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KRISLAI
Kas Tie Bolševikų Prie

šai?
Australijoj.
Ginkim Savo Teises!
Rugpjūčio 22 d.
Stoka Lavinimosi.

Rašo P etniška

Vienas draugas iš Worceste- 
rio rašo:

“Kuris tik stropiai dirba 
prieš bolševikus—žinok, kad jis 
yra vagis.”

šitame pasakyme yra labai 
daug tiesos, kurią įrodė jau 
visa eilė gyvi? faktų. Didžiau
sia mūsų priešų nelaimė ir yra 
tame, kad jie už kiekvieną iš
lotą žodį prieš bolševikus, nori 
tuojau gauti rieškučias pinigų.

Australijos fabrikantai nusi
gandę. Jie sako: Europoje 20,- 
000,000 poi'i? čeveryki? pagamin
ti reikia 11,000 darbininkų ir 
$13,000,000. Gi Australijoj tą 
patį padaryti ima 20,000 darbi
ninkų ir $25,000,000 (savaitinė
mis algomis). Išvada, vadinasi, 
seka ta, kad Australijos fabri
kantai turi sumažinti darbinin
kams algas ir pailginti darbo 
valandas, jei jie norį 
kompeticiją su Europa.

Panašiai kalba vist? 
kapitalistai tikslu, kad
išnaudojus savo darbininkus.

varyti

kraštų 
labiau

Ateiviam darbininkam reikia 
smarkiai susirūpinti. Prieš 
juos vėl ruošiama visa eilė pin
klių : pasportų sistema, pirštų 
antspauda, registracija, depor
tacija ir tt. Taip esti kiekvie
nu laiku, kuomet klasių kova 
pradeda aštrėti. Jei ne griežti 
protestai ir pasmerkimai to re- 
akcinininkų darbo, tai veikiau
siai panašus įstatymas jau bū
tų buvęs perleistas 1925 metais, 
šiemet tas pats. Jei tylėsime, 
neprotestuosime, laikysim nu
leidę galvas, tai kapitaliste? ber
nai greit užmes savo tinklą ant 
mūs.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

21 Mainierys Užgriūtas 
Žemės Gilumoj

POTTSVILLE, Pa.— Gil
berton mainoje (priklausan
čioje Philadelphia and Rea
ding Coal and Iron Co.) už
griuvo 21 mainierį. Penki 
jau žinoma yra sužeisti, o 
kitu 21 likimas dar nežino
mas.

Mainieriai dirbo apie 100 
pėdų gilumoj kuomet iš vir
šaus ėmė virsti tonai žemės 
ir anglies. Eina gelbėjimo 
darbas ir šiuos žodžius ra
šau dar nežinoma, kaip su 
jais bus.

(Vėlesnės žinios sako, kad 
7 mainieriai jau yra užmuš
ti.—Red.).

Fordo Bizniui Ispanijoj 
Yra Nelabai Gerai

MADRIDAS.— Fordas ir 
General Motors kompanija 
negalės varyti didelio biz
nio automobiliais Ispanijoj, 
kol veiks nesenai išleistas 
muitų įstatymas. Tasai įs
tatymas yra nukreiptas tie
siai prieš amerikiečių auto
mobilius, kurių dalys yra 
padarytos Jungt. Valstijose 
jir čia atvežamos tik susta- 
|tyti. Fordas garsina laik
raščiuose savo automobilius 
senomis kainomis. Matomai, 

juos kuoveikiausiai

Fabrikas jau už-

40 Nuoš. Mažiau Javu Pa.

šiuo tarpu tapo suorganizuo
ta Ateiviams Darbininkams 
Ginti Taryba, prie kurios pri
valo dėtis kiekviena organizaci- nori 
ja. Vienas atsišaukimas jau parduoti ir daugiau čia jų
tilpo mūsų spaudoje. Greit bus nedribti. 
smulkmeniškesnii? davinių apie aQrvfaq* 
distriktines konferencijas ir j 
masinius mitingus, etc. Mūs i 
pareiga dėtis prie jos; remti jos 
visus darbus.

Buržuazijos laikraštinis kloti- į Valstijoj del Giedros 
nas Heywood Broun jau pata-1 
po socialistu ir kandidatuoja 
tos partijos sąrašu į kongresą. 
Iš jo veikiausiai naudos būtų 
kongresmanams, nes palinks- 

’mintų juos nuobodžiose valan
dose, bet darbininkai tiek nau
dos turėtų jam esant kongrese, 
kiek šiuo tarpu, kada jis raši
nėja republikoni? geltonlapiui 
“Telegram ”*.

| HARRISBURG, Pa.— C. 
G. Jordan, valstijos žemdir
bystės sekretorius, pasiun
tė federaliniam sekretoriui 
Hyde laišką, nurodantį, kad 

■ir Pa. valstijoj siaučia dide
lė giedra, kuri sunaikins, jo 
manymu, 40 nuoš. javų.

Darbininkai Visų šalių, Vienykite*.!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re

težius, o Išlaimėsite Pasaulį!

MARION MIESTELYJ NULYNČIUOTA 
DU NEGRAI JAUNUOLIAI; PASKUI 
LAVONAI BUVO PAKABINTI AIKŠTĖJ

Minia Barbarų Ku-Klux-Klaniečiy Stovėjo ir Sotino Savo 
Žiaurius Jausmus, Kuomet Juodveidžiai Buvo Galabijami; 
Siunčiama Milicija
MARION, Ind.— Vieti

niai ku-klux-klaniečiai čio
nai iš ketvirtadienio į penk
tadienį naktį nulynčiavo du 
negru jaunuoliu—Abraham 
Smith, 19 m. amžiaus, 
Tom Shipp, 18-kos.

Jiedu buvo kaltinami už
puolime ant tūlo Claude 
Deeter, baltveidžio, ir jo 
merginos,-Mary Bali. Juod
veidžiai vaikinai buvo sua
reštuoti ir patalpinti kalėji
man. Sakoma, kad jie pri
sipažinę prie piktadarystės. 
Šerifas pareiškęs, kad jiedu 
bus teisiami ir, aišku, nu
bausti mirties bausme.

Deja, tas nepatenkino ku- 
klux-klaniečių gaujos jaus
mų. Tuoj susirinko apie 
šimtas žmonių ir pasigriebę 
abu juodveidžiu—brutališ- 
kai nužudė. To nepakako. 
Juodviejų lavonus atgabeno 
į miestelio vidurį ir čia pa
kabino aikštėje, ant medžio 
šakų. Lavonai pabojo ilgo
ką laiką. Praėjo tūkstan
čiai žmonių žiūrėdami į be
kabančius dviejų žmonių la
vonus.

žmogžudžiais, kurie kan
kindami nužudė negrus,

ir

niekas nesirūpina. Šerifas, 
beje, pareiškė, kad jis suim- 
siąs visus kaltuosius ir jie 
bus teisiami džiūrės, tačiaus 
iki šiam laikui niekas nebu
vo suareštuotas.

Visi, kurie dalyvavo toje 
kraujo puotoj, neišduoda 
vieni antrų: visi mano, kad 
čia del juodveidžiu nužudy
mo niekam nė plaukas nuo 
galvos nenukrisiąs.

Valstijos gubernatorius 
išvykęs vakacijom į Kana-1 
dą, Marion miesto majoras, Į 
Edwards, taipjau prasišali
nęs.

Miestelį valdo ku-klux- 
klaniečiai ir todėl daugiau 
negu aišku, kad jie savęs 
nebaus.

