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Kritikuoja Hcoverį 
del Sunkios Bedarbės

WASHINGTON.— Mass, 
valstijos senatorius. D. I. 
Walsh kritikuoja Hooverio 
politiką linkui bedarbės. 
Esą, jis, Hooveris, turėjo 
seniau rūpintis bedarbe, bet 
jam tas nebuvę galvoj. (Gai
la, kad Walsh nepasakė, 
kiek jis ‘rūpinosi bedarbių 
reikalais. Kiekvienas, 
kas politiką, žino, kad 
Walsh nėra geresnis 
Hooverį).

17 Žurnalų Yra 
Nešvarūsir Negeri

Suėmė Tris Jaunas 
Darbininkes Mergaites

T ' ‘ • —Laisve
Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Rugpjūčio (August) 2, 1930

iumas del manęs 
i ro.

skir
si ’

Mano ofisas at- 
naktį. Darbą 
Reikale kreip- 

, o patarnausiu

kir- w 
at- vT

J Grand Street

.'>0 I.

ETEJEc

Padaryta iš

tliuosBoja vid<- 
ridurlų malimą 
eniu ir užsiguli 
ir galima duot 
igusiems. Kai* 

per paitą 66«.

r

r geniausia 
,ti daktarų 
nes šių re-

indf’j gyduolių.
relpkitės: Į

ikan

loklyn, N. Y.
2017-2360-3514 

g hu užsakymu

I

JER SHOP

\S MOTERIMS
yor:'ni<io> ir Vt hau 
naiv.’it \V':w rnaši- 
tw visa-; at'i lankyti

$5.50 IKI $10.00 
3 

plauku-; ir sujfar* 
laikui. Kreipkitės

ID STREET ' 
t., šalia Aptiekos

w

Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re

Steigia Centrinę Valdžią

kurie paėmė Čangša mies-

Svarbus Piknikas

Iš -Paryžiaus

NEGRŲ TEATRAS
KAUNE •

tėžius, o Išlaimčsite

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

muose, apgyvendina darbi- 
ies- 
na

mai pleška liepsnose^tai čia 
i ne komunistų kaltė, ale tų,’

IR KITU DIDŽIŲJŲ TOS ŠALIES MIESTŲ

moš. Raudonarmiečiai nuo
šito miesto randasi tik 35 į
mylių atstume. Jie turi dvie- kurje pabėgo: buržujų. Jie

Lietuvos Fašistai, su Amerikiečių Pagelba, Pasmerkė Darbietį CHINIJOS RAUDONOJI ARMIJA JAU 
del “Apkalbėjimo” J, ŽYG1UOJA ANT HANKOWO, VUČANGO

LONDONAS.— Ė. Sand-
tapo suareštuota trys jau- Eina Gandai, kad Fašistų Šulas Merkys, Generolas ir Klai- hamas, darinėtis parlamen-
nos darbininkės mergaitės 
komunistės: Betty Shean, 
Ida Ornovskiutė ir Nellė 
Amteriutė. Pastaroji tai 
yra duktė d. Amterio, kuris 
su Fosteriu ir Minoru sėdi 
New Yorko kalėjime. Vi
sos trys mergaitės suareš
tuotos del dalinimo darbi
ninkams literatūros. Teisė
jas buvo nubaudęs jas užsi
mokėti po $25 pabaudos, traukti čia teismo atsako- 
bet jos pasirinko geriau at- myben Brooklyno komunis- 
sėdėti kalėjime, negu mokė- tų 
ti pinigus. ;

pėdos Krašto Gubernatorius, Atvyki? Amerikon 
Kovoti prieš Mus!

So. 
lapas 
je už liepos mėn. 30 d. įdė
jo sekamą žinutę:

“Mums teko girdėti, kad 
Lietuvos vyriausybė dafo 
Washingtone žingsnių pa-

Bostono social-fašistų 
“Keleivis” savo laido-WASHINGTONAS.- Pro

kuroras L. A. Rover užsi
manė apsišviesti. Jis skai
tė įvairius žurnalus, parda
vinėjamus laikraščių ir žur
nalų parduotuvėse ir sura
do, kad 17 tokių pardavinė
jamų žurnalų yra “negeri”, 
“nemorališki”, etc. Rover 
įsakė Washington© laikYaš- 
čių pardavinėtojam tos rū
šies žurnalus liautis parda- Į 
untjus' Subankrutavo Negrę Bankas^ tiek ir tiek pinigų iš

—Daug Pinigų Žuvo ; Ar Amerikos vyriausybė 
--------  I sutiks tokią bylą kelti, da

CHICAGO.— Čionai uždą- tikrai nežinia. Jeigu ji nė
rė savo duris Binga State sutiktų, tai pats gen. Merkys 
Bankas, vienas didžiausiųjų 
negrų bankų Amerikoje. 
Uždarytas įsakymu valsti
jos auditorių. Sakoma, ban
ke trūko daug pinigu.

KANADOS GYVENTOJAI |...... .................... .....?. .

ŽEMĖ DREBA AUSTRI
JOJ

VIENA.— Netoli šito 
*• miesto pereitą penktadienį 

įvyko žemės drebėjimas. Jis 
buvo tačiaus mažai jaučia
mas ir nepavojingas.

0TTAWA, Kanada.—Bir-1 
želio 1 d. šių metų Kanados 
gyventojų išviso buvo 9,- 
934,500. Vadinasi, apie 137,- j 
700 gyventojais šalis paau- į 
go per vienus metus.

valdžia pasirįžo įkelti 
kruvinas kojas
ir čia pirmiausiai užpulti 
dienraštį “Laisvę.” Jai tame, 
žinoma, pagelbės šito kraš
to kunigija ir visa fašisti-

to narys, tapo pasmerktas 
paties parlamento pirminin
ko už tai, kad jis, kalbėda
mas -darbininku susirinkime 4.

Nacionalistai ir Užrubežiniai Buržujai Nusigandę Raudonar
miečių Laimėjimų; Įsako Bėgti iš Kurortų Miesto Kulingo,

savo
į Ameriką Manchesteryj, pareiškė, jog* ftur Yra susirinkus Minia Svetimšalių Lengvaduonių;

daugelis parlamento narių 
darbiečių gauna kyšius iš 
kapitalistų. Jis be to buvo 
pasakęs, kad parlamente 
naudojama ir svaiginantieji 
gėrimai.

Kuomet Sandhamas buvo 
smerkiamas per parlamento 
pirmininką, tai jis sau ra
miai sėdėjo ir dažnai šaipė
si.

ŠANCHAJUS.— Kuomet'Komunistai reikalauja iš 
Čangša miestas buvo už-’Čangšos bankų vieno milio? 
imtas Chinijos Sovietų vai-'no dolerių pradėjimui įvai- 
džios, tai daugelis save ra-'rių bėgamų darbų, 
minosi, kad už dienos kitos Kuomet įsikurs' centrali- 
komunistai bus iš miesto iš- nė Sovietų valdžia, tai, tiki- 
vyti ir jis vėl pereis į senų imasi, bolševikų laimėjimas 
gaspadorių rankas. Bet įeis dar greitesne sparta, nes 
šiandien ta mintimi savęs'tuomet bus kas diriguoja.

.. nęaPgaudinėja.! ^0,000 Raudonarmiečių 
Šiandien kiekvienas, kuris; . v 
protauja, mato, kad Čangša; Išviso raudonarmiečių — 
miestas buvo tik dideliu'disciplinuotų ir pasirįžusįų 
raudonarmiečių susistiprini- kareivių—centralinėj Chini- 
mu; kad jie žygiuoja toliau. j°j randasi apie 60,000. Jie 

■turi.45,000 šautuvų, daug 
kanuolių ir orlaivių. Bet 

(toji armija su kiekviena die- 
na vis didėja, nes iš priešų 

■ pusės kareiviai bėga pas ko- 
imunistus.

(Kapitalistiniai laikraš
čiai, be to, kas pasakytu

Iš patikėtinų šaltinių 
mums praneša, kad prie šito 
darbo mano prisidėti ir 
“Keleivio” moliniai ricieriai 

__ ______ 7 ____ 7 ~ i Bągočium priešakyje.
|kad gen/Merkys yra pavo- Bagočius šiandien labiau, 

negu kas, kitas neapkenčia 
“Laisvės” ir komunistų už 
tai, kad pastarieji atidengė 
jo praeities santykius su 
SLA.

Nepaisant Lietuvos fašis
tų suokalbių užpulti mus; 
nepaisant ir to, kad jiem 
pasirengę yra pagelbėti A- 
merikos fašistų šulai; ne
žiūrint, kad gen. Merkys 
(ar dešimts jų) atvyktų į 
Amerika, ir užvestu čia 
prieš “Laisvę” bylą, “Lais
ve” kaip rašė, taip ir rašys 
apie Lietuvos fašistų šuny
bes ir niekšystes! “Laisvei” 
rūpi reikalai Amerikos ir 
Lietuvos darbininkų: klases džia uždraudė nešiotis gink- 
ir todėl jinai juos gins- vi- lūs visiem civiliniam pilie

čiam; taipgi uždraudė susi
rinkti grupėm žmonių gat
vėse. Tai padaryta todėl, gasr taipgi 
kad šeštadienį prasideda žy- laikosi, 
du pasninkavimo Šventė, 
per kurią pereitais metais 
iškilo skerdynės tarpe žydų 
ir arabų už Raudų Sieną.

“Laisvę” už kriminalj 
šmeižimą Lietuvos Eldiniu- Į 
ku. Pavyzdžiui, paraše, su

žada atvykti Amerikon ir 
imti komunistų organą na- 
gan.”

Šis “Keleivio” džiaugsmas 
rodo, kad Lietuvos fašistų

TĘSKITE KOVĄ!
Amerikos Komunistų Partijos Centro Komiteto 

Manifestas

į Amerikos Komunistų Partijos Centro Komitetas savo 
manifeste į Jungtinių Valstijų darbininkus, rugpjūčio 1

> mani
festas nurodo, kaip šiuo metu išnaudotojai vis skau-

Švabas Gauna į Metus I d., kreipia domę į gilyn einantį kapitalizmo krizį; 
ai mfaaaai ^es^as nurodo, kaip šiuo metu išnaudotojai visAlgos “Tik” $150,000! džiau engia darbininkus, pabrėždamas, jog vienintele 4-O i nTin’nYIin'iiAi-in n v» j.rr\xyz*\4-T»

YOUNGSTOWN, Ohio.— 
Sužinota, kad Bethlehem 
Steel Corporation (plieno 
korporacijos) pirmininkas 
Charles M. Schwabas gau
na į metus algos “tik” 150 
tūkstančių dolerių. Jeigu 
pamąstysim, kcM vidutinio 
darbininko alga Jungtinėse 
Valstijose gerais laikais 
siekia apie $1500 į metus, 
tai suprasim, kokį didelį 
“vargą” kapitalistas Schwa
bas turi turėti, kad pragy
venus iš širtito penkias de
šimts tūkstančių dolerių į 
metus!

Paryžius Saugojamas 
2,000 Miliciantų

PARYŽIUS.— ^is miestas 
vakar buvo saugojamas 
2,000 milicijantų. Tai vis 
baimė komunistų, kurie ruo
šėsi prie mafcinių demon
stracijų pasmerkimui kapi
talistų ruošimosi į imperia-

Be to, valdžia suareštavo 
Humanite’s komunistų cent- 
ralinio organo redaktorių, 
Florimond Bonte.

Karalius Jurgis Pasirašė 
Londono Sutartį

LONDONAS. — Anglijos 
karalius Jurgis užgyrė savo 
tarnų—MacDonaldo, Snow- 
deno ir kitų—darbus: pasi
rašė Londono “nusiginkla
vimo” sutartį, kuri ištikrų- 
jų reiškia apsiginklavimą.

Dabar laukiama Japoni- 4 )Jos padarant tą patį.

Iš Londono Lekia Oru 
i Tokio, Japonijoj

LONDONAS.—Japonų or- 
laivininkas Z. H. Azuma le
kia iš čia į Japoniją, Tokio 
miestą. Jis tačiaus tai da
rys labai trumpais lėkimo 
tarpais, nes bijosi prarasti 
orlaivį ir gyvybę.

Ginklai ir Mitingai 
Jeruzolimoj Uždrausta

Kiukiang Greit Puls.
Komunistų armija žygiuo- | 

ja pirmyn į šiaurius. . Jau į 
ir Kiukiang miestas, mano-j 
ma, greit paklius į komu
nistų rankas. Užrubežiniai 
diplomatai įsakinėja savo

JERUZOLIMA. — Vai-

išeitis—tai organizuotis ir kovoti:
“Organizuotis streikams prieš uždarbių kapojimus!
“Organizuotis mūšiams už socialūs apdraudos pensijas 

bedarbiams ir kt!
“Organizuotis kovai prieš galvatrūkčiais varomą sku- 

binimą darbavietėse!
“Darbininkai pradeda tatai suprasti. Jie rodo pasiry

žimo atsakyti savo kovos kontr-atakomis į atakas bosų, 
kapojančių darbo mokesnį. Todėl bosų valdžia Washing
tone pradėjo politines atakas prieš Amerikos darbinin
kus. Kongresinė komunistų “tyrinėjimo” komisija su 
Hamiltonu Fish priekyje yra pirmučiausias įrankis tose 
atakose. Komisija, skelbdama kryžiaus karą prieš “rau
donąjį pavojų,” stengiasi tuomi pridengti kapitalistų va
romus užpuolimus prieš darbininkus.”

Kas tik nepasitenkina kapojamais uždarbiais; kas tik
tai reikalauja bedarbiams darbo ar duonos; kas tik pro
testuoja prieš lynčiavimą negrų ir baltųjų darbininkų; 
kas tik organizuoja streiką arba protestuoja prieš impe
rializmą ir rengiamąjį naują pasaulinį karą,—kiekvieną 
tokį kapitalistų agentai vadina bolševiku bei raudonuo
ju; kiekvienas toks yra buržuazijos akyse “kriminalis
tas”, kuriam negali būt jokio pasigailėjimo.

Amerikos Darbo Federacijos fašistiniai vadai stoja kū
nu ir siela su tais kovojančių darbininkų priešais. Fede
racijos prezidentas Greenas nesidrovėdamas giriasi, kad1 
jo organizacija yra pirmutinė Amerikos kapitalizmo ap
gynimo linija. Darbo Federacijos vice-prezidentas Woll, 
caristinių agentų-šnipų bendradarbis, staugia prieš So
vietų Sąjungą ir už visišką išnaikinimą bent kokio kla
sinio darbininkų judėjimo Jungtinėse Valstijose. Ko tie 
ponai siekia—tai suturėti šios šalies darbininkus nuo or
ganizavimosi ir nuo kovos prieš uždarbių kapojimus, 
prieš skubinimo sistemą ir pakrikdyti masinį reikalavi
mą apdraudos pensijų bedarbiams. Tuo pačiu laiku jie 
padeda kapitalistams praskinti kelią karui prieš Sovie
tų Sąjungą.

“Kad sumušt bosus ir jų agentus,” toliau tęsia Komu
nistų Partijos Centro Komiteto manifestas, “būtinai rei
kia organizuoti kovingas industrines (kairiąsias) darbo 
unijas. Kad sumušt Amerikos Darbo Federacijos vadus 
Greenus ir Wollus, darbininkai turi sekti kovojančią va
dovybę Darbo Unijų Vienybės Lygos.

“Darbininkai turi organizuoti galingą masinį judėjimą 
prieš bosų karinius besirengimus. Kapitalistų suokalbis 
prieš Sovietų Sąjungą turi būt sumuštas. Tai bosai-ka- 
pitalistai yra mūsų priešai, o ne Sovietų Sąjunga.

“Kovon už pilną socialę apdraudą! Organizuokitės ir 
streikuokite prieš uždarbių kapojimus, vis tiek, į ką jūs 
tikėtumėte ar netikėtumėte! Kovon prieš imperialisti
ni karą!... Teikitės apįe Komunistų Partiją į batalijas 
už darbininkų reikalus! Remkite Komunistų Partiją 
dabartinėje rinkimų kampanijoje!”

šais būdais ir pajėgomis.
O “Keleiviui” ir jo kom

panijai mes pasakysim, kad 
fašistas Merkys tiek 
“Laisvės” laimės, kiek 
mėjo kunigas Petkus, 
tais žodžiais, jis laimės 
tuvišką dūlią!
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piliečiam bėgti iš Kiukian- \irsuJ> pridedu ir įvainau- 
i gyventi S1^ me aPie kornunistus> 

vaiuunmi.TnHco- kurie paėmė čangša mies- 
Be to, išakyta bėgioti *^\e ^.av\ kad

c_ i komunistai deginą namus, 
• | žudą nekaltus žmones, nai

kiną turtą. Tai yra nesą
monė! Kam komunistaj ta
tai darys? Juk jie tuos na- 

!mūs turi savo rankose ir 
todėl jų ne tik nenaikina,

Hankowas, Sakoma, Puls bet taiso ir, goresniuose na- 
Hankowas dabar stovi ant njnkus< jeigu Čangša 

komunistų armijos progra- dega'ir geresniej

go, jei jie nonerį 
komunistų valdomam mies
te; i
ir iš Kulingo—kurortų mie- ! 
sto, kuriame suvažiuoja 
daugelis buržujų praleisti 
savo gerus laikus. Kulin- 

tik ant plauko

Švedijos! Parvežti Valstiečiai Reikalauja Grąžinti 
Juos Atgal į Darbininku Tėvynę—Sovietų Sąjungą jose vietose perkirtę gele-1 

žinkelį, jungiantį Hankową- 
Pekiną. Prie Hankovo ran
dasi industriniai miestai 
Vučangas ir Haniangas, ku
rie, aišku, turės pereiti į ko
munistų rankas, jei Hanko- 
was puls.

