokį'karinį susikir
timą, nors ikaro inžinieriai buvo padarę daug provokaci
nių žinginių ir avantiuriškų atakų prieš mus* Mes ir 
toliaus tęsime tą santaikos •’'politiką, kiek tik pajėgsime, 
ir visais galimais būdais, kokius tik mes turime. Mes 
nenorime nei plaštako svetimos žemės. Bet mes neuž- 
leisime nei vieno colio savo žemės niekam kitam. (Del
nų plojimas.)

Tokia tai yra mūsų užsieninė politika.
Mūsų uždavinys yra ir toliaus sekti šią politiką, su vi- 

u bolševikams ypatingu atkaklumu. t
Didėjantis Progresas Budavojime Socializmo ir Sovietų 

Sąjungos Vidujinė Padėtis
Aš dabar imuosi gvildenti vidujinę padėtį Sovietų Są

jungoj. ’ " .
Kaipo priešinga kapitalistinėms šalims, kur ekonomi

nis krizis ir didėjanti bedarbė viešpatauja, mūsų šalies 
vidujinė padėtis rodo didėjąntį progresą šalies ekonomi
jos ir mažėjimą bedarbės. Didžiojo pramoninio vysty
mosi tempas tapo padidintas. Sunkioji pramonė tapo su- 
drūtinta. Pramonės socialistinis sektorius (skyrius) žy
miai padidėjo. Agrikultūroj naujos jėgos išaugo—Sovie
tiniai ir kolektyviai ūkiai. Du metai atgal mes turėjome 
krizį javų gamyboj,.,h' svarbiausia buvom priklausomi 
nuo smulkiųjų javų gamintojų aprūpinimo, bet dabar 
gravit^įijos (traukimo) centras tapo perkeltas į sovieti
nius ir kolektyvius ūkius; taigi, dabar galima sakyti, kad 
javų krizis tapo išrištas. Svarbiausios valstiečių masės 
dabar pagalios pakrypo linkui kolektyvių ūkių. Kulpkų 
pasipriešinimas sumažėjo. Vidujinė padėtis Sovietų ,Są- ' 
jungoj dabar yra daug tvirtesnė.

Tai tokis yra abelnas nušvįjjįimas fSovietų Sąjungos 
vidujines padėties dabartiniu '

Peržiūrėkime tikrąsias ska: »ės. i
1. Augimas šalies Ekonomijos Abelnai

a) 1926-27 metais, tai yra, laike Penkiolikto Partijos 
Kongreso, mes turėjome viso gamybos visoj mūsų’ agri
kultūroj—-įskaitant girininkystę, žuvininkystę ir t. t.— 
12,370 milionų prieškarinių rublių arba 106.6 nuoš. prieš
karinio stovio; sekamais metais, 1927-28, turėjome 107.2 
nuoš.; 1928-29 turėjome 109.1 nuoš., o šiais metais, 1929- 
30, mes pasieksime, sprendžiant sulig agrikultūros vys
tymosi, mažiausia 113 ikį 114 nuoš. prieškarinio stovio.

Mes matome nekliudomą, nors palyginamai palengvą, 
augimą agrikultūrinės gamybos abelnai. 1926-27 metais, 
laike Penkiolikto Partijos Kongreso, visuotina gamyba 
visos pramonės—smulkiosios ir stambiosios—siekė iki 
8641 prieškarinių rublių arba 102.5 nuošimčių prieškari
nio stovio, sekančiais metais, 1927-28, tatai pakilo iki 122 
nuošimčių, 1928-29 metais iki 142.5 nuošimčių, o dabar
tiniais metais (1929-30)—sprendžiant sulig to, kaip pra
monė vystosi—pasieksime mažiausia 180 nuošimčių 
prieškarinio stovio.

Mes turime pažymėti labai smarkų augimą pramonės 
gamybos abelnai.

b) 1926-27 metais, laike Penkiolikto Partijos Kongre
so, tavorų gabenimas ant visų mūsų gelžkelių viso siekė 
81.7 miliardų (bilionų) tonų kilometrų arba 127 nuošim
čius prieškarinio stovio; sekamais metais, 1927-28, pa
kilo iki- 134.2 nuošimčių, 1928-29 metais iki 162.4 nuo
šimčių, o šiais metais pakils—sprendžiant sulig dabarti
nių* davipių—mažiausia iki 193 nuošimčių prieškarinio 
stovio. ‘ "Kas liečia naujas gelžkelių linijas,- tąi tos linijos 
tapo prapleštos^aike minimo pėriodo—nuo 1927-28—nuo 
76,000 iki 80,000 kilometrų; kas yra lygu 136.7 nuošim- 
čiams prieškarinio stpyįę, i

ė) Jeigu prekybos apyvartos stovį šaly 1926*27 metais 
paimsime 100 į (31 miliardą rublių), tai męs surasime, 
kad apyvarta padidėjo iki >124.6 nuošimčių 1927-28 me
tais, iki 160.4 nuošimčių 1928-29 metais, ir galime apro- 
kuoti—sprendžiant sulig visų davinių—kad apyvarta pa
kils šiais metais (1929-30) iki 202 nuošimčių arba dvi
gubai, zsulyginus sh.apyvarta 1926-27 metų.

d) Jeigti balansai visų mūsų kredito įstaigų spalių 1 
d., 1927 m., bus skaitoma 100 (9173 milion. rublių), tai 
mes randame, kad padidėjimas iki spalių 1 d., 1928, sie
kia iki 141 nuošimčio, o iki spalių 1 d., 1929 m., iki 201.1- 
nuošimčio arba dvigubai, negu 1927 metais.

e) Jeigu valstybės biudžetą skaitysime 100 (6371 milio- 
ną rublių), tai surasime, kad padidėjimas 1927-28 metais 
yra 125.5 nuošimčiais, 1928-29 metais 146.7, nuošimčiais, 
o 1929-30 m. 204.4 nuošimčiais; tas reiškia, kad 1926-27 
metų biudžetas tapo padvigubintas (12,605 milionų rub- 
lių)/

" ‘ (Bus daugiau)
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"GARSINIM
Washingtono valdžia 

sprendė neįsileisti Ameri 
Sovietų medžio popie 
Mangano mainų savinir 
reikalauja, kad valdžia 
draustų įvežti Sovietų m 
ganą (manganese). Rea 
nis Amer. Darbo Feder 
jos vadas Woll reikalai 
kad valdžia neįleistų į 
šalį jokių Sovietų Sąjun 
gaminių.
rKad pateisinti tą s. 

žingsnį, tai jie demago; 
^kai šaukia, būk Sovietų 

jungos darbininkai “pave 
ti”, ir del to, sulig Jurą 
nėse Valstijose išleisto įi 
tymo, negalima įsileisti 
vorų, kuriuos pagam 
“kaliniai” arba “prievar 
prie darbo pastatyti dai 
ninkai. Ir Woll ir kiti 
vietų priešai labai gerai 
no, kadi tai nėra tiesa, 
jie pasakoja; bet jie t 
melus skleidžia tam, 1 
sukiršinti Amerikos žr 
nes (prieš Sovietų Sąjun 
Jie ypatingai nori tuo bi 
padaryti Amerikos dai 
ninkus Sovietų prieš; 
Kad, surengus karą pi 

^Sovietų Sąjungą, būtų g 
ma sumobilizuoti didžiau

HHHHBhmKI
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“GARSINIMAS MASKVOS”
Washingtono valdžia nu-1 

sprendė neįsileisti Amerikon 
Sovietų medžio popierai. 
Mangano mainų savininkai ■ 
reikalauja, kad valdžia už-I 
draustų įvežti Sovietų man
ganą (manganese). Reakci
nis Amer. Darbo Federaci
jos vadas Woll reikalauja, 
kad valdžia neįleistų į šią; 
šalį jokių Sovietų Sąjungos j 
gaminių.
^Kad pateisinti tą 

žingsnį, tai jię demagogiš-įkinimą, įgabenant 
kai šaukia, būk Sovietų Są-[manganą, 
jungos darbininkai “phverg- i “prievarta pastatytų” prie 
ti’’, ir del to, sulig Jungti- darbo darbininkų, kurie dii- 
nėse Valstijose išleisto įsta- ba “feudalinėse” sąlygose, 
tymo, negalima įsileisti ta-.tai jie vartoja žodžius gą- 
vorų, kuriuos pagamina Į na liuesai.” 
“kaliniai” arba “prievarta”. Bet tas laikraštis mana, 
prie darbo pastatyti darbi-1 kad valdžia tai negali dary- 
ninkai. Ir Woll ir kiti So-lti. Jis toliaus sako: 
vietų priešai labai gerai ži-1 “Visai kitas dalykas su 
no, kad. tai nėra tiesa, ką'valdininkais Washingtone 
jie pasakoja; bet jie tuos į Jie negali pereiti ribas siau- 
melus skleidžia tam, 1 
sukiršinti Amerikos žmo
nes prieš Sovietų Sąjungą. 
Jie ypatingai nori tuo ^du 
padaryti Amerikos dffbi- 
ninkus Sovietų priešais,

už’sienio reikalų komisaru. 
Litvinovas tuojaus nurody
tų, kad Rusijos darbininkai 
turi daugiau laisvės, negu 
Amerikos mainų darbinin
kai po “kapitalistiniu jun- 

i gu”. Tai reiškia, būtų dis
kusijos, kurios mažai duotų 

j naudos.”
Taigi, šis kapitalistų did- 

! lapis pataria Washingtono 
' iv'v /-a v-\ r» v-v-t n 4- n t h n 1 • A’i h t n 1 r o r*

liečia aiškinimą, kodėl Ame-

Bąt' kas dedasi Amerikoj ■?' 
Aųierikoj darbininkų, sąly
gos blogėja. Milionai dar
bininku be darbo. Dirban
tiems algos nukapojamos. 
Darbininkai verčiami kuo- 
sku blausia dirbt. Pragyveni
mas brangus. Darbininkai 
neturi jokios apsaugos nuo 
bedarbės, nuo ligos ir senat
vės.

Taigi, aišku, kodėl Wa- 
shingtono ponai, pradėję de-

armiją be jokio keblumo.
Bet tais melais jie negalės 

ilgai darbininkų apgaudijiė-i 
ti. i

Vienas stambiausių Ame-; 
rikos kapitalistų laikraščių, Į 
“New York Times”, Ii 
28 d. laidoj editoriale ,
antgalviu “Garsinimas Mas.;Pon.amt^!tatsTgl?As . kas 
kvos” pažymi kad ; rika neįsileidžia Sovietų ga- batus apie darbo sąlygas

Kuomet Amenkos_ man.-1 Pataria neišsišokti Sovietų darbininkų, 'nieko
įgano pramones vadai pra,-;Y. . . ,. . ,„s v / , - - i žioplai apie darbininku sa-savo ..našauja tos pramones sunai.-i. 1 ../.v , T i cč •*' 

Rusiio'’ilygas klt0J saly- Juk Sovie- 
pagaminta po!‘ai tao>,s P«rodys> ; kad 

“prievarta pastatytų”' prie ten tiarbmmkų sąlygos pa- 

, nes; kad ten darbininkai tu
ri daugiau laisvės, kad ten 
jų gyvenimas daugiau už- i 
tikrintas, kad jie turi ap-1 
saugą nuo ligos, bedarbės iri 
senatvės.
kai S?XietLį ėringoj-negy-. .iniai. Renkant į seimą'de-, 
vena leudahstmėse saly-

■ gose. Tiesa, kad dabar, in-j tu gegužinis, kuris per visąįsu ■* “ 1 • • I "V 1 • 1 • Į •» • 1 1 v • • •

nelaimėtu. Ir už' tai New 
Yorko “Times” redaktoriai 
jiems pataria vengti tų de
batų. J. S.v

BOSTONAS IR APIELINKB
MONTELLO, MASS.