Nuo 1889 metu Indiana 
valstijoj buvo nulynčiuota 
26 asmenys, tarpe kurių de
šimts buvo baltveidžių, o ki
ti juodveidžiai. Paskiau
sias žmogaus’nulynčiavimas 
buvo padarytas 1902 metais.. 

• (Paskiausios žinios sako, 
kad į Marion miestelį siun
čiama valstijos gvardijos 
būriai “daryti tvarkos”. 
Mat, bijomasi, kad neiškiltų 
masinės juodveidžiu sker
dynes.)

S.LA. PAŽANGIŲJŲ NARIU BYLA PRIEŠ 
REAKCININKUS IR MENŠEVIKŲ 

NESĄMONES

Naudoja Orlaivius 
Kovoj prieš Afridiečius
PEŠAVAR, Indija.— 10,- 

000 Afganistano karžygiš
kos tautelės — afridiečių — 
kovotojų žygiuoja į Indiją 
padėti inditsam kautis prieš 
Britanijos valdovus—impe
rialistus. Jie eina per mil
žiniškus kalnus, per kuriuos 
labai sunku pereiti by kam 
neįpratusiam.

Britanijos valdytojai nori 
užkirsti kelią afridiečiam 
bombomis, kurias leidžia iš 
orlaivių. Apie 50 orlaivių 
paaukota tam tikslui.

Kaip Mūnšainieris 
Herrick Nudavė 
Blaivininku

| BALTIMORE, Md.— 
įimtas ir įkalintas buvęs kon- 
gresmanas Herrickas dar 
vis tebesėdi kalėjime. Jis, 
kaip žinoma, tapo suareš
tuotas prie savo mūnšaini- 
nės, kurioje gamino degtinę.

Dabar paaiškėjo, kad ne
labai senai Herrickas krei
pėsi pas blaivybės vykinto
jus priimti jį už apmokamą 
agentą blaivybei vykinti. 
(Ar ne puikus būtų buvęs 
vykintojas?!)

Kuomet dabar jį suėmė 
bedirbant' degtinį, tai Her
rick aiškinosi, kad jis ten 
buvęs tik patirti, kaip deg
tinė dirbama. Vėliau, esą, 
jis būtų pranešęs valdžiai. 
Herrickas bus teisiamas.

bu-

HANKOWE KARIUOMENE SUKILO
PRIEŠ NACIONALISTU VALDŽIĄ;

DAUGELIS ŽMONIŲ NUGALABINTA
Kareiviai Pasipriešino Šaudyti Savo Brolius Kareivius, Kurie 

Atžygiuoja po Raudona Vėliava, Kovodami už Galią Dar
bininkų ir Valstiečių i '

si priemiesčiuose Hankowo. 
Šiuos žodžius rašant plates
nių žinių apie tai nėra.

Amerika, Anglija, Fran- 
cija ir Japonija slapta taria
si delei sudarymo oficialės 
intervencijos į Chiniją. Jei 
bus pasiekta sutartis, tai 
greitu laiku matysime šim
tus tūkstančių svetimų ka
reivių “darančių tvarką”

Iš Hankowo atėję žinios 
skelbia, kad ten, praeitą 
penktadienį buvo sukilusi 
kariuomenė. Dalis garnizo
no, kuris saugo vyriausią 
nacionalistų valdžios ko- 
mandierių, sukilo prieš sa
vo viešpačius. Kituose dist- 
riktuose buvo tas pats.

Kiek kareiviu sukilo ir 
kaip ilgai ėjo kova tarpe su-___ _ _____ _£
kilėlių ir “ištikimų”—žinios Chinijoj ir žudančių tos sa- 
nepraneša. Matomai cen-įlies darbininkus ir smul- 
zūra neleidžia jų pasiekti; kiuosius valstiečius, kurie 
pasaulio ausis. kovoja už galią. • U

Mieste verda didelis nėra- i Kitos neva žinios skelbia, 
mumas. Nors japonų, anglų, kad komunistai pasiūlę na- 
amerikonų, francūzų ir na- cionalistų valdžiai sekamą 
cionalistų kareiviai ir jurei-į propoziciją: duokit mums 
viai saugo miestą, tačiaus | šimtą tūkstančių doleriu, 
vietiniai buržujai pradeda į tai mes neimsime Haiiko* 
nepasitikėti jais. Jie bėga į 
ateivių distriktus ir ten j ie
ško pagelbos.

Bijodami, kad daugiau ka-

1

wo. Tai yra tikslus melas 
apjuodinimui komunistą.
Tik kvailys gali tokiem me- | 

_, ______ o__ _ Jam tikėti. Juk visi žino, 
reivių nesukiltų ir neatsuk-! kad kuomet paims miestą^ 
tų savo ginklų prieš išnau-ptai tuomet visas turtas ir j 
dotojus. Kareiviai, mat, ne
nori šaudyti savo draugų, 
kurie atžygiuoja į miestą 
po raudonąja vėliava.

Komunistų armija randa-

viskas bus žinioje komunis
tų. Kam tuomet jie duos 
tokius paikus siūlymus I

Nemažai sukilusių karei
vių buvo nugalabinta.

Rugpjūčio 22 dieną sukaks 
trys metai nuo brutališko nu
žudymo Sacco ir Vanzetti. Kiek 
per tą laiką jau žuvo kitų dar
bininkų veikėjų! Ella May, 
Katovis, Gonzalo Gonzales, Le
vy! Tiesa, pastarieji nebuvo 
nužudyti “legališkai”, kaip Sac
co ir Vanzetti, bet jie žuvo nuo 
tos pačios kapitalizmo žiaurios 
rankos. Keletas draugų laukia 
elektros kėdės Atlantoj, Ga. 
Daugybė sėdi kalėjimuose tik 
už tai, kąd jie pasiaukojusiai

gynė darbininkų reikalus.
Štai kodėl 22 d. privalom da

lyvauti masiniuose Sacco ir 
Vanzetti paminėjimo mitinguo
se. Dalyvaukim ir protestuo- 
kim prieš žudymą šių dieni? 
darbininkų kovotojų.

Trūksta mums teoretinio ži
nojimo; reikia daugiau lavintis. 
Lavinimasis šiuo tarpu palik
tas “dievo valiai”. Ir tas tuč
tuojau atsiliepia. Nueik į mūs 
Partijos mitinguš. Tuojau ma
tysi, kurie lavinasi.

Seattlės Skyriaus Amtorgo Vedėjas Bogdanovas 
Nuvyko j Vladivostoką Prekybos Reikalais

SEATTLE, Wash.— Seat- 
tlės Amtorgo skyriaus ma- 
nadžerius, Alek A. Bogda
novas, apleido šį miestą, iš
keliaudamas į Vladivostoką. 
Jis ten prižiūrės iš Ameri
kos atgabenamas prekes ir 
kitokius svarbius biznio 
darbus dirbs.

Amerikan Mail Line laivų 
kompanija padarė sutartį su 
Sovietų Sąjunga delei gabe
nimo prekių iš Amerikos į 
Sovietų Sąjungą Pacifiko 
vandenynu. Šitie laivai iš 
Seatties atgabens prekes į

O

Jokohama (Japonijoj), o iš 
ten Sovietų Sąjungos laivai 
pasiims jas ir gabens į Vla
divostoką. Tai daroma to
dėl, kad Amerika įlėra pri
pažinusi Sovietų vyriausy
bės ir todėl Sovietų Sąjun
gos laivai negali tiesiai 
plaukti į Seattlę.