Komunistų raudonoji ar
mija yra disciplinuota ir 
pasiryžusiai mušasi su prie
šais, kuomet nacionalistų 

,TT^,Tr T. valdžios armija palaida.
NEW YORK. — Liepos j^asjįen čiang-kai-šeko val-

gos. Jie sako: mus suvylė; 
Sovietų Sąjungoj buvo kur 
kas geriau gyventi, negu 
Švedijoj, mūsų “tėvynėj”.

STOCKHOLMAS.— Pe
reitais metais iš Sovietų 
Sąjungos sugrįžo į Švediją 
900 švedų, kurie gyveno So
vietų Sąjungoj, bet kuriuos 
reakcionieriai su fašistais 
parsikvietė, sakydami, kad 
Švedijoj bus jiems “daug 
geriau.”

Kuomet tuosius nelaimin
gus švedus kvietėsi, reakci
ninkai ir kunigai sakė, kad 
Švedijoj jiems bus duotas 
geriausias gyvenimas.. Su
grįžus, betgi, pasirodė, kąd 
tuos žmones baisiai. apvylė, šiai paskolomis įvairiom pa- 
Dar ir iki šiol negavo jie šaulio šalim. Per tą patį 

!darbų, nė žemės. Kunigai, 
su valdžia rinko aukas, bet 
iš aukų juk ilgai negyvens. 
Dabar 42 šeimynos jau pa
davė Sovietų valdžiai pra
šymus, kad priimtų juos at
gal. Bet Sovietų valdžia 
atsakė, kad iš tų. 42, ji pri
ims šiemet tik 12-ką, bet ir 
tai su ta išlyga, jei Švedijos 
valdžia ar kitas kas jom 
duos po $830 pradžiai gyve
nimo.

Valdžia ir .reakcininkai 
dabar nebeišmano kas da
ryti: duoti pinigus ir siųsti 
juos atgal, negražu, sarma
ta, laikytis čia—dar blo-' 
giau. Žmonės keikia švedų 
valdžią ir tuos visus, kurie 
parkvietė iš Sovietų Sąjun-

Kiek Išgabenta per 
New Yorką Aukso?

padegė namus, kad netektų 
komunistams. Be to, įvai
rūs reakciniai valdininkai 
padegė valdiškas raštines 
tuo tikslu, kad jose nerastų 
komunistai dokumentų, pa
rodančių kas ir už ką šaudė 
revoliucionierius.
Red.). •

mėnesį per New Yoiko.uos- j^įos kareiviai pereina įpil
tą išgabenta į pasaulį is A-is^ paudOnarmiečių ir smar- 

<-S0 vel^es ?kiai kovoja su savo* buvusiu 
501,000. Tai yra daugiau- viešpačiu už .Sovietu galią.

laiką įgabenta iš kitur auk
so vertėje $13,937,000.

Kitas Bankas Užsidarė 
Savo Duris del Bedarbės

CONNELLSVILLE, Pa.- 
Čia užsidarė Citizens’ Na
tional Bankas, kadangi ne
galėjo varyti toliau biznio, 
nes veik visi depozitoriai 
pasiėmė savo įdėtus pinigus. 
Tai vis bedarbės pasėka!

INDIJOJ POTVINIAI
KARAČI, Indija.— Išsi

liejo upė Indus. Vanduo pa
skandino Sindo lygumas. 
Žmones bėgioja į visas pu
ses, gelbėdamiesi.

Visas Yangtse Klonis 
Raudonuoja

Šiandien dalykai išrodo 
taip, kad visas Yangtse klo
nis—turtingiausia ir indus- 
trialingiausia Chinijos dalis 
— raudonuoja negirdėtu 
greitumu. Surasti pajėgą, 
kuri atsilaikytų prieš ko
munistų armiją, niekas kol- 
kas negali, kadangi tarpu
savinė generolų kova pakir
to kareiviuose jais, genero
lais, pasitikėjimą, ir karei
viai dabar metasi į pusę 
raudonarmiečių.
Steigia Centrinę Valdžią
Šiuo tarpu Čangšoj stei

giama sovietų centrinė val
džia, kuri paskui gal būt 
bus perkelta į Hankową.

KAUNAS.- 
atvyksta negrų teatras, 
ris čia viešės liepos 21— 
d.: i Būdamas Kaune,, Vasa
ros teatre (Miesto'spęię) su
vaidins operetę “Zįzą”, tu
rinčią 40 scenų, čia bus ne
grų baletas ir kt •. Teatras 
vežasi iš Paryžiaus savo de
koracijas, orkestrą. Iš Kau
no jis vyks Rygon, Talinan, 
Helsinkin, o iš ten Stock- , 
holman, kur tęsiasi paroda.

ELIZABETH, N. J.
Komunistų Partija (Elec

tion Campaign Comm.) reiv* 
gia šį nedėldienį, 3 3. rugp. 
(August) puikų pikniką vi
siems žinomoj Willick*s far- 
moje, Linden, N. J. Pradžia 
12 vai. dieną. Įžanga 35<£ 
Kviečia visus būti. ?

Komitetas
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Lauko Ūkis Amerikoj ir Sovieto Sąjungoj
Drg. Jakovlevas savo raporte; “Aišku, jog mes jau esame 

apie lauko ūkį šešioliktam Su- įžengę į .socializmo laikotarpį, 
važiavimui ’ Sovietų Sąjungos nes socialistinis sektorius .da- 
Komunistų Partijos plačiai dės- bar laiko savo rankose visas 
te ir apie Amerikos farmerių ekonomines rankenas viso šalies 
nelaimes.

.Įsteigiant didžiuosius kapita-’budavojimo socialistinės visuo- 
listinius ūkius, įvedant ištobu-' menės ir panaikinimo klasinių 
lintą žemės dirbimo ir farme-' skirtumų.” “Iš to darosi .su- 
rystės mašineriją, pritaikant prantamos tos gamybinės pasek- 
naujausia mokslo 'žodį prie lau-!1?158’ kuriomis pasižymi naujie- 
ko ūkio,-smulkieji ir viduti- P,1. Pav'^la! Rambaus uk.o zem- 
niai farmeriai, neturėdami iš- H1*/6’, ka,p kad pndur,a 
tėkliaus tokius įrengimus įvesti !dl^' da ov evas' 
savo ūkiuose, šimtais tūkstančių -------- -
bankrutuoja, neišlaikydami var- 2 .
žytinių; jų minios yra priver- Savo technika lauko 
čiamos bėgti iš farmų į mies-' Sovietai, tiesa, dar negali pri
tils, kur taipo pat negali gauti: Amerikai. Amenka, pay.,
užsiėmimo pastaraisiais krizio n?'16’
laikais. Mašininiai įrengti
stambesni ūkiai išstumia iš lau
kų į miestus ir minias farmų ) 
darbininkų, badauti ir laipsnis-1 
kai nykti.

• “Niekada ir niekur dar nebu
vo taip ryškiai pasirodę aštrie
ji prieštaravimai tarp kapitalis- į 
tinęs sistemos ir gamybos pa- i 
jėgų, kaip dabar lauko ūkyje. . . 
Naujoji technika, metalas ir 
nafta, Amerikos lauko ūl$yje ne
gali' nutiesti sau kitokį kelią, 
kaip tik per baisų sunaikinimą 
kėturių penktadalių visų far- 
nierių.”

• Visai skirtinga kryptim vys
tosi lauko ūkis Sovietų Sąjun-) 
gbj, kur mokslo-technikos pri-1 
tąikymas prie lauko ūkio neša , 
ne pragaištį, o palaimą žem-' 
dirbiams, ypač per didžiuosius! 
socializuotus sovietinius ir ko- 
lektyvjuą ūkius. Ne tik smul-' 
kjeji .ūkininkai, bet ir viduti
niai mato tuose ūkiuose ir ne
palyginamai didesnį darbo -na- 
š&mą, ir jų nariams gyveninio 
phgerėjima ir sąlygų palengvė-! 
jimą. Nestebėtina, tat, kad )tančiais traktorių išviso! 
valstiečiai milionais dedasi į so-1 
vįetinius ir kolektyvius ūkius, i šalyj technikos progresas ūkyje 
O tatai, savo keliu, reiškia di-jneša valstiečių minioms augan- 
delį socializmo kūrybos stiprėji- čia gerovę, o Artierikoj stumia 
mą Sovietų Sąjungoj, .kaip drg. j farmerių mases į ban.krutą ir 
Stalinas sako: ' į juodžiausius vargus.

ūkio, nors dar ir toli nuo sn

ukyje
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pačiu sykiu remia smetoni
nių fašistų politiką.
‘ Lietuviams darbininkams 
patariame perskaityti tik ką 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos išleistą knygelę apie 
monarchą Vytautą — “Vy
tautas Mažasis”. Joj sura
site daug' įdomių faktų apie 
Vytautą.

•itų Sąjunga tik 75,000. Bet So- kontraktuoti 
Ivietuose socialistinis traktorius Ir 
dirba keturis penkis kartus dau- 

Jgiau valandų, nekaip Amerikoj, 
i o ateinančiais metais jis bus pa
kinkytas dirbti septynis aštuo
nis sykius daugiau valandų, ne- 

|gu Amerikos traktorius; reiš- 
Įkia, skaitant valandomis, sovie- 
,-tiniai traktoriai nudirbs tiek, 
: kaip 600,000 traktorių Ameri- 
ikoj. Tuo tarpu nauji traktorių 
i milžiniški fabrikai 1

Taria Žodį už Sovietus, 
Veikia Išvien su Fašistais

Amalgameitų unijos orga
ne “Advance”, rugpjūčio 1 
d. laidoj, J. B. S. Hardman 
kritikuoja Amerikos Darbo 
Federacijos fašistinį vadą 
Matthew Woll del jo reika
lavimo neįsileisti Sovietų 
tavorų į Jungtines Valsti
jas. Ponas Hardman sako:

“Matthew Woll sako, ir 
jis turėtų žinoti, kad Sovie
tų pramonėj dirba kaliniai, 
prievarta priversti prie dar
bo darbininkai ir prievarta 

darbininkai.
mes, laisviejižinoma,

amerikonai, negalime įsi
leisti verstino darbo pro
duktų lenktyniuoti su mūsų 
prakilnios žemes laisvų sū
nų darbu. Amen.

“Taigi Sovietų Rusijoj nč- 
rą kitokio darbo, kaip tik 
kalinių, prievarta pastatytų 

Sovietuose'p™ darbo darbininkų arba 
skubiai jaisiais vejasi pačią A-1prievarta kontraktuotų dar- 
meriką. Juo sėkmingiau, ta- bininkų. Tačiaus toj šaly 
čiaus, Sovietų Sąjunga lenkty- 
niuoja su Amerika lauko ūkio 
plėtojimo greitume.

Per paskutinius 10 metų 
Jungtinėse Valstijose plotas už- 
sėjamos-užsodinamos žemės pa
didėjo vos 4 milionais hektarų. 
Sovietų gi Sąjungoj per’pasku
tinius metus vien tiktai kolek
tyviai ir sovietiniai ūkiai padi
dino savo i

Kiek žmonių žuvo Nuo že
mės Drebėjimo Per 30 Metiį 

žemės drebėjimas ir vulkanj) 
išsiveržimas yra baisiausia gam
tos katastrofa, kuri pražudo 
šimtus tūkstančių žmonių ir 
sunaikina ištisus miestus, čia 
paduota skaitlinė, kiek viso 
gyvasčių žuvo per 30 metų, t. 
y. nuo 1900 iki 1930 metų.

San Franciscoj žemės drebė
jimas ir gaisras, kilusis del tos 
priežasties, 1906 m. pražudė 
1,500 -asmenų.

Valparaiso, Chili, žemės dre
bėjime 1906 m. žuvo 1,500.

Vulkano Vesuvius, Italijoj,.iš
siveržimas 1906 m. prarijo 200, 
aspienų.

Kingston, Jamaica, žemės 
drebėjime 1907 m. • užmušta 
1,100 .ąsmenų. >

Sįcilijoj ir Calabrijoj, Itali- 
lijoj, 1908 m. laike žemės dre
bėjimo žuvo 76,483 asmenys. ‘ 

Cartago, Costa Rica, žemės 
drebėjimas 1910 m. paėmė 1,500 
gyvasčių.

žem. dreb. Turkijoj 1912 
žuvo 3,000.

Sicilijoj 1914 m. 200.
Centralinėj Italijoj 1915 

nuo žem. dreb. žuvo 29,978.
Guatemala City ž. d. 1917 

žuvo 2,500.
Išsiveržus Kalut vulkanui Ja

voj 1919 
asmenų.

Mugei lo 
drebėjime

Porto Ricoj ž. d. 1919 m. žu
vo 110.

Išsiveržime vulkano Orizaba 
Meksikoj 1920 m. žuvo 3,000.

Žem. drebėjime Kansu pro
vincijoj, Chinijoj, 1920 m. pra
žudyta net 200,000 gyvasčių. ’

Persijoj ž. d. 1923 m.! žiivo 
4,600.' m I / . ' .

Japonijoj žemės drebėjime jr 
gaisruose, kilusiuose del tbs 
priežasties 1923 m. žuvo 99,331.1 

žem. drebėjime I

m.

m.

m.

Kur tik nepažvelgsime, 
visur darbdaviai nukapoja 
darbininkams algas.

Toledo, Ohio, Toledo Ma
šinų ir Įrankių Gaminimo 
kompanija liepos 26 d. nu
kapojo algas nuo 10 iki 15 
nuošimčių. Prie to įvesta 
skubinimo sistema. Del to 
gamyba dabar yra 30 nuo
šimčių didesnė, nežiūrint, 
kad tūlas skaičius darbinin
kų tapo atleista.

Baltimore metalo dirbtu
vėse algos nukapotos nuo 
4 iki 10 nuošimčių, o kai kur 
net iki 22 ir 50 nuošimčių.

Liepos 22 d. Ne\v York 
Times pranešė, kad keli fa
brikai Youngstown,. Ohio, 
nukapojo savo darbinin
kams algas. Peerless Elec
tric Kompanija savo darbi
ninkams algas nukapojo ant 
10 nuošimčių. Yoho ir Hoo
ker, lentų kompan. Youngs
town ir Akron, nukapojo 
algas ant 20 nuošimčių.

Nesenai Fisher Body 
Plant, Flint, Mich., nukapo
jo algas savo darbininkams, 
ir prieš algų nukapojimą

------  ----—  ,----- -—: ------p—_
Politinis Raportas Sovietų Sąjungos Kom 

Partijos Centralinio Komiteto Partijos 
Šešioliktam Kongresui

Didėjantis Krizis Tarptautinio Kapitalizmo ir Sovietų 
Sąjungos Užsienio Politine Padėtis

m. sudeginta 5,100

Valley, Italijoj, žem.
1919 m. žuvo 100. '

ikapitalistai ir pelnagrobiai 
yra neteisėti ir darbininkų 
valdžia yra galioj... Gal 
būt ten visada nėra darbo 
viseims darbininkams. Bet 
didžiūnų puikieji palociai j 
tapo paversti į darbininkų ‘ 
vakacijų palocius, vaikų mo- ,, . 

užsėji'mų-užšodiYūmų tykias ir vasarines koloni; l‘‘«J

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

Sulig Penkių Metų Plano, naftos (“alįėjaus”) pramo
nė turėjo patiekti produktų už 977 milidhų rublių į me
tus 1932-33 m. Tikrenybėje gi jinai jau 1930 m. patieki;*/ 
809 milionų rublių vertės produktų, arba 83 nuošimčius 
naftos gamybos, kuri buvo numatoma 1932-33 mr sulig 
Plano. Todėl, kiek tai liečia naftą, mes išpildysime Pen
kių Metų Planą į apie pustrečių metų.
° Durpių pramonei Penkių Metų Planas skiria pagamini 
122 milionus rublių vertės 1932-33 m. Tikrumoje gi pur
piu gamyba jau 1929-30 metais siekia virš 115. milionų 
rublių vertės, arba 96 nuošimčius visos tos gamybos, pa
skirtos sulig Penkių Metų Plano. Taigi mes įvykdysime 
Penkių Metų Planą durpių pramonėje į du ir pusę metų, 
jeigu ne pirmiau.

Einant Penkių Metų Planu, bendrasai mašinų budavo- 
jimas turi 1932-33 m. pagaminti 2058 milionų rublių tų 
produktų vertės. Bet jau 1929-30 m. mašinų statyba pa
gamina 1,458 milionų rublių vertės, arba 70 procentų ga
mybos, paskirtos, sulig Plano, 1932-33 mėtams. Todėl 
mes išpildysime Penkių Metų Planą bendrame mašinų 
budavojime bėgyje pustrečių iki trijų metų.

Pagal Penkių Metų Planą, gamyba elektro-technikinės 
pramonės turi pasiekt 896 milionų rublių vertės 1932-33 

O jau dabartiniais 1929-30 metais jinai suteikiabuvo sustreikavę 5000 dar- metais. G 
bininkų, bet Amerikos Dar-' 56jiuošimčius produktų, paskirtų 1932-33 metams.
bo Federacijos vadai išdavė 
streiką, i

Kiek laiko atgal Anacon
da Vario Kompanija nuka
pojo algas mainieriams po 
25 centus į dieną. Paskui 
vėl, gegužės 26 d., nukapo
jo algas ant 10 nuošimčių. 
Algų nukapojimas paliete 
15,000 darbininku.

Tie faktai parodo, kad . , .. . v. . . - . . - x .
ekonominių! kriziui didu- si5Keme d.ar lkl s.10' negirdėto greitumo besivystyme, tai

Tokia tai yra dar negirdėto greitumo pirmyneiga (tem
pas) pletojimese mūsų socialistinės pramonės.