Pas mus randasi S.L.A. 
Narių turi 42.

17
Taigi, darbiniu-i^uopa\ ^rių turi 42- Per daugelį meti] kuopą valdo ge

gužiniai.

ninkas,. - . kalbėdamas- . apie 
Conn, valstijoj duotą 25,000 
dol. paskolą :aąt nevertos nuo
savybės, pąšąkė, kad čia turė
jo būti tarpė pild. tarybos ir 
to; kuriam skolino pinigus, 
koks nors draugiškumas.

J. Balionis jų žmogus; jis! 
protokolų raštininkas. Jam, 
buvo įsakyta, kad po mitingui 
parašytų į “Tėvynę” kores
pondenciją. Jis ątsisakė ra
šyti ir pasakė, kad kreivai žiū
ri į Gegužį. Toliau jam pa-į 
liepta pranešti, kad mūsų kuo
pa eina su senąją (gegužine) 
pild. taryba. Čia jis vėl pa
stebėjo, kad negalima, skaity
tis su tokia pild. taryba, kuri 
yra tięk pinigų išskolinųs, ne- 
patirdkma ar galima bus juos' 
atgauti. .

Atsisakius Balioniui įrašyti 
korespondenciją, apsiėmė pa-| 
rašyti. Bartkevičius, žinoma, 
jis parašys, kad visa mūšy] 
kuopa stoja už 'gegužinį seimą! 
ir,pild. tarybą/ Čia vėl reikia 
priminti, kad kuopoj yra 42 
nariai, kurių vardų kalbės 
Bartkevičius, bėt susirinkifne; 
dalyvavo tik dvylika ir tų tar-

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

PHONE 
Stagg 8342,

Įsteigta 
trisdešimts 

. įmetu atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj

Mūsų reko- 
menduotojai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

a k is egzami- 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacientams

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

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

ATRASITE, KAD MŪŠŲ KAINOS YRA LABA! ŽEMČS 
PAGAL'GERUMĄ PATAltNAVlMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ' •

DRS. SCHONGER & STENGER i
OPTOMETRAI . , p;

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

JŪS

legatus, tapo išrinktas delega-Įpe buvo tokių, kurie nesutiko 
Gegužio politika.

S.L.A. 17 Kp. Narys.i i 4. k -i • • ii ~ idustrializuoiant sali, vyki- laiką buvo gegužiniame sei-1 kad iro technikinio apsklembimo, , , . J i qn<rrv>^ is knnnnq, , r 1 ! inant penkm metu plana, So-;me- bugųzęs is seimo kuoposmo- darant sprendimą apie saly- . 1 „ . * j' . ■ ■’ . ■ susirinkime išdavė raportą.
lgą.gas kitoj šaly. Jeigu Wa-T^ j Reikia pasakyti teisybę, kad

įtuil daugiau pasiaukoti, rapOrtą išduodamas ne visame 
kad tas^ užbrėžtas planas kame pritarė Gegužio klikai 

i ir nurodė, kad yra paskolinta 
' ‘ ‘ ‘ [Gegužio pild. tarybos pinigui 

[tokiems, iš kurių jąu negalima 
. Bartkevičius, vi-

tu (mangano) rudos, pama- , .v. . , . , 1 ,. • , . r) •• • • 'butu greičiau įvykintas. Bettuojant, jog Rusijos maime- " ... . . . .
"kad, surengus karą prieš riai dirba feudalinėse sąly-i^1]0 Paūiu sykiu kiekvieną į 
Sovietų Sąjungą, būtų gali- .gose, tai tuomi tik pradėtų i dieną darbininkų gyvenimas įbus^atgauti' 
ma sumobilizuoti didžiausia!debatus su nauju Sovietu'gerėja. | - - ■Įsa laiką buvęs gegužinių šali-'lių.

Gatvekario Nelaimėj 
Sužeista 25 Asmenys

25 asmenys tapo sužeisti, 
kuomet gatvekaris dūrė į di
deli busą, ties 168th St. ir Og
den Ave., Bronxe. Atsimušęs į 
busą, gatvekaris iššoko iš rė-

i A. LUTVINAS
O’ UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

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.

A. LUTVINAS

Tel.: Trinity 1045

pagamina-

(Quick (
Greitai 
me gardžiausius už
kandžius (* 
Lunch).

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

užsiimame
pardavimu

Real Estate License 
C-2728.

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

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalinas j tris dalis: > ;

1. Mecharrtzmas. Kaip sustatyti sulig planq Į j 
kaip surasti sugedimus; kaip {Kardžius su
statyti. Tas viskas mokinama kiekvienų StU-C 
dentą nraktiftkai. Do priežiūra instruKtotių.• __

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai r ei kai ingi* U-. L
šia prie dabartinių automobilių. •• '.,’n

3. Važinėjimas. Kaip pastoti .ekspertu
riu. '
Pabaigę musų mokyklos kursn, |urlte piln< 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų—,, 
mechaniko arba šoferio. Garantuojame laia- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuviš
kai ir angliškai. Kaina .prieinama visiems.

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. DUO 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street New York, N. Y

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKiUS

IR BALZAMUOTO J AS

Cl
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

wmMnemw 
aemnio

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

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

© 1930, Ligoztt & Mykus Tobacco Co.

^(įtenkina

I LIGGETT A MYERS TOBACCO CO. |

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell __
Keystone

TELEFONAI:
___________ Oregon 6186
_____________ Main 1417

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe 68th ir Wth Sts., NEW YORK CITY

ŠEKIT LINDBERG

Įsteigta
26 metai

Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs instruktoriai 
išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, ol^ 
laivių inžinų mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių stočių 

, prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba ?60-100 j savaitę. Įleidimai už
tikrinti. Už dyką pujieškpme darbą savo studentams. Klasės dienok 

i mis ir vakarais, vyrams ir moterims. NedSliomįs nuo 10-12. Kata
logas uždyką.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZIbfS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 
gio, Skilvio, žarnų ir MėŠlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs. esate nesveiki ir nusiminę, aš jumS 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai.pagydoma naujausiais, užgirtais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Aš 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZINS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Ave. ir Irving PL;

VALANDOS: » A. M. iki B P. M. NedilloJ t A. M. iki 4 P. M.
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Dabar su?

Niekas negali pa-

Kartą naktį į pamiškę atėjo du asmenys Aleksandrovičio...

NEWARK, N. J
su

zikai

ROCHESTER, N. Y.
Hudson Tub»

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

PARAŠĖ R. MIZARA
Išleido Dienraštis “Laisve”

j

DETROIT, MICH.
PITTSBURGH, PA

Brooklyn, N. Y.

■s

Bus IT 
platforn 
gales i

1 vai. ryte. Vieta lai 
Įžangos nėra.

ai ir šokiams
urie norės,

tais delega- 
Gegužio iš- 
ir su jų iš-

“AR STEBUKLAI PAGYDO?

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.

NEWARK, N. J.

drg. organizacijų.
Jis rant pastabą, kad nedraskytų 

“Laisvę” ne tik skaitė, bet bu- negelbėjo.
vo jos rėmėjas ir skaitytojas vydėti, jei kas nori turėti at-

LAISVE
46 Ten Eyck Street,

Puslapis Ketvirtas

KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov Verte D. M. šolomskas

(Tąsa)

Tingihingai pasiėmė iš kareivio rankų 
šautuvą, ilgai, ilgai čiupinėjo juodą akies 
žymę tamsumoj ant nelaimingojo veido, nes 
vos tik pradėjo dar aušti. Trenkė šūvis, 
nusirito jo balsas per girią. Oficierius pri
ėjo prie duobės, pasilenkė:

—Oh, po velnių, pusė colio augščiau 
akies!

Povaliai vėl atsitraukė. Kada priėjo ei
lė prie Sergejaus, kareiviai nedrąsiai pasi
kalbėjo ir pranešė oficieriui:

—Ponas oficieriau, nėra kulkų.
—Kaip tai nėra?
—Per visa naktį juk šaudėme ir išsi

baigė.
—Na, tai nudurkite jį durtuvu,—tarė ofi

cierius pamąstęs.
Kareiviai pradėjo mindžiotis ant vietos.
—Kovalev, nudurk tu jį!
Kovalev priėjo prie Sergėjau. Sergėjus 

tylomis pažiūrėjo į kareivį. Kareivio ran
kose sudrebėjo šautuvas. Per jo kūną per
bėgo šaltis, šaltis nuo kojų iki galvos, 
taip kad net plaukai atsistojo. Kovalev už
simojo su durtuvu ir suriko kaip laukinis:

—Nusigrįžk!
O Sergėjus taip, kaip ir pirmiau, malo

niomis akimis žiūri į savo priešą ir tartum 
sako:—Brolau mano, kas tau į rankas šau
tuvą davė?

—Nusigįžk!—vėl riktelėjo Kovalev, bet 
balsas suskambėjo maldavimu, 
kietai užmerkė akis ir plačiai 
perdūrė Sergejų.

Ir ministeris, plačiai akimis apvedęs, pa
siėmęs vyno stiklą, atsigrįžo į čekoslovakų 
generolą:

—Garbė ir garbė drąsiems mūsų sąjun
gininkams čekoslovakams! Aš sveikinu mū
sų garbingus, drąsius ir narsius brolius 
čekus per jų vadą, čia dalyvaujantį! Sveiki! 
(tarė čekiškai—“Nazdar”)

—Ura! Nazdar!
Vėl muzika, vėl himnai. Visi atsistoja 

ir sveikindami <čekų generolą geria, čekų 
generolas, šypsodamasis, linkčioją galva. 
Vienas po kitam geria už užsienio imperia
listų sveikatą: anglų, francūzų, japonų, 
amerikiečių ir tt. Tų atstovai atsistodami 
atsako, dėkoja. Ant estrados užeina seny
vas kapitonas:

—Ponai oficieriai! Del sušelĮjimo šeimy
nų kritusiųjų kovoje su bolševikais oficie
rių, paskelbiu laimėjimus. Leidžiamas auk
sinis penkrublis. Mažiausia kaina paskirta 
už jį 50 rublių. Kas duos daugiau?

—Šimtas rublių!
—Šimtas rublių. Kas daugiau? Vie

ns... Du...
—Šimtas dvidešimts!
—Šimtas dvidešimts. Kas daugiau? Vie

nas .. .
—Šimtas penkiasdešimts!
—Šimtas aštuoniasdešimts!
—Du šimtai!
—Du šimtai. Kas daugiau? Vienas... 