A.A. Bogdanovas yra bro
lis Petro Bogdanovo, kuris 
yra pirmininkas Amtorgo 
New Yorke. Dabar Bogda
novo pareigas Sėattlėj eis 
N. Sverdlovas.

NEW YORK.— Atėjusi iš 
Chicagos “Vilnis” praneša, 
kod SLA. pažangiųjų narių 
byla delei indžionkšino tapo 
atidėta šiai savaitei, o gal 
net tolimesniam laikui. So- • 
cial-fašistų geltonlapis iš to 
stengėsi padaryti įvairių ne
sąmonių, į kurias mūs drau
gų dienraštis atsako sekamai:

“Socialfašistinis mėli? fa
brikas “Naujienos” dirba 
viršlaikį. Vakarykštėje mu
sų dienraščio laidoje buvo 
minėta, kad teisėjas Friend 
atidėjo bylą prieš gegužinius 
smurtininkus ir uzurpatorius. 
Byla atidėta tik • del to, kad 
daugelis teisėjų, taipgi ir šia 
byla besirūpinąs ■ teisėjas 
Feinberg, atostogauja. Liku
sieji teisėjai, aišku, visas by
las svarstyti nesuspėja.

“Dėliai šios priežasties tei
sėjas Friend ir šią bylą ati
dėjo. Bet žiūrėkite, ką iš to 
padaro socialfašistinis melų 
fabrikas “Naujienos”. Jisai 
vakarykštėje savo laidoje įdė
jo neva žinią sekama antraš
te : “Atsisakė nagrinėti. bol
ševikų skundą prieš Susivie
nijimą.” Antraštė padėta 
tiksliai, kad žmonės manytų, 
jogei teismas visiškai atsisa
kė negrinėti bylą. Pačioje; 
žinioje socialfašistinio melo 
meisteris betgi nedrysta ši
taip sakyti. Jis prisipažįsta, 
kad byla tik atidėta ir del tų

suvelia-

vi- 
jie 
na-

Mūsų priešai meluoja 
šokiais būdais, kaip tik 
išmano. Bet pažangiųjų 
riti jie nesuklaidins!

Iš visų miestų ateina žinių, 
kad pažangieji SLA. nariai 
stoja už steigimą Darbinin
ką Susivienijimo—organiza
cijos, į kurią būtų sutraukta 
visos pažangiosios Amerikos 
lietuvii? pajėgos, visi darbi
ninkiškos kultūros, apšvietos 
ir dailės skleidėjai ir visi dar
bininkai ir darbininkės. Fa
šistų susivienijimas tam neat
sako.

“Laisvės”- redukcija aplaikė 
žinią iš Cliffside, M J., kad 
to miestelio vietinė SLA. 
kuopa paskyrė šimtą doleriu 
kovai su niekšdariais f ašu
tais, kurie smurto pagelba 
griąuna Susivienijimą ir do- 
nosuoja, skundžia visus pa
žangesnius narius.

atostogų. Bet užtai 
ma kitas melas.”

• šitų žodžių rašytojas gir
dėjo, kad Darbininką Susivie
nijimui pagrindai yra deda
mi ir greitu laiku bus pa
skelbta smulkmeniškos visa
pusės žinios. O šiuo tarpu 
visi SLA. pažangieji nariai 
turi stovėti su Meldažio sve
tainėje išrinkta Pildomąją 
Taryba ir laikytis drūčiai ko
voje su niekšdariais fašistais, 
kurie policijos ir mušeikų pa- 
gelba naudoja Susivienijimą, 
saviem tikslam. •

SUNKUS KRIZIS AUS
TRALIJOJ

MELBOURNE, Australi- 
ja.— Australijos ekonominė 
būklė pasiekė labai gilaus 
krizio.
180,000 bedarbių. Tai be
veik kiekvienas dešimtas 
pereitais metais dirbęs 
bininkas dabar randasi 
darbės lauke.

Šiuo tarpu randasi

Surastas Seniausias

dar- 
be-

Hooveris Šaukia 12-kos Valstijų Gubernatorius į 
Konferenciją Diskusuoti apie Giedros Darbus

Svarstysią Padėtį Farme-j artinasi lietaus.
rių, Kuriuos Paliete 

Aitri Giedra

Jis esąs: 
dar toli. Kanadoje, bet apie 
vidurį šios savaitės veikiau
siai atsilankys į J. V.

Pasaulyj Žodynas Washingtonę
J J Vipnnc mi l

pa-

jau 
kai

PARYŽIUS.— Francijos 
archeologų komisija, kuri 
tyrinėjo pietinę Syriją, da
bar pargabeno iš ten seną 
šešių kalbų žodyną. Tai dar 
1400 metų prieš krikščiony
bę gamintas žo'dynas ir to
dėl skaitomas seniausiu 
saulyj. / ■.. ’:

> Archeologas dr. F. 
Schaeffer mano, kad 
tais laikais toki miestai,
Zapuna ir kiti varė nepa
prastai didelę prekybą su 
kitom tautom ir todėl reikė
jo mokėti kalbų. Speciališ- 
ki rašytojai ir f kalbininkai 
būdavo pasamdyti rašymui 
ir mokymui tų kalbų, ku
rios labiausia buvo reika
lingos biznyje.

KAUNAS.— Paskutiniuo
ju laiku dvarininkai labai 
susirūpinę^ kad juo grei
čiausiai su dvarais būtų 
grąžinti ir miškai. Žemės 
ūkio ministerijai dvarinin
kų yra daug • paduota pra
šymų, kuriais prašoma grą
žinti 5,000 hektarų miško.

WASHINGTON.— Prezi
dentas Hooyeris išleido pa
reiškimą, šaukiantį 12-kos 
valstijų gubernatorių kon
ferenciją svarstymui nua
lintų giedra sričių gyvento
jų padėties. Konferencija 
bus sekamą ketvirtadienį,

Vienas milionas farmerių 
šeimų ir 12-tas nuošimtis vi
sų šalies gyvulių yra palies
ta giedros labai skaudžiai. 
Einant gautais daviniais, 
sekamos valstijos yra la
biausiai paliestos giedros: 
Missouri, Arkansas, West 
Virginia, Virginia, Monta
na, Kansas, Iowa, Nebras
ka, Illinois, Indiana, Ken
tucky ir Ohio.

Bus svarstyta, kaip su
teikti^ pagelba farmeriams, 
kurie labiausiai nukentėjo.

Tačiaus nesitikima, kad 
toji pagelba pasiektų smul
kiuosius farmerius, kurie 
daugiausiai nukentės. Val
džioje, valstijų viršūnėse ir 
Washingtone, mat, sėdi 
žmonės, kurie atstovauja ne 
smulkius farmerius ir dar
bininkus, bet trustus ir 
stambiuosius farmerius. To
dėl pastariesiems ir teks to
ji pagelba, nors ji jiems ma
žiausiai reikalinga.

Oro spėjikai sako, kad po 
ilgų giedrų ir karščių minė
tose valstijose, po biskelio

Voldemaras Norėjęs 
Paleisti žmogžudį Pralotą 
Konstantiną Olšauską

KAUNAS.— Kai paaiškė
jo Birštono tragedijos auto
rius, ir pral. Olšauskas bu
vo kalėjiman uždarytas, tai 
Voldemaras buvo davęs įsa
kymą pralotą Olšauską iš 
kalėjimo paleisti. Tačiau 
teismo organai Voldemaro 
įsakymo neišpildė.