Mes pirmyn varomės vis spartėjančiu ir spartėjančiu 
greitumu, pralenkdami, technikiniai ir ekonominiai, pa
žangiąsias kapitalistines šalis.

Tatai nereiškia, kad iš atžvilgio į pagamintą daugį 
mes savo pramonėje būtume pasiekę tokį gamybos išvys
tymo laipsnį, kaip pažangiosiose kapitalistinėse šalyse. 
Ne, tatai dar to nereiškia nieku būdu. Spartumas pra
monės vystymosi neturi būt sumaišoma su pačiu pramo
nės išsivystymo lygmalu. Tarp mūsų tuos du dalykus 
sumaišo tie asmenys, kurie mano, jog kadangi mes pa-

i. žuvo py,331. i. . . ., ,. , . s -j. -i
' ' " j Kyoto Prefec-!Jant kapitalistai daro dides- 

Japbriijbj, 192y rh. užmuš- nę ataką ant darbininkų: 
7/1 . i . ’ 'C. nukapoja algas, įveda skubi-

būk mes jau pasiekėme lygmalą pramonės išsiplėtojime, 
kuris yra kapitalistiniai pažangiose šalyse. Bet tai yra 
visiškai klaidingas manymas. ‘ <

Imkime; pavyzdžiui, elektros energijos gamybą, kurioj.
oq n-irn/lnnw lobai rlirlpli tpmnn (crrPi’tiimn lairvani^ •

\ Z - nauHommi kninri: \ • A : M U -• ivvu/ " imĮnme. pavyzdžiui, elektros energijos gamybą, kuriojplotą. 12 milionų hektaių, irita į , {afniiros nrhn ’t S' ^Oxan^u-< S<?eJinin10 sištelmą, kad tik pi- mes parodome labai didelį tempą (greitumo laipsnį),
kad Amerikoj, bet su 75 toks-goninės. 4n yri valstybes- ' Gi dagtiniame ž0mes Pagaminti tavorus, Tarp 1924 ir 1929 metų męs pakelėm gamybą elektros
tančiais traktorių išviso! landrauda nuo bedarbės 1U beiime . Italijoj kdvo nemažiau ,ldant JU pigumu butų gali- pajėgos beveik 600 nuošimčių, o Jungtines Valstijos tuo

. . c’-pkiiauud imu ūmai uu, ii, • . __ i -Ar •_ * . i- mn lonlrivniiinti ivairniAsp tarnu nnkplo savn plektras naipans aamvba 181 nnosim-

Policija su Gazo Ašari 
Bombomis ir Riaui 
Šautuvais Neleido Dari 
kams Turėti Susirinkir

27 d. liepos T. D. A. 
masinį protesto mitingą 
negrų persekiojimą ir Ij 
vimą, prieš bedarbę ir 
siantį imperialistini karą.

Kaip “World” korė 
dentas paduoda, policijoj 
šininkai Nassau pavieto 
nojo apie skelbiamą n 
mitingą, atlaikė aitrų ii 
karščiavusį mitingą, prisii 

apie šimtą guzikuotos 
cijos ir porą desėtkų sla] 
šniukštinėtojų, iki dantų 
siginklavę laukė ištašky 
daužyti komunistus.

Prie svetainės detektyv 
kapitalistų laikraščių rep 
riai susirinko apie trečią 
landą po pietų, norsi miti 
buvo skelbiamas nuo sept 
Kuomet publika ėmė rinl 
mitingą, tai pamatė k 
svečių, su fotografijų ai 
tais ir šiukštinėtojais, 1 
trynėsi apie duris. Darb 
kai besirenkanti į praks 
piktais žvilgsniais sel 
tuos kapitalistų agentus, 
rių čia buvo prisigrūdę 
daug. į detektyvų state 
klausimus publika ir prak 
komitetas atsisakė bent ki 
sakj't, pareikšdami, jog n< 
'Irieko bendro su tais poną 

- Kuomet detektyvai trj 
’ apie duris, tai apie 50 p< 

jos, su gazinėmis ašarų l 
bomis, riaušių kanuolėmis, 
trolvežiais laikė apgulę sv 
nę kaimyninėse gatvėse.

Svetaines savininką dete 
vas prispyręs klausinėjo, 
tie pe/ski tūkstančiai komi 
tų, ką laikys čia protesto 
tingą. Savininkas paaišl 
detektyvams, kad jie nit 
tauškia ir kad įtikinti, par 
svetainę, kur gali sutilpti 
100 žmonių. TuomeUdetektj 
padaužė delnais į tuščias, 
kojas varginančias galvas, 
^beldė jieškoti tuščio 1 
Rir, sulig jų apskaitliavi 

^tie 5,000 “raudonųjų” ti 
susirinkti.

Pagalinus, policijos sp 
džiamas, ^svetainės savinin 
užrakino svetainės duris 
publika ėmė skirstytis.

Kaip teko nugirsti per tx 
foną bekalbantį detekty 
kad jiems baimę ir priept 
komunistai įvarė dar ir 
tos priežasties, jog čia, Gr 
Necke. yra kapitalistų rezid 
cijos. O čia komunistai ple 
savo veikimo ribas ir dar 
ninku masės stoja po jų ' 
dovybe. Bet tie doleriais 
riami kapitalistų agentai 
nemano, jog jie suturės d 
bininkų organizavimąsi 
protestų mitingų laikyti 

0 Mes laikysim mitingus, mes 
~ kariausim ne tik gatves n 

kapitalistų, bet fabrikus, 1 
syklas ir žemę farmeriams.

Balanda.

ma lenktyniuoti įvairiuose 
marketuose su kitu šalių 
kapitalistais.

Už tai kapitalistai -ir jų 
tarnaitė valdžia pradėjo 
smarkiai darbuotis, kad už-

tarpu pakėlė savo elektros pajėgos gamybą 181 nuošim
čiu, Kanada 218 nuoš., Vokietija 241 nuoš., Italija 222 
nuošimč. Mes tuo būdu pasiekėme jtempą, kur kas vir
šijantį tempus visų kitų valstybių. Bet jeigu mes imsi-, 
me lygmalą elektros pajėgos pagaminimo tose šalyse, 
pav., 1929 m., ir palyginsime su lygmalu, kuriame stovi 
elektros pajėgos gamyba Sovietų Sąjungoj, tai rezulta
tas bus nelabai palankus Sovietų Sąjungai. Nežiūrint į 
negirdėtą vystymąsi gamyboje mūsų elektrinės pajėgos, 
ši gamyba pasiekė tiktai 6,465 milionų kilowatu-valandu 
Sovietų Sąjungoj 1929 metais, o Jungtinės Valstijos ga
li pasirodyti su. 126,000 milionų kilowatu-valandu, Cana
da su 17,628 milionais, Vokietija su 33,000 milionų, Itali
ja su 10,350 milionų, ir t.t.

Tai matote, kad milžiniškas yra skirtumas.
Mes dar atsilikę nuo visų tų valstybių, kas liečia esa

mąjį išsivystymo lygmalą.
Arba imkime, pavyzdžiui, gamybą špyžio. Jeigu 1926- 

27 metais pagaminto savo špyžio daugį (2.9 milionai to
nų) imsime už šimtą, atrasime, kad jo gamyba per tris 
metus, nuo 1927-28 m. iki 1929-30 metų pakilo iki 190 
nuošimčių, tuo būdu beveik pasidvigubindama. Vysty
mosi tempas, todėl, yra gana spartus. Bet jeigu mes pa
žvelgsime į dalyką iš atžvilgio į esamąjį mūsų špyžio ga
mybos išsivystymo lygmalą ir tatai palyginsime su jo 
gamyba kapitalistiniai pažangiose šalyse, tai rezultatas 
bus truputį liūdnas. Visų pirma, mes nepasiekiame ir 
neviršijame prieškarinio lygmalo gamyboje špyžio iki 
dabartinių, 1929-30 metų. Tatai savaimė verčia mus pa
daryti neišvengiamą išvadą, kad jeigu mesr toliau nepa
smarkinsime vystymąsi ’liejyklų, tai pavojus gręsia visai 
pramonės gamybai. Iš atžvilgio į lygmalą špyžio'pramo
nės iššivystymo mūsų šalyje ir Vakaruose, sekamos yra 
skaitlinės! špyžio buvo pagaminta Jungtinėse Valstijose 
1929 metais 42.3 milionai tonų; Vokietijoj 13.4 milionai; 
Franci jo j 10.45 milionai tonų; Anglijoj 7.7 milionai tonų; 
bet Sovietų Sąjungoj į galą 1929-30 metų bus išviso tiktai 
5.5 milionai tonų.

Taigi, matote, skirtumas yra nemažas.
Mes matome, jog lygmalas išsivystymo mūsiškės špy

žio gamybos toli atsilikęs nuo tų šalių.
Ką visa tai parodo?
Tatai parodo, kad:
1. Pramonės vystymosi tempas (greitis) neturi būt 

sumaišomas su jos išsivystymo lygmalu.
2. Mes baisiai atsilikę nuo pažangių kapitalistinių ša

lių iš atžvilgio į mūsų pramonės išsivystymo lygmalą.
3. Nieks kitas, kaip tik tolesnis pasmarkinimas tempo 

mūsų pramonės vystyine, neduos mums galimybes pasi
vyti ir pralenkti pažangiąsias kapitalistines šalis^ techni
kiniai ir ekonominiai.

4. Tie žmonės, kurie čiauškia apie reikalą padaryt lė
tesnį tempą mūsų pramonės vystymesi, yra socializmo 
priešai, agentai mūsų klasinių nevidonų. (Delnaiš plo
jimas.), {

3,000; tikrų skaitlinių dar nė
ra. ‘

Paėmus kartu,,, per 30 metų 
nuo minėtų gamtos katastrofų 
žuvo apie 434,677 žmonių gy
vasčių.

Na, o kapitalistinių valdonų

Ir kas svarbiausia—Sovietų !gOs, senatvės. Sovietų val- 
| džia yra darbininkų valdžia. 
'Šalies įstatymai yra darbi
ninkų įstatymai... Taigi, 
darant logišką išvedimą, 
žmones Woll’o • orientacijos 
nori pažeisti tą šalį iš visų 
pusių.”

■ Taip, reakciniai ponai iš 
Amalgameitų unijos kartais

surengtoj katastrofoj—pasauli- i slopinti kovojančių darbi
niame kare—tik per 4- metus ' ninku judėjimą, kurį vado- 
pražudyta žmonių gyvasčių ke-t 
liolika .kartų daugiau. Abelnos pj- 
skaitlinės parodo, kad karo lau-1

....... , . . -, i . v ike, ligoninėse ir
_ . . pasako keletą prielankių zo- pražudyta iki 12,000,000 gyvas-

• džių už Sovietų Sąjungą. Į či 
lą nešė Roginskis, šveikaus- Nekurie “r---- 'i..

į kas ir Skardinskas. Nuo Sla
bados, kauniškiai grįžta atgal, 
o į Raudondvarį paveikslą nu
lydėjo Slabados šauliai. Pa
veikslas nakvojo Zapišky.

Bendrai, ceremonijos praėjo 
net perdaug kukliai. Iš Pane
munės paveikslą išlydėjo gene- 
ralitetas ir būrelis valdininkų.
Kunigas Tumas, kuris ne 

tik rašo, bet meldžiasi ir sa
ko pamokslus už Lietuvos 
fašistus, prie Vytauto baž
nyčios, kaip praneša “Lietu
vos Žinios”, aiškino, kad 
“Vytauto politiką tęsia da
bartinė tautininkų (fašistų) 
vyriausybė/’ Reiškia, kaip 
dabartinė Lietuvos fašistų

APŽVALGA vau j a Komunistų Partija, 
„j tai prasidėjo didesnis 

r’štdp 'del"karo ) Puolimas ant _ revoliucinio

Kaip Fašistai Velka Vytauto Rotušės ligi Slabados paveiks-

Paveiksią Aplink Lietuvą
“Lietuvos Žinios” Iii

16 d. laidoj sekamai rašo) 
apie monarcho Vytauto pa- 
vęikslo nešimą aplink Lietu
vą: )

į Vakar 13 vai. Panemunėj iš Į 
ąukšt. Karininkų Kursų Vy-j 
tauto paveikslas išlydėtas ap
link Lietuvą.

Iškilmės prasidėjo jiatrankų 
Šūviais.
i Pirmas Vytauto paveikslą 
paėmė nešti šv. min. Šakenis, 
jam adoravo kun. Tumas ir 
Šilingas. Po šakenio paveiks
lą paėmė nešti kr. aps. min. 
Ciedraitis, paskui vyr. št. virš. 
2-jo pėst. pulko vadas, Kauno
a’pskiV viršininkas ir kiti, vai- valdžia yra didžiausias prie-

darbininkų judėjimo.
Bet darbininkai privaločių. O kiek miestų, miestelių ir 

kaimų sunaikinta?!......... ..... .. . . Taigi, ka- dar labiau savo spėkas kon- 
pitalistų surengtos katastrofos centruoti, kad atmušti bur-

1 1. . V. ______ A___ __ z

jų “teoretiniai” 
pritaria Sovietų Sąjungai ir 
pripažįsta, kad Sovietų val
džia yra darbininkų valdžia. 
Bet ką jie daro čia, Ameri
koj? Jie čia prieš kovojan
čius darbininkus, prieš So
vietų Sąjungos draugus ir 
gynėjus, komunistus ir jų 
simpatikus, veikia išvien su 
tokiais fašistiniais gaiva
lais kaip Matthew Woll. Už
tenka prisiminti garmentie- 
čių ir kailiasiuvių streikus. 
Amalgameitų unijos reak
ciniai viršininkai visokiais 
būdais rėmė Woll, kuris su 
kitais reakcionieriais ir su 
valdžios pagelba vedė tero
rą prieš kovojančius darbi
ninkus.

Taigi, Amalgameitų uni
jos nariai turi į savo virši
ninkus žiūrėti, kaip į darbi
ninkų priešus, nes jie-dar
bininkų priešais pasirodo 
savo darbais, nežiūrint, kad 
žodžiais jie kartais pritaria 
Sovietų Sąjungai.

yra daug, baisesnės už gamtos 
katastrofas. žuazijos atakas. Darbinin

kai turi rimtai svarstyti 
apie organizavimąsi į revo
liucines darbo unijas po 
darbo Unijų Vienybės Ly
gos

Per šimtus Milionų Metų 
Nebuvo Gyvybės Ant 

žemės
žemės istorija, sako, kad mū

sų planetoj šimtus milionų me
tų nėra buvę gyvybės. Tad iš 
kur ji atsirado? Jei netikėsim 
Svante Arrhenius’o teorija, kad 1 
šviesios spinduliai is kitos pla
netos dovanai j(yrą atnešę pir- 
mąsais mikroskopiškas būtybes 
ir tuo pačiu pirmąją gyvybę, 
tai * turėsim prileisti, kad pati 
gamta senovės laikais mokėjo 

' iš anorganinių medžiagų paga
minti baltymo molekulę.!

Amerikoj chemikams pavykę 
pagaminti baltymą su visomis 
tomis ypatybėmis, kurių turi 
žmogaus baltymai. Ta kryp
tim. bandymus yra daręs rusų 
gydytojas Martynas Kukuk 
prieš didįjį karą. Jis tvirtino, 
kad gyva protoplazma skiriasi 
nuo negyvos tuo, kad negyvoji 
nerodo jokių elektrinių reiški
nių, o gyvas baltymas, šviesos 
ir oro įtakoje, yra jonizuoja
mas. Silpniau įkrautos elektri
nės dalelės, jonai, keičiamos į 
stipriau įkrautus. To keitimo 
įtakoje vyksta visi reiškiniai, 
kuriuos mes gyvybe vadinam.

Nesitenkindamas tuščiais 
tvirtinimais, Kujkuk darė' įvai
rius bandymus ir buvo pasiskel-

vadovybe. NEWARK, N. J.

ELIZABETH, N. J. Kas Bus 3 d. Rugpjūčio?

Jeigu dar . kurie nežinol 
kas bus 3 d. rugpjūčio, tai d 
bar įsitėmykite. A. L. D. 
D. 5 kuopa, bendrai su II A 
skričio valdyba, rengia puil 
išvažiavimą, kuris įvyks a: 
Pocahontas Ave., Hillside, 1 
J. Pradžia 11 vai. ryte.

Nuo šio išvažiavimo visi 
pelnas bus skiriamas “Lai 
vės” vajininkams, kurie užs 

a pelnys dovanas. Todėl vi 
vietos ir apielinkių lietuvii 
privalo dalyvauti šiame išvi 
žiavime. Mūsų visų pareig 
paremti šį išvažiavimą.

KELRODIS: Iš Newark! 
nuo Park Pl., Hudson Tube 
paimkite busą 48, su užraš 
Union Avė., ar Morris Avė., 
išlipkite ant Liberty Avė., Hil 
side; paeikite du blokus po d< 
Šinei ir tenai bus Pocahontž 
Avė. Automobiliais iš Nev 
arko—Elizabeth Ave. iki Hil 
side Ave., Hillside.

Visi, kurie dalyvausite šii 
me išvažiavime, įsitėmykit 
kelrodį, kad nereiktų klaidžit 
ti. Rengėjai.

Numirė Edvardas Skarelis
1 Po sunkios operacijos liepos 
30 d. numirė Edvardas Skare
lis. Pašarvotas pas brolį V. 
Skarelį, 120 S. Park St. Lai
dotuvės bus ;2 dz rugpjūčio, 2 
vai. po pietų.' ' ' > • j . .