Paskiau i Du... Kas daugiau? Vienas... Du... 
užsimojęs : Kas daugiau?—Kapitonas augštai pakelia 

|pinigą, apveda salę akimis:—Čia yra pa
veikslas Jo imperatoriškos Didybės Nikola-

—vyras ir nedidelė senelė, juodai apsiren
gusi. Sustojo prie didelio beržo.

—Štai čia jūsų Vera,—tarė tas vyras.
Senelė sunkiai, sunkiai suvaitojusi atsi- | 

klaupė ant lygios žemės.
—Vera! Vera, dukrele mano!

I Vyriškis nusiėmė kepurę. Tai buvo drg.
A. Petruchinas.

Net svetainė sudrebėjo nuo “Ura!”
—Himną! Himną! Griežkite!
—“Bože, caria chrani...”
Gieda ir griežia, maišosi girti balsai 

didelio entuziazmo balsais. Linguoja gal
vos, linguoja ir gyvos gėlės, tartum ir jos 
pasigėrė...

—Ponai oficieriai! Leidžiamas išlaimė- 
jimui pagonas (antpetis) generolo Deniki- 
no!

—Leidžiama laimėjimui kepurė anglų, 
mūsų sąjungininko generolo Noks!

—Vandenio bonka, čekų generolo Syro- 
vogo!

—Sporai francūzų generolo, mūsų sąjun
gininko Žannieno!

Aiškiai, aiškiai šviečia šviesa dideliame 
name vardu “Evropeiskaja”. Prie privažia
vimo: automobiliai, gražūs vežimai, vežėjai, 
ir raitųjų arkliai. Viduje ant estrados, iš
puoštoj tropiškais augmenimis, puiki mu
zika. Aiški šviesa šviečia ir atspindi veid
rodžiuose, stikluose ir paauksuotuose pada- 
binimuose. Ant daug, daug stalų balti už- 
tiesimai, kvietkai ir tt. Ir kaip dideli gyvi 
kvietkai—panos gražiai, pusnuogiai, bali
niai pasirėdžiusios. Nuogos rankos, kaklai, 
krūtys, vos pridengtos gėdos vietos. Vyrai ____ * .. ..... . ...A.__ ____ , . __
didžiumoje karininkai, jų mundierai ap-'kas, ilgi jos nagai ir tie numaliavoti. 
traukti, guzikuoti, medaliuoti ir su gar- —Gerbiamoji panele, jūsų didvyriu no-
bės kryžiais. Tamsiai žalios antpetys, riti būti, Marija Aleksandrovna, pasirengęs 
auksinės žvaigždutės ant antpečių. Si-'numirti palei jūsų kojas! 
dabru ir auksu žiba antpetys (pagonai).i 
Atstovai įvairių imperialistinių šalių. Gra-1 
žiai pasirėdę civiliai. ___ 22
ba nuo elektros šviesos vyno stiklai, geria 
už Sveikatą, už valdžią, už pergalę.

Gale stalo, prie žalios šviesos, arti didelės 
palmos atsistoja baltaplaukis gražuolis ir 
pakėlęs stiklą kalba:

—Ponai oficieriai. Pavelykite išsigerti 
už pirmąjį karo ministerį paliuosuotos iš 
po bolševikų jungo Rusijos!

—Ura! Ura!—Ir muzika griežia.
Karo ministeris pasikelia su atsakymo 

Stiklu:
-^-Ponai oficieriai! Jūs visi, suprantama, 

žinote, kad nuvertimas bjauraus bolševikų 
jungo nėra atliktas darbas vieno žmogaus. 
Garbė ir garbė rusų oficieriams, kurie or
ganizavosi į slaptus, pogrindinius būrius 
ir išlaikė tokias sunkias kovas, nuversdami 
bolševikų jungą, pasiliuosuodami ir paliuo- 
suodami Rusiją!

—Ura!
Karo ministeris paačiavo, kaip jam rodė

si labai tinkamai, linktelėjimu galvos, pa
statė vyno stiklą kiek toliaus ir tęsė:

—Nei vargas, nei pavojus mus nebaugi-
Rusų oficieriai persiėmę principu: sujudimas.

Ir vėl muzika, vėl vyno stiklai, vėl pa
gerbimai ...

Baltaplaukis gražuolis atsiklaupė .prie 
kojų jaunos poniutės. Bučiuoja plonas jos 
baltas įvairiais kvepalais aplaistytas ran-

—Oficieriau, štai žiedas, išleiskite jį.
Poručikas nervingais žingsniais eina prie 

Griežia muzika. Ži- estrados ir kalba:
—Ponai oficieriai! Štai žiedas Marės 

Aleksandrovnos!
i —Ura!

Poniutės lenktyniuojasi viena su kita. 
Kuri leidžia šukas, kuri špilką, kita vėl ką 
nors.

: —Ponai oficieriai, štai šukos Nadeždos 
: Ivanovuos!

—Štai špilka Zinaidos Lvovnos!
Marija Aleksandrovna nori visas pra

lenkti, kalba:—Mano didvyri, mano didvy
ri..., Aš girta... Aš pasiutusiai girta... 
Kas ten špilkos... Aš aukoju savo batą.'. ; 
Taip, taip aukoju batą,— ir pakėlė augštai 
savo sijoną, atkišo koją, pfįcierius atsi
klaupė ir audamas kalbą:! U u '

—Karalienė!... mano, ir karališką do
vaną teikia,—nuėmęs pabučiavo, jos, koją 
ir dar, dar ir dar. . U f ■ ;' ■

—Ponai ofiiceriai, štai batas Marės Alek
sandrovuos, leidžiamas pašalpai šeimynų 
oficierių, kritusiu kovoje su bolševikais!

—Ura!
Vėl pradėjo griežti garinė orkestrą. Vėl

T’i" r e-- -. ’■
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po* _
laisvės, lygybės ir brolybės, drąsiai puolė 
j kovą, ir štai dabar mes čiė, švenčiame mū
sų šventę, šventę laisvės. Bolševizmas žlu
go, bolševizmas nugalėtas.
. —Ura!

—Ponai oficieriai,—tęsė ministeris, apve
dęs visus akimis ir išlaikęs pauzą,—didelis 
jūsų užsitarnavimas del nukankintos tėvy
nės. Bet dar didesne garbe pasidengė mū
sų daug gero velijanti sąjungininkai, ku
rie ant savo nugaros išlaikė visą sunkumą 
pirmose dienose mūsų sukilimo prieš bol
ševikus.

SKYRIUS TREČIAS
Dimitris Gyvas

Miša tankiai žiūri į tėvo paveikslą, dū
sauja ir klausia:

-4-Mama, ar greitai tėvas pakeis namo?
—Greitai, greitai, sūneli, štai dar pra

bėgs nedaug laiko ir mūsų tėvas pareis...
Mistikas kantriai laukia. —Jeigu motina 

kalba, kad tėvas greitai pareis, tai reiškia 
pareis, ji didelė, ji žino,—galvoja jis.

: (Tąsa bus)

Drg. J. šimokaitis atkeliavo 
į šią šalį iš, Lietuvos, kaip ir 
daugelis lietuvių, turėti geres
nį gyvenimą, geresnes darbo 
sąlygas. Kadangi drg. J. ši
mokaitis dar būdamas Lietu
voj prasimokino kriaučiaus a- 
mato, tad ir čia jam nereikėjo 
daug bėdavoti su darbu bei 
susidurti su sunkiomis gyveni
mo sąlygomis, kaip daugeliui 
darbininkų pasitaiko.,

Jis, atvykęs iš Lietuvos, dar 
keletą metų prieš imperialisti
nį karą, gyveno Shenandoah. 
Vėliaus apsigyveno Plymouth, 
Pa., ir čia baigė gyvenimą.

J. šimokaitis, gyvendamas 
tarpe sunkaus darbo industri
jos darbininkų, matė jųjų die
nines kovas su išnaudotojais 
anglių karaliais ir kaip begė
diškai smaugia mainierius ang
lių magnatai, visokie agentė
liai ir valdžia gelbsti išnaudo
tojams, o ne kruvino prakaito 
darbininkams; iš kitos pusės, 
nežiūrint, kaip didelė spėka 
puolė mainierius ir smaugė 
juos, bet tuo laiku pas mainie
rius buvo nesulaužoma vieny
bė ir 'pasiryžimas kovoti prieš 
išnaudotojus už geresnes dar
bo sąlygas, didesnes algas. Tas 
mainierių karingumas ir pasi
ryžimas kovoti prieš išnaudo
tojus daug paveikė ant drg. 
J. Šimokaičio. Jį smarkiau pa
stūmėjo prie klasinės apšvie
tus. Jis pradėjo skaityti dar
bininkiškus laikraščius. Tais 
laikais buvo skaitomas darbi
ninkų gynėjas “Keleivis.’ 
ėjus “Laisvei,” “Kovai,” 
J. Š. pastaruosius skaitė.

iki pat mirties. Taipgi jis bu
vo skaitytojas ir rėmėjas “Vil
nies” ir kitų darbininkiškų 
laikraščių.

Dar prieš imperialistinį ka
rą drg. J. š. įstojo į socialistų 
partiją ir joje darbavosi pagal i 
salo išgalę. Kuomet socialistų 
partija laike imperialistinio 
karo nugramzdėjo su imperia
listais, tai drg. J. š. išėjo su 
kairiuoju sparnu į Komunistų 
Partiją ir buvo jos eilėse, kol 
plakė gyvybė jo krūtinėj.

Susiorganizavus A. L. D. L. 
D., jis priklausė prie jos ir! 
veikė visais galimais ,į būdais. 
Gyvendamas Plymouthe, dau
geliui A. L. D. L. D. narių mo
kesčius užmokėdavo, ypatin
gai tuo laiku, kuomet mainie- 
riai būdavo be darbo ir netu
rėdavo iš ko užsimokėti. O 
J. Šimokaitis nesirūpino, ar 
jam bus atmokėta, ar ne. Jis 
aiškiai suprato darbininkų pa
dėtį. Tad užvis labiau rūpė
jo, kad darbininkai turėtų kla
sinę apšvietą. Ne tik kad rū
pinosi klasine apšvieta, bet 
daug dirbdavo del visų darbi
ninkiškų organizacijų. Pas jį 
palikti darbininkiškų organi
zacijų tikietai vis'ados buvo iš
platinami. žodžiu sakant, jis 
dirbo visais galimais būdais 
delei budavojimo revoliucinio 
judėjimo. Vėlesniu laiku pri
klausė ir prie Aido Chęro ir 
jame aktyviškai dalyvavo. 
Tad laidotuvėse Aido Choras 
sudainavo porą laidotuvių dai
nelių. Drg. J. šimokaitis daug 
darbavosi del T. D. A. ir au
kojo desėtkais dolerių. Siau
čiant Pittstone terorui, iš kon- 
traktorių ir visų reakcionierių 
pusės buvo nukauti keli žy
mesni darbininkai, į kaip tai, 
Lille< •tCambles; Rayile ir kiti, 
fcannėtto nuteistas kalėjimai! 
nuo 6 iki 12 pietų už tai, kąd 
jis, j gindamasis ' nuo Cappelli- 
nio užpuoliko, nušovė jį. J. 
šimokaitis T. D. A. aukojo 
šimtą dolerių del vedimo by
los. Taipgi ir kituose atsiti
kimuose jis desėtkais aukoda
vo.

