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Rašo V. Bovinas

Puolimai ant Sovietų įveža
mų medžiagų į Jungtines Vals
tijas atpuola. Ir Woll’o skali
jimai nieko negelbsti.

Komercijos departmentas pa
skelbė, kad J. V. eksportavo į 
Sovietų ^Sąjungą prekių už $64,- 

^‘421,000 per penkis mėnesius.
Gi pereitais metais per tą patį 
laiką eksportavo į Sovietų Są
jungą tik už $23,217,000. O 
Sovietų ^Sąjunga atgabeno į 
Jungtines Valstijas per tą patį 
laiką medžiagų tik už $7,929,- 
OOO pereitais metais, šiais me
tais—$8,511,130.

Vadinasi, Amerikai biznis su 
Sovietų Shjunga labiau reika
lingas, negu Sovietų Sąjungai.
Taip pat Sovietų Sąjungos ta- j turčiam bėgti iŠ Killkiang 
vorai neatima darbo is Jungt. imįesto (sostinė Kiangsi pro- 
Valstijų darbininkų, nes 
t a vora i yra didžiumoje 
medžiaga, kuri reikalauja 
dirbimo.
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Atsimename, kuomet ėjo 
mosios dienos Sovietų Sajų 
gyvenimo, kaip 
spauda tuomet rašė apie bolše
vikus. Ji “krikštino” Rusijos 
revoliucijos ''pionierius “bandi
tais”, “necivilizuotais”, “kani
balais” ir tt.

Dabar tos pačios kanuolės 
atsukta prieš chinų revoliuciją. 
Kuomet chinų revoliucija daro 
žingsnius pirmyn, užima nau
jus miestus, tai žiniose Ameri
kos didlapių skaitome: “Komu- 
nistai-banditai užėmė miestą.” 
“Komunistai-banditai vagia, j 
plėšia, pavojus civiliams, degi
na miestą!” “Amerikos ir Ang
lijos šarvuoti laivai skubinasi 
gelbėti piliečius.”

Tas žinias darbininkai turi 
suprasti sekamai: Chinijos re
voliucija laimi, Anglija ir Ame-' 
rika siunčia savo kariškus lai
vus revoliucijos slopinimui. Tai 
kova tarp socialės revoliucijos 
ir kapitalizmo. Revoliucija lai
mės!

j w :' ■■■■Laisve Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re

težius, o Išlaimėsite Pasaulį! «.

, Dienraščio

Kovon už Ateivius Darbininku
I _____

Buržujai Nešdinasi, 
it iš Laivo Žiurkės

Iš Pekino atėję žinios 
skelbia, kad Chinijos nacio
nalistų valdžia įsakė visiem 
svetimšaliam ir vietiniam

ginčijos) ir jo apielinkės. 
Esą komunistų armija jau 
nebetoli ir miestas turės 
pulti. Kiukiango priemies- 
tyj, Kulinge, randasi daug 
turčių, nes tai didelis kuror
tas. Iš ten taipgi jie bėga.

Čangša dar vis tebėra ko
munistų rankose.

Į Hankowa prisiųsta di
vizija nacionalistų armijos.

Kiek Amerikos Kaliniai 
Padirba Prekių?

SOVIETŲ LAIVAS IŠPLAUKĖ Į ŠIAURE 
NEPAPRASTAI SVARBIU MOKSLINIO 

TYRINĖJIMO REIKALU
Dvi Mokslininkų Grupės Bus Paliktos Žiemavoti Šiauriuose, 

kad Suradus Priemones, kaip Gaudyti Baltąsias Bangžu- 
ves ir Kitaip Išnaudojus Tuos Nežinomus Kraštus. Gyve
nimui.

12-ka Metą Važinėjo 
Be Jokio Leidimo

ŠALIN SIŪLOMĄ DISKRIMINACIJĄ .t 
PRIEŠ BILE DALĮ DARBININKŲ

KLASES; ŠALIN REGISTRACIJOS!

Jie
Jie 
sa

darbininkų neapykantą 
bando paskleisti neapy- 
juodveidžių darbininkų. 
Gi mūsų obalsiu yra:

Fiddletown, n. y.— 
Čionai tapo suareštuota tū
las Leonas Haddon už tai, I • '
kad jis su savo automobi
liuku įvažiavo į geležinę 
tvorą. Paaiškėjo, kad šis 
žmogus, farmerys, jau dvy
lika metų turi automobilių, 

i ir juo važinėja, bet be lais- 
Inių (leidimo). Jis, mat, 
laikraščių neskaito, be to, 
yra negirdys, todėl nežino, 
ką žmonės šneka ir per 
nematė reikalo turėti 
kius tai laisnius.

Dėka tai ignoracijai,
nis buvo nubaustas tik $5.

Šalin Ateivių Darbininkų Pirštų Antspaudos ir Šalin Depor 
Racijos! Kiekvienam Darbininkui ir Darbininkei!
Čiagimiai ir imigrantai darbininkai !\ Negrai ir baltieji! Dir 

bantieji ir bedarbiai!
Kapitalistai ir jų tarnai, o taipgi valdžia daro naujus žaban

gus prieš darbininkų 'klasę. Daroma planas suregistruoti atei/ 
vius, imti jų pirštų antspaudas ir masėmis juos deporluotL Fi- 
sho komitetas, Matthew Woll, Whalenas, Charles Woodas, J. V. 
kongresas ir visa Amerikos Darbo Federacija, Wall gatvės fi- 
nansieriai ir jų tarnai per visokias “patriotiškas” organizacijas 
—visi susitaiko del bendro puolimo ant sveturgirpių darbininkų; 
kad padaryti įstatymą, varžantį juos; kad policijai būtų suteiktą 
gale elgtis su sveturgimiu darbininku, kaip su .kriminalistu.

Jie sako, su tuo galėsią kovoti prieš komunizmą. Mes sakome, 
kad su tuo jie kovos prieš visą darbininkų klasę. Darbdaviai 
tuomet galės apšaukti kiekvieną darbininkų streiką už 
nes darbo valandas ir didesnes algas, kaipo “komunistišku'’ 
paskelbs kiekvieną darbininkų pasijudinimą “sukilimui, 
tatai juk jau yra darę: suareštavę tūkstančius darbinink 
laužę tūkstančius jų pikietų linijų, apdaužę eiles alginių vėb^ų 
ir sulaužę nemažai streikų. Su tuo jie tačiaus dar vis nep 
tenkina: jie dabar bando pulti ant sveturgimiu darbininkų.

Kodėl panašiai bandoma daryti?
Kapitalizmas randasi prastoj padėtyj/ Milžiniškas ekonomi- 

nis krizis ėda jį. Gamyba puola. Eksportas puola. Paskelbi
mas, kad greit viskas pasitaisys—virto nesąmone. Bedarbė au
ga. Drauge sų vargu ir badu, auga nepasitenkinimas darbinin
kų klasės. Visur girdisi protestai. Darfeininkai reikalauja dar- 
bo arba algų, socialės apdraudos, 7 v. darbo dienos ir 5 dienų į 
savaitę. Kovo 6 d. darbininkai aiškiai parodė, kad" jie kovosi 
kad jie netylės.

Kad užkirsti tam kelią, darbdaviai pradėjo kontrataką, 
kapojimo algų ir liginimo darbo valandų, jie pradėjo pulti imi
grantus darbininkus. Jie mano, kad nugąsdindami imigrantus 
darbininkus; suteikdami policijai pilną laisvę su ateiviais dar
bininkais elgtis, kaip jiems tinka, užduosią skaudų smūgį darbi
ninkų klasei.

Jei tas jiems pavyktų, kapitalistai tuomet pultų visom ketu
riom ant čiagimių darbininkų. Pridėjus dar tą faktą, kaip šian
dien išnaudotojai puola negrus darbininkus, tai aiškiai matysim; 
jog šiandien polimai yra daroma ne tik prieš ateivius darbinin
kus, ne vien tik pi'ieš komunistus, bet prieš visą darbininką kla
sę.

Mes, atstovai darbininkų organizacijų, griežtai ir atvirai pa
reiškiame, kad to nebus! ' Mes neprileisime tos konspiracijos 
patapti faktu. Mes kovosime! ...—y*

Mūsų viešpačiai ir jų lekajai stengiasi pasėt neapykantą tar
pe mus. Jie nori komunizmu nugązdinti čiagimius darbininkil£ 
Jie stengiasi paskleisti tarpe čiagimių 
prieš imigrantus. Tuo pačiu būdu jie 
kantą ir nepasitikėjimą tarpe baltų ir 
Jų obalsiu yra: paskaidyk ir valdyk.
Vienykitės ir kovokit!

(Tąsa ant 3-čio puslapio)

dasi milžiniškų baltų bang- 
žuviii.

Kita mokslininkų grupė 
pasiliks ant Laptivo Salos.

“Baluga” priruošta viso
kiem pavojam. Be to, turi 
įsitaisius stiprų radio ir vi
sokius įrankius kovai su le
dais, o taipgi,, daiktus, rei
kalingus žiemavojimui, jei 
prisieitų. Su mokslininkais 
išvyko ir vienas “Izviesti- 
ja” dienraščio korespon
dentas.

Tai yra labai pavojinga 
kelionė, kurią “Baluga” da
rys. Jos rizika, kaip sako 
mokslininkai, yra lygi tai, 
kurią darė Kolumbas. Bet 
Sovietu mokslininkai mano 
savo tikslo pasieksią.

Jei šita ekspedicija suras, 
kad ’galima (nuplaukti > laivu 
iš Archangelsko! į Vladivos
toką šiaurine puse, tai bus 
didelis laimėjimas.

MASKVA.—Sovietų Są
jungos tyrinėtojų ekspedici
ja išplaukė į šiaurinį vande
nyną šiandien, rugpjūčio 3 
d. Išplaukė laivu “Baluga,” 
kuris apleido Archangelską 
lydimas1 minios piliečių.

“Baluga” plauks linkui 
Lenos upės žiočių, šiauri
niam Jakutske. Paskui — 
Vladivostoko kryptim

Važiuoja kelios grupės 
mokslininkų, kurie tyrinės 
orą ir kitokias ypatybes tų 
sričių, kuriose dar niekuo
met nebuvo plaukiota ir ty
rinėta.

Priplaukę Tamyro Pussa- 
lį, mokslininkų viena grupė 
pasiliks ten’ąi ir žiemavos. 
Per žiemą darys visokius ty
rinėjimus. Sužinos, kokios 
rūšies žuvų* ten randasi* ', ir-' 
jieškos būdus žuvų gaudy
mo pradžiai. .Nesenai, mat, 
gauta davinių, kad ten ran-
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Pulkininko Cooperio
Kalba Apie S.S.RJS.

WILLIAMSTOWN, Mass. 
—Pereitą savaitę čionai at\ 
sidarė t. v. Politikos Insti
tutas, į kurį kviečiami viso 
pasaulio žymesni žmonės 
kalbėti įvairiais klausimais. 
Pabaiga pereitos savaitės 
buvo paaukota Sovietų Są
jungos reikalam, v Kalbėjo 
'Bogdanovas ir kiti. Beje, 
sakė lekciją ir pulkininkas 
Cooper, inžinierius, kuris 
tvarko Dnieprostrojaus sta
tybą Sovietų Sąjungoj.

Jis pripažino daug nuo
pelnų Sovietų Sąjungai ir 
vyriausybei. Cooper pa
reiškė, kad nepaisant,, kaip 
kas nebūtų priešingas ko
munistam, jie yra teisingi. 
Antra, Sovietų Sąjunga pa
žengė nepaprastai toli 
myn, palyginus su tuo, 
kia buvo Rusija 1914 
tais.

NEW YORK.— Kuomet 
Mr. Lowmanas ir kiti rėkia 
apie Sovietų Sąjungos kali
nių produktus, tai jis pa
miršta, kad čia pat, Ameri
koj, kaliniai padirba įvairių 
prekių už $50,000,000! Taip 
paskelbė A. F. Allison, sek
retorius International. Asso
ciation of Garment Manu
facturers.

Amerikos kalėjimų kail
iniai verčiami dirbti tiek va- 

So- landų, kiek kalėjimo virši
ninkam patinka, sako Alli- 

Rasite ir suprasite, kad So- son. Jie yra išnaudojami, 
kaip niekas kitas.

Reikia atsiminti, kad Al- 
"■Tpison nėra jokis komunistas 
kad todėl, kuomet jis šitaip 

kalba, tai pasirodo, kad da
lykai yra bjaurūs!
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Detroite bedarbė labai di- pakraščius nuo užpuolančių - 
jų priešų laivų karo metu.”

Šanchajaus Darbininkai * T ™ I * • i *J cino Jnv’no nnerne mo-in km_

Rengias Streikuot

puriausios ir vėliau- 
manent Wave maši- 

irjvisas atsilankyt) 
ime kuogeriausia. '

$5.50 IKI $10.00

plaukus ir sugar- 
laikui. Kreipkitės

Draugai, skaitykite drg. Sta
lino raportą “Laisvėje” arba 
“Daily Workeryj”. Skaitę d. | 
Stalino raportą, suprasite L_ 
vietų Sąjungą visoj cielybėj.

p ■ ■ ~

vietų Sąjunga jau yra “išvaka-j 
riuose parėjimo iš agrarinės | 
šalies į industrinę.” Labai mus | 
džiugina sekamas d. Stalino iš- j 
si reiškimas?: “Tas reiškia, J 
mes jau patiesėme pamatus mū
sų. ekonominei neprigulmybei, 
mūsų sunkiajai pramonei, da
bar tęsime budavojimą.”

Šios žinios labai baugina 
Wallstrycio magnatus.

Ir Fordas kalba, kad Jungti
nėse Valstijose reikalinga per
mainų. Jo supratimu, bankie- 
riai turi perdaug kontrolės ant 
pramonės.

Na, bet neapsigaukite, For
das nenori revoliucijos. Jis ma
no/ kad J. V. dar yra daug pro
gų tapti milionieriais, tik rei
kia išrasti kokį 
vandenį ar kitką. 
—nauji pramonės

Fordų gadynė
Darbininkų išeitis, 
disciplinuotą komunistinė vieny
bė ir aštri kova.

Sako, Atsidarys Vartai 
Keletos Fabrikų

DETROIT, Mich.— Kele
tas automobilių fabrikų — 
jų tarpan įskaitant Fordo, 
General Motors, Packard, 
Graham-Paige, ir kt.—kaip 
vakar, rugpjūčio 4 d., žadė
jo atidaryti vartus ir pra
dėti darbą. Apie 150,000 
darbininkų žadėta paimti 
darban. Kaip ilgai jie dirbs, 
nežinia. Net geriausi opti
mistai sako, kad yra užsa-

TarptrS.S.R.S. ir Italijos Pasirašyta Prekybos
Sutartis, Kuri Suteiks S. S. R. S. Rinkų

ROMA.— Pereitą šešta
dienį čionai tapo užbaigta 
daryti ir pasirašyta preky
binė sutartis tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Italijos. Ja ei
nant, Italija galės gauti So-

ir daug kitokios medžiagos, 
svarbiausiai, duonos. O So
vietų Sąjunga gaus nema
žai reikiamų socializmo kū
rybai mašinų ir kitokių pa
dirbimų iš Italijos.

Pasirašymo sutarties pro
ga, buvo suruošta pietūs.

pir
ko
me-

ŠANCHAJUS. — 30,000 
pašto vietinių darbininkų 
rengiasi į streiką* už dides
nes algas ir kitus pagerini
mus darbe. Streikas gali 
būti apskelbtas by dieną. 
Juos rems kitų šakų darbi
ninkai.

Valdžia nusigandus. Jinai, 
mano, kad šitas ■ strei
kas yra niekas daugiau, kai' 
tik bandymas pakenkti val
džiai ir pagelbėti komunis
tam, kurie kovoja centrali- 
nėj Chinijoj. Todėl valdžia 
uždraudė streikuoti, bet 
darbininkai veikiausiai 
drausmes nepaisys.

Dideli Submarinai
Neturį Naudos

WASHINGTON.— Pasak 
laivyno department© eks
pertų, didieji subnjarinai 
nenešą pakankamai naudos 
ir todėl jie būsią pakeisti: 
jų vietoj turbūt bus stato-

Gaisrai Šiemet
Naikina Lietuvą

KAUNAS.— Liepos mėn. 
10 d. 12 vai. Nečiūnų kaimo, 
Miroslavo valse., gyventojo 
Olensko Mečisuovo sudegė 
arklidė, 'daržinė ir pašiūre 
su įvairiais ūkio įrankiais 
bei pašaru. Trobesiai buvo 
neapdrausti. Nuostolių pa
daryta 17,515 lt. ' •

Liepos men. 10 d. 8 vai. 
Metelicos kaimo, Metelių 
valse., Alytaus apskr., gy
vent. Griškevičiaus Juozo 
sudegė gyvenamas medinis 
namas ir tvartas. Trobesiai 
buvo neapdrausti. Iš viso 
nuostolių padaryta 1800 li
tų. Gaisro priežastis aiški
nama.

Liepos men. 9 d. apie 13 
vai. Raižių kaime, Butrimo
nių valse., Alytaus apskr., 
gyvent. AsanaviČiaus Dovy
do sudegė klėtis ir tvartas. 
Iš viso nuostolių padaryta 
10,000 litų. Trobesiai buvo 
apdrausti. Gaisro 
tis nežinoma.

priežas-

Kokius Bjaurius Melus 
Jie Gamina!