!■

Portuęalijoi Neramumai '..j
Vis Nebesiliauja Bujoję į

LTSBONA.— Vidaus rei- 
kalų ministeris pulk. Mat- 
heus išleido griežtą perei
kim ą tiems, kurie ruošia ’ 
sukilti prieš esamą šalyje 
diktatūrą. Jo žodžiais, kiek
vienas tokis pasijudinimas 
būsiąs sutrėkštas be jokio 
pasigailėjimo.

i '' i Om

Daugiau Yra Vedybų, o.
Mažiau Skyrybų

Komercijos departmentas 
surinki davinius apie New 
Yorko vedybas ir skyrybas, 
už' 1929 metus. Štai jos: 
1929 metais N. Y. valstijoj 
buvo 121,535 vedybos ir ■ 
5,161 skyrybos (divors’ai). 
Gi 1928 metais buvo 114,348 
vedybos ir 5,293 skyrybos.
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APŽVALGA
Agituoja Grįžt Lietuvon

Kunigas F. Kemėšis Lie
tuvos ir Amerikos klerikalų 

Į spaudoj pradėjo vesti agita
ciją už grįžimą Amerikos 
lietuvių Lietuvon. Jis pie
šia, kaip Amerikoj gyveni
mas darosi labai sunkus, o 
Lietuvoj gyvenimas “pui- 

, Girdi, dabar Ameri
kos lietuviai, gyvendami ki- 

tautiniai 
atsitolinę nuo Lietuvos. Ir1 

CHinijoj, visų pirma prieš Chinų darbininkų ir valstiečių todėl Kemėšis Lietuvos kle-

Jau Atvirai Ruošiasi į Skerdynę
Imperialistinis karas yra arčiau, negu įsivaizduoja 

daugelis klasiniai apsnūdusių darbininkų. Jiems vis dar lį 
atrodo, būk komunistai perdaug kalba apie karo pavojų q”U 
ir prieš imperializmą. . 1 ■ , < us .

Tuo tarpu Washingtone ir Londone diplomatai Jung
tinių Valstijų, / ... ’ —
meniškai apdirbinėja planus delei bendro tų šalių karo

Sdvietų valdžią, kurf ten apima jau virš 70 milionų gy
ventojų.

Jki šiol imperialistai pavieniui veikė, su savo kariniais 
laivais Chinijos pakraščiuose, upėse ir su jūrininkais 
miestuose. Bet chiniečių darbo žmonių revoliucija taip 
įsigalėjo, kad dabar prireikia bendro didžiųjų valstybių 
fronto prieš revoliucionierius. Jau nepasitikima, kad 
prieš bolševikus galėtų atsilaikyti Chiang Kai-sheko fa
šistinė valdžia Nankinge, kurios parinktina kariuomenė 
pulkais kyla prieš savo vyriausybę ir perbėginėja į revo
liucionierių pusę. Chiang Kai-sheko, Amerikos imperia
listų apmokamo berno, tvirtovė Hankow bile dieną gali 
būt užimta Raudonųjų Armijų. Revoliucijos liepsna 
pradeda tirpdyti ir šiaurines armijas generolų Fengų ir 
kitų, kariaujančių už Anglijos bei Japonijos imperialistų 
reikalus. Jų pulkuose irgi daugėja kareivių sukilimai ir 
persimetimai į revoliucijos pusę.

Ne kartą buvo kilęs sumanymas, kad šiauriečiai mili- 
tafistai padarytų santaiką su Nankingo Chiang Kai-she
ko' valdžia ir sujungtomis pastangomis išdraskytų revo
liucijos lizdą. Dabar gi abejojama, ar jie pajėgtų apsi
dirbti su revoliucinėmis spėkomis, net susivieniję prieš, 
jąsias. Todėl imperialistams prisieina tiesioginiai imti ( 
dalyką į savo rankas; ruoštis į bendrą karą prieš Chini-j 
jos darbininkus ir valstiečius.

Bet vieningas grobikų karas prieš Chinijos Sovietus 
nereiškia, kad imperialistai tarp savęs susitaiko abelnai. 
Anglija ir Japonija varo savo karinę politiką delei vieš
patavimo Chinijoj prieš Ameriką. Anglija ginkluoja ir 
finansuoja savo nupirktus chinų generolus prieš Chiang 
Kįi-sheko generolus, tarnaujančius Amerikai. Imperia
listai žada susitarti tiktai vienu reikalu—karui prieš Chi- 
nijps bolsevikūs. /

gi karą jie galėtų PaIW^.oti ir kaip įžangą kitam kontr-j 
reikli u ei n i am karui, prieš Sovietų Sąjungą. Nors Amerika šiuo 
]ai|qu stovi priekyje suokalbių prieš Sovietų Respubliką, tačiaus 
ir Anglija nenorėtų atsilikti. Smarkėjančius Indijos sukilimus, 
dešžmt-tūkstantines ginkluotas “raudonmarškinių“ armijas šiaur
vakarinėj Indijos dalyj Anglų imperialistai vadina Sovietų Ru
sijos propagandos vaisiais. Jau nuo senai planuojama karas 
prieš Sovietus, pradedant jį iš Indijos. Jeigu imperialistams 
sektųsi karas prieš Chinijos revoliucionierių galią, skerdikai, 
matyt, tuom nesitenkintų. Sekamas jiems logiškas dalykas bū
tų kAras iš Chinijos prieš sovietinį Sibirą bei iš Indijos prieš 
ryt-pietinį Sovietų Respublikos kampą. Jeigu tie planai im
perialistams išdegtų, tuomet iš eilės sektų skerdynės jų pačių 
tarpe del viešpatavimo Chinijos.

Reikia, tačiaus, nepamiršti Chinijos darbininkų ir valstiečių 
revoliucinės pajėgos; taip pat laikyti mintyje Indijos, Aigipto 
ir kjįų kolonijų revoliucijas; negalima pražiūrėti*ir milionų re
voliucinių darbininkų imperialistinėse šalyse, kurie, komunistų 
vadovybėje, rengiasi kelti naminį revoliucinį karą, delei “saviš
kės“ buržuazijos nuvertimo, kuomet jinai leisis į imperialistinį 
karą.

Anglijos, Japonijos ir Francijos smulk- tokiose sąlygose

kų, kurie turi tūkstančius 
dolerių ?

Tie amerikiečiai lietuviai 
darbininkai, kurie turėjo 
progą aplankyti Lietuvą, ži
no kiek ten, “ačiū dievui”, 
yra “duonos ir, darbo.”

Taip, Amerikoj darbinin
kų gyvenimas blogėja ir jis 
blogės dar labiau. Bet dar
bo žmonėms nepakenčiamas 
gyvenimas ir Lietuvoj. Tai
gi, išbėgę lietuviai darbinin
kai iš Amerikos nieko ge
resnio nerastų Lietuvoj.

O Lietuvoj, kaip ir kitose

me 30 p 
tų tautų darbininkų organL 
zacijų.