Ypatiškai drg. J. š. buvo la
bai, draugiškas, su visais jis su
gyveno. Kadangi jo giminės 
prisilaiko senovinių prietarų, 
tiki pomirtiniam gyvenimui, tai 
J. šimokaitis nelabai ,norėjo 
gyventi pas savo seserį M. 
Stremienę (• ' V Wilkes-Barr^ ’j ę, 
nors jis jai buvo kaipo brolis. 
Bet kadangi sesuo pasižadėjo 
išpildyti jo reikalavimą—taip 
palaidoti, kaip jis reikalavo, 
tai smarkiau suimtas ligos nu
ėjo pas ją gyventi.. Neilgai 
galėjo būti pas ją, turėjo eiti

į ligoninę, nes liga vežyš kas 
dieną jį smarkiau smaugė. 
Liepos 12 d., 2 vai. ryte, galu
tinai užsmaugė.

Liepos 15 d. labai daug su
sirinko draugų ir jo pažįstamų 
palydėti į kapus. Kuomet jis 
daugelyj organizacijų priklau
sė, tai gyvų gėlių buvo nuo A. 
L. D. L. D., T. D. A., A. P. L. 
A. ir kitų organizacijų.

3 Dar prieš laidotuves fanati
kai žmonės leido visokias pa
skalas, kad ne tik riebus žmo
nių lydėti, bet ir nebus kam 
nešti grabą. Nežiūrint, kad 
kas dieną daug lankė jį žmo
nių ir jo draugų, liepos 15 d. 
nustebino vislis fanatikus, kuo
met užsipildė sausakimšai visa 
Logan gatvė, ilgiausia linija 
nusidriekė automobilių. Aido 
Choro narės1 nešė kvietkas, c 
karstą A, P. L. A. nariai. Tie
siog buvo stebėtina katali
kams, kad tiek daUg susirinko 
žmonių ir lydėjo virš 40 auto
mobilių.

Aido Choras sudainavo dai 
nelę, drg. Janonio parašytą. 
“Neverkit Pas Kapą,” ir “Ne
verk, • Močiute, Netekus Sū
naus.” Labai gražiai dainavo 
Aido Choras. Nors trumpa: 
teko pasakyti keletas žodžiu 
apie drg. J. šimokaičio gyveni
mą ir jo nuveiktus darbus del 
darbininkų klasės.

Užsibaigus laidotuvėms, ne
tinkamai pasielgė jo giminai
tės. Piktai draskė gėles, mė
tė į šalį ir pasiėmė" beskutes 
nors tie kvietkai buvo aukot 

Ir graboriui da-

minčiai iš laidotuvių ką nors 
bet pati etika neleidžia taiy. 
piktai draskyti ir mėtyti į ša
lis. Juk galima gražiai pasi
skinti, kaip paprastai ^skina 
kvietką.

Drg. J. šimokaitis mirė su
laukęs 52 metų amžiaus. Jis 
paėjo iš Lietuvos Rūdos para
pijos, Kūjų kaimo. Pasilikę 
nuliūdime dtąugai', kad iš jų 
tarpo likosi . išskintas . gbras 
draugūs, taip pat j3 sesuo 'Ma
tilda Stremienę liūdi, netekus 
savo geriausio1 brolio.

Kiek teko vėliaus sužinoti; 
tai laike laidotuvių prisirašė 
prie A. L. D. L. JD. 43 kuopom 
naujų marių. Tai smagi nau
jiena. . M. Ž.

Vietos S.L.A. kuopa mėnesi
niame suvirinkime išklausė sa
vo delegatės iš seimo raportą 
ir nutarė sušaukti atvirlaiš
kiais nepaprastą kuopos susi
rinkimą, kuriame delegatė tu
rės išduoti raportą.

Į nepaprastą susirinkimą at
silankė visi nariai, čia vėli de
legatė atkartojo savo raportą. 
Pu. raporto prasidėjo diskusi
jos. Visi nariai smerkė Gegu
žį ir visą mašiną, kad seiman 
pašaukė policiją, mušeikas ir 
išmetė pažangiuosius delega
tus. Tik vienas nuskuręs far- 
merėlis gyrė Gegužio žygius ir 
džiaugėsi, kad iš seimo buvo 
išmėtyti pažangieji nariai.

Po diskusijų nutarta, kad 
kuopa laikysis su 
tais, kurie buvo 
mesti iš svetainės 
rinktu centru.

A.L.D.L.D. 50 kuopos susi
rinkime nutarta paskirti de
šimts dolerių į S.L.A. didžiu
mos fondą kovai prieš fašistus. 
Mūsų kuopa atsišaukia ir į ki
tas Ą.L.p,jb.D. .kuopas kyieg- 
dama remti šią' kovą—-aukoti 
kiek; išgalima. Juk lietuviški 
fašistai jau toli nuėjb; Mes, 
lietuviai darbininkai, negalime 
leistis, kad fašistėliai mus už 
nosies vedžiotų.

Rochesteriečiai.

Susivienijimo Gynimo Fon- 
dan per prakalbas, įvykusias 
23 d/’liępos, aukojo: po dole-* 
rp—J. VarnagirisUF. Rudis, Jį 
Sadauskas, K. Račius; po pusę 
dolerio—B. Slavickas, J. Ma- 
ceikis, J. Radžiūnas, T. šta- 
rulienė, Simpatikas. Su smul
kiom surinkta $10.

Rengėjai.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Lietuviškas Viešbutis

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras rengia šaunų pikni

ką nedėlioj, 3 rugpjūčio (August), 
Rattling Run giriose. Prasidės 11 
vai. ryte. Bus skanių valgių ir gė
rimų; Lyros Choras sudainuos kele
tą gražių dainų. Kviečiame visus at
silankyti ir pasilinksminti. Važiuo
dami iš Shenandoah, važiuokite 
Brownsville keliu iki Brownsville; 
pervažiavę Brownsville, pasukite po 
gairei ir važiuokite iki rasit 
ką*

El Dorado Hotel
ANTANAS ŽALIS, Savininkas

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

- (Trečios durys nuo Boardwalk)

pikni-
179-80

ROCHESTER, N. Y.
A. L. D. L. D. 50 kuopa 

pikniką nedėlioj, 3 rugpjūčio, Jono 
Morkevičiaus sode, North Chili. Ger- j 
oiamieji! Seni ir jauni, visi atsi- I 
lankykite į šį pikniką, čia rasite 
/isko, ko tik jūs pageidaujate. Ska
lių ivąĮgįų ir gėrimų bus pakanka
mai. Bus gera muzika; galėsite pa
sišokti, kiek tik norėsite. Širdingai 
kviečia komitetas.

Kambariai švarūs, yra visi 
įtaisymai; šiltas ir šaltas 

vanduo 'kiekvienam 
kambary.

rengia

r LIETUVOS PREKIŲ s

■■ •; '^eehql6, n. j.. ' 1
(< f 1« H . j į j

Lietuvių 'ūkėsų Khubas ren
gia šąųnų pikniką nedėlioj, 3 
rugpjūčio (August), ant Jas-] 
kęs farmos, Englishtown Rd.

šiame piknike bus lenkty
nės, už kurias skiriama 4 do

 

vanos. Geri muzikantai grieš 

 

Įvairius šokius, daugiausia lie
tuviškus. Bus skan valgių 

 

ir gėrimų. Vieta labai graži 
ir parankus privažiavimas ' ce
mentiniu keįju iki pat vietai, 
tik trys-ketvirtadaliai mylios 
nuo Freehold miestelio.

Šiame piknike bus priimama 
nauji nariai į kliubą. 
syti gali nuo 17 iki 

Kviečiame visus 
apielinkės lietuvius 
ir pasilinksminti.
dieną lytų, tai piknikas įvyks 
sekantį nedėldienį, 10 rugpjū
čio (August).

Kviečia Rengėjai.
L . (179-80) i

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

Remkime Lietuvius

LITHUANIAN 
IMPORTING COMPANY/

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

Prisira- 
40 metų, 
vietos ir 

atsilankyti

Bell Phone, Poplar 7545
r

\NT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, N. J j

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

A. F. STANKUS 7
GRABORIUS-UNDERTAKER

išbalzamuoja ir laidoja numiru«iu« ant 
viaokių kapinių. Norintieji jjefiauaio pa
tarnavimo ir už žemą kuiną, nuliūdimo 
valandoje Saukitėa pai mane. Pas 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo*, 
geriausiose vietose ir už žemą kainą. ■

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

T Visuomenei

Šią vasarą dalyvaujant 
džiuosiuSse parengimuose 
siejo susitikti daugelį dr; 
iš įvairių kolonijų ir v 
draugiško rankos paspau< 
kiekvienas klausia, kas 
darė šu mūsų kolonija, 
jokio parengimo nėra, 
man tokie išmetinėjimai i 
bai patiko, bet nežinoda 
tikros priežasties, nieko n 
Įėjau atsakyti ir tik mikč 
mu teisinausi.
jau nuo A. L. D. L. D. Tr 
Apskričio ir L. D. S. A. Aš 
to Rajono valdybų, kad L 
(rugpjūčio mūsų kolonijoj 
giamas piknikas darbini 
mokyklos naudai. Progra 
išpildyme, apart lietuvių < 
rų, dainuos ukrainų cho 
kuris laimėjo konkurse, 
rengtame Yale Universit 
$1,000.

Taigi ir pranešu visi 
tiems, kurie iki šiol mums 
dė akis, kad pas mus nėra 
kios pramogos surengta, 1 
jau ta pramoga įvyksta ir 
kiu priduriu, kad darbiniu 
kų organizacijų jau bus i 
kutinis tokis didelis išvaži; 
maą šį sezoną. Bet jis 
vienas iš įvairiausių, todėl 
ir visos dalyvaukite jame, 
sus kitus reikalus atidėkit 
Šąlį ir atsilankykite į šį 
rengimą.
k Vietiniai draugai ir drauj 
kurie paskirti darbininl 
šiam išvažiavimui, pribūl 
anksti, kad galėtume viską 
tvarkyti anksčiau, negu pul 
ka pradės rinktis.

Rengimo Komisija:
J. Shukaitis,

( A« Didžiūnienė

, LIETUVIS GRABORIUS

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NA. NULIŪDI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PAS:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Nepamirškite 3 d. Rugpjū<
Nepamirškite, kad 3 d. n 

pjūčio įvyksta “Laisvės” m 
dai išvažiavimas, kurį renį 

, A<L. D. L. D. 5 kuopa su 
^Apskričiu. Pelnas, kaip mil 
JJome, bus skiriamas “Laisvi 
vajininkams dovanų davimi

Piknikas įvyks an Pocahi 
tas Ave., Hillside, N. J. Pi 
dži

Lietuve Fotografiste
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

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.