Draugai, ir pažįstami kvie
čiam! dalyvauti laidotuvėse ir 
atiduoti paskutinę pagarbą 
mūsų buvusiam draugui.

; '■ S« J. Liutkus.
šas Lietuvos darbo žmonių, 
taip buvo didžiausias prįe- 

PHe šas ir monarchas Vytautas. 
...................... , kurie 

prie garbinimo 
Vytauto, jie prisideda prie 
garbinimo dabartinės Lietu
vos fašistinės valdžios. Vy
tauto politika buvo reakci
nė, ir reakcinę politiką da
bar tęsia lietuvos fašistiniai 
valdonai. Vytautas buvo 
darbo žmonių engėjas, iš
naudotojas. Tą patį daro 
dabar Smetonos valdžia.

Kuomet klerikalai, liaudi
ninkai ir socialfašistai pri
sideda prie minėjimo Vy
tauto jubilėjaus, tai ji® tuo

dininkai.
Per Panemunės tiltą paveik- i

šią nešė burm. Vileišis. L_ . . - .
Įgulos paveikslą sutiko kunig. ■ Taigi darbininkai, 
Mironas: kalbėjo kun. Miro- ■ prisideda
nds ir pulk. Braziulevičius. 
Nuo Įgulos paveikslas L. ai. 
Prez, ir Vilniaus' gatv. nuneš
tas prie Vytauto bažnyčios. 
Čia kun. Tumas pasakė kalbą.

—*-Vytauto politiką, — sako 
kurt. Tumas,—tęsia dabartinė 
tautininkų vyriausybė... Vy
tautas ^tovi šalia Platono ir 
4ristotęlio. Gal kas juokias, 
kad mes nešiojame Vytauto 
paveikslą, bet mes atsakome: 
njes esame romantikai!”...

Į ir t*.t. ir 1.1.
Prie Rotušės paveikslą suti- 

kQrKąunQ ^liesto v-ba. Nuo

SAN FRANCISCO, Cal.- 
Buvęs policijos viršininkas 
Duncan Matheson padarė 
pareiškimą, kad jis dabar 
yra persitikrinęs, jog Moo
ney ir Billings yra nekalti.į

_ ••• A x O 1 i Jr 111 vi O 11 kJ Ui » vz JA Cl O A O Jt\ 1

Laike jų bylos betgi, jis ma- bęs pagaminęs gyvų narvelių i§ 
nęs, kad jiedu kalti. Želatinos, peptono, asparagino,

glicerino ir jūrių vandens mi
šinio/ tam tikrų druskų įtakoje.- 
Tuo būdu susidariusios bariaus 
celės su aiškiais gyvybės reiški
niais, pavyzdžiui, dauginimusi, 
augimu, maitinimusi. Tačiau 
daugumas manė, kad tai bus 
netikra gyvybė, tik mechanizuo
ti judesiai.

Ir štai dabar amerikiečiai 
skelbias panašiu būdu pagami
nę tikrai gyvų narvelių.

žinoma, tuoj tuo patikėti ne
galima. Tačiau, jei tas būtų 
teisybė, tai problema, kokiu bū
du žemėje atsirado gyvybė, vie
nu žingsnįu būtų, arčiau iš- 
sprendirpo. (Bus daugiau)

A
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^estad., Rugpjūčio 2, 1930 LAISVE

WILKES-BARRE, PA.GREAT NECK, N. Y. BAYONNE, N. J
■kaip jie remia ir lietuviškus 
parengimus, nuo kurių pelnas 
eina darbininkiškiems reika-

riicija su Gazo Ašarinėmis i šis Tas Apie Bayonnės Gyven- 
Bombomis ir Kiaušiniais 
Šautuvais Neleido Darbinio-, 
kams Turėti Susirinkimą fe

amo-
i ine

ne ren-

un mt

tojus bei Jų Veikimą
Siame miestukyj gyventojų 

lyra turbūt iš kiekvienos tautos,
27 d. liepos T. D. A. rengė kiek tik Jungtinėse Valstijose 

masinį protesto mitingą prieš! jų randasi, kurios sudaro abel-i 
negrų persekiojimą ir lynčia-|ną skaičių apie 95,000. 
vimą, prieš bedarbę ir grę
siantį imperialistini karą.

Kaip “World” I 
dentas paduoda, policijos vir
šininkai Nassau pavieto 
nojo apie skelbiamą masini jos generolų (kunigų) kon-idnlop-ntuc i 
mitingą, atlaikė aitrų ir įsi-;trole. KZ, J ž___Z L_’‘
karščiavusį mitingą, prisirikia- jos> taipgi randasi po svie 
.^-apie šimtą guzikuotos poli- to mulkintojų, kunigų įtekme.: 
cijos ir porą desėtkų slaptųjų Yra nemažai ir laisvai mąstau-j 

čių žmonių, 
žai randasi 
progresyvis 
kas.

Visiems Svarbu
T. D. A. rengia išvažiavimą 

ant Radzvilos ūkės rugpjūčio 
3 d. Į šį išvažiavimą turėti] 

! atsilankyti kiekvienas—darbi- 
i ninkė ir darbininkas, nes 
■Tarptautinis Darbininkų Apsi- 
. gynimas ne tik gelbsti darbi- 
jįlinkus streikuose, bet kiekvie
noj kovoj su išnaudotojais ir 
Į i š n a u d o t o j ų palaikytojais.

. A. 36-tame sei-

na

lysinio

O- 
tu

mu

janeiu 
ii, pa-

daugį

i mes pa- 
>tyme, tai 
plėtojime, 
't tai vra

bą, kurioj , 
laipsnį), t 

11 elektros 
stijos tuo 
1 nuošim- 
talija 222 . 
r kas vir
ines imsi- 

Ise šalyse, 
hme stovi 
i rezulta- 
ežiūrint į ' 
5 pajėgos, 
ų-valandų 
stijos ga-.

GREITAS LAIVU PATARNAVIMAS

rrr

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

DU ONA.

užsiimame 
pardavimu

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal 
Visu ' laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj

. Bell __
Keystone

PHONE 
Stagg 8342

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

Real Estate License 
C-2728.

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTO  J AS

Mūsų reko- 
menduotojai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku* 
riems mes 

a k is egzami* 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentams

Greitai 
me gardžiausius už
kandžius 
Lunch).

881 Massachusetts Ave, 
(arti Central Square) 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter 378t

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

tik 
adatos

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

kreiptis prie manęs.

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

PER HAMBURGĄ MŪSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG
ALBERT BALLIN

Ir atsargus ir skubus kriaučiu darbas 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO

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

ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND
Del informacijų kreipkitės j lokalinius agentus mūsų

Hamburg-American Line
89 Broadway 4* -f* -f* New York

pagamina-

(Quick

228 Second Avenue

EXTRA!

IwramMWHHKliHKlil

$2.00
$3.00

Orderiuojant siųskite money , 
orderius

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

ABERGRIP STROP CO. 
5311 Woodland AVenue, 

Philadelphia, Pa.

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

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

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

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

AMŽIAUS STEBUKLAS
Naujausia Išdirbystė, 

tai mūsų viengenčių 
lietuvių išradimas

PUSTAI
Su kurių pagelba visos senos1 
britvos, kurios, jūsų prasmėj 
jau atslūžinę savo laiką, už
mestos kur nors, grįžta ir 
Jums vėl tarnauja, bet šj kar
tą su stebuklais atlieka savo 
pareigas.

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

' Puslapis Trečias

są pasaulį supurtyti ir išnau- Apskritys. Čia Philadelphijo? vių nei vieno jaunuolio nesi-; 
nukratyti nuo žemės lietuviai turės progą parodyti, matė.

Ekskursantai turėjo gerą I 
programą, buvo keturi kalbė-1 
tojai, buvo nemažai revoliuci-' 
nių dainų ir šiaip visokių žai-| 

idimų . Laivas irgi geras, su vi-; 
įsais parankumais. Kelionė— 
trys ir pusė valandos; vaizdai: 
gražūs. Tik man ta diena j 
buvo prasta, nes dantys taip . 
skaudėjo, kad negalėjau nei! 
programa, nei žaidimais, nei ! 
vaizdais gėrėtis.

Bemokslė.

dotojus 
kamuolio. j- •

Bet kuomet savaite aiiks-b 
čiau, 13 liepos, buvo surengta eįna 
kliubo ekskursija ir dar po va- ]amSt 
d o vyste fašistų, tai lietuvių bu
vo prisigrūdę du traukiniai po 
dvyliką vagonų. Net ir kai 
kurie Komunistų Partijos na
riai važiavo. Vienok, kada 
tarptautiniai darbininkai su
rengia kokią nors pramogą, 
tai lietuvius galima ant pirštų 
suskaityti.

Teisybe, gal kai kuriems 
lietuvių parengimuose sma
giau, nes liuosiau gali susi
kalbėti, todėl į juos ir trau
kia. Bet, iš antros pusės, mes, 
susipratę darbininkai ’ ir dar-

Dr. Jonas Repšys

Nekuriu tautų gyventojai 
sudaro gana dideles kolonijas, 

korespon-! kaip tai: airiai, lenkai, italai 
ir slavai. Bet iš jų didžiuma! Į<uomet g L 

tebėra po juodosios armi-;me Gegužis su policija puolė 
: generolų (kunigų) ^orj“ j delegatus ir areštavo, tai T. 

lsl-itrole. Kitos mažesnės koloni- ą greitai pribuvo į pagel- 
ibą su advokatais. Taip pat 
i Tarptautinis Darbininkų Apsi- 
igynimas ’gelbsti ir atskirose 

bet kadangi nia-j^dlonijose vesti kova su f ašis-!----- 1...................... ......... " —
organizuotų, tai §juo mdmenti/reikia la-1bininkės, turėtume apsižiūrėti, 
veikimas silpno-j^aj tvirtai vesti kova lietu-! nes kai kurios lietuviškos drau-i 

i-viams darbininkams su fašis-!^J"0^’ burių mes pramogas re-1 
+ • fnia cj t a rtnem-zie ir in miatne, vija virvę ir taiko'yra suorganizuoti;tais b. a. įieguzis n jo > j

■ • „ !n<i«okMni innnlo i (Abitinh mums ant kaklo užnerti. O , ____ ____  organizacijas, ap-1 pasėkėjai įpuoie į gaiuimą. . ,
‘ .. .v. , • ■ i . ' • dpįisnrnrUn Mpa q t a nn mes, remdami jas, prisideda-rtverti religiška tvora ir labai luespeiaciją. incs b. e., a. na- > .

akyvai saugojami nuo susiprą- j Uiai 'pasipiktino jo purvinais me l)lie 0 
tusių žmonių. Mat, bijo, kad darbais. Kad nors nuo dalies 
neužsikrėstų komunistine d va-! narių paslėpus savo purvinus 

■šia. Kapitalistinės įstaigos ir'tLarbus ir ant toliaus dar na- 
ijų piemenys kunigai, su sker-jrius apibudinėjus, tai puola, 
'džium (popiežium) priešakyj, su policijos pagelba, narių su- 
i labai daug domės kreipia Į sirinkimus, areštuoja. Prieš 

jj_.I tuos visus puolimus mums rei
kia vesti griežtą kovą su lietu-.v* .............——
višku fašizmu/ Ir T. D. A. Į Rugpjūčio 4 7 d. įvyks pik- 

|mi, pumpuoti vaikams' religiš- pagelbsti vesti kovą visur, tad Įnikas Laurel Springs, N. J., 
iv jo parengimus reikia pa-Į kurį rengia A. L. D. L. D. VI 

į tėvai irgi turi kreipti domę į r 
'savo vaikus. Turi iš pat ma- - 
žens auklėti ir mokinti komu
nistinėj dvasioj, kad užaugę! 

i neliktų streiklaužiais, o būtų ■ 
'tikri kovotojai už darbininkui 
klasės pasiliuosavimą.

Taipgi noriu tarti keletą žo-į 
Idžių apie ispanus, gyvenan-1 
čius Bayonnėj. Man teko kal
bėti su keliais ispanais darbi- dirba taip 
ninkais ir jie beveik vienodai darbą, nepaisant kokioj šakoj

jų, iki dantų ap
siginklavę laukė ištaškyti ir 
daužyti komunistus.

Prie svetainės detektyvai ir 
kapitalistų laikraščių reporte
riai susirinko apie trečią va
landą po pietų, nors mitingas 
buvo skelbiamas nuo septynių. 
Kuomet publika ėmė rinktis į 
mitingą, tai pamatė keistų! 
svečių, su fotografijų apara
tais ir šiukštinėtojais, kurie, 
trynėsi apie duris. Darbinin
kai besirenkanti į prakalbas 
piktais žvilgsniais sekiojo, 
tuos kapitalistų agentus, ku-i 
rių čia buvo prisigrūdę tiek j 
daug. Į detektyvų statomus į 
klausimus publika ir prakalbu , , rp 7, ... L . . _ , \ , ,‘ikus nuodus. Tad progresyviaikomitetas atsisakė bent ką at-j ...........................  ■ -
sakyt, pareikšdami, jog neturi 
ilieko bendro su tais ponais.

I Kuomet detektyvai trynėsi 
apie duris, tai apie 50 polici
jos, su gazinėmis ašarų bom-i 
bomis, riaušių kanuolėmis, pa-' 
trolvežiais laikė apgulę svetai-j 
nę kaimyninėse gatvėse.

Svetainės savininką detekty-' 
vas prispyręs klausinėjo, kur 
tie penki tūkstančiai komunis-1 
tų, ką laikys čia protesto mi-1Išsireiškė, 

detektyvams, (.v 
tauškia ir kad įtikinti, parodė ,vo įautos monelninko (kuni- dienos rugpjūčio, 10 vai. ryte,

Tikintieji
i bažnytines

Fašistuojanti 
darbininku reikalais 
na, atbulai, visur 
d a r b i n i n k ų j u d ė j i m u i 
ti. Tik komunistai 
darbininkų reikalus
visų darbininkų pareiga rem
ti komunistus.vaikus. Nes, apart parapiji

nių mulkinyčių, ir viešose mo
kyklose stengiasi, kiek galėda-

remti, visiems jame dalyvau-I 
j an t. Report.

BALTIMORE, MD
Adatos Darbininkų

Visų darbininkų, kurie 
vadinamą

. ........... . kad jų Bayonnėj |—vyriškų drabužių siuvimo,
Savininkas paaiškino . yra prjska.itoma. apie 2,500 ir moteriškų, marškinių ir kitų, 

i. kad jie niekus Ųevejj< vjsi laisvų pažiūrų. Sa- šaukiama konferencija ant 24

svetainę, kur gali sutilpti tik,g0) neturi ir jo visai nereika- svetainėj

Kai kurie lietuviai daro už
metimus, kad visur vadovauja 
žydai darbininkai. Bet kas 
čia kaltas, kad draugai žydai 
darbininkai visur smarkiau 
veikia, visur tarptautiniai dau
giau pasirodo? Mes patys. 
Jeigu ir mes taip veiktume, tai 
ir atsakom ingesnes vietas už

imtume. Nejaugi mes norime 
nedirbdami atsakomingas vie
tas užimti ? Juk to niekad ne
buvo ir nebus.

Štai ir “Daily Workerio” iš
važiavime žydų jaunimo buvo 
apie 300, rusų apie 60, lietu- 
---------------- . Į—— ;-----------

virvės vijimo.
tautininkai 

nesirūpi- 
stengiasi 
užkenk- 

stoja už 
ir todėl

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos,' Apdraudos ir 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

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

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

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

DEUTSCHLAND 
NEW YORK

jos 
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

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

A. LUTVINAS
UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

A. LU IVINAS

Tel.: Trinity 1045

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

1206 E. Baltimore 
Darbininkiškos organi- St. Delegatus turi išrinkti 

kiekvienos dirbtuvės darbinin- 
bet iš jų dar- kai.

Todėl visi kriaučiai darbi- 
Mano nuomone, į ispa-; nininkai, kurie tik dirbate bile 

nūs reiktų kreipti daugiau aty-; kokioj , dirbtuvėj, jau dabąr 
dos ir jeigu tinkančiai pąsidar- apsvarstykite šį klausimą ir 

: išrinkti delega- 
galima rinkti 
iš kiekvienos

100 žmonių. Tuomet detektyvaiį jauja 
padaužė delnais į tuščias, bet ,zacjjos jrgi neturi. Tiesa, turi 
kojas varginančias galvas, nu-pora kliubu, 1 
.subeldė jieškoti tuščio 1 ‘ 
kur, sulig jų apskaitliavimo, ! nėra 

^•tie 5,000 “raudonųjų” turės 
susirinkti.

Pagalinus, policijos : 
džiamas, Svetainės savininkas: ganizuoti. 
užrakino svetainės duris ir 
publika ėmė skirstytis.

Kaip teko nugirsti per tele
foną bekalbantį detektyvą, 
kad jiems baimę ir priepuolį 
komunistai įvarė dar ir del 
tos priežasties, jog čia, Great 
Necke. yra kapitalistų reziden
cijos. O čia komunistai plečia 
savo veikimo ribas ir darbi
ninkų masės stoja po jų va
dovybe. Bet tie doleriais še
riami kapitalistų agentai lai 
nemano, jog jie suturės dar
bininkų

< protestų
m Mes laikysim mitingus, mes at- 

kariausim ne tik gatves nuo 
kapitalistų, bet fabrikus, ka
syklas ir žemę farmeriams.