HANKOWAS.— Žygiuo- 
j antie ji pirmyn komunistų 
kareiviai naudoja surištom 
rankom ūkininkus savo' ko
vom, sako tūlas karininkas, 
pabėgęs iš Čangšos. Esą, 
raudonarmiečiai sugauna 
daugybę / ūkininkų, i suriša 
jiems už pečių rankas ir 
stumia pirmiau savo armi
jos. Susitikus su priešu, 
pastarojo kareiviai, pamatę, 
kaip ūkininkai “kankina
mi”, atsisako šaudyti į juos 
ir tuomet komunistų armija 
laiminti. Šitaip rašo -Asso
ciated Press reporteris:

- (Matot, drauge skaityto
jau, kokių nesąmonių kapi
talistų spauda sugalvoja! 
Ir kuomet vienam praneši
me sako, kad komunistai 
ūkininkus kankina ir tt., tai 
kitam pranešime jie nurodo, 
kad Chinijos smulkieji ir vi
dutiniai ūkininkai visom pa
jėgom savanoriai remia 
raudonarmiečius, nes pasta
rieji duoda jiems žemės ir 
laisvę! RedJ) . < < < i

Laisvesni Žmonės
Kovoja Atlantoje

ATLANTA, Ga.—Apie 60 
asmenų, apimančių įvairias 
profesijas, kaip antai, gydy
tojus, profesorius, kunigus 
ir kitokius, išleido protestą 
prieš pastaruosius komunis
tų (Carr, Burlak, ir kt.) 
areštus ir kaltinimus del da
linimo darbininkams komu
nistinės literatūros. Kaip 
žinoma, suimtiems taikomai . . . . , . . iįstatymas, išleistas dar civi
lio karo laiku, kuris grūmo
ja mirties bausme del “ra
ginimo sukilti”.

Pasirašytojai skelbia, kad 
jie nesą patys komunistai, 
bet norį, idant Atlantoj bū
tų leišta komunistam lais
vai savo mintis išreikšti, ne
paisant, spaudoj arba gyvu 
žodžiu.

KOLEGIJA VERTA 
$10,000,000 ,

ROCHESTER, N. Y.—Ro
chester! o Universiteto nau
ji rūmai, kurie atsidarys 
šiemet, lešuoja $10,000,000. 
Tai milžiniškas budingas ir 
nepaprastai didelis kampus.

mOM

Francijoj Milžiniški
Streikai vis Plečiasi

PARYŽIUS. — Šiaurinė 
Francija skęsta darbininkų 
streikų bangose. Negalėda
mi kitaip pasipriešinti neti
kusiam “apdraudos” įstaty
mui, kurį valdžia bando už
karti ant darbininkų, pasta
rieji eina streikų kovon.

Šią savaitę spėjama strei- 
kieriu skaičius pasieks 200,- 
000.

Streikas paliečia metalo, 
tekstilės ir kitų industrijų 

, darbininkus. Lilies, Rou
baix ir Tourcoing miestuose 
gali prieiti prie generalinių 
streikų.

Komunistų įtaka strbikie- 
riuose didėja, nes pirmieji 
visomis pajėgomis remia jų 
reikalus, stovėdami už 
grięžtą kovą su kapitalisti
ne machinacija.

Niekas Nenori Vykti 
į Jungt. Valstijas

GLASGOVAS, Škotija. 
George Chamberlain, Ame
rikos konsulas čionai, skel
bia, kad šiemet jis neturįs 
nė vieno škoto, norinčio va
žiuoti'Amerikon. Pereitais 
metais šituo laiku tūrėjęs\ 
net 33,000 vardų.

Jis mano, kad škotai nę- 
paiso važiuoti į J. V. todėl, 
kad ten, Amerikoje, yra di 
dėlė bedarbė.

Vagia Tuščių Nainy 
Gelžgalius

PITTSBURGH, Pa.—Čio- 
nai vagišiai smarkiai plėšė
negyvenamuosius tuščius 
namus. Iš daugelio jų iš
plėšė įvairias paipas ir ki
kilis geležinius bei plieni
nius dalykus, ir to viso “po
licija nematė”. Dabar ke 
liama skandalas spaudoj.



Pamoka Naujam Žygiui (Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio 27, 1930)
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Londono Sutarties Ratifikacija ir Karas
Specialiai sušauktas į posė

džius Jungtinių Valstijų sena
tas, pagaliaus, po eilės ginčų, 
ratifikavo (užgyrė) Londone 
nukaltą laivynų sutartį. Kas 
seka darbininkų spaudą, tas ži
no, jog Londono konferencija 
nebuvo ir nėra jokio “nusigink
lavimo” ar mažinimo ginkluo
tės konferencija. Visai kapi
talistinės valstybės nemano ma
žinti dariusios karo pabūklus, 
dar labiau ginkluojasi.

Tai ką nuveikė toji konferen
cija per tris mėnesius? Joje 
posėdžiavo Amerikos, Anglijos, 
Francijos, Japonijos ir Italijos 
diplomatai. Visiškai nieko ne
daryta atitolinimui karo pavo- 

Bet kalbėta daug viešai 
Tikrieji rezultatai 

i. tai di-

Reikiamo pasisekimo neturėjo Pirmosios Rugpjūčio 
demonstracijos prieš imperialistinius karus ir už Sovietų 
Sąjungos apgynimą. Tatai pripažįsta Amerikos Komu
nistų Partijos Centro Komitetas; ir jis gvildena priežas
tie Pirmosios Rugpjūčio demonstracijų kur kas mažesnį 

ę^kaitlingumą, negu kovo 6-tos dienos.
Pranešimai iš 41-no miesto rodo, jog tose demonstraci

jose rugp. 1 d. dalyvavo virš 125,000. Dar trūksta tik- jaus. 
rų pranešimų iš trijų desėtkų miestų. Bendrai imant, ir slaptai. Tikrieji rezultatai 
tačiaus, reikia spręsti, kad Pirmosios Rugpjūčio demon- Londono konferencijos, u 
stracijos turėjo bent 150,000 dalyvių. Tai neužginčijamai .d,esn®s. pastangos, didesnes ma- 
yra masiniai darbininku įstojimai; bet jie toli neprilyg-ichinaSlJ0S pl’ies v t • vt j > j i ((rn q ę,,, Jmio'Tinni Vaistini
sta kovo 6 d. su apie pusantro miliono demonstrantų.

Sąlygos dabar atrodė palankesnės masiniam darbiniu-
kų išstojimui, nekaip penki mėnesiai atgal. Bedarbė nuo Į^Hova“ visokio^ ba’taiijos iš 
to laiko padidėjo. Specialė Jungtinių Valstijų senato se- j jungt. Valstijų valdžios prieš 
sija įvyko užgyrimui Londono “nusiginklavimo” konfe- Sovietų Sąjungą, čia atsirado 
rencijos, reiškiančios pasmarkintą ir praplatintą ginklą-’ir kongresinė tyrinėjimo komi- 
vimąsi. \ ..................... * _
tą būržuazijos kumštį prieš bent kokį kovojančių darbi- 
nihkų judėjimą abelnai. Riksmai prieš tavorų įvežimus 
iš‘.Sovietų Sąjungos į Ameriką pranašauja naują bloka
dą prieš Sovietus, kaipo prirengiamąjį žingsnį imperia
listų karui delei Darbininkų Respublikos ištaškymo.

O vis del to nebuvo reikiamo darbininkų atsiliepimo į 
Pirmosios Rugpjūčio demonstracijas. Kodėl?—klausia' 
centralinis organas Amerikos rtbmunistų Partijos, Dai- į 
ly Worker? Vyriausiai todėl, kad Partija ir revoliuci
nės darbo unijos nesugebėjo politiniai bei organizaciniai 
išnaudoti tas objektyviai palankias sąlygas. Nors buvo 
skelbiamas obalsis: “Nei vieno cento ginklavimuisi; visi 
pinigai bedarbiams,” tačiaus darbininkai nebuvo įtikinti, 
kad ištiesų gręsia karas, kuris drauge su rengiamais aš
triausiais įstatymais prieš darbininkų judėjimą tiesiogi
niai, skaudžiai paliečia darbininkus.

Pranešimai rodo, kad visiškai nebuvo organizuojama, 
prieškariniai komitetai fabrikuose, dirbtuvėse ir kasyk- 
Ipse; kad nebuvo darbininkai organizuotai vedami iš dar
baviečių į demonstracijas; kad bedarbių tarybos nebuvo 
sudrūtintos. O kadangi paskutinėmis savaitėmis poli
cija nerodė tokio pašėlimo, kaip kad keli mėnesiai atgal, 
tai daugelis darbininkų išsiaiškino, kad nelabai esą rei
kalingi ir darbininkų apsigynimo būriai. Nemažas skai
čius leidosi prisigauti prėzi'dento Hooverio ir Darbo Fe
deracijos galvos Greeno prigavingais pareiškimais. Pir
mosios Rugpjūčio išvakarėse tie ir kiti imperialistiniai 
kardų rijikai paskelbė, būk Amerika nemano įvesti vi
suotiną blokadą prieš iš Sovietų įvežamus Amerikon pro
duktus. Ta darbininkų dalis, kuri dar neturi reikiamo 
politiniai-klasinio subrendimo, taip ir priėmė Hooverio 
pareiškimus už gryną pinigą,—būk ištikro Sovietų Są
jungai negrumoja joks greitas karo pavojus.

Komunistų Partija ima domėn tas ir kitas priežastis palygi
namo nepavykime Pirmosios Rugpjūčio demonstracijų; apsileidi
mai ir klaidos bus pamatiniai taisoma. Tuo pačiu laiku Ame
rikos Komunistų Partija nenuleidžia rankų; ir jau šaukia ir or
ganizuoja Pirmosios Rugsėjo demonstracijas prieš bedarbę. 
Naujosios demonstracijų dienos ©balsiai pamatiniai liekasi tie 
patys: “Nei cento ginklavimuisi; visi pinigai bedarbiams!” 
“Organizuokitės! Streikuokite prieš uždarbių kapojimus!”

Bet šį kartą tie ©balsiai turi būt taip prigydyti bedarbiams 
ir dirbantiesiems, kad jie taptų sudėtina dalim jų mąstymo, jų 
jausmo, jų kūno ir kraujo. Tuos obalsius' Partija yra pasiry
žus nuodugniausiai išnaudoti, kaipo politinį pamatą mobilizavi
mui bedarbių ir dirbančiųjų, organizavimui Darbo Unijų Vie
nybės Lygos dirbtuvinių komitetų ir bedarbių tarybų; steigimui 
“šapų” komitetų prieš karą; kūrimui ir auginimui darbininkų 
apsigypimo būrių.

Kiekviename Partijos vienete bus diskusuojama tos pamokos, 
kurių davė Rugpjūčio Pirmoji; bus daroma energingi ir siste- 
maįtiški žingsniai, kad nuveikt silpnybes, aikštėn iškilusias rugp. 
1 4-; ū juo smarkesnėmis pastangomis bus mobilizuojamasi į 
visbs šalies bedarbių demonstracijų dieną, Rugsėjo Pirmąją. 
Kova už socialės apdraudos pensijas tarnaus, kaipo ašis, apie 
ku|ią suksis revoliuciniai darbininkų veiksmai. Pirmyn, todėl, 
prife Pirmosios Rugsėjo!

Fishes “tyrinėjimo” komisija parodė sugniauž-) sija, kuri skelbia visokius skan- 
i dalus prieš darbininkų šalį.
Rengiasi prie Sovietų Sąjungos 
prekių boikoto, skleidžia Ame
rikos darbininkuose propagan
dą, būk Jungt. Valstijose visą 
blogą ir nedarbą daro “Rusijos 

i komunizmas.” 
i T>. ......Pirmus mazgus uzmezge šiai 
konferencijai Anglijos valdžios 
pirminihko-ministerio MacDo- 
naldo atsilankymas į J. V. ir 
karštas pasikalbėjimas su po
nu Hiooveriu, J. V. prezidentu, 
šie du asmenys: MacDonaldas, 
“darpo” partijos vadas, jis 
ginklu triuškina indų sukilimus, 
slopina chinų revoliuciją, šau
do aigiptiečius, slopina darbi
ninkų streikus; Hooveris—J. V.- 
milionierių prezidentas — daro 
tą patį darbininkų verginio 
darbą; jo administracija tyrinė
ja “komUnizmą, J. y.,”Įsnižįrkiai 
žengia paskui Mussolinį į fa
šizmą. • , ., ,

• * ft * į' H

Kokie jų .plAriai btivb Londo
no konferencijai? Atsakymui 
užteks priminimo kelių faktų. 
Kapitalistinis pasaulis labiau ir 
labiau rengiasi pulti Sovietų 
Sąjungą. Nes ši darbininkų ša
lis milžiniškai tvirtėja ir kyla 
pramoniniai. O tai reiškia ga
lą kapitalizmo viešpatavimui. 
Išeitis viena: užpult Sovietų 
Sąjungą ir sukriušint ginklu, 
kol dar nevėlu, arba suklupti 
prieš komunizmo vėliavą. Visi 
kartu—“pulti' S. S-cją!”

Bet kaip pulti Sovietų Sąjun
gą, kad tarp pačių kapitalistinių 
valstybių eina nuolatinės niau- 
tynės. Per pastaruosius kelius 
metus tarp Jungt. Valstijų ir 
Anglijos .susikirtimai ėjo visu 
frontu: Atlantlke, Pietų Ameri
koj, Azijoj ir kitur. Didžiau
sios pjovynės už laivyno virše
nybę. Todėl Londono konferen
cijos svarbiausiu punktu buvo 
taip vadinamas “parity". Tai 
reiškia, kad susitarusios valsty
bės budavos savo laivynus su
tartinai, sulyg nustatyta lygy
be kiekvienai valstybei. Bet ir 
čia pasilikta daug skylių. Ki
lus karui, kyla naujos intrigos, 
nauji suokalbiai. Tuomet ir to
kia bereikšmė sutartis nepildo
ma. Pagalbaus vis bandoma 
ir bandoma sulipyti į daiktą su
skilusį kapitalistinį pasaulį, Vie
nok rezultatai visuomet būna1 
kiti. Taip ir Londono konfe
rencijos burbulas sprogo.

O kad nemažins ginklavimąsį 
Londono konferencija, tai tą 
pasako ne tik darbininkų spau
da, bet ir patys kapitąlistų At
stovai. Senatorius Reėd, kuris 
stoja už Londono konferencijos 
sutartį, pareiškė, jog “Genevos 
konferencija buvo visiškai ne
sėkminga. ” Kada pasakė!

Gi senatorius McKellar, ku
ris priešinosi ratifikavimui

Nors Washington© vyriausy
bės jiątvarkymu bus šiuo tarpu 
įleista laivai, atvežantieji po- 
pierai dirbti medžius iš Sovie
tu Sąjungos, bet tuom dar nėra 
Užbaigiama žygiai prieš Sovie
tų prekybą. Jungtinių Valstijų 
finansų ministerija žada pradė
ti tyrinėjimus, kad sužinot, ko
kiomis “vergiškomis” sąlygomis 
yra Sovietuose gaminami tavo- 
rai, kurie paskui vežami į Wa
shington© žemę. Prieš tąsias 
sąlygas gi bliauja ne tik sena
toriai Oddie, Connally ir kiti, 
reikalaujanti sustabdyti viso- 
kiu$ įvežimus iš Sovietų. Blio
vimas Amerikos imperialisti
nių,- fašistinių politikierių ran
da atbalsio jau ir kitose šalyse.

ątai, senato- Į

rius V. Dalbiez isteriškai per- 
kūnuoja prieš įgabenimus iš So
vietų į Franciją; o vadinamas 
“radikališkas” Paryžiaus laik
raštis “L’Ere Nouvelle” apsi
laižydamas spausdina deklama
cijas to senatoriaus, kuris pa
brėžia, jog per metus Sovietai 
Francijai pardavė tavorų už 
$23,000,000, o iš Francijos pir
ko tiktai už $10,000,000.

Tie šauksmai ne tik Ameri
koj, bet ir Europoj rodo bur
žuazijos
smarkiai žygiuojančią Sovietų 
^pramonę; jie taipo pat nurodo, 
kad tarptautiniai kapitalistai 
ištikrųjų galvoja apie naują 
blokadą prieš Sovietų Sąjungą.

Nesijausdami užtenkamai 
prisirengę, prisivengdami savo

darbininkų revoliucinio veiks
mo, įvairių šalių kapitalistai 
kol kas varo prekybą su Sovie
tais, nematydami tuo tarpu ki
tokio pasirinkimo. Bet tatai 
neturi nukreipt darbininkų do- 
mę nuo to pamatinių fakto, jog 
imperialistai dieną ir naktį pla
nuoja nevidoniškus žingsnius ir 
karą prieš Sovietų Respubliką.

Londono konferencijos sutar
ties, sekamai ją apibūdina.

“Sutartis duoda didžiausias 
galimybes laivyno budavojimui 
Amerikai, Anglijai ir Japonijai. 
Ji uždės mokesčių ant Ame
rikos žmonių daugiau, kai 
bilioną dolerių. ši konfe
rencija neduos geresnių santi- 
kių tarp kalbamų valstybių, 
kaip ir Washington© laivynų 
sutartis 1922 metais.”