šišokti. /
KELRODIS: 

nuo Park PI., 
paimkite busą 48 su užra
Union Avė., ar Morris Avė., 
išlipkite ant Liberty Av 
Hillside, ir paeikite du blo' 
po dešinei ir tenai bus Po< 
hontas Avė. Automobiliais 
Newarko—-Elizabeth Ave. i 
Hillside Ąye., Hillside.

z ( 'j Rengėjai.

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

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

f 1 ; j J

64 Puslapių, Raina 15 centų

t -> Tuoj aus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

Mi

P/ūš^mus jau artinasi Jurg 
gystės svetainės gaspad 

us rinkimai. Tai kunig 
Kelmelis paleido savo davi 
kas darban. Jos slaptai aj 
tuoja narius, kad nerinktų d 
bartinį gaspadorių, nepaisai 
kad jis irgi katalikas. Faši 
tai ir socialfašistai irgi nu: 
statę prieš dabartinį gaspad 
rių. Mat, jiems nepatink 
kad dabartinis gaspadorius i 
randavoja svetainę ir dart 
ninkiškoms draugijoms, ku 
Tnėt jos rengia prakalbas ą 
ba7 kitokias p/amogas. Faši 
j^ai rėkauja, kącLprie dabarl 
nio gaspadoriaus jų svetain 
bolševrkai susisukę sau lizdą 

Mano supratimu, dabartin 
gaspadorius>yra pilnai atati 
karnas savd^vietai ir draugy 
tės narįaį^ turėtų vėl išrink 

Viską Patyręs.

Būdamas liuosas šiuo lail 
nuo darbo, turėjau progą at: 
lankyti į stubas pas keletą Ii 
tuvių organizacijos reikalai 
Vienoje vietoje, ant Wai 
Avė., pas “gerus” tautiečiu 
atėjo būrelis lietuvių, taip 
“gerų tautiečių.” Vėliaus p 
aiškėjo, kad ta lietuvių gr 
pelė daro suokalbius, kaip g
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NEW HAVEN, CONN
Pranešimas Conn. Valstijos 

Visuomenei

Šią vasarą dalyvaujant di
džiuosiuose parengimuose pri
siėjo susitikti daugelį draugų 
iš įvairių kolonijų ir vietoj 
draugiško rankos paspaudimo 
kiekvienas klausia, kas pasi
darė su mūsų kolonija, kad 
jokio parengimo nėra. Nors 
man tokie išmetinėjimai nela
bai patiko, bet nežinodamas 
tikros priežasties, nieko nega
lėjau atsakyti ir tik mikčioji
mu teisinausi. Dabar sužino
jau. nuo A. L. D. L. D. Trečio 
Apskričio ir L. D. S. A. Aštun
to Rajono valdybų, kad 10 d. 
Rugpjūčio mūsų kolonijoj ren
giamas pik>ūkas darbininkų 
mokyklos^ naudai. Programos 
išpildyme; apart lietuvių cho
rų, dainuos 
kuris laimėj 
rengtame Y 
$1,000.

ukrainų choras, 
) konkurse, sū
dė Universitete,

igi ir pranešu visiems 
, kurie ikKšiol mums ba-

riau būtų užvaldyti S. L. A. 
200 kuopą. Jie deda pastan
gų, kad tą kuopą užvaldyti, 
paskui pravesti tarimą, kad 
remia gegužinę Tarybą ir jo 
seimo nutarimus, užgriebti 
kuopos turtą ir tt.

Be abejo, tie gaivalai ban
dys tą patį daryti ir su S. L. 
A. 21 kuopa. Todėl 
ju 200 kuopos narius, 
snaustų, kaip iki šiol 
kuomet laike rinkimų 
seimą sudarė jie
kuomet toje kuopoje fašistų 
randasi tik apie pusė tuzino.

S. L. A. 200 kuopos susirin
kimas įvyks 2 d. rugpjūčio, 7 
vai. vakare. Todėl visi pa
žangieji nariai privalo šiame 
susirinkime dalyvauti ir kovo
ti už savo teises.

Senas Narys.

perspė- 
kad ne
snaudė, 
į 36-tą

didžiumą,

APIE “LAISVES” PIKNIKĄ 
PH1LADELPHIJ0J

strukcijas, ką tas turi daryti 
su tais nariais, kurie nesutin
ką, kad jų duoklės būtų siun
čiamos S.L.A. policinių smur
tininkų centran. Liepė sekre
toriui nekvituoti duokles jų 
mokesčių knygutėse. Ar kuo
pos sekretorius pildys to fašis
to įsakymą—ateitis parodys. 
Matote, fašistai naudoja viso
kius būdus terorizavimui pa
žangiųjų narių.

Kuomet poliėijantas jam 
tatai griežtai uždraudė, tai 
Voldemaras padarė griežtą 
protestą prieš tai, tačiaus 
tas nieko negelbėjo.

Po to, pašaukta daugiau 
sargybos ir Voldemaras yra 
griežčiau pridabojamas. 
Prieš sekmadienį laikraščių 
atstovai buvo gavę iš val
džios leidimą aplankyti Vol
demarą delei interviu, bet 
po kalbamo incidento, tasai 
leidimas tapo atšauktas.

Aštuoni asmenys tapo su
areštuoti ryšyj su tuo pasi
kėsinimu.

Tačiaus negalima suprasti, ka
me dalykas su nekurtais mūsų 
kuopos nariais, kad “neturį 
laiko” dalyvauti kuopos išva
žiavime. Juk mums visiems 
darbų užtenka, bet jūs to ne
paisote. Vieni važiuojate ant 
ūkių vištų lesinti, kiti pinaklį 
traukti. Tai peiktinas pasiel
gimas, ir ateityje neturėtų pa
sikartoti panašūs dalykai; o 
kuomet kuopoje padarytas ta
rimas rengti išvažiavimą, tad, 
kaipo mažoje mūsų kolonijoje, 
su nedideliu 
tai turėtume 
važiavimuose 
bepdrai, kad

Virš du šimtmečiu/^ jp 4 Q Gold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažintaM/ IV A gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.
"O ? Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c,

75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu
tėse “Gold Medai” vardo ir kitų neimk

Patyriau, kad Shenandoah 
ir apielinkėj buvo labai daug 
S.L.A. narių, kurie iki šiol ma
nė, kad policinis S.L.A. prezi
dentas S. Gegužis yra geras 
žmogus, bet dabar labai pasi
piktinę. Daugelis pareiškia: 
“jei dabar būtų rinkimas S.L. 
A. Pildomosios Tarybos, Ge
gužis mainierių balsų negautų. 
Jis ne tik su mainierių parda- 
viku Lewisu, bet ir S.L.A, na
rius lietuvius tęrorizuoja. Vie
nok, ilgai taip nebus—sako 
jie—Gegužis susmuks, kaip 
lepšė kaitrai užėjus.”

Rimbas.

skaičium narių, 
visi dalyvauti iš- 
ir kartu dirbti 

būtų nauda.
J. Juodeikis.

Voakers, N. Y.

Kokiuose Darbuose Yra 
Daigiausia Nelaimiu

Prekėjų Sąjunga New Yor
ke tyrinėjo, kokiuose darbuo
se būna daugiausia nelaimin
gų darbininkams atsitikimų; 
surado, kad proporcionaliai 
daugiausia susižeidžia bei už
simuša langų valytojų; paskui 
seka:

Apie programą jau buvo šis 
tas rašyta, bet dar ne viskas. 
Šiomis dienomis gavau atsaky
mą nuo Bangos Choro iš Eli
zabeth, N. J. Sekretorė drg. 
B. Makutėnienė rašo: “Mes, 
Bangos Choras, iš Elizabeth, 
N. J., užkvietimą dainuoti 
‘Laisvės’ piknike, 31 d. rug
pjūčio, Laurel Springs, gavo
me. Mes biskį užtrukom su 
atsakymu, delei ilgos kelio- 

Kaipo dar jaunutis cho- 
nežinia, ar galėsim pa- 

Bet kada

tiem 
dė aki „ v ___  ___
kios pramogos surengta, kad 
jau ta pramoga įvyksta ir sy
kiu pridurtu, kad darbininkiš
kų organizacijų jau bus pas
kutinis tokis didelis išvažiavi
mas šį sezoną. Bet jis bus 
vienas iš įvairiausių, todėl visi 
ir visos dalyvaukite jame. Vi
sus kitus reikalus atidėkite į 

nes. 
ras, 
tenkinti publiką, 
piknikas yra rengiamas ‘Lais
vės’ dienraščio naudai, o mes 
esame dideli ‘Laisvės’ patrio
tai, taigi nutarėm važiuoti.”

Drg. D. šolomskas iš Eas- 
itou, Pa., rašo: “Į ‘Laisvės’ pik- 
Iniką Brooklynan važiavom su 
I dvylika mašinų, bet į ‘Lais- 
ivės’ pikniką Philadelphijon 
yra dar daugiau ukvatninkų, 

’manome, kad apie 16 mašinų 
Nepamirškite 3 d. Rugpjūčio; suorganizuosime; o jei to ne- 

[užteks, tai busas šliauš pas- 
Nepamirškite, kad 3 d. rug- Rui.”

pjūčio įvyksta “Laisvės nau- visos Philadelphijos organi- 
dai išvažiavimas, kurį rengia zacjjos> kurios randasi sąryšyj 

su Bendru Komitetu, turi iš
rinkti darbininkus del pikniko, 

i nes reikės apie 50 darbininkų.
Visų sekretorių neturime ant-1 ' 
rašų, tat visi atsiminkite;

Į šį pikniką, kaip įšrodo, [ 
rengiasi atvažiuoti daug svie-į Liepos 25 d. Fordo dirbtu-! 
to iš apielinkinių miestų. Dar vės laikinai tapo uždarytos ir 
draugai nedavė atsakymo iš įvirs 3,000 darbininkų paleista. 

[Bethlehem, Reading, bet jie I Kai kuriems darbininkams at- 
Newarkoi^as meta* suorganizuoja busus. imdinėja ženklelius-numerius.

Iš Newarko A.L.D.L.D’. kuopa Reiškia, tie darbininkai jau at- 
rengia ekskursiją, bet Sietyno gal nebus priimami, kuomet 
Choras daro konspiraciją: kol vėl pradės dirbti. Veikiausia, 

ir visiems kitiems bus algos
Mat, dabar čia į- į 

c on- i

mus nėra jo-
SHENANDOAH, PA.

A. L. D. L. D. 172 Kuopos
I Išvažiavimas Pavyko

, — v-, statybos darbininkai,
Liepos 20 d. aldiečių kuopa I maisto ir tabako darbininkai,

turėjo išvažiavimą, ir nors be
darbės laiku, tačiaus pavyko 
puikiai, nepaisant didelio kar
ščio; žmonių dalyvavo viduti
niai. Reikia priminti ir tą, 
kad ir pažangesni parapijo- 
nai mūsų išvažiavime' dalyva-

šalį ir atsilankykite į šį pa
rengi mą.

t Vietiniai draugai ir draugės, 
urie paskirti darbininkais 

šiam išvažiavimui, pribūkite 
anksti, kad galėtume viską su
tvarkyti anksčiau, negu publi
ka pradės rinktis.

Rengimo Komisija:
J. Shukaitis,
A- Didžiūniene.