Balanda.

loto, bininkų klasei jokios naudos

spau-1 Davus, būtų galima juos subr-! pasistengkite 
tus. Delegatus 

Į viena ar kelius *■
| dirbtuvės.
i Konferenciją

Iš pažangiųjų žmonių čia 
geriausiai organizuoti ir dau
giausiai veikia lietuviai, ukrai-imorgs 
nai ir rusai. O kas svarbiau- 1 p]anI1 kaip

y

šaukia Balti- 
giausiai veiKia lietuviai, UKrai-> mOrės pild. Taryba sudarymui 
nai ir rusai. O kas svarbiau-j pjailll> kaip pasekmingiau bū- 
sia ir pagirtina, tai kad svar- jįp galima suorganizuoti visus 
besniuose dalykuose veikiama; darbininkus, dirbančius prie 
tarptautiškai- .bendrai lietu-| drabužių siuvimo.

jviai, Ukrainai ir rusai. O tas, Gali įOje konferencijoje da-
■ visiems žinoma, kad kur vie-1 ]yVauti ir pašalinė publika, ku-
'nybė, ten galybė. | ri pritaria N.T.W.I.U. Ypatin-

Ant pabaigos reikia pakai- gai lietuviai darbininkai turė-
■ boti kiek plačiau apie lietu-;tų ateiti pasiklausyti, ką kon- 
jvius. Lietuvių čia randasi ne-! ferencija tąria ir kokius klau- 
, daug ir tie pasidalinę į dvi, simus svarsto.
■ griežtai priešingas srioves—į | 
klerofašistų ir į progresyvių. i

Klerofašistinė sriovė, suside-! 
danti iš davatkų, buvusių tau-j 

Itininkų ir iš nekuriu laisvama- 
nių, bandė pulti pažangiuosius. 
Bet, pažangiųjų subarti, sulin
do po kunigo Vaičekausko šu
tomi. O kad pasirodyt, jog 

(jie pažangiųjų nebijo, tai ret
karčiais, pasidrąsinę, per plet- 
kininkų organą “Vienybę” iš- 
kolioja. Tame fašistiniame liz
de yra pora pusėtinai rimtų 
žmonių, bet aš nesuprantu, ko
kiu išrokavimu ten jie būna?

>nu, Itali-

iečia esa-

PHILADELPHIA, PA.

NEWARK, N. J

I Ml

EXTRA!

ir

py-

Bturi but
Iš Newarko, 

Hudson Tubes, 
48, su užrašu 
Morris Avė., ir

Kas Bus 3 d. Rugpjūčio?
Jeigu dar . kurie nežinote, 

kas bus 3 d. rugpjūčio, tai da
bar įsitėmykite. A. L. D. L.

N.T.W.I.U. Sekret.
F. S. Klishis*

organizavimąsi ir 
mitingų laikymą.

dgu 1926- 
lionai to- 
t per tris 
) iki 190

i mes pa- 
pyžio ga
nė su jo 
•ezultatas 
‘kiame ir 
yžio iki 
. mus pa
nų nepa- 
ęsia visai 
o pramo- 
amos yra

miiionai; 
nai tonų; 
iso tiktai

rtinių ša- 
jmalą.

bes pasi- 
s/techni-

daryt le- 
jcializmo 
nais plo-

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES I8MOKINAM, kaip apsieiti su pasiniu automobiliu; dalinas j tris dalis t

1 Mechartizmas. Kaip sustatyti sulig plaiuj; 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius su*' 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvienu stu
dentą nraktiškai. po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalingiau
sia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu šofe
riu.
Pabaigę musų mokyklos kursą, turite pilną 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų-— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojame lala- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuvji- 
kai ir angliškai. Kaina prieinama vista 

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

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

J. KAVALIAUSKAS

D. 5 kuopa bendrai su II Ap-| pažangiųjų pozicija' didelė 
sknčio valdyba, rengia puikų |ir gerai organizuota. Ir nors 

nelabai smarkiai, bet visada 
veikia. Kiekvienas darbinin
kų atsišaukimas pagelbos, sun
kioje jų kovoje su išnaudoto
jais, nebūna praleistas pro au
sis. žodžiu sakant, lietuviai 
pažangieji savo organizuotu
mu pralenkė kitas tautas, gy
venančias Bayonnėj.

Iš lietuviškų laikraščių dau
giausiai turi skaitytojų “Lais
vė,” “Darbininkių Balsas”; 
“Vilnį’’ irgi nemažai skaito.

Fašistų ir socialfašistų laik
raščius mažai kas skaito. 
Kiek teko man patirti, tai “Ke
leivis” turi apie porą skaity
tojų. “Naujienas” mačiau tik 

Vienybę” skaito

išvažiavimą, kuris įvyks ant 
Pocahontas Ave., Hillside, N.

I J. Pradžia 11 vai. ryte.
Nuo šio išvažiavimo visas 

pelnas bus skiriamas “Lais
vės” vajininkams, kurie užsi- 

A pelnys dovanas. Todėl visi 
vietos ir apielinkių lietuviai 
privalo dalyvauti šiame išva
žiavime. Mūsų visų pareiga 
paremti šį išvažiavimą.

KELRODIS: 
nuo Park PI., 
paimkite busą 
Union Avė., ar 
išlipkite ant Liberty Ave., Hill
side; paeikite du blokus po de
šinei ir tenai bus Pocahontas'pas vieną. “Vienybę” skaito 
Avė. Automobiliais iš New-|kiek daugiau, bet jų didžiu- 
arko—Elizabeth Ave. iki Hill- ma bjaurisi 
side Ave., Hillside.

Visi, kurie dalyvausite šia
me išvažiavime, įsitėmykite 
kelrodį, kad nereiktų klaidžio
ti. Rengėjai.

Vienybės” raš
tais. Tik tokie naivūs sutvė
rimai, kaip J. Kavolis, J. Vait
kus ir kiti, jiems panašūs, pil
nai patenkinti “Vienybės” raš
tais. Proletaras.

Sėkminga “Daily Workerio 
Naudai Ekskursija

čia buvo surengta sėkmin
ga “Daily .Workerio” naudai 
ekskursija, kurioje dalyvavo 
virš 700 žmonių. Labai gai
la, kad lietuvių mažai daly
vavo. Matomai, lietuviai ma
žai kreipia domės į tarptauti
nius parengimus, jie, veikiau
siai, mano, kad galės vieni vi

Įsigykit
Rašomąją Mašinėlę

Jau laikas kiekvienam čėdyt svei
katą ir laiką—mest plunksną ir Įsi
gyt RAŠOMĄJĄ MAŠINĖLĘ. Aš 
parduodu Remington Portable—ma
žesnio formato mašinėles su visais 
lietuviškais akcentais. Platesnių in
formacijų klauskit laišku:

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

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

: K; y

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, 

i • ''
TELEFONAI:
__________ Oregon 8186
____________ Main 1417

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 
lulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 
gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir GerklSs 
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, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. AM 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI1 
X-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai 

DR. ZI NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Aye. ir Irving PI.) 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. NedllioJ I A M. Ud 4 P. M.



. Puslapis Ketvirtas ?

CARNEGIE, FA.

Klasių Kova 
6 

KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pa ve! Dorochov Vertė D. M. šolomskas

drg. Prūseikos prakalbos labai 
gerai pavyko? , ; ■

J. Gataveckas«

(Tąsa) | marškinius. Tavo, kaip matyti, tinka tik 
moterims del skarmalų.

Ateivis nusipurtė nuo savęs vandenį, pa
siėmė nuo Černoro marškinius ir pradėjo 
jais apsirengdinėti. Marškiniai subraškėjo.

—Vaikine, braška marškiniai,—nusijuo
kęs tarė senis.

—Braška, seneli,— juokdamasis ir bal
tus dantis rodydamas kalbėjo ir svetys.

Senelė rūpestingai kalbėjo,—pavėlinkite 
j jau, aš jums pagelbėsiu,—rūpestingai su- 
1 raukus kaktą, pagelbėjo ateiviui apsireng
ei jos vyro marškiniais.

—Tai matai, kokį tave dievas išaugino, 
i senio marškiniai permaži. Guzikus nie- 
I kaip jaiu neužsegsi; na, vėliau lai persiūs 

' Tiesiai prieš langą, kaip jūra, banguoja^110;8 Nastazija.^ 
gražūs kviečiai, 
jais užsėjo černoras. ’ v . v _
norėjo, bet sūnus Mykolas rašė iš karo-peties žaizdelę, krauju užkrekėjusią, kul- 
fronto laiške: ikos—kada jį kareiviai vijosi—pramuštą.

Tvirtas senis Černoras. Jau baigia šeš
tą dešimtį metų, bet pakelt grūdų maišą ir 
išpilti jį klėtyj į aruodą, jam tik juokas. 
Jauną vyrą senis černoras lengvai patie
sia. Tvirtas senis, daug darbo ir kartais 
skauda sąnarius nuo jo.. .Pagalios jau ken
čia nuo įvairių oro atmainų, skauda, gelia 
sąnarius, rankas, kojas, nugarą ir visą 
kūną.

Toli Černoro namai nuo miestelio, retai 
jis ten būna, o dar rečiau valdininkai pas jį. 
Žiūri senis per langą ir galvoja: reikėtų ' 
valsčiun važiuoti, gal ten yra laiškas nuo 
Mykolo, senai jau buvau.

Dvidešimts dešimtinių' Černorajus užsimąstęs kasė barzda; be-
Tą būtų nedaręs, ne- sivelkant jam jis pastebėjo pas ateivį ant

—Užsek, tėve, lauko daugiau, pas muši Papurtė galvą ir pusbalsiai prakalbėjo: 
karo fronte revoliucija ir bus greitai galas —Gerai, paskiau sužinosiu,—į Aleksejų 
karui. Be abejo, iki rugiapjūtės sugrįšiu’garsiai:—Nu einame, vaikine, valgyti, pa- 
namo. Su vokiečiais mes jau susitaikėme;.maįtinsiu tuom, ką dievas suteikė.
vokiečiams šis karas taip pat įkyrėjo. Tik- 
rai iki suėmimo javų parvažiuosiu, o kai ir 
šieną pjauti. ..

Paklausė senis sūnaus,, dirbo ir net 20 
;• dešimtinių kviečiais užsėjo, bet kaip juos 

suimti—nežinia. Žadėjo Mikas parvažiuot 
šieną pjauti, tas jau perėjo, reikia kviečiai 
pjauti ir vėl nėra. Ir ar parvažiuos dar Mi-

- kas, kas gi tai jau senai jis laišką rašė. O 
dabar kokis tai sumišimas yra,—tai vieno- 
kia, tai kitokia valdžia.

Černoras užsimąstęs žiūrėjo per langą 
ir kietais pirštais kasė barzdą. Kieme pra- 

; dėjo piktai loti šuo—Volčok,—ir puolė į 
dykumą.

—Kas nors svetinio,—suniurnėjo senis.
Prie namų artinosi augštas vyras, su 

ilga beržine lazda. Šuo piktai lojo ir pul
dinėjo ant žmogaus tai iš vienos, tai kitos 
pusės. Senis Černoras išėjo iš namo su-

- drausti šunį. •
—Atgal, Volčok, atgal! 1
Šuo piktai burgzdamas pasislėpė už šei

mininko. Žmogus priėjo arčiau. Jis buvo 
vienplaukis, be švarko, apsiavęs sunkiais 
kareiviškais batais.

—Sveikas, seni!
—Sveikas, geras žmogau!
Senis apžiūrėjo nepažįstamąjį nuo gal

vos iki kojų ir maste:—“Bus dezertyras” 
(kareivis pabėgėlis),—o paklausė:

—Iš kur eini?
—Iš miesto, seni, einu darbo jieškoti.
—E, darbo?,—kalbėjo nusijuokęs senis, 

—o kokio darbo j ieškai ?
—Bile kokio. Pabėgėlis aš esu.
—Aha, pabėgėlis,—vėl juokais tarė senis. 

Ir taip stovėjo vienas prieš <kitą, atsargiai 
akimis čiupinėdami ir abu galvodami sau:

—Nu, ištiesų, kasgi tu per “pabėgėlis” iš- 
tikro esi?

—Nu kas gi tu per sutvėrimas esi, tavo 
pilvas tikrai buožinis?

—Duotum, seni, vandens atsigerti,—pa
sakė ateivis*—o gal ir duonos šmotelį su
rastum ? %

Černoras nusivedė ateivi prie šulinio. At
eivis ištroškusiai gėrė ir ilgai buvo girdė
tis, kaip vanduo jo pilvan liejosi. Senis ty
lomis laukė. Aleksiejus atsigėrė, atsiduso 

7 ir pažiūrėjo į černorą.
—Seni, gerai būtų ir nusiprausti, gali- 

| ma?
—Prauskis,—tarė galvą dinktėlėjęs senis.
Ateivis nusimetė marškinius, ištraukė 

.<• yiedrą šviežio vandens, išpylė į stovintį prie 
šulinio lovį ir pradėjo praustis. Senis žiū- 

I. Tėjo į jį ir mąstė:
—Nu, būk tu ir dezertyras, bet darbinin

kas iš tavęs gali būti geras.
Prieš Černorą prausėsi diktais kaulais, 

plačiais pečiais vyras, tvirtomis, muskuluo- 
tomis rankomis, sveiktai suaugęs.

—Nu, sene, duok ateiviui marškinius,— 
tarė savo žmonai jis, atėjęs į grįčią.

—Kokios dar ten jam ligos, marškinių, 
. kur gi dabar gausi marškinius?

—Duok, duok, sene,—linksmai nusijuo
kęs tęsė reikalavimą senis.

Išėjo senis su marškiniais iš grįčios, pas
kui jį ir senė, jai žingeidu: kokis ten tas 
ateivis, kodėl jau senis net marškinius pa
dovanoti užsigeidė. Prie lovio prausėsi ne
pažįstamas vyras. Į visas puses taškėsi 
nuo jo vanduo. Senis prisiartinęs prie jo 
maloniai tarė:—Na, te, vaikine, švarius

Nastazija dar buvo nenuėmus nuo sta- 
i lo gerus ir skanius nedėldienio valgius. Sve- 
Itys su geru apetitu valgė blynus ir kitką.

—Aha,—galvojo senis,—net nepersižeg
nojo, ne kitkas,—dezertyras jis.

Senis tylomis sėdėjo, kada valgė svetys 
ir galvojo apie sūnų Miką. Trys metai 

i kaip sūnus kare, jis gi buvo kaip tik tokis, 
gal kiek žemesnis. Na, gal jo marškiniai 
tiktu ateiviui?

—Taip, tai tau, vaikine, darbo reikia? 
i Kokio gi darbo?—kalbėjo senis išlėto ir ap- 
Į galvotai.

—Ačiū seni,—stumdamas nuo savęs bliū- 
; dą su blynais tarė ateivis,— ačiū' senele, 
ačiū ir tau, jaunoji moteris.

—Ant sveikatos,—atsakė Černorajus,—r 
na ir kaip gi tave vadina?

—Aleksejus.
—O mano vaikinas buvo Mikas.
Senis tylomis žiūrėjo per langą.Senelė 

i susilenkė ir jos akys paplūdo ašaromis, pri
siminus apie sūnų Miką. Toli jis,—galvo
jo jt— gal būti ir Mikas kur nors taip gy
vena ir aplanko svetimus žmones. Nasta
zija trumpai, bet giliai atsiduso.

—Darbininkas man reikalingas,—tarė 
'Černorajus,—Mikas rengėsi parvažiuoti ikį 
j rugiapjūtei; tas darbas jau prieš akis, o jo 
i nėra. . Nu, pasilik pas mane, bet tik žiū- 
irėk,—ir senis atydžiai pažiūrėjo į svetį, 
•—patsai už save ir atsakai. O gal esi de- 
jzertyras?

I —Ne, senoli,—tvirtai pareiškė Aleksejus, 
j —aš esu nuo karo pabėgėlis, tiktai doku- 
; montų jokių neturiu, visą savo turtą nete- 
' kau laike šio gyvenimo.

—Nu pabėgėlis, tai pabėgėlis, žinokis 
i patsai, man kas,—sutiko jis.

Po vakarienės senis nuėjo į klėtį pasii
lsėti. Pasišaukė ir Aleksejų.

—Vaikine, pasilsėtum kiek, tu juk daug 
'kelio turėjai.

—Aš nenoriu,—asakė Aleksejus,—aš čia 
j pasėdėsiu prienamyj.

—Pavelyk,—tarė iš gryčios išėjus Nasta
zija (Nastė),—aš jums pabandysiu • Miko 

i marškinius.—Nastazija jauna, graži mote- 
'rir, pilna moterystės, taip, kaip pribrendusi 
| slyva, tik štai paliesk ja ir tas apsireikš 
i pilnai. Ji pamieravo Miko marškinius.

—Kaip sykis,, kaip tik del jūs ir pasiūti, 
tik guzikai reikia persiūti ir bus geri.... t

Aleksejaus ant plačios krūtines garbi
niuoti plaukai, kaip nedidelis krūmelis., Ji 
į paliete pirštais nuogą vyro kūną, per juos, 
i kaip elektros sriovč, jausmas nubėgo iki 
i širdies, krūtinės; širdis saldžiau veikia,■ pa- 
i raudo veidai, sužėravo akys. Jau trys me- 
, tai kaip nėra vyro Miko; trys metai šalta 
lova, tartum merginos, nesuvelta karštų 
kūnų laike tamsių naktų, trys metai jauna 

1 moteris be vyro pačiame jos gyvenime. O 
jau ir veidas Miko prisimenamas tik kaip 
per dūmus...

—Oh, kokis vy^ras,—tarė ji, sudavus jam 
j per petį,—Miko marškiniai biskį permaži.

4.
Patinka Černorajui Aleksejus Pėtruchi- 

nas» Nors nežinia kas per žmogus ir iš 
kur atsirado, bet kas gi Černorajui link lo, 
kuomet Aleksejus vertas trijų darbininkų 

i darbe. Geri arkliai šeimininko gali gerai 
dirbti, vežimą su šienu naujas darbininkas 
kluone apverčia, dirba tylomis, mažai kal
ba, žodžių veltui neeikvoja.