Tai žodžiai ne iš Maskvos, 
bet iš pačios kapitalistinės šei
mynos—iš J. V. Kongreso. Bet 
negana to, kad Londono konfe
rencija nepadarė nieko, kas ma
žintų ginklavimą’si. Priešingai; 
Londono konferencija dar grei
tina karo pavoju. Ve kaip ra
šo apie ją Princetono mokyklos 
direktorius, John B. Whitton:

“Negalima ginčyti, kad dau
geliu atžvilgių konferencija bu
vo apvylimu. Pirma, negalima 
vykinti penkių valstybių laivy
no aprubežiavimas.” Toliau: 
“Kad atsiekti lygybės, buvo ap- 
skaitliuota, jog virš $1,000,000,- 
000 turės išleisti karui ši šalis. 
Tas reiškia kiekvienai^ metais 
po 171,000,000 dol. per šešis 
metus. Reikia atžymėti, kad 
per 1928 metus mes išleidome 
tik 26,000,000 del karo pabūk
lų budavojimo” (“Current His
tory”).

Tai tokia sėkmė Londono 
konferencijos sutarties, kurią 
J. V. senatas tik ką ratifikavo. 
Vieton nusiginklavimo, bilionas 
dol. ginklavimuisi. Vieton tai
kos, skubumas prie karo. ■ Be 
to, reikia žinoti, kad ir Londo
no konferencija turi daug dip
lomatinių slaptybių, sutarčių ir 
intrigų, kurios nukeiptos prieš 
Sovietų Sąjungą.

Darbininkai turi budėti. Pri
sirengimas karui prieš imperia
listinį karą turi būt pirmoj vie
toj.

Sandariečiai Norėtų,
« Kad

Viduramžio Gadynė

“Sandara” No. 31 dejuoja 
apie Lietuvą . ir maldauja 
Smetonos fašistinės val
džios “pagerinti” dalykus 
Lietuvoj. Štai ko “Sanda
ra” trokšta:

“Šiais metais mes minime 
500 metų sukaktuves nuo 
mirties mūsų didžiausio 
karžygio—VYTAUTO DI
DŽIOJO. Šį faktą mes mi
nime ne su džiaugsmu, bet 
su skausmu. Taipgi mums 
yra liūdna, kad šiandieną 
Lietuva nėra ta, kokia kad 
buvo Vytauto laikuose.”

“Sandara” trokšta, kad 
Lietuvoj būtų vidukamžių 
gadynė. Ji nori, kad Lietu
va būtų monarchistinė. Jai 
dar neužtenka fašistinės 
diktatūros"

“Sandara” mano, kad Vy
tauto “laikai” jsugrįžtų Lie
tuvoj, jeigu Smetonos val
džia <; įvykintu i; “vienybę”. 
Girdi, VytautdOaįkuose’ LiėJ 
tu va “buvo galinga del to, 
kad ji buvo vieninga.” Ko
kios vienybės sandariečiai 
reikalauja? .Jie neįri, kad 
SmetOnbš fašistine valdžia

riaūsias kelias sudarymui 
lietuvių tautoj, vieningumo, 
atsteigiant normalią padėtį 
Lietuvoje. To neesant, Lie
tuva žengia į tamsią z atei
tį.”

Lietuvos biednuomenei 
nei kiek nebūtų geresnė pa
dėtis. Taip, buržuazinė 
Lietuva žengia į tamsią 
ateitį. Lietuvoj, kaip ir ki
tose 
krizis
tvarka eina prie žlugimo. 
Ku'omet buržuazinei siste
mai gręsia didesnis pavojus, 
tuomet buržuazija griebiasi 
paskutinių priemonių gelbė
ti savo kailį. Tą dabar da
ro 1 Lietuvos buržuazija ir 
dvarininkai:
niu teroru apsisaugoti nuo 
žlugimo. Bet neišsigelbės.

buržuazinėse šalyse,
■didėja; buržuazinė

Politinis Raportas Sovietų Sąjungos Kom 
Pąrtijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui
Didėjantis Krizis Tarptautinio Kapitalizmo ir Sovietų 

Sąjungos Užsienio Politine Padėtis

Atsi^ąukimas/Atei
(Pradžia pirmam puslapy
Mes pareiškiame: Darbir 

kai yra viena klasė, su tais 
čiais klasiniais interesais, gi 
mais tos pačios klasinės ko5 
vedamos prieš tuos pačius K 
sinius priešus, kapitalistus 
jų pildantįjį komitetą, 
mą kaipo valdžia. 
Šaukiame į visą 
klasę Jungtinėse 
kad sudaryti did^ 

 

priešinimą, kokį 

 

p>ų^ tą darbdavių 
r 
k«fntr\itaka.

išauk

(Tąsa)
Kas liečia technikinius augalus tuo būdu padėtis yra 

prielankesnė, apart kokios tai rūšies peteliškių sunaikini-y 
mo cukrinių burokų derliaus 1929 metais.

Sferoj technikinių augalų auginimo gali pašikartoti 
rimti susvyravimai ir pasireikšti nepastovumo simpto
mai ateity, kaip ir kituose agrikultūros skyriuose. Ta
sai yra iš priežasties nusvirimo smulkaus ūkio ir susvy
ravimai ir nepastovumo simptomai bus panašūs į tuos 
susvyravimus ir nepastovumo simptomus, kuriuos parodo 
viršuj pažymėtos skaitlinės, kas liečia linus ir aliejinius 
augalus, kurių gamybai mažiausia įtakos padaro kolek
tyviai ir sovietiniai ūkiai.

Tokiu būdu mes susiduriame su sekamomis agrikultū
ros problemomis:

1. Problema konsolidavimo technikinių augalų augini
mo, užtikrinant, kad tie distriktai, kur tokie augalai au
ga, būtų aprūpinti užtektinai pigiais javų produktais.

2. Problema padidinti gyvulių auginimą ir išrišti mė
sos parūpinimo problemą, suteikiant pigius javų produk
tus ir pašarą gyvulių auginimo distriktams.

Problema galutino išrišimo klausimo, kas liečia javų 
parūpinimą, yra svarbiausias klausimas agrikultūroj da
bartiniu laiku. f

Iš to galima.matyti, kad javų problema yra svarbiau
sias ryšys agrikultūros sistemoj ir yra raktas del visų ki
tų problemų. }

Bet išrišimas javų problemos ir tuo būdu padarymas 
reikšmingo žingsnio linkui agrikultūros pastūmėjimo pir- • 
myn, reiškia, kad mūsų atsilikimas agrikultūroj turi būt 
likviduotas nuo viršaus iki apačios; turi būt aprūpinta 
traktoriais ir agrikultūros mašinerija, suteikiant naujas 
mokslinių darbininkų kadras, darbo našumas agrikultū
roj turi būt padidintas, tavorų gamyba praplėsta. Jeigu 
tie reikalavimai nebus pravesti, tai negalima nei sapnuo
ti apie Išrišimą javii problemos.

I

Ai; mes galime pravesti tuos reikalingiausius dalykus 
pamatu smulkaus pavienio valstiečio ūkio? Ne, negali
me. Negalime, nesmulkus valstiečio ūkis negali naudoti 
naujausią technikinę pagelbą, negali nei jos turėti; nega
li padidinti darbo produktyviškumo iki ganėtino laipsnio.^ 
Tik vienas kelias mums yra, tai kelias linkui konšolidavi ' 
mo (sujungimo) agrikultūros, T 
jų įmonių su naujausiais technikiniais įtaisais. Bet So
vietų žemė negali imtis organizuoti didžiųjų kapitalisti
nių įmonių. Ji gali ir turi imtis tik organizavimą didžių
jų agrikulturinių įmonių socialistinės rūšies, įrengtų mo
derniniais .įtaisais. Mūsų sovietiniai ir kolektyviai ūkiai 
yra tokios įmonės.
Tuo būdu sudaryti sovietinius ūkius ir sujungti į daiktą 

smulkius valstiečių ūkius į didžiuosius kolektyvus yra 
vienatinis kelias išrišimui agrikultūros problemos abel- 
nai, o javų problemos ypatingai.

Tuo keliu Partija ėjo savo kasdieniniam praktikiniam 
darbe nuo pat Penkiolikto Partijos Kongreso, o ypatin
gai nuo pirmojo pasirodymo sunkių keblumų su javais 
pradžioj 1928 metų.

Reikia patėmyti, kad ta pamatinė problema buvo Par
tijos įdėta dieno tvarkiu, kaipo praktikinė užduotis po 
Penkiolikto Partijos Kongreso, pirma, negu javų keblu
mai iškilo. Gerai žinomoj Penkiolikto Kongreso rezoliu
cijoj apie “Darbą Kaime” padaryta pareiškimas:

“Dabartiniam periode užduotis suvienyti ir perorga
nizuoti smulkius pavienius valstiečių ūkius j didelius ko
lektyvius turi būt Partijos svarbiausia užduotis kaime.”

Gal nebus bereikalinga privesti atatinkamą ištrauką iš 
raporto Centralinio Komiteto Penkioliktam Partijos Kon
grese, kuriame likvidavimas agrikultūros atsilikimo pa
matu kolektyvizacijos vėl pareikšta aiškiai ir galutinai:

“Kur yra išrišimas! Išrišimas galima surasti pakeiti
me smulkiųjų ir išsklaidytų valstiečių ūkių į dideles ir 
suvienytas įmones pamatu bendro žemės apdirbimo, pa
keitime į kolektyvį, žemes apdirbimą pamatu naujos ir 
geriau išvystytos technikos. Išrišimas gludi paakstini- 
me mažus ir mažiausius ūkius, laipsniškai, bet be atlai
dos, ne prievarta, bet ^pavyzdžiu ir įtikinimu, susijungti 
pamatu bendro kooperatyviško, kolektyvinio žemės ap
dirbimo, naudojant agrikultūros^^jfffašineriją ir trakto
rius ir samdant mokslinę pagelbą del agrikultūros inten- « 
syviškų metodų, didelėse agrikultūros įmonėse. Kito 
išėjimo nėra.”

II. Augantis Progresas Socializmo Budavojime ir > 
Vidujinė Sovietų Sąjungos Padėtis

Valstiečiy, Krypimas Linkui Socializmo ir Tempas Sovietinių, 
ir Kolektyvių Ūkių Vystymosi

Valstiečiai ne pakrypo ūmai linkui kolektyvizacijos, 
(sunaikinimo Tai yra žingsnis, kūrį ištikro ir negalima buvo padaryt 

skyrių) patekę 23,562,442 laiš- staiga, 
kai ir kitokie siuntiniai, iš ku
rių šis skyrius surankiojęs $5,- 
000,000 pinigais1 ir kitokia ver
tybe. Apart kitko, departmen
tas pažymi, kad tarpe sunaiki
nimui patekusių laiškų buvę 
100,000 tokių, ant kurių vokų 
nieko nerašyta.

Tas parodo, kaip Amerikoje 
per didelį skubinimą < viskąs 
daroma be jokios atodairos.

Triksaš.

Mrs. W. Watkins ir Mrs. 
C. Bamberger iŠ Chicago, Ill., 
birželio 30 d., Englefwood Hos- 
pitalyj, pagimdė po kūdikį vy
riškos lyties. Kokiu tai būdu 
ligoninės slaugės suženklino 
“klaidingai,” naujagimius su
maišė. Kilo iš tėvų pusės ne
pasitenkinimas. Dalykas atsi
dūrė teisme. Septyni eksper- 
tai-daktarai-profesoriai tapo 
pakviesti. Kuomi tas užsi
baigs, vėliau pamatysime. Bet 
vienas aišku, kad visi žmonės 
užgimsta vienodais, privilegi
juotų, iškalno patentuotų ne
būna.

Tūlas Antonio Ramos iš Sau 
Juan, P. R., kaipo žuklys, tu
rėjo keistą paprotį. Jei bū
davo sugaus mažesnių žuvyčių, 
tai greitesniam gyvasties atė
mimui jis kramstelėdavo dan
timis kiekvienos galvutę. Gi 
10 d. (liepos, Jam bežukįląujant 
upėje* Lav Plata? palei Toa Al
ta, nutiko sekančiai: pagavus 
kelias mažesnių žuvukių ir su
lig papročio pradėjus joms 
kramtyti galvutes, kokiu tai 
netikėtu būdu, kuomet jis iš
sižiojo 
spruko 
gerklę, 
vo, jis

Po katastrofai, kokia įvyko 
Italijoj 23 d. liepos laike že
mės drebėjimo, žmonės išgąs
dinti būrių būriais ėjo j Nea
polio katedrą pasimelsti, ta
čiaus kardinolas Asceleri jų į 
vidų neįsileido ir apie 20,000 
žmonių minią laimino už durų 
ant gatvės.

Jeigu kardinolas būtų 
jęs į dievą taip, kaip jis 
mokina, tai tuos žmones 
susileidęs į bažnyčią!

I lUvb ptlVUlUvi 
suteiktų jų sėbrams ’(liaudį-| jo '-posūnis, 
ninkams) Lietuvoj daugiau i 
privilegijų‘ tarnauti fašisti
nei diktatūrai. Jie nori, 
kad Smetonos fašistinė kli
ka sudarytų prielankesnes 
sąlygas deL sudarymo tauti
ninkų (fašistų), liaudininkų 
ir krikščionių demokratų 
bendro'bloko valdymui Lie
tuvos: išnaudojimui ir spau
dimui darbininkų ir biednų- 
jų valstiečių, j

Už tai “Sandara” sako-:-
t

“Taigi kaip nežiūrėsime, 
matosi tik vienintelis ir ge-

Liepos 24 d. Washington, 
D. C., mirė nepaprastas, “ho
bo milionierius” James Eads 
How, kuris pereitą žiemą ve
dė bedarbius į Baltąjį Namą 
Washingtone.

Mirė, tai mirė, ir pieko ta- 
pie. nepaprasto. Bet štai kas 
jsta'bu. How, kaip laikraščiai 
įrašo, visą savo gyvenimą buvęs 
didėlis ’ šalininkas “hoboes” 
(valkatų), bet kuomet jis mi
rė, savo bičiuliams nepaliko 
nei cento iš savo turtų, kurių 
tik St, Louise esą apie ketvir
tadalis milio*no dolerių ir ku
riuos paveldėšiąs’, be abejonės,

Mes

kelias linkui konsolidavi- 
linkui isauginimo didžių- • 1 A* ’ ' • • * • j • • i ("'t

Tiesa, kolektyvizacijos obalsis buvo paskelbtas 
jau Penkioliktame Partijos Kongijese. Bet obalsį pa
skelbti dar nepakanka, kad užtikrint valstiečių minių se
kimą to obalsio. Kad tatai/padaryti, reikalingas yra dar 
vienas punktas, tai yra įtikinti pačius valstiečius teisin
gumu paskelbto obalsio, taip kad jie priimtų jį kaip sa
vo obalsį. Todėl tas valstiečių pakrypimas linkui kolek
tyvizacijos buvo laipsniškai- priruoštas. Jis buvo pri
rengtas per visą eigą mūsų besivystyjno, per visą mūsų 
pramonės plėtojimą, vyriausiai gi per plėtojimą pramo
nės,. pątiekiančios žemidrbystei mašinas ir. traktorius

(Bus daugiau)

gai, j u 
priespaudą. Mobilizuoki’ 
prieš.tą vergišką planą! F 
sidėkite prie plataus nacioi 
lio protesto! Visur šaukite : 
sirinkimus! Prisidėkite pi 
lokalinių ir distriktų organij 
cijų, kurios bus sudarytos I 
voti prieš tą kruviną suokai

Tuo pačiu sykiu mes at 
šaukiame į čia gimusius dari 
ninkus. Draugai darbinink; 
Nemanykite, kad tas niel 
bendro neturi su jūsų gyvei 
mu. Kaip tik jūsų pa vergėj 
nori, kad jūs taip manytum 
te. Jie nori užklupti jus b 
miegant. Jie trokšta, kad j 
simpatizuotumėte jų konspir 
'Ajai. Kuomet jų tikslas b 

^atsiektas, jūs pamatysite, k: 
jūs esate bespėkiai. Nes nė 
galima, kad viena dalis dari 
ninku klasės galėtų turėti au 
štą gyvenimo normą, o ki' 
būtų laikoma vergijoj. M 
sakome jums, čiagimiai Am 
rikos darbininkai, kad jei£ 
jūs nesusivienysite su imigrai 
tais darbininkais, tai darbd. 
viai taipgi nukapos ir jūsų a 
gas, sumažins gyvenimo no 
mą ir užduos dideli smūgį v 
sai darbininkų klasei.

Mes atsišaukiame j sav 
brolius, negrus darbininku 
Draugai darbininkai! Ta koi 
sjįracija yra atkreipta taipj 
ir prieš jus, kaipo dalį Am< 

^Frikos darbininkų klasės. T 
jūs turite žinoti geriau, neg 
kita Amerikos darbininkų di 
lis. Argi jūsų pavergėjai n( 
atėmė jums civilių ir politini 
teisių, kad padaryti jus da 
nuolankesniais vergais? Arg 
jie nepadidino lynčiavimu 
pereitais mėnesiais, kad atsi 
spirti prieš kylančią darbinin 
kų protestų bangą?