NEWARK, N. J

Iš A. L. D. L. D. 17 Kuopos
Praėjusiame kuopos susirin

kime, kuris įvyko liepos 20 
d., padaryta daug naudingų 
tarimų. Pavyzdžiui, išrinkta 
komisija, kurt pagelbės« kuo
pos valdybai surinkti iš narių' 
metines mokestis, nes vienai | į^yįkų 
kuopos valdybai perdaug yra . ......... ............ ..
darbo. Mat, kaip kitur, taip fjječių, ir tuom manė pakenk-! 
ir pas mus, yra apsileidėlių, j mQsų išvažiavimui; tačiaus j 
kurie su mokestimis sulaukė j nufiege nagus davatkos, pasta-j 
paskutinių dienų ir kaiji P<rs [įyfjamos save blogoj padėtyj, i 
kokius “ponus reikia eiti į! ' l‘,L' "*
stubą ir paprašyti.

Taipgi nutarta paaukoti iš 
kuopos iždo $20 vedimui bylos 
su S. L. A. draskytojais fašis-; 
tais; draugai ant vietos suau-[ 
kojo $2.50. Viso bus pasiųsta ' 
Chicagon $22.50. Tai dar ne ■ 
paskutinės aukos iš mūsų mie-! 
sto šiam reikalui, nes yra ke- J vimą

Apskričiu. Pelnas, kaip minė-.1 
tyome, bus skiriamas “Laisvės” 
vajininkams dovanų davimui.

Piknikas įvyks an Pocahon
tas Ave., Hillside, N. J. 
džia 11 vai. ryte, 
daili. Įžangos nėra, 
zikantai ir šokiams 
Todėl kurie norės, 
sišokti.

KELRODIS: 
nuo Park Pl., Hudson Tubes, 
paimkite busą 48 su užrašu 
Union Avė., ar Morris Ave., ir[, , . .... ... , T ., , A įkas, neatsako. Mes nemanom,išlipkite ant Liberty Avė., j -’ ..
Hillside, ir paeikite du bloku , ... v.i zabethieciams. . . po dešinei ir tenai bus Poca- „ ., . , . .‘ . . . ....... Pereitais metais philadel-hontas Avė. Automobiliais is ..... , , . ' .XT . t-,.. , * -i • phieciai demonstratyviai nuva-Newarko—Elizabeth Ave. iki V. . ,w.n T)ziavo į Wilkes-Barre, Pa., į

pikniką.
riečiai, 

■mus šiemet..
Širdingai užkviečiam drau-įkai negali pasilaikyti, nes dar- 

---- ,-x išjbo sąlygos labai prastos. Rei-

Pra-
Vieta labai

Bus mu- 
platforma. 
galės pa-

Iš

Hillside Ave., Hillside.
Rengėjai.

NEWARK, N. J

medžio, odos, 
kitų pramonių 

Mažiausia nelai-

tavorų tšvažiotojai ir krautu
vių darbininkai; akmens, me
talo, gumos, 
drabužio ir 
darbininkai.
mingų nuotikių esą tarp tobu
liausių mašinų ir įrankių dar- 

vo, nepaisant to, kad šv. Alto-1 bininkų.
riaus pašelpinė organizacija, i-------------------- ------------ -----

i kontroliuojama, tu-i Del tų, kurie žudo 
rėjo irgi išvažiavimą šalia al- svarumą ir stiprumą

kuriuos v 
r stiprumo, 
ns ir kurie 
sumenkę, turi 

kokis didelis 
j tik už kelių dienų.

Žmonč 
svarumo

u-Rina žudymas savo 
netekimas miego, pra- 
nuolatos jaučiasi pa

imti Nuga-Tone ir 
pagerėjimas seks jau 

.... ., „ v | iik uz. neitų uienų. >>is puikus sveikatos ir
'll* publika nepritarė joms UŽ | stiprumo budavotojaą priduoda jums geresnį 1 
i jų bereikalingus užsipuldinėji- la,,ctit- ir-’ulgali nevirškinimą,;

i mus; tad ir nepaisė jų paren- j 
' gimo ir didžiuma buvo su mū- 
i sų parengimu.

A. L. D. L. D. 172 kuopa ta- 
I ria širdingai ačiū tiems mūsų 
! draugams, kurie mūsų išvažia- 

. parėmė, ypatingai A. 
lėtas draugų, kurie pasižadėjo ■ Jutkevičiui, kuris laiko krau- 
su stambiomis aukomis prisi- tuvėlę ant Herod St., ir drg. 
dėti kovai prieš fašizmą Susi- Radževičiams, kurie paaukojo 
vienijime.

• su j)j niuo
I apetitą ir nugali
I ganus ar išpūtimi) pilve ar viduriuose ir pa- 
i našias silpninančias ligas.

Nuga-Tone greitai pašalina iš kūno nuo- 
I dingas atmatas ir tuo nugali konstipaciją, 
' inkstų ar pūslės įdegimą, galvos skaudėji- 
|mą.' kvaitulius iv panašias ligas. Tūkstan- 
| čiai vyrų ir moterų rado Nuga-Tone kaip tik 
tuo. kas jiems suteikė geresnę sveikatą ir 
didesnį stiprumą. \ Jis suteikia poilsingą, at
gaivinantį miegą, sveikus raumenis suliesu- 
siems kūnams. Būtinai pabandykite. Nuga- 
Tone yra pardavinėjamas visų vaistų par
davėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
stake, paprašykit jį užsakyti jų del jūs iš 
savo džiaberio.

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

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

j A.L.D.L.D. 17 Kp. Koresp.
i tūlų dalykų mūsų parengimui.

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

■ Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
• praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas 

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

CHESTER, PI

kad jie pasiduos draugams eli-,nukapotos.
'vedama taip vadinama 
veyer” diržo sistema, todėl ji 
pavaduos apie 700 darbininkų 
darbą, kurie bus išmesti.

Nors dabar visur siaučia be-Draugai wilkes-bar- 
neužmirškit aplankyti darbe ir darbą sunku gauti, 
------  bet pas Fordą ilgai darbiniu-

---------- 'gus iš Mahanoy City, Pa., i
Pas mus jau artinasi Jurgio Harrisburg, Pa., ir kitų apie- 

draugystės svetainės gaspado- linkinių miestų. Draugai iš 
riaus rinkimai. Tai kunigas' Burlingtono, Riversides, Ches- 
Kelrifelis paleido savo davat-'torio organizuoja busus. Drg. 
kas darban. Jos slaptai agi-[Senas Vincas su Kušleika dir- 
tuoja narius, kad nerinktų da- basi diližaną, kurį operuos 
bartinį gaspadorių, nepaisant, pats Vincas. Jiedu rengiasi 
kad jis irgi katalikas. Fašis- išvežti visą Gibbstowna su ma
tai ir socialfašistai irgi nusi- joru į pikniką, nes, girdi, jų 
statę prieš dabartinį gaspado- (majoras 
rių. Mat, jiems nepatinka, I ristikus. 
kad dabartinis gaspadorius iš-! bus 
randavoja svetainę ir darbi- kaip lengviau pasiekti pikni- 
ninkiškoms draugijoms, kuo- ko 
met jos rengia prakalbas" ar
ba kitokias pramogas. Fašis
tai rėkauja, kad prie dabarti
nio gaspadoriaus jų svetainėj 
bolševikai susisukę sau lizdą.

Mano supratimu, dabartinis 
gaspadorius yra pilnai atatin-i 
Karnas savo vietai ir draugys- pos narys darosi pragyvenimą 
tės nariai jį turėtų vėl išrinkti. ‘ ‘ ‘

mylįs kumštininkus
Prieš pat pikniką 

duodamos informacijos,

vietą.
Kom. Rep.

SHENANDOAH, PA.
Fašistai Zuja

Vienas S.L.A. 23-čios kuo-

DETROIT, MICH.

parduodamas cigarus, tai fa- 
šistėliai agituoja lietuvius ver
telgas, kad nuo to S.L.A. na
rio nepirktų cigarų, esą jis ir 
šiokis ir tokis, bolševikas. Bet 
tie lietuviai vertelgos fašistų 
zaunų nepaklausė, jie dar la
biau remia - tą žmogų. Reiš
kia, fašistai, niekindami ir 
smerkdami gerą žmogų, save

Būdamas liuosas šiuo laiku 
nuo darbo, turėjau progą atsi
lankyti į stubas pas keletą lie
tuvių organizacijos reikalais. pasistatė ne kokioj šviesoj. 
Vienoje vietoje, ant Wark
Ave., pas “gerus” tautiečius, .Fašistas A. Staniškis nusiba- 
atėjo būrelis lietuvių, taipgi ladojo į Kulpmont, kur S.L.A. 
“gerų tautiečių.” Vėliaus pa- kuopa susideda didžiuąioj iš 
aiškėjo, kad ta lietuvių gru- pažangių žmonių. Nuėjęs pas 
pelė daro suokalbius, kaip ge-į kuopos sekretorių, duoda in-

Rei- 
kia pasakyti, kad tikintiems 
čia geriausia vieta atpakūta- 
voti už visus griekus ir paskui 
jau kraustytis į dangų.

Eksporto departmente labai 
bjaurus darbas, 
drabužius 
kia kūną, 
ant kūno 
spuogų.
nei vietos drabužiais persimai
nyti ir apsiprausti, todėl tais 
pačiais, aliejuotais, turi eiti na
mo. Kitaip sakant, čia visa 
sistema supuvus.

Fordo Vergas*

Aliejus per 
eina kiaurai ir sie- 

Iš tos priežasties 
atsiranda visokių 

Darbininkams nėra

Augustinas Voldemaras 
Buvo Bandęs Pabėgti
KAUNAS.— Ištremtasis 

iš Kauno buvusis fašistų 
klikos premjeras Augusti
nas Voldemaras bandė pa
bėgti. Jis yra apgyvendin
tas Platelių dvare, netoli 
Kretingos. Pasak praneši
mų, Voldemaras išėjo su sa
vo dviem sėbrais pasivaikš
čioti į miškelį. Greit atvy
ko automobilius, į kurį bu
vęs diktatorius bandė įsi- 
sėsti, sakydamas, k,ad jis 
manus pasivažinėti po apie- 
linke, L

DETROIT, MICH. DETROIT, MICH.

Milžiniškas

Rengia Didžiulis Aido Choras

NEDĖLIOJ

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

TeL: Midwood 6261

MALONŪS RŪKYT

‘Vilnies, ‘Laisves’ ir
‘Darbininkių Balso’

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

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

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

10 d. Rugpjūčio-August
CAPITOL PARKE

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

Programa prasidės 3:30 yal. po pietų

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

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

Kurie neturite automobilių, tie galite nuvąžiuoti su 
busu, kuris išeis nuo Draugijų Svetainės, Vernor High
way ir McKinstry, kaip 1:30 vai. po piestų; arba pasiė
mus Toledo busą, kuris taipgi priveža prie minėto pik
niko. ‘ i

« • J

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

Urban’s Cold Powders •_
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

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

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clermont A venae) 
MASPETH, L. I., N. Y. 
Telephone, Juniper ®7>6

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

t

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

Vardas

No____

Miestas

-Street or Avenua

State



Trečiadien., Liepos 30, 1^0

Bingham
(^MIRTYS—LAIDOTUVESj]

jus ir
gana

Salėje,

Piknikas įvyks 17 d. rug- bedarbius į Pirmosios Rugpjū-

5

ipbAiiuu vaiuy- 
pasekmingumas Paikos savo piknike, rugpjū-

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telephone: Stagg 4401

NOTARY PUBLIC

MALONAUS PASIMATYMO
23 METINIS

Piknikas

Tel., 0783 Stagg

PRANEŠIMAS MOTERIMS

mėnesį gengsteriai už-

tuoj aus telefonavo po- 
žmogžudys tapo areš-
Tai buvo antroji jo

kairiosios unijos vadus, reika
laudami derybų apie streiko 
užbaigimą.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

rūpi- 
aršvos

rytą.
d. šv.

viena 
jeigu

pa
lie
tas

J. Buivydas,
54 Skyriaus A. C. W. of A. 

Oficialis Korespondentas.