(Tąsa bu^,

Drg. L. Prūseikos Prakalbos 
Gerai Pavyko

25 d. liepos atsibuvo prakal
bos, kurias surengė A. L. D. L. 
D. ir Susiv. Liet. A. progresy
vių narių komitetas. Kalbėjo 
“Vilnies” redaktorius drg. L. 
Prūseika iš Chicago, Ill. Jis 
savo kalboje palietė dabartinę 
bedarbę, kvietė darbininkus 
dėtis prie A. L. D. L. D. vieti
nės kuopos, ū Bet daugiausia 
kalbėjo apie S. L. A., nupiep
damas, kaip fašistai, su Gegu
žiu, Vitaičiu ir Jurgeliūte prie
šakyje, rengėsi prie Susivieni
jimo skaldymo per pastaruo
sius šešis metus ir 'progresy- 
viams stengėsi primesti Visokių 
nebūtų daiktų, kaip tai: įvai
rių laiškų' rašymą apie Vitaitj 
ir Vitaičio nužudymą ir dau
giau pi'itauškę visokių kvailys
čių. Taipgi per paskutinius du 
metus siuntinėjo tūlą Žuką, 
kuris, važinėdamas po visas 
kuopas, rengė dirvą S. L. A. 
skaldymui ir kur jam pavyko, 
tai ten jis kuopas skaldė, reiš-l 
kia, pildė viršuj suminėtų po
nų prisakymą ir kiršino vienus) 
S. L. A. narius prieš kitus.

Bet Chicagos seime Gegužis) 
sua policija galutinai S. L. A. 
suskaldė ir dabar tą savo pur
viną ir šlykštų darbą mėgina 
primesti komunistams ir vi-' 
siems progresyviams darbinin
kams. Nurodė, kad S. L. A.

BOSTONAS IR APIELINKE
MONTELLO, MASS.

Dauguma A. L. D. L. .D. 6 
kuopos narių dar iki šiol neuž
simokėjo' metinę mokestį už 
1930 metus. Yra paskirta spe- 
cialė komisija, kuri stengiasi 
pasimatyti su tais žmonėmis. 
Tačiaus yra labai verta visiems 
atsilankyti į sekantį kuopos su
sirinkimą ir atsiimti knygas; 
knygų ja'u yra atėjusių, ir už 
šiuos metus. O kuopos susi
rinkimas turi įvykti rugpjūčio 
4, d. : , , . ,

Vasaros metu pas. mus jo
kio veikimo nesimato. Drau
gijos bei kuopos surengia šo
kius L. T.. Naipo Parke, i Su
prantama,. dažnai šokikų su
sirenka pusėtinai. < Tai ir vis
kas. O nedėldieniais negali
ma turėti nei jokių piknikų, 
nes dažnai žmonės išvažinėja 
prie pamarių bei ežerų pra
leisti laiką.

Draugijų susirinkimai daž
nai atsibūna labai neskaitlin-į 
gi. Mat, nebėra tokių užsiva-Į 
rinejimų, kaip pereitais lai-' 
kais būdavo. . . A. P.

sais galimais būdais jį parem
ti, nes visas pelnas skiriamas 
“Daily Workerio” ir “Frei
heit” parėmimui.

Jack StacheI, Dist. Org.
....... —■■■!! I. .1. — i I

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

sus . atsilankyti ir 
Kviečia Lyros Choras.

DETRO1T, M1CH.
L. D. S. A. 17 kuopos susirinkimas 

bus seredoj, 6 rugpjūčio, Draugijų 
Svetainėj, 4637 W. Vemor Highway, 
7:30 vai. vakare. Visos narės atei
kite, nes turime nominacijų blankas, 
kurias turime išpildyti. Yra ir ki
tokių svarbių reikalų. Sekr. N. As
trauskienė. 182-3

IJETUVOS PKEKIŲ
galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė
je. “Birutės” saldainių, deš
rų, lašinių, palengvicų, kum- 
pių, baravykų, trejank'ų ir 
tt.

Remkime Lietuvius

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 80 kuopos susirinkimas 

bus seredoj, 6 rugpjūčio, po num. 
928 E. Moyamensing Avė., 8 vai. 
vakare. Visos nares ateikit, yra 
svarbių reikalų apkalbėti. Taipgi yra 
nominacijos blankos pild. komiteto. 
Tat pasistengkit visos dalyvauti šia
me susirinkime. Sekr. M. Kutrienė. I 

182-3|
CLEVELAND, OHIO J 

Lyros Choras rengia naktini pik
niką subatoj, 9 rugpjūčio, By-Heck 
darže. Prasidės 6 vai. vakare ir 
tęsis iki nedėlios rytmečiui, šokiams 
grieš 'gera orkestrą. Kviečiame vi-

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY

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

DETROIT, MICH.
Svarbus Pranešimas

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAĘER

(ftb»lxąmuujn ir laidoja numiruila* *nt 
▼iaokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūoivac 
valandoje šaukitėe pas mane. Pai mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

LIETUVIS GRABORIUS

NORINTIEJI ge
ri a ė si o PA
TARNAVIMO IR 
Už ŽEMĄ KAI
NA, N U L IODI- 
MO VALANDOJ 
6AUKITCS PAS:

t įeštad., Rugpj

f Kun. Vytau
šiemet sukanl 

nuo mirties bu v 
Lietuvos kunigail 
Rodos, kas čia ypi 
žai kunigaikščių 
kitados buvo; jvisi 
bo žmonių engėja 
gale mirė, žinon 
Vytauto mirtį nei 
mes, nepavestume 
nos eilutės mūsit 
bet to Vytauto m 
išpūsti dabartinė 

O, tuviškoji buržuazi, 
pernai Kaune bt 
“vyriausias Vyta 

/A mirties paminėjimi 
Į Jau vienas to ko 

sąstatas parodo, k 
lyvauja visos burži 
jos. Yra ten ii 

. liaudininkai (žyge 
(M. Biržiška), i 
(Starkus), ir kiti, 
blogą kvapsnį tu 
Kilo visa eilė sum 
geriau pažymėti si 
tam Vytautui. V 
pastatyti paminklą, 
Čią, treti dar ką kii 
lui statyti įsikūrė 1 
ras komitetas, ku
“teikiasi būti net i
dentas Smetona", o 
tonienė “teikiasi” 
“maloniai” lankyt 
fondo komiteto pos

i-
organas “Tėvynė” paversta į) Jungtinių Valstijų Komu-, 
fašistinį šlamštą, kurios kiek- nistų Partijos Septintas Dis- 
vienas numeris pripildytas jtriktas rengia didelį pikniką, 
šlykščiausiomis ir bjauriausio-' ir karnivalą, kuris prasidės 9. 
mis pliovonėmis prieš komu-|d. rugp. ryte ir tęsis dvi die-!
nistus ir visus 
darbininkus. Taip 
tie fašistai mano, kad progre-. 
šyviai S. L. A. nariai, hepa-Į 
kęsdami tos purvinos agitaci-j 
jos prieš darbininkus, patys 
parneš Susivienijimą, arbh ne- 
iškentę ką pasakys prieš fa
šistinius bosus, tuomet tie bo
sai galės’ j Uos išmesti iš Susi
vienijimo, ir . išmetę komunis
tus ii! visus progresyvius na
rius, jie galės, amžinai būti bo
sais Susivienijime} Rietuvių Ą- 
merikoj. i. 'u ‘ D i !! ! .

‘i t . f * •• -t

Šiose \ prakalbose I publikos 
buvo daug,. ; Prakalbos, maty-, 
ti, didelei .didžiumai patiko, 
nes kiaušinių niekas nedavė, 
nors buvd*publikos klausta po 
kelis sykius,'gal kas..turi klau
simų. Reikia sakyti, kad šios

progresyvius inas» b y., 9 ir 10 d. rugpjū- 
darydami ;čio. Abidvi dienas programa

bus puiki ir įvairi.
Visų darbininkiškų j organi

zacijų darbininkų pareiga pri
sidėti prie šio parengimo ir vi-

i Prastas miegas ir
nusilpę nervai

Žmenėins, kurie turi silpnus, pakrikusius 
nervus, negali rasti gero nakties poilsio ir 
atsikelia rytais pavargę ir nusikamavę, pas- 

I ^cbėtiiui pagclbjį suteiks Nuga-Tone. ši pui
ki , gyduolč' suramina ir sustiprina nervus, 
stimuliuoja organus ir funkcijas ir suteikia 
poilsingt), atgaivinantį miegą.

Niekas į pogali prilygti Nuga-Tone išva
lymui kuiio nuo ligas gimdančių nešvarumų, 
ar nugal6jim.Ui. konstipacijos. Jis pagamina 
užtektinai riebaus, sveiko kraujo, suteikia 
jums gcreąnj apetitą, pageriną virškinimą, 
nugali gasus ar išpūtima pilve ar viduriuose 
ir prideda sveikų raumenų suliesusiems kū
nams.
' Senyvi žmonea. ar tie, kurie jaučiasi seni 
ir nusilpnėję, bus maloniai nustebinti, kaip 
daug jaunesni ir energiškesni jie pasijaus 
paėmę Nuga-Tone nors tik keliąs dienas. 
Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi .m 
stake, •panrašykit jį užsakyti jų del jūs iš 
savo dž.iabOrio.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ f
162 Broadway

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Rezidencija: 13 W. 3rd Street 
SO. BOSTON, MASS.

, Tel.: So. Boston 0304-W

MALONUS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulrningas Kliubas, 

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

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

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

DETROIT, MICH. DETROIT, MICH.

NAUDAI “VILNIES,” “LAISVES” IR 
“DARBININKIŲ BALSO”

Šį Pikniką Rengia Didžiulis Aido Choras

Nedelioje, 10 diena Rugpjūčio-August, 1930

1 nas iškėlė sumanyi 
sidarbinj karstą Vy 

w rašo, kad ^‘geriaus 
las Vytautui tai vyi 
alą”, bet koki ideal 
Įima vykint, vargšai 
patsai nesupranta, 
kažin kokia “Vytai 
kų kongregacija”.

g vienbalsiai nutarė ’ 
tautą didžiuoju.

Bet gudriausiai p 
liniukas Rimša. Ko' 
Rimša daro gerą “b 
dodamas buržuazijoj 
ša padirbino keturių 
tauto medalius, įva 
mo, viso apie 18 tū 
už didesnius jų pt 

k S^kainą—apie 10<» i 
IHk, bent sugebės iš Vyi 

naudą turėt—pasipil 
Bet gi galų gale 1 

mas, kas pasidarė 1 
visokio plauko buržu 
del ji taip pamėgo t 
Kodėl nešiojasi su j 
katė su pūsle? Mes 
me, kad tas Vytautai 
siskyrė nuo kitų vai 
sigailėjo jisai žmoni, 
vargo. Kad palikti 
Lietuvos kunigaikši 
kartu kvietė kryžine 
skaudžiai nuplėšė L 
mę; už pagelbą ki 
jis be jokios širdgėl 
nojo žemaičius tier 
kryžiuočiams, žinon 
kaip kiikštijo jis

W kuomet anie vėl jo v
teko. Pirmą kartą :

Į
 atsižadėjus varu

krikšČiorybes, jis išŽ 
imtųjų žemaičių, a 
katalikybes priešinu 
met keliems metanu 
žemaičiai vėl sukilo, I 
išvaikė Vytauto palil 
ninkus ir katalikų kui 
tyt, gerai plėšė jie 
kad privertė net suki 
gino bažnyčias ir vėl 
senosios tikybos, tuorį 
tas patsai atvyko su 
ne ir padarė didelę j 
skerdynę, tokią, kai 
jie jau neišdrįso suki 

' niui -ir katalikų kun 
kunigaikščio pagelb; 
taip suniulkinti žema 

• paliko jie taip uolūs 
kaip jų bočiai buvo t 
vės dievų garbintojai

Del ko \ ytautas ta 
platino katalikybę? 
didelės išminties, kac 
jog katalikybė yra vi< 
džiausiu vien\ aldybė 
Lietuviškoji pagony! 
sričių autonomiją, : 
istorikai sako, decen
o krikščionybė su jc
džiu dievu-tėvu reišk 
zaciją, reiškė vien vai 
rėmimą, o Vytautas 
tai ir svajojo, štai

CAPITOL PARKE, PRIE PAT TELEGRAPH ROAD
Piknikas prasidės 12-tą vai. dieną; Programa prasidės 3:30 vai. po pietų. Po programai tęsis šokiai prie Pu>k* 
orkestros iki vėlumai nakties. |ŽANGA 5Oc YPATj

P. S. Važiuojant automobiliais, važiuokite Telegraph Roąd linkui Toledo; pervažiavę Eureka Road, važiuokite apie mylią ir pusę, tada žiū 
iškabos: “VILNIES” ir “LAISVĖS” PIKNIKAS. Kurie neturite automobilių, tie galite nuvažiuoti su. busu, kuris išeis nuo Draugijų. Svetai
nes, Vernor Highway ir McKinstry, kaip 1:30 vai. po pietų; arba pasiėmus Toledo busą, kuris taipgi priveža prie minėto pikniko.

katalikiško uoliu 
Kad sustiprinti $ 
bę, Vytautas pa 
vos bajoriją. Jo 
ja įgijo didelę sv 
Bajorams dovanc 
mės plotus su g\ 
jų valstiečiais.

o
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fiestai, Rugpjūčio 2, 1930

Kun. Vytautas ir Lietuviškoji Buržuazija
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šiemet sukanka 500 metų 
nuo mirties buvusio didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Vytauto. 
Rodos, kas čia ypatingo, ar ma
žai kunigaikščių ir karaliukų 
kitados buvo; visi jie buvo dar
bo žmonių engėjai ir visi galų 
gale mirė, žinoma, mes ir į 
Vytauto mirtį nekreiptume do
mės, nepavestume jam nė vie
nos eilutes mūsų laikraštyje; 
bet to Vytauto mirtį stengiasi 
išpūsti dabartinė fašistinė lie
tuviškoji buržuazija, 
^bernai Kaune buvo 
“vyriausias Vytauto

0 mirties paminėjimo komitetas”. 
Jau vienas to .komiteto narių 
sąstatas parodo, kad jame da
lyvauja visos buržuazinės parti
jos. Yra ten ir fašistai, ir 
liaudininkai (žygelis) ir s. d. 
(M. Biržiška), ir klerikalai 
(Starkus), ir kiti. Gražus, bet 
blogą kvapsnį turįs bukietas. 
Kilo visa eilė sumanymų, kaip 
geriau pažymėti savo pagarbą 
tam Vytautui. Vieni norėtų 
pastatyti paminklą, kiti bažny
čią, treti dar ką kitą. Pamink
lui statyti įsikūrė net tam tik
ras komitetas, kurio 
“teikiasi būti net patsai prezi- Į 
dentas Smetona”, o 1 
tonienė “teikiasi
“maloniai“ lankytis Vytauto; tautas, 
fondo komiteto posėdyje; vie- 

A nas iškėlė sumanymą padaryti 
sidarbinį karstą Vytautui, kitas 

I rašo, kad “geriausias pamink
las Vytautui tai vykinti jo ide
alą”, bet kokį idealą dabar ga
lima vykint, vargšas, tur būt, ir 
patsai nesupranta. Yra n.et 
kažin kokia 
kų kongregacija”, 
vienbalsiai nutarė 
tautą didžiuoju.

Bet gudriausiai 
liniukas Rimša. 
Rimša daro gerą 
dedamas buržuazijos ūpą, Rim
ša padirbino keturių rūšių Vy
tauto medalius, įvairaus didu
mo, viso apie 18 tūkstančių ir 
už didesnius jų padėjo gerą 

^kainą—apie 100 rublių. šis 
bent sugebės iš Vytauto realią i 
naudą turėt—pasipinigauti.

Bet gi galų gale kyla klausi
mas, kas pasidarė lietuviškajai 
visokio plauko buržuazijai? Ko-

dovanodavo po vieną, po du ar 
tris valstiečius eksploatuoti. 
Tai vadinosi didžiojo kunigaikš
čio dovana. Senovės aktuose 
mes skaitome, kad Vytautas do
vanojo “Meierio giminaičiui 
žmogų Olišių, o Veimeriui jo gi 
giminaičiui—2 žmones—žvalgi- 
nį ir Vabalį. O Sauginui — 
žmogų Visgailą”. 
Kaltinėnų valsčiuj 
2 žmones: Sereidį
Dirgintui—vieną žmogų Misiu- 
tį; Kontrimui—1—Kogurį;
Goštautui—2—Orvidą ir Vaba
lį ir t.t. žino apie šitai ir da
bartinė iš buožijos kilusi bur
žuazija; žino, kad jos prabočius 
tas Vytautas
rams eksploatuoti, 
tautas 
Del to, 
keitė*, 
buožija
azija jau paliko eksploatuojan
čiu luomu, tokiu, kokiu Vytau
to laikais buvo bajorija Lietu
voje. Bet tie eksploatatoriai 
jaučia, kad netvirtai jie stovi, I p/ašalino. 
kad darbininkai ir vargingos- (bedarbės 
nieji valstiečiai bruzda, kad ■ Rauti.

globėju įsiūbuoja dirva po smulkiosios ■

Arba štai 
Vizbarui— 
ir Vitila.

Štai jau 
įsteigtas 
didžiojo

dovanojo bajo-
Tačiau Vy- 

jų “idealas”. Del ko? 
kad roles šiandien pasi- 

šiandien lietuviškoji 
ir iš jos kilusi buržu-

ir susipažinti su Massachusetts j 
proletariniais menininkais ir 
šiaip smagiai laiką praleisite.
L.L*R. Choro Organizatorius.