Kad gerai suorganizuoti 
tą judėjimą, tai tam tikslui 
New Yorke šaukiama darb. 
organizacijų konferencija, 
rugs. 21 d. Panašios konfe
rencijos bus šaukiamos ir 
kituose miestuose. Bus ren
giami dideli masiniai mitin
gai. Prie to darbo tuoj aus 
privalo prisidėti įvairios lie
tuvių darbininkų organiza
cijos. Bus dedamos pastan-

Politinis Raportas Sovietų Sąjungos Kom
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

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

(Tąsa)
6. Pagerėjimas Medžiagines ir Kultūrines Padėties 

Darbininkų ir Valstiečių
Kokia padėtis Sovietų Sąjungoj?
Valstybes Planavimo Komisijos daviniai parodo seka

gos padaryti šį judėjimą: m ai: -
masiniu darbininkų judėji- ( , , . _ v .
mą prieš kapitalistų rengia- kurie neišnaudoja svetimo darbo, iš mūsų sahes visų
mas atakas ant ateivių dar- ięigų. 1927-28 metais sieke iki 75.2 nuošimčių (iš to da-

masiniu darbininkų judėji- (a) Dalis, (priklausanti darbininkams ir valstiečiams,^

Socialfašistinio Darbo Pasidalinimas
Svarbiausias “socialistų” tikybos artikulas tikrumoje yra veid

mainiavimas, kuriuo jie, kol galima, prigaudinėja darbininkus, 
ir tuom juo geriau pasidarbuoja buržuazijai. - •

Imkime kad ir Amerikos “Socialistų“ Partijos komiteto pir
mininką, milionierių advokatą Morrisą Hillųuitą. Keletas dienų 
atg^l jis “užprotestavo” prieš tūlų politikierių ir Amerikos Dar
bo Federacijos' skelbiamą boikotą visiems iš Sovietų Sąjungos 
įvežamiem^ tavorams. Tuo dviveidžiu savo protestu Hillquitas 
suklaidino tam tikrą dalį klasiniai svyruojančių darbininkų; pa
skleidė juose tokios nuomonės, būk “Socialistų“ Partija vis tiek 
neri dar*tokia bloga; kad jinai bent dalinai “gero velija“ Šo- 
vietfų Respublikai ir tt.

Hillquitas pamatiniai nesiskiria nuo kitų geltonųjų “so
cialistų”; iš esmės jis yra toks pat, kaip, sakysim, ir žydų “so
cialistų“ “Forwardso” tėdaktorius, Abromas Kahanas. O ka
da Kahanifi buvo surengtas New Yorke bankietas, jame dalyva
vo kaipo garbės svečias ir juodasis vice-prezidentas Amerikos 
Danbo Federacijos, Matthew Woll. Kada Woll kalbėjo prieš So
vietus, “socialistai” jam karštai plojo. Woll gi yra skandalin
giausias iš visų rėksnys prieš bent kokių produktų iš Sovietų 
Sąjungos įsileidimą į Jungtines Valstijas. Kahano gi “For
wards” per petį teškena Wollui: vyras esi už tai,: kad tokiu grei
tu laiku sukėlei tokį didelį ūpą prieš Sovietų “terorą” ir jų pro
duktus. ’

“Socialistų” zPartijėlės pirmininkas Hillquitas būk tai “užta
ria“ Sovietų prekybą, bet įtakingiausias “socialistų” laikraštis 
su Hillquito sėbru Kabami priešakyje atvirai eina su Wollais, 
Fisbėmis ir kitais tokiais. Skirtumas tik tame, kad vienas sten
gia^ sumulkinti dalį klasiniai pažangesnių darbininkų; kitas ke
lia prieš rSovietus pagiežą tuose, kurie jau yra sumulkinti. Yra 
tik ^darbo pasidalinimas; 
pilt J kinkymas

; o tikslas abiejuose atsitikimuose tas 
• darbininkų ;į ’imperialistinio kapitalo vežimą.

nkalų Ryto ’ No. 165 sako: |buržuazinėse šalyse, darosi 
Ir jeigu yra būtino reikalo dar blogesnė padėtis, eko- 

bent dalį mūsų išeivių Lietu- inominis krizis didėja.
Vai išgelbėti tai tam; tikslui | Taigi lietuviams darbi- 
nera .kito budo kaip tai daliai | 
likviduoti Amerikoje savo rei
kalus ir grįžti visiškai į Lietu
vą. Sugrįžę jie ir patys ir jų 
vaikai tautiniai atgis ir iš nau
jo su savo kraštu sutaps.
Bet svarbiausia jam rūpi, 

tai amerikiečių doleriai, nes 
i 

žymi jų dalis kibs vėl į že
mės ūkį ir jau, žinoma, ves jį 
pažangiu būdu, kiti sudarys 
prekėj ų kadrus, kiti organi
zuos pramonę. Juk nei vienas 
nesugrįž su tuščiomis ranko
mis. Svarbu bus kraštui jų 
atvežtieji doleriai, jų įgautas 
Amerikoje patyrimas.
Kemėšis mano, kad ypa

tingai šiuom ekonominio 
krizio metu galima užagi- 
tuoti amerikiečius lietuvius 
grįžti Lietuvon. Jis sako:

Tačiau vien Tautinis t senti
mentas negalėtų išrišti klausi
mo mūsų išeivių (grąžinimo tė
vynėn. ‘ Laimei, mūši)' taūtl-1 
piams pageidavimams ateina 
pagalbon pasaulio, , ^kojąomįnė' 
ir ypač' Anherik^s bUMČ.1 j Mū
sų išeiviai ima* jAū ’ neramiai' 
Įžiūrėti į Amerikos ekonominę 
jiteitį. (Po Diq^oM ^Uro Vo^ 
porai metų praėjus' Amerikoj; 
Jungtinės Valstybės ėmė sirgti 
chroniška nedarbo ir stagnaci
jos liga.... Juo keisčiau, kad 
Amerika tolyn vis labiau .ne
betenka savo vidujinės ekono
minės lygsvaros. Kada' kapi
talistai ir visas biznierių skait
lingas luomas gyvena ir ver
čiasi visai neblogai ir net skel
bia Amerikos gerus laikus, 
apačios—darbininkai toliau vis 
daugiau vargo patiria. Darbai 
mažėja, bedarbių .skaičius nuo
lat didėja, svyruodamas dabar 
tarp 6 ir 7 milijonų; gi 
gyvenimo brangumas nei 
neina mažyn.
Jis trokšta Amerikos 

pitalizmui pasisekimo, 
gyvenimas eina kita vaga, 
ir už . tai jis sako:

Mes visi linkime Amerikai 
kuogeriausio, tačiau matome, 
kad gyvenimas tenai eina nuo
lat sunkyn. Mato tai dar ge
riau ir patys amerikiečiai. Del 
bedarbių gausumo šiandien 
yra pagrindo manyti, jog ir 
Amerikos > vyriausybė ir Jos . • • 4 t . i I • « •. «
sferos ničnieko, prįeš tai ‘nę-į' 

‘ turėtų, kad žymi bedarbių— 
ypač nepiliečių—dalis Ameri-i J . . .. J .
ka paliktų. Juk tuo Ameri-1 kuomet kapitalistai-’ j-ępgia. 
.kos našta palengvėtų, čia tai f jięms fašistines-pinklės. į j, : 
ir būtų pagrindo galvoti apie 
žymios dalies , mūsų išeivijos 
grįžimą į Lietuvą.

ninkams kitos išeities nėra, 
kaip tik pasilikti Amerikoj 
ir kartu su kitais darbinin
kais kovoti prieš Amerikos 
kapitalizmą: už darbo va
landų sutrumpinimą, už ap- 
draudą bedarbiams, už ka
pitalistinės sistemos panai
kinimą.

pra
te i ek

ka- 
bet

Ateivių Darbininkų Gynimas
Didėjant ekonominių! kri

zini, darbininkai darosi ko- 
vingesni. Pastaruoju laiku 
visur darbininkai kreipia 
domę į revoliucinį judėji
mą, komunistų vadovauja
ma. Jeigu iki šiol daugelis; 
Amerikos darbininkų prie- 
tarįngaį,žiūrėjo; į. komunis
tinį judėjimu tąi dabar, jie 
Įnraifjeda kitąi^ jj tą (judėjimą 
žiūrėti. ’ Kaip ’ateiviai, taip 
ir čiagimiaį v , clarbininkai 
pradeda IdaUgiaiū Hnterėsu.b? 
trs Komunistų Parti ja, kuri' 
organizuoja bedarbius dar
bininkus,' 11: neorgan izuotūs 
dįrbininkūš,- ikpri vadov^it- 
ją Marbįninkų i kovas; 1' i ,: 
. į Kapitalistai ■ mato, kad 
pas darbininkus kovingumo 
ūpas didėja. . Todėl jie daro 
visokius planus, kad pada
linti darbininkus, idant tuo 
būdu sutrempti revoliucinį 
darbininkų judėjimą. Jie 
daro visokius planus puoli
mui ant ateiviii darbinihkų. 
Jie planuoja deportuoti ko-, 
vingesnius ateivius darbi
ninkus; jie planuoja atei
vius darbininkus suregist
ruoti, nutraukti jų pirštų 
antspaudas ir persekioti 
juos kitokiais būdais.