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

Vienybės Lygos organą, 
tiktai doleris; šiaip gi
Unity metinė kaina

PARSIDUODA saldainių krautuve 
vietoje, kur galima daryti gerą 

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

(175-180)

kaip teisėjas 
davinėjo , už 
nusikaltėliams, 
jam rekomendavę kiti teisėjai
bei politikieriai.

Tai šitaip eina miesto val
džios “valymas,” su kuriuo 
skelbiasi New Yorko majoras 
Walkeris.

229-231 LEONARD ST.
Brooklyn, N. Y. i

Mūsų darbu patenkinti 
visi, kuriem tik dirbame.

IŠRANDA VOJIMAI
PA SI RANDAVO.! A 4 dideli kamba- 

Į riai: viskas ištaisyta sulyg nau
jausios mados; randa nebrangi; gra- 

džimėlžioi vietoj. Kreipkitės po num. 562 
; Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
I 179-81

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

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir £erą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, krei p Iritis:

šįmet turime geriausios ir vėliau
sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyt.’ 
o mes patarnausime kuogeriausia. *

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

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

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos

BROOKLYN, N. Y

Darbo Uniją Vienybės 
Tarybos Piknikas

Darbo Unijų Vienybės Ta
ryba tikisi turėt tūkstančius

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIĘTUVIS 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

Patarnauju visiem be 
tumo. Tolumas del manęs 
tumo nedaro. Mano ofisas ai?

čio demonstraciją, kuri bus 
penktadienį Union Square, 
vai. po pietų.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmušamo Sienas 
ir/Lubas; Užtaisome nuo

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-3514
Iškirpkit ši skelbimą ir prislųskit kartu su užsakymu

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spmdtthu Diagnoza
Gctzo Anestetiką

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

tik susitarus.

REIKALAVIMAI Į 
dar-j JEI NORI koks senyvas žmogus pa- ' 
ii ir, gyventi ant farmos, kaipo ant va- .

PARDAVIMAI
PARSIDUODA farma: 18 akrų že- 

mžs, puse dirbamos ir puse dailaus 
miško; dviejų šeimynų stribą, miesto 
vanduo; garu apšildoma; taipgi visi 
kiti budinkai ir įrankiai, reikalingi 
apdirbimui žemes. F. M. Bertulis, 
Box 181, Stratford, Conn. 179-84

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

— Rengia —
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 

įvyks Nedėlioj

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia pa>ročio ir atiiuosnoja vida- 
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na .................................................... 60c, per paltą 65c.

- T .v._. . Racijos, tai galėtų būti be mokes-
vadovei E. Retlkeviciūtei! čio, tiktai turėtų padirbėti kelias va- 
paįvairillimą programos. Į landas prie nesunkaus darbo. Galė-

M 1 Di gyventi kad ir metus laiko. M.
v. U Z ’ Buhencik, R. D.'5, Richfield Springs, 

Sąryšio Sekretorius. I n. y. 179-80

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
je i u b paveikslu* 
(vairiomia b p a 1- 
vomls. Atnaujina 
•enua ir krajavua 
lr,eudaro iu 
MKerikoni&kaia.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Kreipkitėi fi i u o 

’ ' adreau:

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

Apiplaukė Manhattaną
Trys vyrai ir viena mergina kad pastarieji jau kreipiasi į

SUSIRINKIMAI
NEPAPRASTAS KRIAUČIŲ KLIU- 

BO MITINGAS
Nepaprastas Kriaučių Kliubo mi

ltingas įvyks ketvirtadienį, 31 d. lie- 
‘.,7:30 vai. vaka- j 

're. Visi dalyvaukite, nes bus svarsto
mas klausimas kas link pinigų sko- Į 
lininio. Pirm. F. Vaitukaitis.

’ (177-9) i

Puslapis Sestas ' LAISVE♦

VIETOS ŽINIOS
D.N.Y.D. Draugijų Sąryšio 
Išvažiavimo Pasekmės

.Bedarbių Kriaučių
Mitingas Šiandie

Visus bedarbius siuvyklų 
darbininkus šaukia šiandie į 
mitingą Darbo Unijų Vienybės 
Lyga. Mitingas įvyks Bryant 
Svet., 6th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke; pradžia 1:30 vai. po 
pietų. Jo tikslas—organizuot

Kada Bus ALDLD II 
Apskričio Piknikas?

Pereitą sykį rašydamas 
dariau vieną žioplystę, tai 
pažymėjau, kada įvyks
garsusis piknikas, kurį rengia 
A. L. D. L. D. II Apskritys 
spaudos naudai. Todėl dabar 
jau skubinu ta klaida atitaisy
ti. T" " ' ’ ’
pjūčio, Willicks farmoj, Lin
den, N. J. šios apielinkėš 
kuopoms jau nedaug laiko pa
siliko prisirengimui, ypatingai 
kurios mano Dusais važiuoti, 
turi pasiskubinti.

Apskričio valdyba 
nieko negali padaryti, 
prie šio darbo neprisidės kuo
pos. Ne nuo apskričio valdy-j 
bos priklauso ................
pikniko, bet nuo kuopų narių. č\° d., Pleasant Bay Parke.
Jeigu visi, kurie tik gali, ne j Piknikas bus laikomas drauge 
tik patys dalyvaus tame pik-įsu revoliucinėmis darbo unijo- • « t . i ». • 1 nnio Ir i 4-w> i cv rl n 1ii i Ir i c? Ir /"V—nike, bet dar agituos ir savo mj8 
draugus važiuoti, i 
pilnai sėkmingas ir 
sime pageidaujamų vaisių.

Nors šiemet už vietą moka
me dvigubai brangiau, negu; 
pereitais metais, vienok, atsi-i 
žvelgiant į bedarbę, įžangą j 
padarėme tokią pat, kaip ir 
pereitais metais—35 centus. 
Tai jau labai pigi įžanga, ku
rią kiekvienas gali užsimokė-i 
ti.

Programa, kaip minėjau, j 
bus puiki, nes dalyvaus Aido, 
Choras iš Brooklyno ir Siety
no Choras iš Newarko. Taip-, 
gi bus ir daugiau visokių pa-, 
marginimų. Turėsime gerą' 
kalbėtoją.

Kelrodis bus paskelbtas I 
“Laisvėje” vėliau. Todėl visi j 
ir visos tėmykite pranešimus į 
arba gaukite mūsų 
atspausdintas i kortas, 
nurodytas kelrodis.

Kadangi vieta labai graži, 
tai pradžia pikniko bus 12 
vai. dieną ir visi galite važiuo
ti anksčiau, nes ten /smagiai 
laiką praleisite.

Kurie norėsite šokti, galė
site, nes bus muzika ir pasto
gė del šokių.

V. Paukštys.

j ir kitomis darbininkiško- 
tai jis busimis organizacijomis. Bus mu- 

mes ture-' z’l<os’ šokių, sporto žaidimų, 
1 prakalbų, užkandžių ir gėri- 
; BĮ U.

Perkant tikietą ir sykiu už
sirašant Labor Unity, Darbo 
Unijų 
lėšuos 

i Labor
$1.50.

Lygai reikalinga medžiaginė 
parama, varymui organizaci
nio darbo. Reikėtų, todėl, 
skaitlingiausiai dalyvauti tame 
piknike.

. Kairiosios Maisto Unijos 
Delegatai i Sovietus

Kairioji Maisto Darbininkų 
Unija vakar išsiuntė savo de- 

. v. legatus į Penktą Kongresą 
apskričio j»auc|onojo parb0 Unijų In- 

kuriose .ternaCionalO. Kongresas įvyk- 
'sta Maskvoje.

Maisto Darbininkų Unija 
sėkmingai veda pustuzinį 
streikų Didžiajame New Yor
ke šiuo laiku. Amerikos Dar
bo Federacijos lokalas num. 
164 buvo išgavęs teismo ,'in- 
džionkšiną, kad suturėt strei- 
kierių pikietavimą prieš Rose
land Kafeteriją, Bronxe. Strei- 
kieriai to nepaisė ir nuolati
niais pikietavimais prispyrė 

I savininkus prie sienos, taip

apiplaukė apie visą Manhat
tan salą, arba, kaip paprastai 
sakoma, New Yorką, padary
dami 27 mylias ir pusę, plauk
dami be sustojimo. 1 
vaną laimėjo Sam Shields is 
Floridos, gaudamas I, 
apiplaukė Manhattaną į 8 va- Sovietų 
landas ir 35 minutes; kiti ja išleido 
plaukikai gavo mažiau. Mer- Amerikos 
gina gi plaukikė, Anne-Priller, dalyvautų 
taip pat iš Floridos, sumušė R u g p j ū č i o demonstracijose 
moterų rekordą greitumu api-1 prieš imperializmą ir už So- 
nlaukimo apie ta salą; laimėjo vietų Sąjungos apgynimą, ir 
$150 dovaną; jinai plaukė 9 reikalautų iš Jungtinių Valsti- 
valandas ir 1 minutę, kol ap-|jų vyriausybės pripažint So
nete Manhattaną. vietų valdžią.

pirma cio-Sovietu Draugai Šaukia i 
snieius is n i n .
$500. jis K.ugp, 1 Demonstracijas

Draugų organizaci- 
atsišaukimą į visus 
darbo žmones, kad 
masinėse Pirmosios

3 Rugpjūčio (Aug.), ’30
' Klaščiaus Clinton Parke
Betts ir Maspeth Ave., Maspeth, L.I. 

Pradžia 2-rą Vai. po Pietų
Gerbiamieji Brooklyno ir Apielin- 

Lietuviai ir Lietuvaitės! Kvie- 
- čiame visus atsilankyti į mūši} di
džiausią pikniką pasilinksminti, kur 
bus proga su pažįstamais pasimatyti 
ir tyro oro pakvėpuoti, ir prie puikios 
muzikos linksmai pašokti. Muzikan
tai bus po vadovyste prof. Rich, kurie 
grieš vėliausios mados šoltius, lietu
viškus ir amerikoniškus. Taipgi šo
kikams ir gėrikams bus visokių už
kandžių, ilgų ungurių ir kreivų deš
rų. Pasišokę ir išsigėrę galėsite 
gardžiai užsikąsti.