STRATHROY, ONT., KANADA
Tarpe London-Sarnia Cana

dian National Railway teko iš
dirbti ant vienos “genkos” as
tuonias savaites. Per visą tą 
laiką tėmijau darbininkų gy
venimą toje “genkoje.” Dir
bom apie 50 žmonių. Darbas 
—pakelėm bėgius augštyn ir 
mainėm “taizas.”

Maistas nei kiek negeresnis, 
kaip kad buvo pirmiaus, savo 
laiku, minėta vieno draugo; 
vertas apie $4 į savaitę, vietoj 
$6.65. Mat, viena kompanija 
pristato Senaro ir Sapiaro 
“genkoms” maistą. Kartą ba
lione buvo paduota net su kir
mėlėmis, nes buvo praeitą die
ną supjaustyta, o išmesti virė
jas nenorėjo, ekonomijos dė
lei, savo kišeniui. 
svaigalų ligonio, 
dažnai būdavo ir 

u Į įkyrėjo, kad net
Darbininkai tokiu 

laiku nedrįso

Vire j O būta 
nes girtas 

tiek jau jis 
pats bosas

smar

Darbo turėjo 
išgale-

Daugelis dabartinę bedarbę! į asmenybę, 
skaito laikina, net mano, gal 
ant rudens jau gausią sulysti į 
šapas, nes pavasarį ir vasarą 
nedirbo, tai rudenį turėsią pra
dėti, nes ir derlius šiemet nu
matomas geras vakarų provin
cijose, kas turėtų pagerinti pa
dėtį.

Kuris spaudos neseka, netu
ri supratimo apie dabartinę 
padėtį, tai taip kalba ir tokiam 
daug turėtum kalbėti-aiškinti, 
jei jis turėtų noro klausytis, 
bet ir to neturi. Gaila. Maž 
ateityj, gyvenimo aplinkybių 
varginamas, susipras, kortas ir 
alutį nustums j antrą eilę.

Lietuvių tarpe dirbančių stovų 
miškuose ir ant genkų gana miestiečiams, 
daug yra tokių, kurie, galima Se ar kitur, čigono gyvenimu 
sakyti, iš. tautinės neapykantos j gyvenant, su dienraščiu pras- 
pravardžiuoja u k r a i niečius, tokai, kol tas dienraštis pasie- 
“kirviais,” neva kad tie “kir-|kia į mišką kempę, žinios pa- 
viai” užbėga pirmyn darbe ar- sensta, dar kartais žūva koks 
ba prie valgio neturi mauda- numeris, tai apysakos skaity- 
gumo ir dar ko nors; bet dau- mas pertraukiamas.
gelį kartų negeriau pasielgia |tę darbininkai, kur jie nebūtų, 
-ii* a-v L* n i L 11M1 rv 4z\lr i <-» 1 *  ___ * Y1   _      1  

Mano supratimu, Kanados 
lietuviams darbininkams būti
nai reikalingas savaitraštis, tai 
būtų lengviaus-greičiaus per
skaitomas daugumai, kurie bū
na ant farmų, genkų ar kem
pėse, nes mažiau atimtų “lai
ko” nuo kortavimo ir ne toks 
brangus būtų, kaip dabar dau
gelis nusiskundžia, kad dien
raštis brangus—’6 dol. “Kel
eivis” toli nukeliavęs nuo da
bartinių darbininkų reikalų, 
jau jis atstovauja biznieriams 
ir kitiems, o ne darbo varg
šams. Dienraštis gerai skaity
ti turint pastovų darbą ir pa

gyvenimą, ypač kaip 
O kaip miškuo-

Susipra-

SUIMTA 44 KOMUNISTAI '44 komunistus tikslu, !kad 
------ - neprileidus jiem suruošti 

BUDAPEŠTAS— Veng- masinių demonstracijų Pir- 
rijos valdžia suareštavo dar majų Rugpjūčio.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu 
Ameriką pagarsėjusius

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

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue
(Kampai Clermont v A▼•»■•> .
M A SPETH, L. N, Y.
Telephone, Juniper I7t6 ’

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite: t

FRANK A. URBAN PHARMACY •
151 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. 1

ir patys lietuviai, kurie tokią į kaip toli miškuose nuo gelžke- 
neapykantą turi. Tai tauti-llių, 
niai nuodai, kurie atvežti iš 
Lietuvos ir dar nėra išgaravę. 
Gėda kitus pravardžiuoti. Ge
riau stengtis draugauti su visų 
tautybių darbininkais, jei tik 
kam netrukdo kalbių skirtu
mas. žiūrėti ne į tautybę, bet

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

norės sekti kasdieninę 
spaudą. Tik deja' kad tokiu 
sunkmečiu Kanados lietuviams 
darbininkams prisieina spręsti 
laikraščio leidimas; dabartines 
apystovos gal dar kuriam lai
kui nustums tolyn tą dalyką.

Vardas

No.. Street or Arenu*
, v ..... i laike vieniVZJ-i lietuviškos buržuazijos kojomis. Į dirbti rimtaij visomis

ponia Sme- Užtat ją idealas tvirta valdžia,,^ Q j<e]eįas buv0, kurie tu- 
1_ . - 1 -J Į 4- zx 1 - i r» 1/nlrin za n diilriinri \/ I , ♦.» • • ‘ « • ••

jrėjo privilegijas, kurias įsigy
davo fundydami alučio arba 
kartais dar geresnio skystimė
lio. Bet vis tik perbrangiai 
jiems kainuodavo tos privile
gijos.

Bosas turi savo rūšies takti
šką. Kuris darbininkas lėčiau 
dirba, atsilieka (kuris be pri
vilegijų), tai atsistoja prie jo 
ir stovi tylėdainas visą laiką, 
iki kol tas nueina pirmyn atli
kęs darbą. Formalias tai ne
sigailėdavo “pasigademuoti”; 
[net kiti darbininkai kalbėda
vo, jog seninus būdavęs geras, 
|o šiemet toks bjaurus. Varg- 
įšai, nesupranta skirtumo tarp 
Įšiu metų ir pirmesnių; juk 
|“spyd a p” įvedama’.

Laikas po darbo. Vos tik 
akarienę pavalgo, nusiplauja 

[dulkes, kurios per dieną ap- 
!dengė rankas ir burną (mat, 
I prieš valgį—pietus ir vakarie
nę—nėra laiko nusiplauti*, tu
ri bjauriomis rankomis valgy
ti, labai retai pasitaiko proga 

i nusiplauti rankas prieš valgį),! 
tuojaus ima kortas ir už stalo.; 

i Lošia iš pinigų ar degtukų, ir 
i taip be pertraukos 3-4 valan- 
jdas, kartais dar ilginus, lošia 
įkas vakaras. Tai nebelieka 
liuoslaikio laikraščiams pa
skaityti ir tokiu būdu negali 
suprasti, delko formaliai da
rosi bjauresni.

Gavus pėdę, kai kas net per
daug nusilinksmina, net kartą 
geros muštynės įvyko.

Kiek man teko pastebėti ant 
genkų ir kempėj, tai tokie “vui- i

kada ; tokia, kokią norėjo sukurti Vy- [ 
Del to jie savo laiku

1 buvo suskatę kviesti karaliuką 
I iš vokiečių veislės. Del to jie 
! nebuvo priešingi ir fašistiniam 
Į perversmui, manydami, kad fa
šistai numalšins komunistinį ju
dėjimą, kad pažabos darbinin
kus ir vargingesnius valstiečius. 
Bet, deja, nei Voldemaras, nei 
Smetona nenuramino lietuviš- 

! kosios buržuazijos; nesumažino 
' jos komunizmo baintes. Užtat 
j jie į padanges kelia buvusį 500 
i metų atgal Vytautą, kuris šten- 
I gėsi būti vienvaldis, kuris su
stiprino padėtį tuometinių eks
ploatatorių luomo-bajorijos. Jų 

1 idealas tvirta galinga, slopinan
ti revoliucijos pasiryžimus ran
ka. štai kame šaknys tos vy- 

i tautomanijos, kuria serga da- j 
' barti n ė lietuviškoji buržuazija.
Niekis, kad tas Vytautas du 

1 kartu pasikvietė kryžiuočius, 
kurie skaudžiai nuplėšė šalį; 
niekis, kad atidavė kryžiuo
čiams Žemaitiją, niekis, kad kė

dei ji taip pamėgo tą Vytautą? Jis kartus parsidavė lenkams: 
’pirmą kartą Krėvoj (1385 me
stais) drauge su Jogaila pasi
rašė amžinai prijungti Lietuvą 

į ir Gudiją prie Lenkijos; po to 
atnaujino tas unijas Vilniuj 

1 (1101 metais), ir Gorodlėje 
! (1413 metais). Tai vis nieko, 
1 nes liet, buržuazija ir šiandien 
tą patį padarytų, jei nebijotų 

pasipriešinimo; jeigu 
kad tas pardavimas 

sustiprins jos padėtį

Vytauto tretinin- 
Visi be to 

vadinti Vy-

pasielgė dai- J 
Kol šitie plepa

Kodėl nešiojasi su juom, kaip 
katė su pūsle? Mes gerai žino
me, kad tas Vytautas nieku ne
siskyrė nuo kitų valdovų. Ne
sigailėjo jisai žmonių kraujo ir 
sargo. Kad palikti didžiuoju 
Lietuvos kunigaikščiu, jis du 
kartu kvietė kryžiuočius, kurie 
skaudžiai nuplėšė Lietuvos že
mę ; už pagelbą I 
jis be jokios širdgėlos padova
nojo žemaičius tiems patiems 
kryžiuočiams, žinome taip pat, 
kaip krikštijo jis žemaičius, 
kuomet anie vėl jo valdžion pa
teko. Pirmą kartą žemaičiams 
atsižadėjus varu primestos 
krikščionybės, jis išžudė 60 su
imtųjų žemaičių, atkakliausių 
katalikybės priešininkų. Kuo
met keliems metams praėjus, 
žemaičiai vėl sukilo, išžudė ir 
išvaikė Vytauto paliktus valdi
ninkus ir katalikų kunigus (ma
tyt, gerai plėšė jie žemaičius, 
kad privertė net sukilti), sude
gino bažnyčias ir vėl grįžo prie 
senosios tikybos, tuomet Vytau
tas patsai atvyko su kariuome
ne ir padarė didelę žemaičių 
skerdynę, tokią, kad daugiau 
jie jau neišdrįso sukilti. Ilgai
niui n!” katalikų kunigams su 
kunigaikščio pagelba pavyko 
taip sumulkinti žemaičius, kad 
paliko jie taip uolūs katalikai, 
kaip jų bočiai buvo uolūs seno
vės dievų garbintojai.

Del ko Vytautas taip žiauriai 
platino katalikybę? Nereikėjo 
didelės išminties, kad suprasti, 
jog katalikybė yra vienas di
džiausių vienvaldybės ramsčių. 
Lietuviškoji pagonybė reiškė 
sričių autonomiją, arba, kaip 
istorikai sako, decentralizacija,
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DARBININKŲ DIENRAŠČIO

LAISVES’ PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Darbininkiškos Organizacijos
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kryžiuočiams liaudies 
matytų, 

, lenkams 
šalyje, kad duos jai realę nau
dą. Neturėdama kuom pasi- 

! remti dabartyje, kame matyti 
i savo padėties sustiprinimo vii- kos”—dėdės, kaip Ukrainai juos 
!tį, buržuazija mato savo idealą vadina, amžiaus apie 50 metų, | 

/jau antrą, dešimtį metų bastosi! 
I vasarą po gėhkas, o žiemą— 
1 miškų kempėse. Tai tokio se
no raugo, kaip jų amžius, ir 
bažnyčios prietarų pilni. Aiš
kink ką naujo, tai jie savo lai
kosi ir tiek. “Vuikų” daugiau
sia ukrainų tautybės, nes prieš 
karą yra daug atvažiavusių.

Laikraščių pareidavo tik vie-1 
nam asmeniui “Laisvė” ir u.k-1 
rainų kalboj “Ukrainiečių Dar
bininkų žinios,” kurios išeina 

! tris kart į savaitę Winnipege. 
'Skaitytojų iš lietuvių 10-11 
i žmonių, atsirasdavo 2-3, ir tai 
! tik kiti skaitydavo apysakas. Iš 
I ukrainiečių 15-17 žmonių ir tik 
2-3 skaitytojai būdavo. Visi ki
ti neturėdavo laiko skaitymui 
laikraščio. Kartais matydavo
si pas Rumunijos vokiečius 
tautiškas “Der Nord western” 

riš Regina, Sask. Madjarai ko
pų numerį turėdavo parsivežę 
1 iš Londono ar Hamiltono.riMat, 

iš ' į artimus miestus galima nuva- 
išlžiuoti, gavus pasą, sekmadie-

500 metų mirusiame Vytaute.
Ji trokšta žmogaus, kuris su

stiprintų jos padėtį, ilgesniam 
| laikui užtikrintų galimybę iš
naudoti “brangiąją tėvynę” ir 
plėšti savo “brolius” darbinin
kus, varginguosius valstiečius 
—“tą mylimąją lietuviškąją 
liaudį.”

S. Matulaitis.
R. A.”

BOSTONAS IR APIEUNKE
NORWOOD, MASS.

L. L. R. Choro Vienuoliktas 
Metinis Piknikas

Piknikas įvyks rytoj, 3 d. 
rugpjūčio, palei gražų ežerą, 
ant Knaus Grove, Bullard St., 
Walpole, Mass. Prasidės 10 
vai. ryte. Programa prasidės 
5 vai. po pietų. Programos 
išpildyme dalyvaus dev 
chorai: Lyros Choras 
Stoughton, Laivės Choras
Soyth Boston, Jaunuomenės' niaįs.

o krikščionybė su .jos vien vai- Ch oras iš West Lynn, Laisvės j Kempėse ir genkose iki šiol 
džiu dievu-tėvu reiškė centrali-, Choras iš Haverhill, Liaudies'susipratusių darbininkų viene- 
zaciją, reiškė vienvaldybės pa-j Choras iš Lawrence, Aido Cho-! tomis pasitaikydavo tik del to, 
rėmimą, o Vytautas tiktai apie (ras iš Hudson, Liuosybės Dai- jog žmogus, vartojus laikraš- 
tai ir svajojo, štai kame jo lės Ratelio Choras iš Montel- tį, daugiau protauja, tai grei-
katalikiško uolumo priežastis'1 lo ir Aido Choras iš Worces- Čiau susirandą pastovesnį, ge-
Kad sustiprinti savo vienvaldy-i ter. Užbaigs ' programą su- rėsnį Uarba -miestuose. Bet. ka
bę, Vytautas palaikė ir Lietu- dainuodami Internacionalą, pitalizmui lendailt.'gilyn į kri-
vos bajoriją. Jo laikais bajori- žodžiu sakant, šiame piknike ;zį, vis daugiau bedarbių atsi
ja įgijo didelę svarbą valstybėj.' bus tikra dainų diena. 
Bajorams dovanojo didelius že- sporto programa, 
mės plotus su gyvenančiais ant Massachusetts, bet 
jų valstiečiais. Mažesniems; valstijų kviečiame

Bus ir! randant, atsiras ir tokiose 
Ne tik iš |kempėse-genkose susipratusių, 
ir iš kitų!Be to, vis daugiau susipranta 
atsilankyti naujų žmonių. |
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Aido Choras iš Brooklyn, N. Y. 4

Nedelioje, 31 Rugpjučio-August, 1930
LAUREL SPRINGS, N. J.

ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI;Prasidės 10 Vai. Ryte ir Tęsis iki Vėlai Naktį.

Draugai, drauges ir gerbiamoji lietuvių visuomene! Visi buvusieji atsimena pereitų metų surengto 
pikniko “Laisvės” naudai puikiausią programą, kuri žavėjo visus vietinius pikniko dalyvius ir svečius. 
—•——™-_™«._-šiemet programa bus dar žymesnė. Štai pikniko programa: ■■ ■ *... .

Jonas Bagočius su Whitney Strong, ristikai, imsis už čampionatą; K. O. Reds Wilos su Big Galloper, 
sunkiasvoriai kumštininkai, kumščiuosis už čampionatą; K. O. Smithy su Gentelman George, kumštininkai, 
kumščiuosis tris roundus. Taipgi atletai atsigabens sunkią vogą, kurią kas nors iš publikos iškels, gaus 
nuo atletų $10. Dainuos Aido Choras iš Brooklyno, Lyros Choras iš Philadelphijos, Bangos Choras i$ 
Elizabeth, N. J.

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

Kalbės “Laisves” redakcijos narys drg. R. Mizara. Moterys trauks virvę su vyrais.

KELRODIS: IŠ Philadelphijos, persikėlus Market St..Ferry, po dešinei imkite Cleiųenton gatvekarj ir važiuokite apie 45 minutes iki Laurel
Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutes; perėję tiltą, ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite. Iš Philadelphijos, nuo Filbert 

ir Broad Sts. kas 15 minučių eina BERLYN BUS ir daveža visai arti pikniko vietos. Pervažiavus trekes, ant sekančio sustojimo reikia išlipti 
ir eiti tiesiai vieną bloką iki tilto. e

AUTOMOBILIAIS: Pervažiavus Delaware tiltą, važiuokite White H orse Pike keliu iki Union Avė.; paskui sukit po dešinei į Laurel Avą. 
ir važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę tiltą, sukit po dešinei ir ten pikniko vieta.
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Visi lietuviški i 
ti vejami laukan 
jų ir visų įstaigų

Brooklyn, N. Y.229 Bedford Avenue
Tel.. Greenpoint 2017-2360-8514Kamp. N 4-tcs gat.