Mes atsišaukiame į 
šios šalies 'darbininkus, 
darni sudaryti bendrą
frontą prieš tą darbdavių ata 
ką ant darbininkų klasės. At 
minkite, kad ta ataka yra d a 
lis didžiojo kapitalistų plano 
sudaryto išėjimui iš ekonomi 
nio krizio. Kapitalistai pla 

> nuoja karą. Jie turi surengt 
" karą, kad išplėšti didelę dal 

pasaulinio * marketo iš sav< 
lenktyniuotojų, pirmoj vietoj— 
iš Anglijos kapitalistų. Tai 
štai del ko jie šiandien išlei
džia vieną bilioną dolerių bu
davojimui naujų karo laivų, 
Tai štai kodėl jie šiandien mi
litarizuoja mūsų mokyklas. 
Tai štai kodėl jie skleidžia 
nuodingą prieš svetimšalius 
propagandą. Tai štai kode! 
jie mobilizuoja visas fašistines 
“patriotines” organizacijas. 
Tai štai del ko jie akstiną vi
sus kontr-revoliucionierius, va
dus svetimšalių patriotinių or
ganizacijų, kurios gelbsti mo
bilizuoti masių karinį senti- 
mentą. Tai štai del ko jie ve
da ataką prieš Sovietų Sąjun
gą, kur darbininkai smarkiai 
gerina savo gyvenimą, nes jie 
yra patys savo valdonai.

Draugai darbininkai, bosai 
nori pakinkyti jus į savo kari
nį vežimą. Jie nori prisikalti 
naujo aukso iš jūsų kraujo.

Mes susivienysime. Mes su
darysime tvirtą kovojantį re
voliucinį frontą prieš visas to
kias machinacijas.

Lai darbininkų organizacijos 
visur rengiasi prie distriktinių 
konferencijų, kurios bus su
šauktos apie rugpjūčio pabai
gą. Lai tuojaus pradeda dar
bą. Lai padėties supratimą pa
skleidžia tarp darbininkų ma
sių. Lai mobilizuoja darbinin
kų mintis, imigrantų ir Čiagi- 
mių, kad .galėjus sumobiliziioti
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PHONE 
Stagg 8342

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šibj 

pačioj vietoj.

pirko didelius plotus j 
už kurią mokėjo po j 
ak ra. b

sumažins gyvenimo nor-

žmonių. Pavalgius ir, 
, išsigerus, nuėjo mau- 
svečiai” ir pats savinin-

aisvės’ ir ‘Vilnies

Staiga Numirė Du Lietuviai

Liepos 27 d. staiga numirė 
du lietuviai biznierėliai—An-

Ant W. Lombard St. buvo 
demokratų kliubas, kuriame 
gaspadoriavo Kaluškutis. Pir- 
miaus tas jų kliubas pasilaikė 
iš “svečių,” kurie atsilankyda-

WILKES-BARRE, SCRANTON IR KITŲ MIESTŲ

Yra rekordai, kurie parodoj 
kad p. Girard, Schuylkill apie-į 
linkę j, 
žemės, 
42c už

Laikinas Nacionalis Komitetas 
Gynimui Svetimšalių 

Darbininkų:

International Workers

Saltzman,
Secretary.i

Union So., Room 604, Now J

idėjo muštis kraujas per burną,
Ant galo, įhosis ir ausis, ir jis krito į van-

‘ Nors jis buvo greitai iš mission iš Pottsville, Pa. 
profeso- vandens ištrauktas, bet jau ne

arba populiariu ekspre
siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba

NORTH GERMAN
LLOYD

57 B’way, New York.

j.\,'' 'ĮfnJv '• 4

■i'5' Ą'f
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’ Puslapis Trečias

os Kom

ir Soviet

1 cl

parodo 
i niu

nega-

lidavi

rengtų mo
vėtai ūkiai

Ui į daiktą 
ctyvus yra 
emos abel-

•aktikiniam 
, o ypatin- 
i su javais

ime

Kon-

lutinai

ri iinio

lakstini-

susijungti

a ros m ton
ose. Kito

rėdavo tik vieną gaspadinę, 
bet naujasis klebonas pasiro-j 
d ė daug štarkesnis, nes iš pa-lį 
rapijonų reikalauja dviejų 
oficiališkų gaspadinių ir pen
kių pažabotų minyškų. Taip-

(Pradžia pirmam puslapy) juos į bendrą kovą prieš bosų
Mes pareiškiame: Darbinio- Į daromus .vergiškus planus _ _ _

kai yra viena klasė, su tais pa-lpries (larbimnkus. gi joms bus reikalingi palociai
čiais klasiniais interesais, gina-! New Yorke konferencija | ir visas pilnas užlaikymas. Tai 
mais tos pačios klasinės kovos, Via šaukiama rugpjūčio 27 d.‘dabar, gerbiamieji, surokuoki- 
vedamos prieš tuos pačius kla
sinius priešus, kapitalistus ir 
jų pildantįjį komitetą, žino
mą kaipo valdžia. Mes atsi-!1’^ 
šaukiame i visa darbininkų' kovoti, 
klasę Jungtinėse Valstijose,Šalin diskriminacijos 
kad sudaryti didžiausią pasi-t 
priešinimą, kokį tik galima, 
prieš tą darbdavių ataką. Ge
rbusias pasipriešinimas yra 
kohtr-ataka.

Mes atsišaukiame į visus 
imigrantus darbininkus. Drau
gai, jūs visi bendrai kenčiate 
priespaudą. Mobilizuok itės 
prieš tą vergišką planą! Pri
sidėkite prie plataus naciona- 
lio protesto! Visur šaukite su
sirinkimus! Prisidėkite prie 
lokalinių ir distriktų organiza
cijų, kurios bus sudarytos ko
voti prieš tą kruviną suokalbį.

Tuo pačiu sykiu mes atsi
šaukiame į čia gimusius darbi
ninkus. Draugai darbininkai, i 
Nemanykite, kad tas nieko 
bendro neturi su jūsų gyveni
mu. Kaip tik jūsų pavergėjai 
nori, kad jūs taip manytumė
te. Jie nori užklupti jus be
miegant. Jie trokšta, kad jūs 
simpatizuotumėte jų konspira-, 
Ajai. Kuomet jų tikslas bus 

j atsiektas, jūs pamatysite, kad 
jūs esate bespėkiai. Nes nėra 
galima, kad viena dalis darbi
ninkų klasės galėtų turėti aug- 
štą gyvenimo normą, o kitai 
būtų laikoma vergijoj. Mesi 
sakome jums, čiagimiai Ame
rikos darbininkai, kad jeigu 
jūs nesusivienysite su imigran
tais darbininkais, tai darbda
viai taipgi nukapos ir jūsų al
gas, 
mą ir užduos didelį smūgį vi- 
sai darbininkų klasei.

Mes atsišaukiame į savo j 15. 
brolius, negrus darbininkus. į 16. 
Draugai darbininkai! Ta kon-j7. 
sjMracija yra atkreipta taipgi i

Real Estate License 
C-2728.

Greitai pagamina
me gardžiausius už- 

(Quick

užsiimame 
pardavimu 

ir mainymų namų 
bei žemių (lotų).

Taip pat

kandžius 
Lunch).

imi palikdavo nemažai pinigų, kę pasiuogauti ant kalnų. P.‘ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
IBct pradėjus bedarbei siausti, 
! užtrūko įplaukų karvutė ir
kliubas turėjo bankrūtyti. Na- “trespassing.
mo savininkas už randa iš var-l N

““ I

! žytinių pardavė visus rakau-1 pasidaro.

tanas žiurauskas ir Stasys 
Naujalis. Abudu turėjo prie 
vandens nusipirkę taip vadina-! 

užlaikyt mūsų .'suvargę Įmus “šorus” ir vasarą liuosu i 
1 suvažiuodavo pas juos| 

lietuvių, mėgstančių < paūžti. '

i Joj turi dalyvauti tūkstančiai te, kokią šeimyną dykaduonių j 
| atstovų nuo darbininkų orga- turės 1
! nizacijų. Ji turi išreikšti no- parapijonai, katrie savo vaiku- l^ihu 

ir pasiryžimą darbininkų i čiu negali priderančiai užlai- '
įkyti? Kleboną su gera algajLieP°s 27 d. irgi buvo suvažia 

prieš; ir trylikos kambarių palocių, yus^l 
dvi gaspadines, katros irgi tu- žinoma, 

jt būt gerai užlaikomos; pas-!^Y^,s <<c
ateivių !kui penkias minyškas, katrom Antanas žiurauskas. Įbri- 

Iturės būt mokama alga ir tu-j(hjs Jimi į vandenį, staiga pra- 
darbdavių ■ rėš būt pastatytas namas de-į^ei° muštis kraujas per burną, 

- bendra'šimfies kambarių.
! klebono pagelbininkas, katrą 

vadina 1 
darbiniu-: rium, nes jis turi ant vargonų 

padūduot, iš mulkinyčios škic-1 
ipo pelenus išnešt ir taipgi kož-l 
ną rytą aplink visą bloką ša-dvėjo 

iligatvius nušluot. Todėl jį ir! 
į vadiną profesorium, nes jis 

Or- daug darbų dirba ir dar dau-
Įgiau jų moka, jeigu pridėsime jsulaukus panedėlio, apie penk-j 
dievo blynelių kepimą, 
dabai’ gal aišku, 
duon i ų gaują 
su vargusi em s 
Ir dar mūsų

remdami tokią įstai-j 
aš i r 
darbininkai per-j 

remia lietuviškus' 
žinodami gerai,

Šalin ateivių pirštų ant 
spaudų traukimas i 
deportavimas!

Prieš bendrą ' 
frontą budavokime 
darbininkų frontą!

Pirmyn. į masinę kampaniją I parapijonai 
gynimui svetimšalių <’

Hungarian Workers Sick 
Benevolent and Educa
tional Federation. 

Trade Union Unity 
League.

Russian National Mutual | džiuojasi, 
Aid Society of America, jgą. Todėl 

United Ukrainian Toilers 1 progresyviai 
Org. I daug dar

International Labor De-į biznierius,
fense. kad jie iš darbininkų uždirb-
Lithuanian Literary Socie-įtais centais remia dvasiškiją, 
ty. j kuri palaiko išnaudotojus.
Italian Anti-Fascist Alli-| Kitą sykį parašysiu apie at-i 
ance. jbulkalnieriaus “spyČių” biznie-1

Lithuanian Working Worn-Irių piknike ir užpuolimą ant 
en’s Alliance. j progresyvių už*dalinimą lape

li). Workers International Re-llių. 
lief.

11. Lithuanian Anti-Fascist 1
Alliance. '

12. Friends of Soviet Union. liją ir Naują Zelandiją
13. Jewish Workers Musical 

Alliance.
Nonpartisan Jewish Work
ers Children’s Schools. 
Finnish Federation. 
Japanese Workers Club. 
Scandinavian W o r k e r 
League.

ir prieš jus, kaipo dalį Ame-į is. Friends of “Nor Ashkorb. 
Tikos darbininkų klasės. Tą 19. Roumanian Workers Edu-I

Anthracite Boosting Com- 
 j ieš
kodama būdų, kaip nupiginti 
anglį, kad galėjus konkuruoti 
su Sovietų Sąjunga, atidengė, 
kad tūlos anglį eksportuojan
čios kompanijos p. Girardui 
moka po $2'“royalty” už kiek
viena iškasta anglių tona. 

I ‘ ‘ III.
Grupė bedarbių iš Ąvoca, 

Tai'tą valandą, krito ir staiga nu-'nuo Wilkes-Barre, Pa., šiomis 
kokią dyka-, mirė. -dienomis atvyko į šią apielin-

reikės užlaikyti ,Abudu nepriklausė prie jo- 
darbininkams. i hių darbininkiškų organizaci- 

biznierėliai di-'JŲ h’ nerėmė darbininkiško ju- 
‘ ' įdėjimo. Stengėsi smagiai lai-

sakau, kad'^<1 praleisti ir.iš savo “svečių” 
dolerių pasigaudyti. Ypatin
gai Naujalis pasižymėjęs 
“linksmų laikų leidimu.” nes 
pas jį daug atsilankydavo 
“viešnių,” su kuriomis mėgda
vo paūžti.

gyvas. Gydytojas pripažino, 
kad širdis sprogo.

Netolimais A. žiurausko ,tu- 
šorą” Stasys Naujalis. 

Jis irgi turėjo “svečių” ir 
“viešnių,” per visą dieną ir 
naktį linksminosi, dainavo. Bet I

Pas mus yra daug “šorų.” 
IĮ juos suvažiuoja nemažai 
Ižmonių ir ūžia, baliavoja. Lan
kosi net ir tokių, kurie save 
vadina progresyviais ir ten 

| praleidžia nemažai pinigų. 
'Daugelis Važiuoja į Austrą-’Bet ie‘Su Pas tokius paprašai 

! į aukų darbininkiškiems reika
lams, tai jie visuomet pasako, 
kad neturi pinigų.GENEVA.—Pasak Tautų 

Sąjungos paskelbimo, labai 
daug Europos ir kitų kraš
tų darbininkų emigruoja į 
Australiją ir Naująją Ze-

Girardo sargai pastebėjo juos, 
areštavo ir visus nubaudė už

■ Greičiausiais garlaiviais

IR

Įį DIENOS AKT VANDENYNO
PER CHERBOURG — 

6 PER BREMEN
keliaujant iš Lietuvos ir iLIETUVA

Išvadas lai patys skaitytojai 
. Bon Ami.

B.
S.
Ir

“LAISVĘ” ELIZABETH, N. J 
Figens, 221 Second St. 
Mickus, 278 Second St. 
pas Singerj.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ 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. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.THE IDEAL OPTICAL PARLORS

Mūsų reko- 
menduotojai—< 

virš 400 
Brooklyno • 

daktarų, ku
riems mes 

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

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

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

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

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAl

/

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

A. LUTVINAS
UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

A. LUTVINAS

Tela Trinity 1045

tinkamą baliams, te
atrams, vestuvėms, 
prakalboms ir ki
tiems pasilinksmi
nimo vakarams.
Lutvinas yra pla
čiai žinomas Eliza
beth© ir apielinkes 
miestų lietuviams ir 
svetimtaučiams, to
dėl reikale meldžia
me k r e i p t i g pas 
mus.

►rikos darbininkų klasės, 
jūs turite žinoti geriau, negu 
kita Amerikos darbininkų da
lis. Argi jūsų pavergėjai ne-'2O. 
atėmė jums civilių ir politinių 1 
teisių, kad padaryti jus dar 
nuolankesniais vergais? Argi 
jie nepadidino lynčiavimus 
pereitais mėnesiais, kad atsi
spirti prieš kylančią darbinin
kų protestų bangą?

Mes atsišaukiame į 
šios šalies darbininkus, 
darni sudaryti bendrą 
frontą prieš tą darbdavių ata
ką ant darbininkų klasės. At-j 
minkite, kad ta ataka yra da
lis didžiojo kapitalistų plano, i 
sudaryto išėjimui iš ekonomi- kiai nusiskundžia, kad jų pro-i 
nio krizio. Kapitalistai pla-' gresyviai žmonės neremia biz-j 

į nuoja karą. Jie turi surengti nyje. Man atrodo, progresy- 
karą, kad išplėšti didelę dalį viai darbininkai perdaug re- 
pasaulinio ' marketo iš savo mia mūsų biznierėlius, o jie 
lenktyniuotojų, pirmoj vietoj— to nėra verti, nes jeigu pro- 
iš Anglijos kapitalistų. Tai gresyviška organizacija suren- 
štai del ko jie šiandien išlei- <rja pikniką, 

džia vieną bilioną dolerių bu- ] ............
davojimui naujų karo laivų, buriu negalima surast piknike, j 
Tai štai kodėl jie šiandien mi
litarizuoja mūsų mokyklas. 
Tai štai kodėl jie skleidžia 
nuodingą prieš svetimšalius 
propagandą. Tai štai kodėl 
jie mobilizuoja visas fašistines 
“patriotines” organizacijas. 
Tai štai del ko jie akstiną vi
sus kontr-revoliucionierius, va
dus svetimšalių patriotinių or
ganizacijų, kurios gelbsti mo
bilizuoti masių karinį senti
mentą. Tai štai del ko jie ve
da ataką prieš Sovietų Sąjun
gą, kur darbininkai smarkiai 
gerina savo gyvenimą, nes jie 
£ra patys savo valdonai.

Draugai darbininkai, bosai 
nori pakinkyti jus į savo kari
nį vežimą. Jie nori prisikalti 
naujo aukso iš jūsų kraujo.

Mes susivienysime. Mes su
darysime tvirtą kovojantį re
voliucinį frontą prieš visas to
kias machinacijas.

Lai darbininkų organizacijos 
visur rengiasi prie distriktjnių 
konferencijų, kurios bus su
šauktos apie rugpjūčio pabai
gą. Lai tuojaus pradeda dar
bą. Lai padėties supratimą pa
skleidžia tarp darbininkų man
sių. Lai mobilizuoja darbinin
kų mintis, imigrantų ir čiagi- 
mių, kad galėjus sumobilizuoti

cational Association of | 
America.

Bulgarian Macedonian!
Worker s 
Clubs.

R.

Elizabeth, N. J.

visus 
ragin- 
kovos ROCHESTER, N. Y.

Rochesterio Biznieriai

Rochesterio biznieriai an

PIKNIKAS^1

Rengia Anų Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos 12-tas Apskritis, Liet. Darbi
ninkių Susivienijimo Amerikoje 4-tas Rajonas ir kitos organizacijos

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

1. MecharTizmas. Kaip sustatyti sulig plant}: 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius su
statyti. Tas viskas mokinama Kiekvieną irto- 
dent <7 nrAktiSkai, po tiriežidra instrpktorių.