Prieš tai visi darbininkai 
turi kovoti. Ateivių darbi
ninkų įvairios . organizacijos 
turi rimtai susirūpinti tuo 

i klausimu. Ateiviai darbinin
kai lošia žymią rolę Ameri
kos gyvenime. Suvirš 40 
nuošimčių ateivių darbinin-

bininkų.
Kapitalistai daro puolimą 

ant ateivių darbininkų, kad 
pirmiausiai nukapoti jiems 
algas; jie bando sukiršinti 
čiagimius darbininkus prieš 
ateivius darbininkus. Jie 
tuo būdu rengia dirvą ata
kai prieš visus darbininkus 
abelnai. Kapitalistų tikslas 
yra nukapoti visų darbinin
kų algas, nustumti jų gyve
nimo padėtį ant žemesnio 
laipsnio, kad jie galėtų la
biau išnaudoti darbininkus, 
pigiau gaminti tavorus ir 
lenktyniuoti su kitų šalių 
kapitalistais užsienio rinko
se. Už tai jie pirmiausia 
pasirenka atakuoti ateivius 
darbininkus.

Ateiviai darbininkai turi 
tą labai gerai suprasti. Tu
ri organizuotis ir kovoti.

ĮDOMUMAI

pramohiąmkų ; bei bankinihkų,- kij dirbą patnątipėse pram6-! 
+o’ "" '.j^e>^\ir 4tie ^iliohaa* at^M 

vių dŪrbininkų negali tylėti,

Nesenai New Yorke iš 
įvairių darbininkų organi- 

. zacijų susiorganizavo laiki- 
O ką -tie bedarbiai sugrį- j n^g komitetas gynimui atei- 

vių teisių. Tąs komitetas 
plės ateivių gynimo judėji
mą po visą šalį; jis dės pa
stangas įtraukti į tą judėji
mą darbo unij’ūs ir kitokias 
darbininkų organizacijas.

Lietuviai darbininkai ir 
lietuvių darbininkų organi
zacijos privalo tuoj aus pri
sidėti prie to judėjimo. Prie 
to judėjimo jau prisidėjo 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija, 
Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimas ir Lietuvių Prieš- 
fašistinis Susivienijimas.

žę Lietuvon rastų ?< Kunigas 
Kemėšis * veidmainingai 
jiems užtikrina: ; >

Gi Lietuvoj, ačiū Dievui, ir 
duonos ir darbb yra pakanka
mai. O jeigu būtų daugiau 
dolerių, daugiau išmanančių 
žmonių ir geros organizacijos, 
tai ir pyrago netrukus turė
tum pakankamai. Amėrikiečių 
parvežti doleriai sėkmingiau 
sulaikys ir bėgimą žmonių iš 
krašto, negu išeivybę varžan
tieji įstatymai.
Taip, kurie turi tūkstan

čius dolerių, tiems, visur ge
rai. Bef kiek yra darbinin-

Ir Dabar Lietuvoj Atsiran
da “Velnių”

Kaip žinoma, seniau Lietuvoj 
tamsis žmoneliaį dąug kalbėda
vo - apie visokius ^velnių” ’“pa
sirodymus“, .apie “velnių’’ špo- 
pps Įfe&į >
•apie Velnius* aMrado ? Sekamas 
į’’ĮL. ž.“ Į til^ęs aprašymas^ pa
rodo, kaip j Lietuvoj atsirado 
“velnią? ’:

i- t <Dzūkijos pietuose, ypatingai 
apie Leipalingį, Semeliškes, 
Kapčiamiestį žmonėse vaikščio
ja juokingi pasakojimai ir pa
davimai apie garsius juokda
rius. Jurelį ir Miklušį. Pasta
rasis esąs miręs seniau, o Jure- 
lis dar ir dabar per svietą ei
damas žmonęs juokina, štai 
kaip Jurelis vieną kartą pasi
vertęs velniu išgąsdino jį vežu
sį kaimietį: Jurelis prisipirkęs 
Kapčiamiesty kaukių, armonikė
lių ir, susisukęs viską į ryšulį, 
grįžo pėsčias vakare namo. Pa
kely jį privijo pažįstamas ūki
ninkas, susivėlavęs iš turgaus.

Sėsk, Jureli, ką čia pėsčiam 
bįnzot.— Jurelis įsisėdo. Ilgai 
juodu važiavo.
kėt. Jau ir sutemo. Per girią 
važiuojant kaimietis gaie ratų 
išgirdo grojant. Atsisuka, žiū
ri—vietoj Jurelio kažkoks su
tvėrimas su ragais spokso ar
moniką tampydamas, akys bliz
gą. ūkininkui pasistojo ant 
galvos plaukai. ,, Jis užplakė ar
kliais, pats ’šusigūžp šiauduose ir 
paleido ratu’s arklių ir vdlnio. 
valiai. Kai grįžo į savo kiemą, 
—gale ratų jau. nieko nebuvo 
jiį mieįs negriežė, jį; |

1 Kibą rytą (ūkininkas’ susitikęs 
Jurelį pristojęs klausinėja:

—Juk, rodos, aš tave vakar 
pavėžinau, ar ne?

—Kas, kaip, kur?.;. Ar tu 
sapnuoji. . . Aš vakar visą die
ną .namie drypsojau. .. Niekur 
nebuvau išėjęs.

Taip ūkininkas ir tiki velnią 
savo ratuose vežęs, o Jurelis 
juokiasi ir kitiems pasakoja sa
vo pripotkus ,su kaimiečiu.

Nusibodo šne- 
Per girią

“DĖTAS” NEPAVYKO
’ WOODBINE, N. J.-—Leo

nas Srpithas, jaunas vaiki
nas išsivedė savo kaimyno, 
William čiamberso 15 metų 
amžiaus dukrelę Magdę į 
*‘šio” he tėvų žinios. Pasta-, 
rieji patraukė vaikiną teis
man ir jis -turėjo užsimokė
ti $10.

lis miesto ir .žemės ūkio darbininkų sudarė 33.3 nuošim
čius), 1928-29 metais siekė 76.5 nuošimčius (iš to dalis 
miesto ir žemės ūkio darbįninkų.sudarę 33.2 nuošimčius), 
1929-30 metais 77.1 nuošimčius (iš to dalis miesto ir že
mės ūkio darbininkų sudarė 33.5 nuošimčius). . , . < .

(b) Dalis, priklausanti kulokams ir miesto kapitalis
tams, siekė 1927-28 metais 8.1 nuošimčius, 1928-29 metais 
6.5 nuošimčius, 1929-30 metais 1.8 nuošimtį.