Kviečia Rengimo Komisij'a: Pirm. 
K. Vilkas, Sekr. A. Masiulis, Kasie- 
rius N. Gervė.

įžanga 50 Centų Ypatai
KELRODIS: Iš New Yorko važiuo

dami. imkite 14th St. subway ir per
simainykite ant Grand St. gatveka- 
rių. Flushing ir Grand St. karai da-

23 METINIS ; 17 Sukčiu Byla
Tapo užvesta byla prieš 17 

direktorių bei viršininkų Elm
hurst National ir Long Island 
National Bankų, kuriuos jie 
privedė prie bankrūto per į- 
vairius pinigų šmugelius. Bet 
aišku, kad grafterių politikie
rių teismas daugelį jų išteisins, 
o kitus ne tiek nubaus, kaip jų 
kaltę užglostys.

Apie Siuvyklas ir 
Kriaučių Darbus

(Pabaiga)
Gužo dirbtuvė. šiemet

gerai dirbo, ir dirba dabar ne
blogai. Joint Boardas ragino, 
kad jau rinktume duokles. Mė
ginsime duoklių rinkime pasi
kalbėti su darbininkais.

Diržio dirbtuvė pradėjo 
; dirbti ir darbo kainos jau ant 

“tapkočių” nustatytos, o over- 
kotų kainos nuo štukių būsią 
padarytos tuojaus. Diržis at
leido J. Hermaną, kaipo kotų 
valytoją ir egzaminuoto ją.
Darbininkai nusitarė neiti į 
darbą tol, kol nebus priimtas 
atgal bušleris J. Hermanas.

Kaspersko dirbtuvė irgi jau 
i pradėjo dirbti, bet ten kompa
nija susideda iš septynių, tai 
petaip jau lengva buvo nusta-' 
tyti darbo kainas nuo štukių. 
Bet jau dabar šiaip taip su
sitvarkyta.

Karvelio dirbtuvė buvo kiek 
pradėjusi dirbti, bet ir vėl dar
bą išbaigė. Kaip greitai jo 
gaus, sunku pasakyti.

Lapašausko dirbtuvė jau 
{pradėjo dirbinėti, bet gana 
{menkai. Mat, nauja dirbtuvė, 
o tokiame sunkmetyje susi
griebti naują firmą, tai neleng
vas darbas.

Matulio dirbtuvė irgi nauja; 
su darbu tas pats, kaip ir pas 
Lapašauską—sunku jo gauti.

Michulio dirbtuvė dirba da
bar vidutiniai. Ten jau rei
kės ir duokles paraginti užsi
mokėti, nes jie anksti pradeda, 
anksti ir pabaigia sezoną.

Šalaviejaus dirbtuvė nedir
ba. Nes jis kur turėjo firmą, 
tai toji pabėgo į “kontrus,” o 
naują dabar firmą susirasti, tai 
gana sunku. Bet būsią bando
ma gauti iš Ulmano firmos 
darbo šalaviejui.

Šimėno dirbtuvė dirba, ir 
reikės nustatyti kainas ant 
overkotų ir ‘“tapkočių.”

Sadausko dirbtuvė dirba ne
blogai, tik ten įvyko skanda
las tarpe vieno darbininko ir 
paties darbdavio, nes darbda
vys su darbininkų apsidaužė. 
Mes norėjome darbininką ir 
Sadauską pasišaukti į pildo
mąjį komitetą, bet ypatingai 
darbininkas atsisakė eiti, pa
matuodamas tuom, kad jis 
snukio daužyme nelikęs Sa
dauskui skolingas. Sako, mes 
apsimušėme ir mes susitaikė
me. Kuomet taip, sako K. 
Jankaitis, tai mes pildomojoj 
taryboj likvidavom tą klausi
ma. €

Žiugždos dirbtuvė dar ne
dirba ir, tur būt, ne greitai 
pradės dirbti.

žalevskio dirbtuvė dirba, 
bet sunku pasakyti, kaip ją 
priskaityti, af prie unijinės ar 
skebinės. Darbas labai pigus, 
o tie “preisai” galite įsivaiz
duoti, kokie gali būti.

Kas liečia pati darbų sezo
ną, aiškino K. Jankaitis, 
tai atrodo bus prastas. To
dėl nepatartina esą dabar per
daug dirbtuves rinktis, o eiti 
dirbti, kol nepasibaigs sezo
nas.

Padarytas lokalo tarimas, 
kad dirbtuvėje, jeigu įvedama 
“kenvėms” dėti mašina, tai 
pirmiausią vietą turi turėti ant 
tos . mašinos tas asmuo moky
tis, kuris dėjo “kenves.” Jei
gu tas pats nesutinka kenvių 
dėjikas mokytis, tada galima 
naują mokinti, arba ir mokan
tį imti ant tos mašinos darbi
ninką.

Pereitą sekmadienį buvo Di
džiojo New Yorko Darbinin
kiškų Draugijų Sąryšio išvažia
vimas Forest .Parke. Kadan
gi abelni išvažiavimo įspūdžiai 
jau aprašyti antradienio “Lai
svėje,” tad Čia pažymėsiu tik
tai apie darbuotojus ir finan
sines pasekmes.

Prie surengimo išvažiavimo 
darbavosi visi Sąryšio komite
to nariai; nekuriuos daiktus 
pagelbėjo supirkti drg., Mika
lauskai; išvažiavime darbavo
si visi komiteto nariai ir du 
draugai nuo Tarpt. Darbinin
kų Apsigynimo 17 kuopos— 
Marcinkevičius ir Poška.

Biznio darėme $77.40; iš]ai- i1-27 Arion PI., 7:30 vai. vaka 
dų buvo $40.01; pelno lieka 
$37.14. Iš to paaukota $15.14 
S. 'L. A. Gynimo Fondui, o 
$22 perduota kasieriui.

Sąryšio komitetas taria ačiū I 
visiem, kurie pagelbėjo < 
buotis, taipgi Lyros Chorui ir f 
jo 
už

Izidorius Lebežinskas, 45 
metų, gyvenęs 524 Lafayette 
Ave., mirė liepos 28 d. 
Bus laidojamas liepos 31 
Jono kapinėse.

Laidotuvių apaigomis 
naši graboriaus J. G

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

Atsisako įkaitinti
Grafteri Teisėją

New Yorko grand 
buvo surinkta iš tokių politi-j 
kierių klapčiukų, kad atsisakė i 
įkaitinti miesto teisėją-, magis-į 
tratą G. F. Ewalda, nors buvo 
keli liudininkai prieš jį. Jie, 
matė bei savo ausimis girdėjo, I 

viešbutyje par-į 
pinigus teisybę | 

kuriuos buvo I

Nušovė Detektyvą
Pamatę nužiūrimą automo

bilį, detektyvai Thomas E. Hill 
ir R. Rehmann, prisitaikę už
šoko ant jo palaino, ties 155th 
St. Bridge ir Harlem upe. Vie
nas iš važiuotojų nušovė Hillą; 
antrasis detektyvas, Reh m an
nas, pašovė šoferi: likęs be 
kontrolės, automobilis atsimu
šė i stulpą. , Keturi važiuoto
jai bandė pabėgti, bet liko su
imti.

Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Na

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIOS

v • — . —. ciute

Vokietijt
BĮ

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

BERIA 
surinkti t 
pirmąją pi 
dar vis k 
ekonomini 
vis blogėj; 
mėnesi bei 
augo 16,00 
ležinkeliu 
nių) buvo 
mažiau, m 
tais tuo pž 
lies iškasti 
pereitais n

MAINIE
NUTA

Nuo Dabar
Aliej

Bankų Biznio Smukimas
“Journal of Commerce,” vy

riausias Wall Stryto kapitalis
tų organas, dejuoja, kad ban
kai randasi “kritiškoj padė
tyj,” daugėja jų bankrūtavi- 
mai. Sako, per paskutinius 
penkis metus bankai išskolirto 
daugybę pinigų “bereikalin
giems ir perdaug brangiems 
budinkams, fabrikų didinimui 
ir didžiųjų farmų mašininiams 
įrengimams.” Griežtai suma
žėjus bizniui per krizį, per
daug pridirbus visokių produk
tų,* kurių nėra kur pelningai 
parduoti, tie bankų pinigai gu
li užšalę minimuose “iųvest- 
mentųose,” 'nenešdami ban
kams nuošimčių; del to ir ban
krutuoja kaskart ‘ didesnis 
skaičius bankų. ; . . .

Užmušė Pačią
Timothy Ryan, 5*2 metų am

žiaus, užmušė savo pačią, ge
ležine koja iš po senoviškos 
“sinkos,” po num. 1440 First 
Ave., New Yorke. Kuomet pa
sišaukė graborių, pranešda
mas, kad jo moteris mirė, gra- 
borius 
licijai. 
tuotas. 
pati.

Kovo
mušė vieną iš Ryano sūnų, Jo- 
sephą, už šešių mėnesių, kai 
Josęphas .išėjo iš Sing Sing ka
lėjimo.'

PITTSBI 
reita šeštao 
si dėjusi Na 
rių. Unijos 1 
baigė antra 
ei jo j daly vai 
atstovaują Č 
ir 161 mainž

Išviso mai 
jai buvo prii 
daugelis dek 
vo, nes angli 
dien viešpatį 
skurdas.

Šitoje kon 
atstovauta n 
šiai, bet t: 
traukimo da 
ležies tarp 
terš), kuriu 
traukti Į vi* 
ją-

Konvenciji 
nierių unij( 
Freeman Th< 
pranešimą ( 
ir kiti žymūs 
siu kovos lau c

Padaryta 1
Konvenciji 

eilę persitvi 
miausiai nu 
vardas, iš N

daras dieną ir naktį,. Darbą / 1 
atlieku gerai. Reikale krejp- "

Telephone, Greenpoint 2320

J am

skir- 
skir-_

kites pas mane, o patamrnrsju 
kuogeriausiai. \

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

DRĄSIAUSIAS 
PLĖŠIMAS

Nežinomas vyras, vienmarš
kinis ir vienplaukis, išplėšė 
$600 iš United Cigarų krautu
vės. kampas 42nd St. ir Sev
enth Ave., grūmodamas šaut 
iš revolverio dviem tarnauto
jam ir manadžeriui, jeigu jie 
nasiiudins bei atidarys burną. 
Pasičiupęs pinigus, ramiai sau 
išėio i gatve, kuri buvo tirštai j 
užsikimšus žmonėmis. Tai bu-i 
vo 5:30 vai. vakare.

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

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

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

ji levanda
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.)

BROOKLYN ““
1

į' ik? -ii l’L'i Ihi

f ‘

MOLLYN S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

Jonas Macį 
ir Bill

SAN FRA 
lifornijos auf 
mas tyrinėja 
ir Warren K. 
je buvusį vy. 
ją—Joną Mac 
starasis parei 
melavo. Jisz 
Mooney ir I 
dant bombą į 
1916 m., kurie 
žmonių 
kvti tu laik v c-
Charles Ficke 
dininkai. Jie 
MacDonaldui

Fickert nūs 
ve į raštinę, p 
ir Bilhngso 
liepė jam liūd; 
vyrai nešę y 
būk tai buvu|
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