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

8. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu Šofe
riu.
Pabaigę mnsų mokyklos kursą, turite pilną 

progą pasinaudoti vienu iŠ dviejų amatų—- 
medianiko arba šoferio. Garantuojame me
ilius ir diplomą. Mokiname grynai Jietūvii- " 
kai ir angliškai. Kaina prieinama visiem*.

Mokytojam yra žynius ekspertas L. TIKNIAVIČUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti musų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. nUO 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 14th Street228 Second Avenue New York, N. Y<

J. KAVALIAUSKAS

(Tarpe 4th Ave. ir Irving PL?

Bell ____
Keystone _

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTO J AS

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

kreiptis prie manęs.

TELEFONAI:
__ -_______ Oregon 6186

Main 1417

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

tai Rochesterio 1 
lietuviško biznierėlio nei su ži-1

Bet kuomet tik surengia lietu- ' 
viškos mulkinyčios palaikyto-j 

i jai pikniką, tai mūsų biznierė-I 
liai visi suvažiuoja ir pralei
džia po 10 ir 15 dolerių. To 
dar neužtenka. Kiek laiko at
gal sušaukė lietuviškus biznie
rius ir biznierėlius ir nutarė 
surengt speciališkai lietuviškai 
mulkinyčiai pikniką. T; 
suaukojo daug valgių ir 
samdė 4 busus, kad vežtų 
žmones į pikniką dykai. Pas
kui dar padarė per visus biz
nierius pinigišką kolektą 
kaip pasirodė, tai ne tik 
miški ir tautiški biznieriai 
vė po dešimkę ir daugiau, 
ir vadinami progresyviai neat
siliko, dar lenktyniuodami da
vė. Jeigu pamatė, kad ry
miško biznieriaus duota de
šimkė, tai “progresyviškas” 
biznierius, pasišokėdamas, 
duoda 11 dolerių ir dar kvo- 
terį viršaus, kad tik daugiau 
atsižymėt. Na, o dabar ir di
džiuojasi mulkinyčios palaiky
tojai, kad nuo biznierių pikni
ko parapijai liko pelno dau
giau, kaip šeši šimtai dolerių.

Dabar pažiūrėkime, kur tie 
pinigai bus sunaudoti. Pir
mučiausiai turiu pasakyt štai 
ką. Nabašninkas klebonas tu-

nu-

lime ir
ir, 

ry- 
da- 
bet

e / i n i u. VALLEY VIEW DARŽE, INKERMAN, PA.

KALBĖS E. N. JESKEVIČIŪTE IR “LAISVĖS” REDAKTORIUS

Nedeiioje, 17 d. Rugpjūčio-Aug,1930
paskelbtas 
obalsį pa- 

! minių se
as yra dar 
aus teisin

kui kolek-

ia pramo

Bus sekama programa: Dainuos Lyros Choras iš Shenandoah, Pa.; vietinis 
Aido Choras, Mainierių Kvartetas; duetas—St. Kuzmicko ir Grabausko ir duetas— 
Vaduko ir Vanagaitės. Taipgi bus ir mergaičių duetų ir kvartetų. Bus sporto pro
grama, kur matysite puikių pypkorių. Sporto programa prasidės 2-rą vai. po pietų.

Programos turiningumu ir įvairumu visi būsite -patenkinti. Todėl kviečiame visas 
šios apielinkes kolonijas skaitlingai dalyvauti šiame piknike. .Visi ^klasiniai ^apsišvie
tę darbininkai turite rūpintis, kad kuo daugiausia iš jūsų miesto žmonių būtų spau
dos piknike, 
kalus.

Remkite ir stiprinkite savo spaudą, kuri gina darbininkų klasės rei- 
z Kviečia Rengėjai.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

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

DR. ZINS 110EASTI6thST. N. t 
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. NedėlioJ • A. M. iki 4 P. M.



ys.Vertė D. M. šolomskas

f LIETUVOS PREKIŲ

padavė Aleksejui kūjį.

liks užj

tape

aiškiausioj

gyveno < 
žymės j

ūkė 
kur

parvažiavau iš k 
kareivio drabuži 
visai subedievėj^ 

i ar

geradariai* 
jų tarpe 

nes pas ma

katūra atėmė pusę
tos moters. B. T..

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30-tos kuopos susirin- 

kiitias bus ketverge, 7 rugpjūčio į 
(August), Lietuvių Kliube, 339 E. 4th ■ 
St., 8-tą vai. vakare. Visi nariai at- ; 
eikit, yra svarbių reikalų aptarti. I 
Taipgi turime užsimokėti mokesčius, ! 
nes laikas jau baigiasi.

Sekr. P. Kašarauskas.
(184,-185)

Antrad., Rugpjūčio 5, 1930

KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov

(Tąsa)
Kalvis juokėsi,—nu, duok, lai pabando 

kalvio darbo,—i
Vasylius tylo 

Petruchinas, tartum didžiai palinksmėjęs, 
nusimetė švarką, pasiraitojo rankoves, su- 
gabiai pasiėmė įdegintą geležį, ir pradėjo 
kalti. Kibirkštys taškėsi į visas puses, tik 
žėravo. Vasylius nustebusiai žiūrėjo į 
naują kalvį. Aleksejus pažvelgė į rustų 
Vasylių ir laike darbo negarsiai jam tarė 
daug reiškiančius žodžius:

—Tiktų mums abiem, drauge, išvieno 
dirbti, reikia dirbti, ir tai būtų puiki kalvė, 
kalvė del paliuosavimo...—ir pažiūrėjo 
Vasyliui į akis taip maloniai, kad Vasylius 
ant akių suprato tą, ką Aleksejus nedasa-

I

Štai su kviečiais baigsim ir reikės į miestą 
suvažinėti,—gal kas pasiliko iš draugų.

—Nu, ką, prisikalbėjote?—užklausė juos 
Černorajus, kada jie sugrįžo iš lauko.

—Taip, išsikalbę jom,—juokdamasis atsi
liepė Aleksejus,—iki valiai išsikalbėjome, 
taip, kaip midaus atsigėrėme.

—Taip ir yra,—palingavęs galva, kalbė
jo Černorajus,—žuvininkas žuvininką iš to
lo mato.

Vakare Vasylius išvažiavo, palikdamas 
Aleksejui to savo draugo antrašą,—gal būt 
bus reikalingas. Aleksejus tuojaus pasi
juto dirvą turįs po kojomis. Jaū dabar esą 
jie du. Jieškant bus galima surasti ir dau
giau, veikiausiai ne tik jis ir Vasylius j dy
kumas pabėgo. Tik, suprantama, ūmai 
viskas pradėti negalima.

Dirbo Aleksejus energingai, senis Čer
norai net pavargdavo darbe su juom; jis 
goresnis darbininkas, negu sūnus Mikas...

Kartą bebaigiant kviečius pjauti į Čer- 
norajo ūkį užėjo svetimas kokis žmogus. 

: Jis buvo su antpetimis ir kitais kariniais 
. Pareikalavo, kad išeitų Černo- 

Senis išėjo ir pervedęs svetį akimis

—Oh, kokis kalvis,—smagus kalbėjo kal
vis,—nu ir kalvis iš tavęs. Komuną jums 
ir Vasyliui tik tverti,—jis vis juokavo.

—Taip, taip, kalvi, patį tinkamiausį žo
dį pasakei.

Petruchinas-, ir Vasylius vol apsimainė i drabužiais^ 
žvilgsniais. Apie vidudienį sugrįžo iš mie- rajus<" G,' * 
stelio nuo savo tėvo Nastė. Vasylius išėjo 1 paklausė* 
iš kalvės palydėti Aleksejų, ir atsisveiki-i _Ar tamsta tik nesi iš Kostinskio? 
nant tvirtai paspaudė Aleksejui ranką: Į —Taip, iš Kostinskio,—patvirtino tas

—Atvažiuotum tu, drauge, pas mane į'žmogus.
svečius,—kalbėjo Aleksejus. | -

—Gerai, gerai, brolau,—juokdamasis kai-' 
bėjb Vasylius. ’

—Ką, suradai draugą? — pažingeidavo 
Nastė, jau važiuojant namo.

—Radau,—linksmai atsakė Aleksejus. ; _ ^uo Miko?!
—Tik-žiuiek, pi imeikus akis kalbėjo ji, | ’genįui akyse net žemė pradėjo suktis,

i nusitvėrė už greta stovinčio vežimo, atsi- 
1 kvėpė. Paskiau, kaip jaunas vaikinas, bė- 
|go prie grįčios ir šaukė:

—Sene!... Naste!... eikite čion grei- 
> čiau, žmogus nuo Miko pasveikinimą par- 
‘ įnešė. . . Ar girdite, jūs ten? !

Iš grįčios pasirodė jo žmona ir Nastė.
—Ar girdite, iš Kostino žmogus atėjo,— 

tęsė savo kalbą Černorajus^ rodydamas Jo
ną,—ir nuo Miko pasveikinimą parnešė!

—Oh, tėveli,—kalbėjo suplojus rankomis, 
Ir net atsisėdo.

—Ar tik nebūsite Jonas Korgopolov?
—Tas patsai ir yra, Černorajau. Iš Vo- 

i kietijos einu, ten buvau belaisvių tarpe, 
manau, užeisiu pas jumi ir pasveikinimą 
perduosiu nuo jūsų sūnaus Miko.

AT__  O I

—Aleksejau neapsigauk... O kartais kad! 
nebūtų blogai.

—O tau kas?—užklausė jos, pasilenkęs! 
prie jaunos moters.

—O man kas..., tai tik taip tavęs gaila, 
—-ir pagriebus iš jo rankų vadeles prade-! 
jo greitai važiuoti. Geras arklys greitai i 
bėgo, jie greitai važiavo, statūs plaukai vė-! 
jo pučiami lietė Aleksėjo veidą...

_ Susvyravo vežimas, pavirto Nastė. Alek
sejus viena lanka pagavo iš jos vadeles, o —teveii,—Kainejo suplojus rankomis, 
antra tvirtai prispaudė prie savęs Nastės senelė. Ir net atsisėdo. -
kūną. Į _ Mikutis sūnelis ’

_Nastė tvirtai prisispaudė prie jo kruti-j —Klausyk, sene,—pribėgęs Černorajus 
ne?\ Pazvelge_ degančiomis akimis jam į-ir. paėmęs moterį už peties, kalbėjo,—juk

* TT 1 , • ..v gyvas Mikas, gyvas, štai, žmogus pasveiki-
• A. , - • 1 » • • • • n | ■ nimą nuo jo parnešė. Skubink ką norspa-

giai tuomi kartu ji prisiminus Miką tarė:įruo§R valgyti, juk iš ilgo kelio žmogus gal
—Gal jis jau užmuštas i būti alkanas! Nastute, o tu atnešk mi-

, Naste padare pastangų lyg ir pasihuosa-1 daus... O kur gi yra Aleksejus? Oh tu
būti alkanas! Nastute, o tu atnešk mi-

I /

vimui, ir juokais užsimojo ant Aleksėjo,— \ 
Oh!,—bet balsas nutrūko beprotiškame 
plakime širties.

dieve!
Senis černorai bėgiojo po kiemą nei pat

sai nežinodamas, kodėl ir ko jam reikia. 
Pamatė išeinantį iš tvarto Aleksejų Petru- 
chiną, puolė prie jo su džiaugsmu.—Ar gir
di, Aleksejau, štai žmogus nuo Miko pa
sveikinimą parvežė; girdi, jie kartu buvo!

Už stalo valgant kareivis pradėjo pasa-

Vasylius atvažiavo nedėlioję. Tuom lai
ku Černorajo šeimyna pietavo. Aleksejus 
tą dieną laukė jo. Ir dabar valgydamas vis , 
žiūrinėjo per langą į dykumas. Toli, kaipjkoti. 
akimis buvo užmatoma, matėsi nepjauti ja-j —Aš buvau belaisviu Vokietijoje... 
vai ir nupjautų javų mendeliai. i —O Mikąkmūsų kur matei?—perkirto jį

! senelė.
—Palauk, sene, riepertraukdinėk, lai vis- 

j ką iš eilės papasakoja.
—Su Miku mes susitikome jau Maskvoje.
—Nu, o kaip ten?—perkirto jau Černo- 

1 rajus.
—Ten, suprantama, viskas gerai.
—Hm, gerai?
—Gerai, Černorajau, kaip mes tikime į

vai ir nupjautų javų mendeliai.
—Valgyk, Aleksejau,—patraukdama prie 

jo arčiau bliūdą su blynais, prakalbėjo 
Nastė,— ką akimis žiprinėji vis per langą, 
juk ne pačios lauki.

Černorajus nusijuokė.
—O gal dar brangesnį negu pati, matai, 

kad jie vieno lauko uogos.
Aleksejus nusijuokė, bet nutylėjo. Čer-J 

norajus patsai pirmutinis pamatė atvažiuo-i 
jantį Vasylių: 'dievą, taip jie į komunizmą savo, komuni-

—Štai, ten jau atvažiuoja tavo draugas, ja pas juos kaip ir religija jų, kaip švente-
—O gal ne jis? ; nyčia,—reiškia, kad visiems gerai ir bend-

klį, — kalvio 1 ra i gyventi,, kaip vienai šeimynai.
! ’—Ar galima taip?—kalbėjo užsimąstęs 
' senis. •. ' ' o

Svetys pažiūrėjo į Aleksejų,—papasako- 
kietai su- bet, ve, nepažįstamas asmuo.

—Pasakok,—senis nusijuokęs ir ranka 
mostelėjęs kalbėjo,—savas žmogus, niekas

Z X c X CL?-------- —

džiūsna.
Aleksejus puolė laukan...
—Nu, tai kaip, drauge?—sveikindamas; 

Vasylius užklausė. Aleksejus ' T 
spaudė jo ranką, pažvelgė į aiškias akis ir 
nusijuokė.

—Tai taip, drauge, dalykas aiškus, mato- kitas, kaip taipgi bolševikas.
mai, jnes esame abu iš vienos kalvės. —Štai todėl ir visas neramumas, ir karas

Petruchinas iškinkė Vasylio arklį, padi eina, kad turtuoliai nenori savo turtus ati- 
vė šieno ir paprašė:—Nu, einame, drauge,,duoti. Dvarponiams gaila žemės, o kapita- 
į lauką, apžiūrėsime “mano” laukus ir ja-Įlistams ir įvairiems fabrikantams—fabri- 
vus. . | kų ir dirbtuvių

—Einame!
Išėjo į lauką ir ėjo tiesiog per rugieną. 

Besivaikštinėdami, pasisakė viens kitam, 
kaip ■'jie čia pateko. Vasylius buvo iš 
N-sko. Jis per tris dienas išsislapstė grio
vyje, po to, kada baltieji pagriebė mieste 
galią, paskiau pasiekė mieste išlikusį drau
gą, gavo nuo jo pasportą ir pinigų ir leido
si į dykumas... Dabar jau neramumas ap
ima, reikėtų vėl imtis už tikrojo darbo.'

—Taip, laikas,—palaikė jį Aleksejus. —į

—O mano sūnelis kur? Kur Mikutis,— 
vėl perkirto senelė.

—Matote, jūs reikalas , yra tokis...,— 
mikčiojo Jonas,—mes su Miku daėjome iki 
miesto Samaros... Iki pat Samaros...

—Kartu ėjote?—perkirto Černorajus.
—Nuo pat Maskvos iki Samaros kartu. 

O Samaroje ir atsitiko toji istorija... Tie
są pasakius, prisidėjome mes su jūsų Mi
ku prie bolševikų.

(Tąsa bus)

AKRON, OHIO juos visus reikia atmesti, ne
priimti. Jis liepęs apie tai 
niekam nieko nesakyti. Bet 
paskui ji sužinojus, kad jau 
apie tai anksčiau sakęs Skit- 
rienei, tuo tarpu Skitrienė ne
buvo nei delegate seime, tik 
publikoj visą laiką sėdėjo.

Iš S. L. Ą. Kuopos
Liepos 20 d. S. L. A. 354 

kuopa laike nepaprastą susi
rinkimą. Narių atsilankė ne
mažai ir tie-'buvo nusiminę. 
Ypatingai valdyba jautėsi ne
smagiai, kad eiliniai nariai ne
pareikalautų vesti visą tvarką 
taip, kaip konstitucija rodo, o 
ne taip, kaip jie nori. Mat, 
daugelis narių buvo supykę už 
išrinkimą delegato be kuopos 
žinios. Tas delegatas buvo ne
legaliai išrinktas. Bet kuopos 
valdyba visa tai darė del fa
šistų labo.

Raportą iš Susivienijimo sei
mo davė ponia Rambutienė. 
Kadangi raportas buvo rašy
tas Radzevičiaus, kuris seime 
nebuvo, tai jai skaityti buvo 
tikra “mūka.” Iš to raporto 
sužinojome, kad vienas ponas 
buvęs su barzduke, nedidelis,1 
plikas, nuprosytomis kelinė
mis, kurios buvę nusmukę; ki
tas buvęs didesnis už pirmąjį, 
gražiai suprosytomis kelinė
mis, sakęs pamokslą taip gra
žiai, kaip kunigas, ir net paki
šęs kumštį kitiems delegatams. 
Kalbėję ir kiti.