(c) Dalis,! priklausanti namų darbininkams, kurių di
džiuma priklauso darbininkų klasei, 1927-28 metais siekė 
6.5 nuošimčius, 1928-29 metais 5.4 nuošimčius, 1929-30 
metais 4.4 nuošimčius.

(d) Dalis, priklausanti valstybės sektoriui (skyriui), 
kurio įplaukos yra darbininkų masių įplaukos, 1927-28 
m. siekė iki 8.4 nuoš., 1928-29 metais iki 10 nuošimčių, 
1929-30 metais iki 15.2 nuošimčių.

(e) Pagalios dalis, priklausanti kitoms kategorijoms 
(čia turima minty pensijų išmokėjimas) 1927-28 metais 
siekė 1.8 nuošimtį, 1928-29 metais 1.1 nuošimtį 1929-30 
metais 1.5 nuošimtį.

Tokiuo būdu mes matome, kad kuomet labiau pramoni
niai išsivysčiusiose kapitalistinėse šalyse dalis, kurią iš
naudotojų klasė paima iš šalies įplaukų, siekia 50 nuoš. ir 
net kartais tatai viršina, tai Sovietų Sąjungoj išnaudoto
jų klasė negauna daugiau kaip 2 nuošimčius visos šalies 
įplaukų.

Tas išaiškina ypatingą faktą, kad Jungtinėse Valstijo
se 1922 metais, kaip kad Amerikos rašytojas Denney nu
rodo, vienas nuošimtis savininkų turėjo susikoncentravę 
savo rankose 59 nuošimčius visos šalies turto, o Angli
joj 1920-21 metais, kaip kad tas pats Denney nurodo, ma
žiau kaip 2 i nuošimčiai visų savininkų turėjo 64 nuošim
čius ,’vis.o. palies turto. (Pažiūrėkite Denney knygą: 
“America Conquers England.”) . i

Ar tokie dalykai gali įvykti pas mus, Sovietų Sąjungoj, 
Sovietų žemėj ? ’ Aišku, kad tai negalima. Jau senai So
vietų Sąjungoj nėra ‘tokių “savininkų” ir negali būti;
, i gętf jęįgų (Sęyiejtųi Sąjungoj tik apie 2 nuošimčiai įeigų 
prikįaūąo' išnaudotojų klasei, ta?;‘feašl( (atsitinka? ŠU 
kita dalimi šalies įplaukų?

Tai yra aišku, kad tas pasilieka darbininkų ir dirban
čiųjų valstiečių rankose.

Tatai yra šaltinis galios ir autoriteto Sovietų spėkos 
tarp milionų darbininkų klasės ir valstiečių.

Tatai yra pamatas sistematiško augimo materialės dar
bininkų ir valstiečių gerovės Sovietų Sąjungoj.

(C) Tie faktai puikiausia parodo, kad Sovietų Sąjun
goj sistematiškai auga tikros darbininkų algos, matosi 
augimas biudžeto darbininkų socialės apdraudos, augimas 
pagelbos, teikiamos biedniems ir vidutiniams valstiečių 
ūkiams, suteikimas didesnių sumų del budavojimo namų 
darbininkams, del apsaugojimo motinų ir kūdikių, o prie 
to matosi augimas gyventojų skaičiaus ir nuolatinis mir
tingumo mažėjimas, ypatingai kūdikių mirtingumo ma
žėjimas.

Pavyzdžiui, yra gerai žinomas faktas, kad tikrosios al
gos darbininkų, kuomet imame domėn socialę. apdraudą 
ir atrokavimą iš pelnų naudai fondų del pagerinimo dar
bininkų gyvenimo būvio, padidėjo 167 nuošimčiais, paly
ginus su prieškariniu stoviu. Vien tik darbininkų socia
lės apdraudos biudžetas padidėjo bėgy trijų metų nuo 
980 milionų rublių 1927-28 metais iki 1,400 milionų rublių 
1929-30 metais. Bėgy pereitų trijų metų (1927-28 iki 
1929-30 metų) 494 milionai rublių buvo išleista apsaugo
jimui motinų ir kūdikių. Per tą patį periodą buvo iš
leista 204 milionai rublių lavinimui vaikų pirma lankymo 
mokyklų (vaikų darželiams, vaikų auklėtuvėms ir tt.). 
1,880 milionų rujblių tapo išleista budavojimui darbininkų

.< v» | v !i A < / (Bus- daugiau)

16 VALANDŲ I DIENĄ
Vienas darbininkas rašo 

“Daily1 Workery”, kad At
lantic City, N. J., kur tur
tingi parazitai suvažiavę 
šokinėja ant puikaus “by- 
čiaus”, puošniuose restora
nuose -darbininkai dirba 
(virtuvėse) po 16 ir pusę(~. 
valandų į dieną, septynias ti 
dienas į savaitę, ir gauna 
tik $10 į savaitę.

Taigi, kuomet suvirš sep
tyni milibnai darbininkų be 
darbo, daugelis darbininkų, 
kurie dar dirba, turi dirbti 
nesvietiškai ilgas valandas. 
Ypatingai valgyklose darbi
ninkai priversti dirbti po 12 
ir 16 valandų .į'dieną.

Darbininkams kitos išei-

> , i ė ■ f . '

ties nėra, kaip stoti. į evo
liucines 'darbo unijas po Ko
munistų Partijos vadęvybe 
ir vesti' kovą už darbo va
landų sutrumpinimą.' • Jei
gu darbininkai nekovos, ka
pitalistai nesusimylės ant 
darbininkų ir netrumpins 
darbo valandų. Tik kovo-L-

darni, darbininkai gali laįmė- 
i geresnes darbo sąlygas;

PALEISTUVYSTĖ IR 
GIRTUOKLYSTĖ

ALBANY, N. Y.-^ionai 
atvyko iš Saratoga Springs 
(kurortų) tūlas policijantas 
ir pasakojo, kad ten suva
žiavę „veltėdžiai pavertė;tą 
vietą į .kaziriavimo, .girtuok- 

irliavimo, t paleistuvystes 
gemblinimo vietą.
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PASTABOS Kaune užžavėjo. “Lietuvos 
Žinios” sako:

. . .teatras vakar lūžte lūžo 
nuo publikos. Kas nepateko 
teatran, stovėjo už tvoros ir 
laukė karštosios Afrikos, 
nors ir per Ameriką atvežto
jo meno.

Kauniškiams “Juodųjų gė
lių” taip vadinasi trupė— 
“Black flowers”) teatras pa
tiko labai.

Negrai Kauną _______ ..
; Kad tik Amerikos lietuviški | 
patriotai del to nepasiustų.

S. I

Lietuvos klerikalų “Vienybė” 
varo agitaciją, kad krikščionys 
demokratai ir tautininkai (fa
šistai) sueitų į bendrą bloką 
del “tikybos ir tautiškumo” la
bo. Tas klerikalų lapas atvirai Į 
pasako, kad “Tautininkai (sme-Į 
toniniai fašistai) ir Krikščio-1 
nys Demokratai savo nusista-, 
tymais yra vieni kitiems arti-!

• mi.”
Ir tą visą užgiria Amerikos 

klerikalų “Draugas,” tik dar, 
nuo savęs priduria, kad susi-Į 
tarimui su tautininkais (fašis
tais) reikalinga, kad pastarie-1 
ji^'sutiktų šaukti Seimą ir at-| 
vesti visą Lietuvos vidaus 

\litiką į normalų ir teisėtą 
dėjimą.”