VIDURIAI UŽK1ETEJ

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ. Savininkas

Puslapis Sestas LAISVE ŠeštacL, Rugpjūčio‘2,

VIETOS ŽINIOS
Areštuoti už Pirmosios 
Rugpjūčio Lapelius

Areštavo du darbininkus, K. 
M. Coheną ir M. Theosą, ku
ne dalino lakelius, šaukiančius 
į Pirmosiom
Btraciją, stovėdami prie Hears-, 
to, gatvinių laikraščių leidėjo, 
spaustuvės. Jie buvo areštuo-

Numirė Draugas 
Fabijonas Markevičius

Ketvirtadienį, apie 6 vai. 
vakare, numirė drg. Fabijonas 
Markevičius, dar nesulaukęs, 
pilnai 39 metų amžiaus. 1 „ 
liko moterį Albiną, dukterį ir j 
sūnų, jaunamečius, dideliame 
nuliūdime ir varge. Fabijonas * 

ti sulig pačių bosų reikalavi-j tapo auka šios kapitalistinės i 
mo. Bet kadangi teisme buvo i sistemos,*-bet apie tai bus tru- 
sunku parodyti įstatymą, prieš j pūtį vėliau parašyta, 
kurį būtų nusikaltę, tai tiedu i 
darbininkai tapo paliuosuoti

ūčio demon-

L ! ■ ~

Milionu Dolerių Sukčių 
Apeliacijos Teismas

H. C. ir J. T. Locke broliai 
su G. F. Shurtleffu, pardavi
nėdami beverčius vario kasyk
lų Šerus, išmelžė iš lengvati
kių penkis milionus dolerių. 
Jie buvo susigraibę 57,000 į- 
vairių adresu, kuriais siuntinė- 
jo laiškus, girdamiesi milžiniš
kais pelnais ir siūlydami tais 

Pa-1 pelnais pasidalinti su jų Šerų 
jpirkikais.

Tie sukčiai buvo nuteisti 
kiek laiko atgal, bet apeliavo 
į augštesnį teismą. Dabar J. 

jV. Apskrities Apeliacijų teis
mas užtvirtino pirmiaus jiems 

Shurtleff 
metam, o 

metam ka-

PARSIDUODA farma: 18 akrų že
mės, pusė dirbamos ir pusė dailaus 

miško; dviejų šeimynų stuba, miesto 
vanduo; garu apšildoma; taipgi visi 
kiti budinkai ir įrankiai, reikalingi 
apdirbimui žemės. F. M. Bertulis, 
Box 181, Stratford, Conn: 179-84

REIKALAVIMAI
REIKALINGA moteris pridabojimui 

kūdikio. Geros sąlygos. Atsišau
kite tuojau. J. A., 146—4th St., 
Elizabeth, N. J. ' ? 182-4’

REIKALINGAS partneris arba part- 
nerka į restorano biznį. Būtų ge

rai, kad suprastų apie valgių viri
mą. Biznis geras, prie dirbtuvių ir
Long Island Freight House. Kreip
kitės po num. 148 Gratton St., kam
pas Varick Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel., Stagg 7311. 182-4

Velionis pašarvotas 10157— paskirtą bausmę.
| 108th St., Richmond Hill. Lai
dotuvės įvyksta šeštadienį, 2 
d. rugpjūčio, 2 vai. dieną. Bus

I palaidotas Alyvų Kalno ka
mpuose. Laidotuvėmis rūpinasi 
įgraborius J. Levandauskas.

Velionio moteris meldžia'vi- 
Isus draugus ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse, kuriems 
Hik aplinkybės leidžia.

Kodėl Svarbu Dalyvauti 
Darbo Unijų Vienybės 
Lygos Piknike, Sekmadienį

Taryba Darbo Unijų Vieny-! 
bės Lygos šaukia visus darbi
ninkus dalyvauti josios pikni
ke, sekmadienį, rugpjūčio 3 
d., Pleasant Bay Parke. Lygai v . v • a. 
yra reikalinga skubi finansinė Vaistas, RUnilOm AtnailjmO 
parama, kad galėtu varyti sa-j P/jįest0 Žuvų Gyvybę

Bedarbiai bus leidžiami pik-,. New Yo,'ko akvarijume, kur 
nikan veltui, bet turės parody-1 laikoma žuvys ir kiti vandens 
ti knygutes, liudijančias, kad I Kyvūnai, jau senai pastebėta, 
jie priklauso prie bedarbių kad daugelis jų skuista ir mn- 
rybos ista. (ralų gale, akvarijumo vir-
' Tikieto kaina 35 centai, pei..isininkas'dasiProtėjo įpilti che- 

kant išanksto; tikietai galima "llkalo> vadinamo sodos bikar- 
gauti Lygos centre, 13 W. 17th; bona‘u i lr tuojaus viskas atgi-| 
St., New Yorke. Pačioje gil^0/ . . . . . _. ,
pikniko vietoje jau reikės mo- P»-miaus neturėjo
kėti 50 centų. Kas su tikietu|"et rvklers (Šarkiai)j jie pa
norės užsirašyti Lygos organų1?31? soiarkesm, ėdrus; vikria. 
Labor Unity, už viena dolerį i *'"iC nardyti P° vandenį, lenk- 
gaus metams ta žurnalų ir į-įtyniuot. ir viens su kitu kovoti., 
žangą į pikniką. Tai didelis 
nupiginimas. i Nes viena La
bor Unity prenumerata papra
stai kaštuoja pusantro dolerio 
metams.

Pikniko programa susidės iš 
muzikos, šokių, dainų, . darbi
ninkiškų sportų varžytinių ir 
prakalbų. į

Kiekvienas darbininkas pri-’ 
valo dalyvauti šiame -didžiame 
piknike. Bus nauda sveiltatai 
ir parama revoliucinei unijų, 
organizacijai, kuri ] 
lauke dabar viena visoj Ame- į Ume vandenyje perdaug rūg. 
rikoj vadovauja darbininkų i kupi iš-d- net cementinį kovoms uz būkles pagerinimą. . .. , o , •, į akvarijumo dugną. Sodos gi

bikarbonatas, kurio, pagalinus, 
.pradėjo pilti į tą vandenį, yra 
vaistas prieš rūgšti; jis priduo
da vandeniui gailumo, šarmiš- 

ikumo, nuo ko ir atsigavo žu- 
! vys.

Sodos bikarbonatas yra ge
ras vin&tas ir žmonėms, kurių 
viduriai ^būna prarūgę arba 
kurių kraujas turi perdaug 
rūgšties; jis sumažina bei pra- 
šalina riaugėjimą bei “degini
mą po širdžia.”.

nuteistas keturiem 
broliai Locke trim 
Įėjimam

Tai visai menka 
tokias milionines vagystes. Bet 
vagims buvo leista duoti ape
liacijų apeliacijas; supranta
ma, kad jie nei dabar nebus 
verčiami kalėt visą skiriamą

bausmė už

IŠRANDA VOJIM AI
PASIRANDAVOJA 3 gražūs kam

bariai. Randa tik $11.00. Taipgi 
reikalingas jąnitorius. Kreipkitės po 
num. 101 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

182-3

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA
t GRABORIUS

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Telephone, Stagg 9916

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—S^kį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Tautietis Su 
Pasirodė, Ka 
Mainieriai > 

ho.

Dar neprasid 
seimui, tautiški 
viekas jau pra 
pirštų, kaip bu 
čiai laimės ar 
kad pasirodžius, 
rams, kokis jis 
trintas, ir kovo

Kaip skirtingai kapitalistinis 
i teismas pasielgė su drg. Fos- 
iteriu, Minoru, Amteriu ir Ray- 
jmondu, delegatais kovo 6 d. 
bedarbių ir dirbančių demon- 

jstracijos. Jiems nedavė nei 
igrand džiurės teismo; juos 
trims metams įkalino specialis 
inuolatinių teisėjų teismas; juos 
(laikė kalėjime pirm teismo, 
nepaleisdami už jokią paran
ką; ir dabar taip pat po jokia 
kaucija nepaliuosuoja jų laiki- 

J . Inai delei bent kokios apeliaci-.
Pas gyvūnus atsirado aPe~ icjjos

Kapitalistinei teisybei tūks
tantį kartų yra meilesni vagys 
milionų dolerių, nekaip išreiš- 
kėjai darbininkų ir bedarbių 
reikalavimų. Kr.Pas tūlas žuvis atvežtas iš šil

tųjų jūrų atsirado net naujos 
gražios spalvos.

Dalykas štai kame. Akva- 
rijume buvo naudojamas jūrų 
vanduo iš toliau atvežtas ir 
čia supiltas; pakrantėje, mat, 
vanduo buvo perdaug užterš
tas įvairiausiomis miesto atma
tomis ir nešvarumais, todėl jo 
nepumpavo tiesiog į akvariju- 
mą. žuvys gi buvo priverstos 
per pusmeti gyventi tame pa- 

_ čiame vandenyje; nuo žuvų pramones1, _ . . .. . ■ kvėpavimo ir atmatų išsivystė

Streikas Jersey City 
Elektros Darbininkų

Jersey City, N. J., sustreika- į 
vo 300 darbininkių ir darbi-i 
ninku Bond Elektros Korpora
cijos, kada bosai pranešė, kad 
dirbantiems nuo savaitės dar
bininkams pusiau nukertama 
ta dalis uždarbio, kuri viršijai 
$10, o dirbantiems nuo štukų 
numušama darbo mokesnis 10 
procentų abelnai.

Streikui vadovauja kairioji 
Metalo Darbininkų Industrinė 
Lyga, kuri šaukia streikan ir 
1,700 merginų, dar pasilikusių 
prie mašinų. Fabriką sergsti 
būriai policijos, kurios prisi
renka kartais iki 150.

ir

23 METINIS 23 METINIS

Piknikas
: j J . • I -H Rengia —

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 
įvyks Nedėlioj

3 Rugpjūčio (Aug.), ’30
Klaščiaus Clinton Parke

Betts ir Maspeth Avė., Maspeth, L.I. 
Pradžia 2-rą Vai. po Pietų

Gerbiamieji Brooklyno ir Apielin- 
kės Lietuviai ir Lietuvaitės! Kvie
čiame visus atsilankyti j mūsų 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 kėliausios mados šokius, 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 Komisija: 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- 

veža.

Pranešimas East New Yorko 
ir Richmond Hill Lietuviam

‘ f ‘ I
Šios apielinkės A. L. ,D. L.

L. A. 322 kuopos jau senai 
buvo nutarę surengti draugiš
ką išvažiavimą kur nors tolidu 
už miesto. Tam darbui buvo 
išrinkta komisija surasti vię- 
tą. Dabar komisija ^surado 
vietą Long Islande, apie 50 
mylių nuo New Yorko, Kelro
dis bus paskelbtas vėliau. Toks 
išvažiavimas įvyks 24 d. rug
pjūčio, jeigu susidarys norin
čių bu su važiuoti reikalingas 
skaičius. Kelionė ypatai lė
nuos $1.50.

Todėl, kurie norite važiuoti 
busais, tuojaus praneškite K. 
Čiuberkiui, '10154—110th St., 
arba palikite “Laisvėje” laiš
kutį V. Paukščio vardu. Ge
rai būtų, kad ir automobilistai 
užsiregistruotų.

Kuopų Komisija.

PASIRANDAVOJA geras kambarys 
su visais pArankumais, prie pat 

Lorimer St. subway stoties. Randa 
nebrangi. Taipgi yra gaminamas 
namie valgis. Kreipkitės bile laiku, 
po num. 35 Devoe St., Brooklyn, N. 
Y. 180-2

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 
•rrikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiko

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIOKIO.
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
□umaliavoja viso- 
k i u 8 paveikslui 
Įvairiomii b p a 1- 
romia. Atnaujins 
•enua ir krajavut 
ir b u d a r o «v 
amerikoniSkais.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 146<

Kreipkite* 4 i u • 
adresu:

JONAS S1OKEM
*73 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus-—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei cheipikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui. . •

Duoną1 pristatomp į visas dąjis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į’kitus miestus. . • •

110 Scholes St, Brooklyn, N. Y.
Tel.: Stagg 9645 . Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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

, • c

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

22 Areštuoti už “Meilę” 
ant Miesto Suolų

Areštavo penkis vyrus 
septyniolika merginų už bučia-
vimąsi ir šiaip gniaužymąsi 

lant miesto suolų, palei River
side Drive, tarp 97 ir 99 gat
vių, New Yorke. Apie pora 
desėtkų flirtavusių vyrų pabė
go, palikdami savo “mylėti- 
nes.” Kitus areštantus magis
tratas paliuosavo, grūmoda
mas, kad kitą kartą nebus 
vanota; o 14 merginų dar 
teisiamos.

do
bus

Didelio Laivo Gaisras
Kilo didelis gaisras “Presi

dent Harrison” laive, kuris bu
vo prisirengęs už valandos iš
plaukti iš Jersey City į kelio
nę aplink žemės kamuolį. Gai
sras padarė apie pusę miliono 
dolerių nuostolių.

Pašovė už Daržovių Vogimą
Staten Islande Romano Cas- 

tagliglio pašovęs j koją Fran
ką Liepeizą, 13 metų berniu
ką, kuris su kitais vogęs dar
žoves iš Romano daržiuko. Šo- 
vikas suareštuotas.

Paspruko su $35,000
Chemical Bank and Trust 

Kompanijos kasininkas F. L. 
Hankinson, pavogęs $35,000 
ninigų iš to banko, 9th St. ir 
University PL, New YoVke, ir 
nežinia kur su pačia pabėgęs.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

S. L. A. 322 kuopos susirinkimas 
bus panedėlį, 4 rugpjūčio, Peoples 
Lyceum, 218 Van Sicklen Ave. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit laiku, yra svarbių reikalų ap
tarti.

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

Tel.: Midwood 6261

K. K. ' 182-3

BROOKLYN, N. Y.
A. P. L. A. 22 kuopos susirinkimas j 

bus panedėlį, 4 rugpjūčio, “Laisvės” j 
svetainėj, 8 vai. vakare. Visi nariai I 
ateikit ir nauju atsiveskit. Komite
tas. 181-2

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saldainių krautuvė.

Biznis įdirbtas per 20 metų. Kreip
kitės po num. 117 Stagg. St., Brook
lyn, N. Y. 0 182-4
PARSIDUODA Ice Cream, stationery 

ir kendžių Storas, geroj vietoj, prię 
parko. Parduosiu pigiai, ries turiu 
du bizniu. Kreipkitės po num. 636 
Ferry St., Newark, N. J. Telefonas: 
Market 2-3057. , . 182-7
PARSIDUODA drabužių, vaikų žais;

lų, cigarų, cigaretų ir minkštų gė
rimų krautuvė. Galima padaryti ge
rą biznį. Pardavimo priežastį pa-i 
tirsite ant vietos. Parsiduoda pi
giai. A. K., 85 Lake St., East White 
Plains, N. Y. 181-3

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

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avė.
Tel., Stagg 3842

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

J. ir Q. VAIGINIS i 
214 Perry Ave., Maspeth, N. Y.

Te]., 0783 Stagg .

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avęnuo
(Arti Grand St.) ’ 

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS ...! :

Metalu Išmusame Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

NOTARY BLIC

Patą, visiem be skir-.« 
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedart). Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiaL

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta is 
Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių

Chemikalų
Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atUuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimu 
Nereikia rirint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ........................................................ 60e, per paštą 6Se.

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

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės i

Tškirplrit šį ekelhima ir prisiųskit karta su užsakymu

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS

Nudažom

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

KAINOS

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y

NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus niaukus ir sugar- 
‘nniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
•ekamu adresu:

laukus ir sugar-

ką SLA 36-tam 
kelius dolerius 
dalina j dalis, 
fondui keletą d' 
sako savo kam? 
mis vinimis v 
prikaltų prie s 
visaip dergiantį 
legatus laišką, 
kvatoja.

pradėjo visom 
ant sienų. Kel 
rištą negalėjo si 
turėjo nugabeni 
mą.

Netiek jau n 
vieko, kaip nuo* 
rie taip džiaug 
sugalvotu planu 
šistų ir jų berm

Kuomet fašist 
tų lyderiai eikv 
ir tatai pradėj* 
riai, tai fašistų 
kuopos ir apskr 
pų lizdais, 
apielinkėse.
pradėjo daugiau 
SLA 36-to seime 
jų sudėtų centų 
fašistukai bėga 
visaip meluoja a 
kurie nori sužinc 
savo organizacij 
baugu darosi, ki 
naši sužinoti (ir 
jų visas šunybe 
kuopos valdybos 
linskas melaging 
ei j ai SLA 7-tos 
Wilkes-Barre pri 
niką skundė SL 
viršininkai, Will 
do'’ choro iŠv 
skundė tie patys 
bar visiems bus 
judošių rolėse.

Tautininkai mj 
x ti, kad savas tul 

vą, lietuvis pas 
ta vorus. Ar dai 
eiti pas šnipus į 
kad ne! Ne vii 
biznio durys gre 
Daugį lis šnipelių 
kai, kurie laužo 
tymą diena iš diei 
pų ir apskričio 1

nierių neteko dai 
prašalinti ant vis 
do, kad ir toj sri 
lietuviški Šnipelia 
mainieriai pakęs!

\’e! Tad, d! 
turite visur 
prieš lietuv 
visus krane

TOKIO.— Cc 
ponijoj pasireiš

tapo paskandir 
ljOOOfnamų sus 
dens upėse pad 
apsilankęs sm 
su audra.

Binghamtone Ij 
Svarbi o

Prakalbos: 
jus ir S. L. 
Įvyks pirmadi 
re, 4 d. rugp 
Salėje, 315— 
St. Kalbės J 
ir, gal būt, E. 
čiūtė.
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