Kada raportas buvo per
skaitytas, tai pirmininkas ra
portą pagyrė *ir pareiškė, kad 
jis jau priimtas, nes delegatė Į mingamas priklauso 
tikrai buvus seime.

Vienas narių reikalauja, 
kad raportas būtų apsvarsty
tas pirmiau, negu jį priiima. 
Antras narys klausia, kas iš
rinko delegatu Noreiką, kurio 
mandatas buvo pasiųstas į sei
mą, nes apie rinkimą nėra 
protokole nieko pasakyta.

Jo čia nėra, jis jau Lietuvoj.

WATERBURY-NEW HAVEN, 
CONNECTICUT

A.L.D.L.D. ir L.D.S.A. abie
jų apskričių Conn.’ valstijos 
trečias metinis piknikas jau vi
sai netoli. Jis įvyks 10 d. rug
pjūčio, Indian Grove Parke, 
New Haven, Conn. Abiejų ap
skričių kuopoms jau ne daug 
laiko pasiliko prisirengimui, 
ypatingai toms, kurios rengia
si. busais važiuoti.

Waterburi o kuopos jau iš- 
anksto ruošiasi prie važiavi
mo.- Busas jau suorganizuotas 
ir laukia 10-tos dienos rug
pjūčio. Geistina, kad ir kitos 
kolonijos panašiai pasielgtų— 
skaitlingai dalyvautų šiame 
piknike. Ypatingai L.D.S.A. 
8-to rajono kuopos nepalikite 
viską rajono valdybai. Atsi
minkite, kad jeigu visos kuo
pos prie šio darbo neprisidės, 
tai viena rajono valdyba nieko 
nepadarys. Pikniko pasek- 

nuo visu' 
kuopų. Todėl visi ir visos, ne
tik patys dalyvaukime, bet 
agituokime ir pašalinius daly
vauti. Jeigu tik visi ir visos 
pasidarbuosime, tai ir pagei
daujamas pasekmes turėsime.

Programa bus puiki, daly-j 
vaus keli chorai, bus ir šiaip! 
įvairių p a m aT g i n i m ų.

Išvažiavimo vieta—I n d i an !

DETROIT, MICH-
A.P.L.A. 47-tos kuopos susirinki

mas bus nedėlioj, 10 d. rugpjūčio, 
Draugijų svetainėj, 4637 W. Vernor 
Highway.
Visi nariai ateikite aptarti draugijos 
reikalus.

Pradžia 10-tą vai. ryte.

f ntrad., Rugpjūčio i

Sekr* J. Povilaitis.
(184-186)

BALTIMORE, MD.
A.L.D.L.D. 25-tos kuopos susirin

kimas bus pėtnyčioj, 8 d. rugpjūčio, 
Lietuvių svetainėj, 851 Hollins St. 
Pradžia 8-tą vai. vakare. Visi na
riai ateikit ir užsimokčkit duokles, 
gausit knygas.’ Pasistengkit ir nau
ju nariu atsivestų

(184-185)

TORONTO, CANADA
A.L.D.L.D. ICŽrros kuopos ir T.D. 

A.L. 45-tos kuopos susirinkimas bus 
utarninke, 12 Tugpjūčio, Ukrainų sve>'
tainėj, 300 Bathurst St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ir siin- 
patikai kviečiami atsilankyti, nes bus 
svarbių aptarimų. Taipgi gal jau ir 
knygos bus parėję, tat galėsit atsi
imti. Tat nepamirškit atsilankyti.

Sekr. S. L.
(184-186)

Pralotas Olšauskai 
ir Kunigy Mor

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
visokių kapinių. Norintieji keriaužio 
tarnavimo ir už žemų kainą, nuliūdinto 
valandoje šaukite* pas mano. Pas mum 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kainų.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

snl
P»-

J. Slivinsky pastebi: Zadarom Grove Parkas, veik visiems ži-l-
nerėk, čėsą gaišote.

Vienas narys siūlo įnešimą, 1 
kad kol dalykai susitvarkys, I 
nesiųsti pinigų į centrą. Visi! 
žymesnieji fašistai rėkia, kad j 
piešėjas turi išeiti iš svetai
nes laukan. Vienas narių at
sako, kad jūs patys galite iš
eiti. Fašistines taktikos lai
kantis, tai jau būtų sutverta 
kita 354 kuopa;

Beje, Rambutienė sakė, kad 
Verseckas, kuris be kuopos na
rių buvo išrinktas delegatu, 
dar pirma seimo išsitraukęs iš

noma ir viena puikiausių šioj i 
apielinkėj.

L.D.S.A. 8-to Rajono
Sekretorė.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR 1

I

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

tt.
Remkime Lietuvius

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIS GRABORIUS

NORINTIEJI GE
RIAUSIO PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ. NULIŪDI
MO VALANDOJ 
6AUKITRS PASi

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ >
162 Broadway 

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

MALONŪS RŪKYTi

Jau bus metai laike 
praloto Olšausko vardj 
“populiarus” darbiniu 
šiaip pažangiųjų spaude 
straipsnių ir straipsnelii 
prirašyta apie jo gyv 
darbus ir užsibaigusią i 
dvasišką karjerą meilės 1 
su, tragedija—nusmaug 
Ustjanauskienės.

Lietuviško Macocho 
užinteresavo ne tik liet 
v^uomenę, bet jos at 
buvo girdimi visam pas 
Ir dabar manoma padai 

*no filmą Vokietijoj ap 
šausko gyvenimą, romai 
nužudymą meilužės. T 
moj bus vaizdai iš Biršt 
Saulės Namai.

Nėra ko tikėtis, kad t 
ma parodytų kunigijos 
šiškus darbus ir galutin 
ralį supuvimą. Kadangi 
talistinės kino firmos j 
mins, tai, žinoma, atva 
visą nuotikj, kaipo vi< 
kapitalistinių sensacijų 
renybę, o tikrasis kleril 
religijos veidas 
tas.

Kur tik kada 
skas, vis paliko
bų. Vieni giria, kaipo 
tą ir gerą, o kiti keikia 
'DUs virš dvidešimts metų 

^pralotas Olšauskas klet 
^Rozalime. Aš vos tik 

prisiminti, kaip atvažiu 
pas mano tėvus ir man 
davo dovanų saldainių, 
jis tapo perkeltas iš Ro: 
į Kauną karmelitų baž 
klebonu, aš nieko neatsi 
nes mažas buvau. Bet 
met paaugėjau, tai teko 
girdėti nuo žmonių apie 
vimą ir darbus Roz 
Šventablyvos moterys ir 
kos savo prisiminimuos* 
bindavo Olšauską, kad 
bai mokėdavęs spavied 
duoti gerų patarimų ii 
Aįžinteresuodavęs, kad la 
vo to laiko, kada galės 

(Pišpažinties ar šiaip pak
Nekuriu moterų širdys 

1 šauskas paliko net per 
šimts metų.

Bet vienas tikintis p 
B. T., keikdavo Olšauską 
didžiausj niekšą. Jeigu 
norėdavai užpykinti tą žl 
tai prisimink apie Olši 
Tuomet jo kraujas tai] 
verda, kad jis išlieja vis^ 
neapykantos tulžį.

Dalykas buvo toksai, 
sesuo ištekėjo už vieno 
ninko, M., į Klebonišių 
mą. Po keleto metų jos 
mirė, palikdamas ją su n 
vaikais. Tuomet M. vyri 
lis patraukė tą moterį 
mą, norėdamas išvaryti 
ūkės. Nors rusų caro ; 
nių tokių nebuvo, kad 1 
išmesti našlę moterį iš 
tos vyro nuosavybės, bet 
tą bylą paėmė vesti Olša 
kaip caro valdžios tarn 
buvo pasiryžęs išmesti t 
terj su vaikais. B. T., 
mas už savo seseri, pi 
bylinėtis. Byla tęsėsi gc

Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas,
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigerėjimu, JOHN’S Ciga- 

į rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuviš- 
i kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznie- 
I riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa

daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyn^ 
. bet ir kituos^ miestuose bizniaus užvedirnuoSeJ 
^kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
/ viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 

visur Amerikoje išsiuntinčjam per paštą. Ad- 
resuokit:

YOUNGSTOWN, OHIO
A.P.L.A. 24 ir A.L.D.L.D. 90-tos 

kuopos rengia šaunų pikniką nedė
lioj, 10-tą rugpjūčio, Robinson girai
tėj. Bus gera muzika šokiams, ska- i 
nių valgių ir gėrimų; taipgi įvairių 
žaislų. Kviečiame vietos ir apielin- 

>■ i 
minti. Iš Youngstown reikia važiuo- | 
ti Albert St. iki Kimmel St. ir tie- ) 
šiai iki vietai.

Rengėjai.
(184-185) i

kišpninns knvmiip ir rankos žaisiu, šviečiame vietos ir apieun Kiseniaus Knygutę ll pasaKęs, I ^es ]jeįuvįus atsilankyti ir pasihnks
kad rytoj bus suspenduoti 46 
delegatai ir kuomet reikės už 
suspendavimą balsuoti, tai bal
suok, nes bus visi bolševikai ir

DETROIT, MICH.

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

Milžiniškas PIKNIKAS
%

DETROIT, MICH.

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

J

f®/ H ’ 
y ji S?

' USB

h? ’M'

jau pažino Olšausko sąž 
jį prisimindamas ners 
tam lygaus žmogaus, ka 
damas kunigu galėtų ves 
lą, taip meluodamas ir 
šiškai pindamas dalykus 

timti paskutinį turtą ii 
d abi

Šį Pikniką Rengia Didžiulis Aido Choras

Nedelioje, 10 diena Rugpjūčio-August, 1930
CAPITOL PARKE, PRIE PAT TELEGRAPH ROAD

Piknikas prasidės 12-tą vai. dieną; Programa prasidės 3:30 vai. po pietų. Po programai tesis šokiai prie puikios 
orkestros iki vėlumai nakties. •' JŽANGA 5Oc YPATAI
P. St Važiuojant automobiliais, važiuokite Telėgraph Road linkui Toledo; pervažiavę Eureka Road, važiuokite apie mylią ir pusę, tada-žiūrėkit 
iškabos: “VILNIES” ir “LAISVES” 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 buęą, kuris taipgi priveža prie minėto pikniko.

lės. O gaila, kad 
žmogus yra miręs, 
tų pasidžiaugti ir 
kad keiksmai buvo

Kada Olšauskas 
keltas iš Rozalimo 
tai prisiuntė 
vo paveikslus 
no tėvams, 
vus tankiai

d a aš 
menės 
buvau 
vieną dieiyą užkišau 
Šaus Olšausko paveik 
paveikslą. žinoma, i 
tinos gavau gerai vėjo i 
no paveikslas tapo ne$ 
gai numestas, nors aš aiš 

urėtų bū
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Rugpjūčio 5, 1930 j

NTO, CANADA
^įtrad., Rugpjūčio 5, 1930 Puslapis PenHas

kuopos ir T.D. 
u-orinkimas bus 
o, U k rainų svep

St. Pradžia 
i nariai ir sim- 

kyti, nes bus 
lipgi gal jau ir 
ai galėsit atsi- 

t atsilankyti.
Sek r. S. L

(184-186)

Pralotas Olšauskas
ir Kunigy Moralybe

U VOS PREKIŲ
kiekvienoje 

ivių krautuvė- ■j a
rgvicų, kum- 

trejanRų ir

■i

ietuviu*

Sixth Street 
>TON, MASS. aid
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h Kliubas, 
e. .ivo tū
li N'S Ciga- 

lietuviš- 
esni biznie- 
nkomis pa-

Brooklyne^ 
užvedimuose} 

reikalaukit 
pareikavimo 
paštą. Ad-

TROIT, MICH.

IŠVEŠ” ir 0 f\V
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Jau bus metai laiko, kaip 
praloto Olšausko vardas liko 
“populiarus” darbininkų ir 
šiaip pažangiųjų spaudoj. Eilė 
straipsnių ir straipsnelių buvo 
prirašyta apie jo gyvenimą, 
darbus ir užsibaigusią šventa- 
dvasišką karjerą meilės roman
su, tragedija—nusmaugimu S. 
Ustjanauskienės.

Lietuviško Macocho byla 
užinteresavo ne tik lietuvišką 
visuomenę, bet jos atgarsiai 
buvo girdimi visam pasauliui. 
Ir dabar manoma padaryti ki

rlio filmą Vokietijoj apie O1-, 
šausko gyvenimą, romansus ir 
nužudymą meilužės. Toj fil- 
moj bus vaizdai iš Birštono ir 
Saulės Namai.

Nėra ko tikėtis, kad toji fil
mą parodytų kunigijos niek
šiškus darbus ir galutiną mo
ralį supuvimą. Kadangi kapi
talistinės kino firmos ją ga
mins, tai, žinoma, atvaizduos! 
visą nuotikį, kaipo vieną iš j 
kapitalistinių sensacijų įvai
renybę, o tikrasis klerikalinis Į 
religijos veidas 
tas.

Kur tik kada 
skas, vis paliko 
bų. Vieni giria, kaipo šven-1 
tą ir gerą, o kiti keikia. Jaui 
bus virš dvidešimts metų, kaip ■ 

^pralotas Olšauskas klebonavo 
^Rozalime. Aš vos tik galiu [ 

prisiminti, kaip atvažiuodavo 
pas mano tėvus ir mali atvež
davo dovanų saldainių. Kadai/ 
jis tapo perkeltas iš Rozalimo k” 
Į Kauną karmelitų bažnyčion 
klebonu, aš nieko neatsimenu, 
nes mažas buvau. Bet kuo
met paaugėjau, tai teko daug 
girdėti nuo žmonių apie jo bu
vimą ir darbus Rozalime, i 
šventablyvos moterys ir davat
kos savo prisiminimuose gar
bindavo Olšauską, kad jis la
bai mokėdavęs spaviedoti ir 
duoti gerų patarimų ir taip 
užinteresuodavęs, kad laukda
vo to laiko, kada galės prieiti

F išpažinties ar šiaip pakalbėti. ' 
Nekuriu moterų širdyse Ol
šauskas paliko net per dvide-| 
šimts metų.

Bet vienas tikintis pilietis, , 
B. T., keikdavo Olšauską, kaip 
didžiausį niekšą. Jeigu kada 
norėdavai užpykinti tą žmogų, 
tai prisimink apie Olšauską. 
Tuomet jo kraujas taip už
verda, kad jis išlieja visą savo 
neapykantos tulžį.

Dalykas buvo toksai. B. T. 
sesuo ištekėjo už vieno ūki
ninko, M., į Klebonišių kiti-' 
mą. Po keleto metų jos vyras I 
mirė, palikdamas ją su mažais Į 
vaikais. Tuomet M. vyro bro- I 
lis patraukė tą moterį 
mą, norėdamas išvaryti 
ūkės. Nors rusų caro 

r mų tokių nebuvo, kad 
išmesti našlę moterį iš 
tos vyro nuosavybės, bet visgi 
tą bylą paėmė vesti Olšauskas, 
kaip caro valdžios tarnas, ir 
buvo pasiryžęs išmesti tą mo
terį su vaikais. B. T., stoda
mas už savo seserį, pradėjo 
bylinėtis. Byla tęsėsi gana il
gai, bet visgi Olšausko advo
katūra atėmė pusę ūkės nuo 
tos moters. B. T., kuris toj 
byloj dalyvavo, kaip brolis, tai 
jau pažino Olšausko sąžinę ir 
jį prisimindamas nerasdavo 
tam lygaus žmogaus, kad bū
damas kunigu galėtų vesti by
lą, taip meluodamas ir niek
šiškai pindamas dalykus, kad 
atimti paskutinį turtą iš naš- 

dabar tas 
nes galė- 
prirodyti, 

teisingi, 
tapo per- 
į Kauną,

liks užglosty

gyveno Olšau- 
žymės jo dar-

1930
L

ii prie puikios
i 50c YPATAI
>usę, tad

Draugi 
ikniko.

■žiūrėkit
Svetai-

inaus paveikslas brangesnis už |meilę ir pasirašydamas “Tavo 
| svetimo kunigo, bet
vo veltui, Olšausko 
liko, kaip buvęs.

Viena moteris, S.
nė, kuri turi dvi dukteris už
kurines, visuomet garbindavo 
Olšauską ir palaikydavo zsu 
juo susirašinėjimą, o kaip ka-

ida nuvažiuodavo į Kauną, at
silankydavo pas Olšauską. 
Parvažiavus pasakodavo, kad 
Olšauskas labai norįs pamatyti 
jos dukteris. Viena S. Mont
vilienės dukterų lankė Rozali
mo vidurinę mokyklą. Mote
ris visuomet rūpinosi, kur rei
kės leisti toliau savo dukterį, 
kaip užbaigs keturias klases. 
S. Montvilienė labai mylėjo 
savo dukteris, buvo gerai aprū
pintos medžiaginiu gyvenimu, 
taipgi buvo auklėjamos griež
tai religinėj dvasioj.

Apie S. Montvilienės -'duk
ters mokslą ir jos rūpesčius, 
matyt, Olšauskas žinojo, nes 
atsiuntė S. Montvilienei laišką, 
pranešdamas, kad kaip pa
baigs jos Jievutė vidurinę mo
kyklą, kad atvežtų į Kauną, 
kur galės gyventi pas jį kle
bonijoj ir galės lankyti Sau
lės gimnaziją.

Tai pasirodo, kad Olšauskas 
vis arčiau norėjo prisitraukt 
jaunų, nekaltų gimnazisčių, 
kuriui motina toli gyventų, kad 
geriau pasigauti auką.. .

viskas bu- 
paveikslas

Montvilie-

Kazys.”
Vieną sykį man teko daly

vauti krikštynose, kuriose da
lyvavo ir K. G. Kuomet per 
kūmų pietus buvo stalas apdė
tas degtine ir kitokiais gėri
mais, tai mūsų klebonas sėdėjo 
gale stalo su vietinės pradinės 
mokyklos mokytoja, kaip krik
štynų autoritetai. Kunigas G. 
gėrė ir flirtavo su mokytoja ir 
vis daugiausia laikė rankas po, 
stalu. Aš irgi pastebėjau ką I beaukotų 
tokio nepaprasto.

TT’ I • • • • •
žmogžudystę, kad tik užden- Japonijoj randasi trys mi-
gus savo dorą, neparodžius 
prieš svieto akis moralį supu
vimą.

K. G. jau senas, 60 metų 
amžiaus, bet jo romansai dar 
neužsibaigia. Darbininkas, 
nors ir viengungis išbūtų iki 
tų metų, tai jam mergos nerū
pėtų.

į Jeigu kunigų darbai pasiro- 
I dytų prieš aklai tikinčių kata- 
I likų akis, vargiai kas jiems

i pinigus. Bet jų 
■ šlykščių darbų tik maža dale- 
| lė aikštėn iškyla.

RI. Svyrūnėlis.

lionai merginų ir moterų. 
Na, o prieš 1868 metus ne 
vienos moters Japonijoj ne
buvo fabrikuose.

VIETOS ŽINIOS

po iš darbo iššluota beveik 
8,000 darbininkų, kurių vaka- 
cijos dabar—tai bedarbė.

Kompanijos fabrikuose vie
nos tautos darbininkai pjudo
mi prieš kitą tautą. O negrų 
ir žydų tai visai darban i|epri- 
ima.

Statybos Darbai 50 Nuoš. 
Žemiau Nekaip Pernai /

Finansinių agentūrų rapor
tai rodo, jog šiemet liepos mė
nesį įvairūs statybos darbai 
stovėjo 50 procentų žemiau, 
nekaip pernai tą mėnesį.

Nacionalio City Banko biu- 
letinas paduoda skaitlines, 
kad dabar žemiau stovi dar
bai, nekaip 1922 m. stovėjo 
liepos mėnesį; o tai buvo irgi 
didelio krizio metai.

Ž;

5 Užmušti Automobiliais2 Mirė nuo Mūnšaino Nuodų
Nuo nuodingo alkoholio sek

madienį tuoj aus mirė Wm. 
Peters ir John Reichui, po įsi
gėrimo smuklėje po num. 2,- 
910 Barkley Ave., New Yor
ke. Areštuotas savininkas 
Dick Geratano. Pas jį rado ga
na didelį daugį nuodingos deg
tinės.

Sekmadienį New Yorke 
apielinkėj automobiliais 
mušta penki asmenys.

.ir
už-

H c*

Kadangi ta mokytoja buvo 
man draugiškai pažįstama, tai 
jinai papasakojo tą patį va- 
kara štai ka: Klebonas, sėdė- 
damas už stalo, kada raukosi 
buvo liuosos nuo gėrimo, vis 
čiupinėjęs mokytojai, kaip Ta- 
bokius sako, už “konstitucio- 
nališkiausios” kūno dalies, ką 
neišdrįstų nei ištvirkiausias 
kaiino bernas taip daryti už 
stalo per kūmų pietus.

i 
Nesenai gavau laišką nuo j 

draugo iš Lietuvos; sako, ku-| 
nigas G. keikia per pamokslą' 
darbininkus, katrie bent kiek 
progresyviškesni. O patsai G. 
labai pagarsėjęs meilės ro
mansais su tula p-le V. Drau
gas norėtų paskelbti per spau
dą, ale bijo, kad fašistai ne
prisikabintų, nes Lietuvoj nors 
ir ištvirkinusio kunigo žodis i

0 I Į/VZ|/» V V U .J j ’ W »J. U V* l 4 IV* .J, •— »

daugsven“. . j^e"TulI Negu Valandas Sumažino
Mes nesmcikiame kunigų j “rytojų.” T&omet jis susipažins su, 

į del to, kad jie turi tą patį ly-|savo klases brolių reikalais tolimoji Kearney, N. J.—Western 
litinį instinktą, tą pačią meilę ? rietu Amerikoj KAINA. | Electric Kompanija sutrumpi- 

ir lytinį patraukimą prie mo-įMetanis tik__L_$3; PuseL_*__$1.501n() darbo laiką 8-niomis va- 
Rozalimą kunigas I įcl.s mes smerkiam juos, Pinigus siųskite American Express i landomis į savaitę, bet sykiu 

h’l juos išrašydami ant! nukirto uždarbį už visas 10
I "RYTOJAUS” vardo ir adreso. 1

“RYTOJUS”
Čiille Montes de Oca 146 
Avellaneda, Buenos Aires,

Argentina-

Trys Milijonai Motery 
Darbiu. Japonijoj

TOKIO.—Japonijos dar
bininkių vis daugiau ir dau
giau eina į fabrikus, rašti
nes ir kitokius darbus. Šiuo 
tarpu prie visokių darbų

munaMOnn

Jaui Trys Metai, Kai Argentinos j 
Lietuviai Darbininkai Leidžia

Savo Savaitini Laikraštį

“RYTOJUS”
pilnas žinių apie Argentines

Paliuosuotas Plakatų 
Lipdintojas

Per pasidarbavimą Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo, 
liko paliuosuotas negras dar
bininkas Cyril Green. Jis bu
vo areštuotas už lipdymą prie! 
“privatinės nuosavybės” pla-Į 
katu, šaukiančių darbininkus

,'į Pirmosios Rugpjūčio demon- 
Įstraciją.

Ir !Jis x v
visos Pietų Amerikos darbininkų gy- , 
venimą; telpa daug gražių eiliarašČių 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant 
gražios popieros spausdinamas. Daugiau Uždarbio Numušė,

Kitų Kunigų Moralybė

Kuomet Olšauską perkėlė 
(Kauną, tai jo vieton tapo at-Į į 
| keltas

Tas irgi nemažas mergi- kaipo žmonių mulkintojus 
Dvi mano pradinės mo- išnaudotojus, kurie, vardanIšius. Dvi mano pradinės mo-

(kyklos draugės pasakojo, kaip dievo f priedanga nekalty- 
įjis elgėsi su jomis, girtas bū-;bės. nelegališkai ištvirkauja, o 
| damas. Vienai net; rašydavo i kacIa mato, kad koks dalykas 
I laiškus, pareikšdamas savo! iškils aikštėn, itai panaudoja

i valandų.I v •
Nepersenai kompanija skel- 

jbė, kad paleidžianti darbinin
kus .dviem savaitėm “vakaci- 
jų.” Nuo to laiko, tačiaus, ta-

t) ©

t

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

į teis- j 
iš tos | 

įstaty- 
galėtų 
palik

O

HA

ii
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Lucky Strike, puikiausi «■ 
cigaretai, kokius jus ka
da rukėt, pagaminti iš 
puikiausiu tabakų Derli
aus— ‘ ‘JIE SPRAGIN
TI”. Lucky Strike turi 
extra, slaptą šildimo pro- 
ce3-D.o Visi žino kad žiluma 
valo ir taip sako 20,679 
daktarų kad Luckies ma
žiau erzina jūsų gerklę.
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nes pas mano tė- 
baliavodavo. Jo 
tapo pakabintas 
vietoj seklyčioj,

lės. O'.gaila, kad 
žmogus yra miręs, 
tų pasidžiaugti ir 
kad keiksmai buvo 

Kada Olšauskasx 
keltas iš Rozalimo
tai prisiuntė • geradariams sa
vo paveikslus, jų tarpe ir ma
no tėvams, 
vus tankiai 
paveikslas 
aiškiausioj
tarpe šventųjų paveikslų. Ka
da aš parvažiavau iš kariuo
menės kareivio drabužiais ir 
buvau visai subedievėjęs, tai 
vieną dieną užkišau ant vir
šaus Olšausko paveikslo savo 
paveikslą. Žinoma, nuo mo
tinos gavau gerai vėjo ir ma
no paveikslas tapo negarbin
gai numestas, nors aš aiškinau, 
kad motinai turėtų būti sū-

UŽSUK — Lucky 
Strike Šokių Orchestrą 
kas ketvirtadieni ir še
štadienį vakarais, N.B.

C. tinklą.

‘Ateinanti Įvykiai 
meta savo 

šmėklas prišakin1 4 Įra

"It s toasted"
Gerklėj Apsauga—Prieš krutėjimus—prieš kosuii

♦"Aš priėjau prie išvados,” rašo Sir Henry Thompson, M.D., F.R.S., "kad daugiau kaip pusė ligų kaitinančių žmonių givenitną paina 
nuo išvengiamų valgio klaidų.” Mes netvirtįriom, Luęky Strike cigaretų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. 
Mes skelbiam-, jog kai jau sau perdaug gerūtnų išbandėt, "ju vietoj—užsirūkykit Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie 

padidina svorį ir, išvengdami perdėjimų, išsilatkydit modernišką, gražią figūrą. © 1930, The American Tobacco Co., Mfrs.
T*

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS

DARBININKŲ AUTINGAS
ŠIĄ VASARĄ

BUDAVOJIMUl‘DAILY WORKERIO’
PIKNIKAS-KARNIVALAS

Stokime į kooperacija del pagelbos! Visos revo
liucines ir simpatizuojančios organizacijos; visi 
komunistiniai laikraščiai; visi Daily Workerio 
skaitytojai; visi darbininkai iš šapų—darbuoki
mės, kad piknikas pavyktų kuo puikiausia.

ĮSITĖMYKITE DIENĄ:

Nedėlioj, Rugpjūčio (Aug.) 17,1930
Pleasant Bay Parke

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

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo 1 *

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kanp&i Ckrmont A; 
MASPETH, L. U N. Y. . 
Telephone, Juniper >7®6

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas

No.

Miestas

&

, ■, 'U

Street or Arenu!

State

t

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

“AR STEBUKLAI PAGYDO?”
PARAŠĖ R. MIZARA

Išleido Dienraštis “Laisvė”

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

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

64 Puslapių, Kaina 15 centų

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

Tuoj aus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

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

■
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Puslapis Šeštas LAISVE Antrad., Rugpjūčio 5, 19^

VIETOS ŽINIOS
Kaip “Mažina” Elektros 
Kainą Naudotojams

New Yorko Edison Elektros1 
Kompanija buvo paskelbus to
kią “geradarystę,” kad nu muš 
nudojamos elektros kainą, bet 
įves tam tikrą mokestį 
kiekvieno 
do, jog per toki kainos 
mušimą” 
elektros 
daugiau sumokėti kompanijai, 
nekaip dabar. Apskaitliuoja- 
ma, jog daugėlyj atsitikimų 
vidutinės lempos žibinimas per 
valandą kaštuotų smulkiam 
vartotojui visą penktuką. Tai
gi siūlomoji “geradarystė” yra 
tiktai gudrybėmis pridengtas 
dar didesnis aplupimas tų, ku-> 
rie mažiausiai tegali mokėti, i

Fabijono Markevičiaus 
Mirtis ir Laidotuvės

, Juškevičiai, Norkai, Balčiūnai 
t ir Bajarčiai po $5; Bieliaus
kai $3; Bukšnys, Meškiai' ir 
Valatka po $2; . Rainienė 
$1.50; Lisajai, Marazas, Va- 
lutkevičius, Toleiša, Adeikiai, 
Blažaičiai po $1.

nuo 
myterio.” Pasiro- 

nu- 
milionas mažųjų
naudotojų turėtų

S.L.A. 83-čios Kuopos 
Susirinkimas

KRISI
Tikrai Pasiuto.
Kas Degina? 
110,000,000 “Kai
Vietoj Duonos— 
Del Tos “Galybė:

Rašo A. Gib

---------- ------- - ---- *------------------
Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

SUSIRINKIMAIEast New Yorko
L.D.S.A. 111-tos Kuopos 
Susirinkimas

Seredoj, rugpjūčio (Aug.) 
6, įvyks L.D.S.A. 111-tos kuo
pos susirinkimas pas drg. Čiu- 
berkienę, po num. 10154 
110th St., Richmond Hill, L. 1., 
N. Y. Prasidės 8-tą vai. vaka
re.

Visos draugės esat kviečia- 
kąimos atsilankyti, nes yra daug 

Bet draugai ir drau- svarbių reikalų
ges atėjo man pagelbon. Drau- galėsite išklausyti delegačių

AČIŪ VISIEMS
Patikus nelaimei—numirus 

mano gyvenimo draugui Fabi- 
nesulaukęs iJ°nui, aš, pasilikus su jaunais

Liepos 31 d., Kings County Į 
ligoninėj, numirė Fabijonas; 
Markevičius, dar i 
pilnai 39 metų amžiaus. Jisikūdikiais, nežinojau nei 
sirgo labai trumpai, nes gavo daryti, 
smegenų uždegimą.

Kaip visi, taip ir Fabijonas, ,vainiku ; 
atvyko i šią šalį dar jaunas bū- (L.D.L.D. 
damas, 1909 metais, I 
jieškoti. Pamatęs kokia 
darbo žmogui laimė,

RIDGEWOODO
SUSIRINKIMAS

L.D.S.A. 132-ros kuopos susirinki
mas bus seredoj, 6 rugpjūčio, Degu- 
lio svetainėj, 147 Thames St., 7:30 
vai. vakare. Visos draugės būtinai 
ateikit, nes turim svarbių reikalų ap
tarti. Atsiveskit ir naujų narių.

• Sekretorė.
(184-185)

■’ xrt .7;. REIKALINGALĮ aptarti, taipgi kūdikio. Ge

gai ir draugės sunešė nemažai raporto iš apskričio suvažiavi- _

REIKALAVIMAI
. . moteris pridabojimui '

Geros sąlygos. Atsišau
kite tuojau. J. A., 
Elizabeth, N. J. 182-4 Į

Pasistengkite atsivesti iratsiuntė vainikus A. nio.
185 kuopa ir L.D.S. naujų narių į_]<upPą pnrašyt. 

biimėSĮA. 111 kuopa. Taigi tariu šir-;
idingiausį ačiū visiems drau-l 

pnsirasė igarns jr draugėms, kurie man Į 
prie socialistų sąjungos ir da- |g-e]bėjo vienokiu ar kitokiu bū-!

Org. M. Misevičienė.

Apsivedė Drg. V. Kūlikas
Kelios dienos atgal apsivedė 

________ c širdin- southbrooklynietis drg. Vincas 
ga skilo, jis nuėjo su komunis-iačiuoju ir tiems drau- Kūlikas su Onu Kivariute. Ap-
- ..... Laike Palmerio raidų jis ;^rfinis ir draugėms; kurie su- sivedė civiliu sliūbu. Kūlikas
— _ -----------------  -------  vals-įdėjo man aukų $57.50, ir ku-(yra darbininkiškų organizacijų

n i b • i tt ■n i v i • i _ — r • t’vyciA AT TAT TA L11 m ■>

lyvavo darbininkiškame judė-įfjU) kurie dalyvavo šermenyse 
jime. Kada socialistų sąjun- jr palydėjo į kapus.

REIKALINGAS partneris arba part- I 
nerka Į restorano bizni. Būtų ge- ! 

Irai, kad suprastų apie valgių viri-Į 
Imą. Biznis geras, prie dirbtuvių ir; 
j Long Island Freight House. Kreip- I 
kites po num. 148 Gratton St., kam- ; 
pas Varick Ave., Brooklyn, N. Y. t 
Tel., Stagg 7311. 182-4 į

PARDAVIMAI

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

i *

Amerikos buržuaz 
ninkai tikrai pasiutz 
kad chinų komunis 
kų armija, paėmę n 
ša, išdeginę ir išardt 
namus, išskerdę dai 
ventojų ir viską ki 
augštyn kojomis. • 
būtų biausiau, rašo, 
nistų armija padali 
j 50 distriktų, kad 1 
vogti viską iš gyven 
dyti patį miestą.

Kad jau meluoja, 
ja.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) 

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

X-Snindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

Kūlikas NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda r saldainių krautuvė, 

vieta apgyventa lietuviais ir kitatau
čiais. Kaina žema. Parduosiu greit, 

i nes po nedėliai išvažiuoju iš miesto.

tais. ] 
buvo suareštuotas Mass. 1 
tijoj ir kelias savaites išlaiky-1rjuos v. Paukštys įdavė, 
tas kalėjime ant salos, kuri Albina Markevičienė,
tuomet visus politinius kali-1 
nius laikė. r . i

.p© to jis ten neteko darbo fcastnewyorkeciams 
ir atvažiavo į New Yorką. Čia 

^aplinkybės taip susidėjo, kad*
susi-‘jis pasitraukė iš darbininkų! East New YoVko darbinin- 

rugpjū-' judėjimo, bet per visą laiką laiškų draugijų komisija, reng- 
46 pasiliko mūsų simpatikas, ner|dama išvažiavimą į Long Is-.

. rugpjūčio, 
..jungą, už komunistinį judėji-;daro klaidą, nes 24 d. rugpjū- 

mą. ‘čio rengia išvažiavimą į For-i
Pagyvenęs kiek New Yorkoiest Parki» Tarptautinio Darbi-' 

apielinkėse, nusipirko Rich-|ninkų Apsigynimo 17-ta kuo-; 
mond Hill namelį. Bet pirko :Pa' Eastnewyorkiemi, say°k 
jį be pinigų, skolintais. Tuo i 
tarpu darbai pradėjo eiti pra-i 
štai. Fabijonas dėjo visas pa-: 
stangas, kad kaip nors išsiristi 
iš didžiųjų skolų, todėl dieno
mis dirbo dirbtuvėje, o vaka
rais kitur, kur tik gaudavo 
darbo. Jis buvo penteris, tai 
daugiausia dirbo prie kamba
rių taisymo. Dirbtuvėje irgi j 
dirbo prie pentinimo. Todėl I 
darbas buvo nesveikas.

Dirbant ilgas valandas ir 
prie nesveiko darbo, pakirto 
visą savo sveikatą. Pagaliaus, 

:dirbtuvėje, kur jis dirbo, for- 
manas. kuris caro laikais Ru- 

i sijoj buvo rabinu, sužinojo, 
!kad jis Sovietų Sąjungos šali
ninkas ir jį iš darbo išėdė. Fa
bijonas manė, kad gaus užta
rimą unijoj, prie kurios pri-! 

įklausė. Bet geltonųjų unijų i

S.L.A. 83-čios kuopos 
rinkimas įvyks 7 d. 
čio, “Laisvės” svetainėje. 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. į visą laiką stojo už Sovietų Sa-jiand laukus 24 d. 
Pradžia 8-tą vai. vakare.

Todėl, visi nariai ir narės 
esate kviečiami dalyvauti susi-! 
rinkime, nes yra daug svarbių 
klausimų, kuriuos turim ap
svarstyti šiame susirinkime. 
Taipgi pasimokėkite duokles, 
kad neliktumėt suspenduoti 
laike ligos.

Sekr. J. Kairys.

narys; ypač ALDLD. kuopoj 
toj kolonijoj nuo senai gerai , r__________ ____ _
darbuojasi. Praeitą nedėldienį 1284 Metropolitan Ave., Brooklyn,N.Y. I 
Kūlikai turėjo taip sakant ves-' ____________
tuvių pokylį Velmusų namuose. I PARSIDUODA saldainių 
įskėlė puikius pietus apie tris
dešimčiai, ypatų. Draugai Vel- 
musai, kartu su Kūlikais gražiai 
priiminėjo svečius. Visi svečiai 
gražiai linksminosi ir buvo pa
tenkinti vaišėmis. Tai buvo tik- 
rai kultūringu žmonių vestuvės. Į

P. š

(184-189) i

krautuvė.
Biznis įdirbtas per 20 metų. Kreip

kitės po num. 117 Stagg St., Brook
lyn, N. Y. 182-4 i
PARSIDUODA Ice Cream, stationery . 

ir kendžių storas, geroj vietoj, prie - 
parko. Parduosiu pigiai, nes turiu Į 
du bizniu. Kreipkitės po num. 63G ; 

‘Ferry St., Newark, N. J. Telefonas:
Market 2-3057. 182-7

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA

k,-s

L

Eastnewyorkieciai, 
jišvažiavimą turėtumėt perkelti 
ii rugpjūčio 31-mą dieną, nesi . .
■tas sekmadienis “tuščias,” ir Į 9’8'?'7’882 žmones, aip 
neužkenktų Tarptautinio Apsi-• skaHliuoja Di. Laid axv. 
gynimo išvažiavimui. I ,

M. Stokove. i Daugiau Vietos Ziniy 
U,.‘„ii, an,,,. :Penillan,e Pus|a|jyje

-PARSIDUODA farma: 18 akrų že- 
i mės, pusė dirbamos ir pusė dailaus 
miško; dviejų šeimynų stuba, miesto 
vanduo; garu apšildoma; taipgi visi 

nlo-'kiti budinkai ir įrankiai, reikalingi 
' apdirbimui žemės. F. M. Bertulis, 

~ ’ ----- . 179-84

9,857,882 Gyventoju
New Yorke ir 20 mylių

, ĮJkl 1 X Ml A 4 4 LAX ZjV4 41UO« X • Al

j te aplink New Yorką gyvena !box 181, Stratford, Conn.
a P- i_________________________________________________________________

Telephone, Greenpoint 2320

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
Įvairiomis « pa I- 
romis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
aaserikonifikais.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės i i u o 

adresu:

JONAS

GERAI IR PIGIAI

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

I

t »ijį

Netikėta Mirtis
Antanas Rėklis, gyvenusis i 

jpo num. 79 Horatio St., New Į 
Yorke, ir dirbęs Economy: 
Wiping Materials kompanijos 
dirbtuvėj ant 10-tos Avenue, 
netikėtai mirė liepos 26 d.; 
krito ant grindų ir apalpo; nu
gabentas į Bellevue ligoninę, 
mirė 5-tą vai. vakare, 
dotas tapo liepos 31 d. 
rijos kapinėse.

Velionis pereitais 
buvo sunkiai automobilio su-

Centras Tarptautinio Darbi- ‘lyderiai irgi nelabai pakenčia >žeistas ir išgulėjo ligoninėje 7 
ninku Apsigynimo skelbia, tuos narius, kurie stoja už So- į mėnesius. Neturėdamas tuo
kad jis dės didžiausias pastan-yietų Sąjungą, todėl iis ten! tarpu iš ko užsimokėti ap- 
gas, idant iškovot New Bruns-‘užtarimo 
wicke, N. J., teisę komunis
tams ir Darbo Unijų Vienybės 
Lygai laikyti mitingus gatvėse 
ir aikštėse. Paskutinėmis sa
vaitėmis ten siautė kukluxai, 
fašistiniai legionieriai, kurie 
išvien su policija ir gaisrinin
kais blaškė ir daužė kiekvie
ną revoliucinių darbininkų 
sirinkimą atvirame ore.

fe-

Sekmadienio Teismas 
Būtlegeriams

Ką tik įsteigtas specialis
deralis teismas būtlegeriams, 
areštuotiems šeštadienį ir sek
madienį, paliuosavo po $500 
iki $l,Q00 kaucijų 41 alkoho- 

sek-1lio šmugelninką pereitą
madienj.

Kova už Gatvių Laisvę
New Brunswicke, N. J.

Palai-
Kalva-

metais

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

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: •'

<1'1 Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

7 
■

I

Ir tikėk tu dabai 
jiems! Komunistų 
eis, išgins savo prie: 
to, o paskui paims, i 
sus namus, išardys ti 
ką kitą, kuriuos reik 
ant tų pačių pamati,

Na, ar gi atsirai 
durnių ant svieto, 
darytų? Vienok buri 
ri svietą įtikinti, kad 
Tiktai niekšai taip g. 
ir rašyti.

kas sen ką 
ardė, plėšė ii 
drąsiai laižyl 
patyrimo, joj 
buržuazijos-g

Jeigu 
degino, 
galima 
iš seno 
chinų
armijos, pakol jos ne 
išgintos iš to miesto.

Jungtinių Valstijų 
nori įsileisti Sovietų 
nes, girdi, ten esą vi 
nių padalyta: rūda 
degtukai padaryti, n 
kirsti, anglis iškast 
viskas kalinių.

Kadangi buvo rašj 
Sovietų Sąjungoj truk 
tų darbininkų, tai rei 
ten trūksta kalinių. ( 
tuos 150 milionų ‘‘kai 
do, tai Washingtono* 
liai nepaaiškina.

įpuolus desperacijon 
matydama, kad Soviet 
gos darbininkams geri 
pradėjo meluoti be galo 
to.skelbia, tUos narius, kurie stoja už So- miėnesius. Neturėdamas 

todėl jis ten I tarpu iš ko užsimokėti 
negavo. Pasilikęs;draudos mokesčių Prudential 

be darbo ir atsidūręs blogoj (Insurance Kompanijai, tuo bū- 
materialėi padėtyj, pradėjo Antanas Rėklis prarado 
labai rūpintis. Juo ilgiau dar-1 apdraudą. Todėl prisiėjo da- 
bo negalėjo gauti, tuo daugiau ; rVti rinkliavą jo laidotuvių 
rūpinosi. Kasdien vaikštinėjo ‘ kaštams apmokėti.
darbo jieškoti ir niekur ne?a-l Antanas buvo 49 metų am- 
lėjo gauti. Pagaliaus. prade-,žiaus 1 dideliame nusiminime 
jo sveikata silpnėti, jau kelis-Pnliko jaunesnį brolį Juozą 
sykius nriėįo net prie parkriti- j Fčeklį.

Staiga apsireiškė proto j Meldžiame “Laisvę” patal- 
d.|Pinti vardus aukojusiųjų jo pa

laidojimui.
Aukų rinkėjai Povilas Sa- 

mulėnas ir Steponas Jomantas 
surinko $102.50, o Adomas 
Dragūnas ir Jurgis Kučinskas 
—$31.50; išviso $134.

Aukoio:
•M5.00 Povilas Samulėnas.
Po $10.00 Steponas Yomantas, Vin

centa Ribokienė, Anna Binkiene.
Po $5.00 Antanas Minkis, Jonas 

Braška. Walter Radžius, John Juo- 
-----  ----- ---- izaitis. Viktorija Palubinskas, Juozas 
usikrimtirno, susirgo ir nu- Juknelis, Juozas Astrauskas..

| Po $3.00: A. Bichusa.
XT ’ . t Po $2.00: Ignas Dulkė, Jonas Pa-
NlimirUS, buvo manyta lai- idelskis, Boleslovas Bajoras, Elz. Iš- 

doti sekmadienį, 3 d. rugpjū-(kauskienė, Stela Malonės, Kazimie- 
Ičio. Bet dabar sekmadieniais Gegalas, _ Antanas Rusiackas, 
i . , , . . . . . . Adomas Dragūnas, Jokūbas Nauba-
■ llieko nelaidoja, tai prisiėjo Į ras, Tafilė Vaitekaitis, Andriejus Ka- 
laidoti šeštadienį. Nepaisant ilačauskas, Jonas Sečikau.
tn kad “T aisvoip” hnvn nra- Po S1-00: Juozas Kubilius, Anta- 1 Y . uvo pra nas Dulinskas, Petras Rymavičius,
mesta tik šeštadienio numery- Antanas Marcinonis, Mary Pruden, 
ije, vienok į laidotuves susirin- Kazimieras Yomantas, Bessie Nor-

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

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

T'

su-

Vyras Netyčia Nusidūręs
Katrė Johannsonienė, 

metų amžiaus, 24 East Broad- i 
way, New Yorke, areštuota už 
nudūrimą savo vyro, vienuoli 
ka metu jaunesnio už jąją. Ji
nai aiškinasi, kad vyras nore-i 
jęs ją nudurti dideliu peiliu;! 
bet kada jinai apsigindama 
smarkiai pastūmė vyrą, tai iis 
griūdamas užvirtęs ant peilio 
ir taip persismeigęs sau širdį. 
Pasiteisinimas skamba, 
pasaka. ..

mo.
nenormalumas. Rodosi, 
lienos jį nuvežė pas nervų sne- j 

icialistą. Atvežus namo, jau 
6? protas pradėjo daugiau dary

tis nenormaliu. Buvo šaukia
mi keli crydytoiai i namus, bet 

iiau nieko negelbėjo, ir 28 d. 
liepos nakčia turėjo išvežti į 
ligonine, o 31 d. numirė.

Reikia pasakyti, kad Fabi
jonas tapo auka šios netikusios 
'tvarkos, nes iš bedarbės, dide
lio

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

TeL: Midwood 6261

VIDURIAI UŽKlETEJę
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Ž.61ių ir Ne turi Savyje Jokių 
j Chemikalų

Šiais vaistais neuitraukia papročio ir atliuosaoja yida- 
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na .....................................................®0c, per paltą 65«.

kaip

Pamokslas už Gimdymo
Kontrolės įstatytį

Dr. C. A. Barbour, j
Universiteto prezidentas, savo i Kalno kapus 
prakalboj sekmadienį, Presby-j automobilių, 
terian bažnyčioje, Lafayette V. Paukštys 
Avė., Brooklyne, karštai sto- bėlę.
jo už išleidimą įstatymo lei- Fabijonas

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA i—
Jus pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų ||Į!
linksma pasimatyti.

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

J. ir O. VAIGINIS
214 Feriįr Avė., Maspeth, N, Y.

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

tyros ir geriausios.
•

Mes taip pat turime žolių ir £erą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės)

KUNDROTO APTIEKA
, P. J. KUNDROTĄ, Savininke

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
lamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-3514 
likirpkit |j skelbimą ir prisiųskit karta bu užsakymu

vii,, Frank Peleckis, Juozas Jankaus-... : ai..... , vii,, r ranK leiecKis, uuozas janKaus-Brown | ko nemažai žmonių ir į Alyvų ^as, Juozas Rėklys, Petras Gricius,
palydėjo virš 30 Jonas Kazlas, Alekas ir Tęsė, Pet- 
Ant kapų drg. Iras Mingilas, Juozas Burzgis, Jur- 
pasakė prakal- gis Kučinskas.

Po 50c.: Steve Bandek, Kazimie
ras šarkvedys,' Maikis (rusas), Leo
nas (rusas), Jurgis Blažys, Ecentas 
Liepoms, Mary Kinienė.

$4 rasta pas velionį kišeniuj.
PAUL SAMULĖNAS.

TeL, 0783 Stagg
_____ ___ t____ __  _ savo vargus uz- 

džiančio skelbti gimdymo kon-' baigė, bet jo šeimyna liko su'n- 
trolę.__________________________ padėtyj, nes jo gyvenimo

draugė Albina pasiliko su du- 
krele Albina 15 metų ir sūne-

II MIRTYS—LAIDOTUVES I (lit* Edvardu 13 metų amžiaus. 
įįĄ Kadangi drauge Albina;

(Markevičiene priklauso prie|už Demonstraciją 
n • a ara z«a M • « z-v l a r* %* ra ‘z W •'“V-a A I I I 1 \ O CT I — a a aza. — a a-a T I A * **

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

(Į^MIRTYS^—LAIDOTUVES J 7 Yonkersiečiai Suimti
J. LeVANDA

(Levandauskas)

©
./ - rt

■X PRANEŠIMAS MOTERIMS 
9

Į*

Kazimieras Nuobara, 38 m., A.L.D.L.D. 185 kuopos ir L.D. 
Antano Nuobaros pusbrolis, S.A. 111-tos kuopos, tai šių 
kurį traukinys primušė 28 d. kuopti nariai ir šiaip draugai, 
liepos ir buvo nuvežtas į Os-, matydami jos sunkią materia- 
sinning ligoninę, numirė 29 lie-llę padėtį, kvietkų velioniui ne- 
pos, ir buvo palaidotas 2 d.-pirko, bet sumetė $57.50.

Petraus- 
$6; Čiu- 
Ėičiūnai,

rugpjūčio. Laidotuves prižiū- Aukęjo sekamai: 
rSjo graborius Matthew P. kai iš Great Necko 
Ballas-Bieliauskas. berkiai, Paukščiai,

Už Pirmosios Rugpjūčio de
monstracijas Yonkerse, N. Y., 
areštavo septynis jaunuolius, 
narius Jaunųjų Komunistų Ly
gos. Kiekvienas laikomas po 
$500 parankos iki teismo. Jų 
bylas veda Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas.

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

r. A

k..’ .m

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

KAINOS
Nudažom 

biniuojame 
sekamu adresu:

NUO $5.50 IKI $10.00
žilus plaukus ir sugar- 

ilgam laikui. Kreipkitės

578 GRAND STREET
* Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y.

Italijoj žemės dreb® 
bai daug blėdies ir vaj 
nėms pridarė, žmone 
ja ir miršta. Popiežių 
tuomi “susirūpinęs”.

O ar jūs įspėsite, ki 
nori tuos nelaiminguoi 
gelbėti? Ogi rekrutuc 
sos Italijos bandas ku 
siunčia į žemės drėbė, 
liestas vietas, kad “sut 
laimingiesiems dvasin 
nes, esą, ten bažnyčios 
tos ir žmonės nebegali ; 
delius būrius susirink 
trūksta bekelinių.

Tai ko gali susilaul 
tų drigantų, kada tu į 
ir badą papuoli. Ne 
ale monų.

Kada Anglijos viens 
mento atstovas pačiupk 
lybės lazdą”, tai visi k 
vai pradėjo ant jo su 
kaukti, o MacDonaldas 
pykčio paraudęs, kad j 
atrodęs, kaip krauju a 

Dabar tūli “aukšti’* 
išsireiškė, jog vargiai 
mentas beturėtų kok 
reikšmę, jeigu kas nori 
dą pavogtų.

Tai va jums, vyručia 
galvos pasaulį valdo., 
aziniai žmonių atstovai 
lę akis bjauriausiu fa 
ir vis nori amžinai pas 
dyti.

Rumunija Saugoj

BUCH AREŠTAS.- 
munijos valdžia išlei 
tvarkymą, kuriuomi 
žinama gamyba aliej 
150,000 vagonų. Ta 
ma tuo tikslu, idant 
žinus aliejaus “eikve

i
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