Klerikalai mano, kad 
būdu Lietuvos klerikalai 
galėtų patapti Lietuvos valdo- kimas, 
nais, o smetoniniai fašistai bū- mažas skaičius narių ir šiaip 
tų jų tarnai. Bet smetoniniai 
fašistai nori, kad klerikalaij su o j as i Susivienijimu, 
jiems tarnautų.

po-, 
pa-!

&
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DELEI A.LD.LD. II APSKRI-I publikos, kiek dar niekad ne- 
pin DltfNIIfA . buvo. Mūsų kolonijų draugaiCIO PIKNIKO

V. Paukštys.

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

A. LUTVINAS

PIKNIKAS

n! UetariB-

J. KAVALIAUSKAS

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

&
&

Valgius rei- 
Sakau, turė-

& South 
South 3rd
& Catharine
South 3rd

PHONE 
Stagg 8342

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

Bell _____
Keystone —

sakau, 
ši biznis ? josiąs iš Kaštono j 

ant asi- 
Taigi, išrodo, kad jie ren- 

Bet

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

kreiptis prie manęs.

TELEFONAI:
Oregon 4186

Main 1417

A. MH'ViAAS

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST.
Telephone: Trinity 3-1045

parodys, kad jie spaudos nau
dai piknikus moka įvertinti. į 

| Taigi, visi ir visos rengki-Į 
pranešimus mes! V. Paukštys.

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su ..................................................... ... * **^

šaltų gėri- 

gardžių už-

tinka- 
teat-

Puslapis Trečias
: i ‘ i : I I

šenadoriečių, tenai bus daug,!žinos automobiliais, jiems bus! 
ir pyks Kas ar ne, bet mes 'nurodytas ’kelias, bet didžiumai 
“kauntysįm” kiekvieną įvežtą Įgalėsime gelžkeliu nuvažiuoti, 
ragažę ir maišą, ir tą syk da-iį Elizabeth, N. J., paimti anti 
rysime išvadas, ar neša tas'Broad St.’ busą No. 34, Rah- 
naudą toms mūsų organizaci- į way,, ir važiuoti iki Stiles St.,1 
joms, kurios rengia piknikus? j0 paskui eiti po dešinei.

Dėde Kalnietis, j manau, kad mes, be di- 
------------------------ įdėlio triukšmo, be lermo, su- 

įtrauksime į šį pikniką tiek'

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7t h 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

ant toliaus nieko bendro ne
turėti su gegužine klika.

Taipgi likosi išrinkta laikinė 
kuopos valdyba. Reiškia, S. 
L.A. 23-čia kuopa skilo. Da
bar da tik pradžia darbo, ei-p'ių palaikymui 

i na persiorganizavimas. Matysi- 'choro 
me toliąats, kiek pasiliks narių i brangiai.

Ifašistinėj Staniškio kuopoj? jties choro rėmėjai, kurie trau- 
I Visi sąžiningi žmonės priva- kia į pikniką su savomis ra
lio eiti su mumis, o fašizmo le-jgažėmis ir maišais. Jeigu 
įkajai lai liekasi su Staniškiu, i pirkti pas savo bučerį ir ga
lines jų nenorime, ir nuo jų mintis namie, tai kodėl negali

ma nusipirkti čionai—piknike, 
lir tuomi paremti tą draugiją, 
tkuri rengia pikniką? Juk vis-j 

d. įvyko Lyros iviena pirkti reikia vienur ar! 
'kitur. *

Ir taip besėdėdamas ant to 
seno medžio, atgyvenusio savo 
dienas, pasijutau, kad reika
linga permaina. Nutraukiau į 
pikniko biznio vietą, žiūriu,1 
stovi įsirėmęs S. Kuzmickas, 
taip sakant mainierjų solistas, 
taipgi J. Kučinskas, buvusis, 
Lyros. Choro pirmininkas ir da 
dvi merginos, ar moterys, ku- i Maryland—ne 
rių pavardžių neteko sužinoti. |]jus ' busus ir 
Na, sakau, vyrai, kaip seka- js]<ričio organizatorius, drg. šo- 

Tuoj Kuzmickas ir1 ]ornsi<as • • .
atšovė: Su gėrimu būtų nei šio, Laurel Springs,’ N. J 
nei to, bet su valgiu bom. žiū- i0< r-- ■ • 
rėk, veik pas kiekvieną medį gjasi prie savo pikniko.

Choras nusamdė šią girią, iš
garsino ir surėnge pikniką, pri
gamino visbkių valgių, taipgi 
ir gėrimų, kad tą viską par
duodant padaryt keletą dole- 

choro. Juk 
palaikymas lėšuoja 

Prasti, manau sau, |

nenorime, ir nuo 
užkariavo.” jokių malonių neprašome.

Iš Lyros Choro Pikniko (New Yorko Apielinkč)
Iad,a skaitau

; apie rengiamą pikniką VI Ap
skričio, Philadelphijos apielin- 
kėj, kuris įvyks tą pačią die
ną, kaip ir mūsų—A. L. D. L. 
D. II Apskričio—17 d. rugpjū
čio, tai pradedu ne, tik neri-į 
mauti, bet ir bijoti, kad VI 
Apskritys mus nesupliektų 
publikos skaitlingumu. Jie su
organizavo net trijų valstijų—1 
New Jersey, Pennsylvania ir 

i tik automobi-.
asilus. Ap-

Rugpjūčio 3 < 
Choro piknikas. Kadangi die-j 
na buvo pusėtinai šilta, tai iri 

i žmonelių prisirinko nemažai, 
i Mat, vasaros oras kaip jaunus, 
į taip ir senus, traukte traukia 
Jį girias; Aš irgi nubudau 
lanksčiau. Rengiuosi, dabinuo- 
; si, skubinu ir kaip bematant 

. . .čiupt savo seną “Ližę”, ir jau
kuriame dalyvavo ne- pii<njk0 vjetoj. Pasirinkau sau 

gražią vietą, atsisėdau ant se- 
jiio nuvirtusiu medžio ir trau- 
Ikiu sau pilna krūtine tyrą gi- 
įružės orą. žmoneliai renkasi, 
ivis dauginasi, automobiliai 
birzgia sušilę. Vienas automo
bilistas bėdavojo, kad negero 
gazo įsipylė, apgavo, mašina 
neina. Kitas iš šalies paste
bi : “Tai ne gazo kaltė, ale 
perdaug šiltas oras, už tai ma
šina netraukia.”

Tai vėl, žiūrėk, išsirita iš 
automobiliaus kelios moterėlės 
ir velka didelę ragažę visokių 
produktų, kad pasotint savo 
griešną kūną.

Ir taip besėdint, besidairant 
į visas puses, kilo mano gal
voj mintis. šitos ragažės ir 
maišai pilni visokių produktų 
turėjo būt kur nors pirkti, nie
kas jų dykai nedavė, Lyros

SHENANDOAH, PA.

S.L.A. 23-čia Kuopa Skilo
Rugpjūčio 1 d. įvyko Susituo

vienijimo narių viešas susirin

keletas žmonių, kurie intere-
. Kadan-I 

|gi susirinkimas buvo viešas, i 
i tai galėjo dalyvaut kaip na-' 

Draugas” r*ab ta i P ir r,° nariai.
Drg. S. Reikauskas davė

Įsteigta 
trisdešimta 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj Vietoj

Mūsų reko- 
menduotojai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

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

Kunigų organas 
atvirai pasisako, kad jis tar
nauja imperialistams. Pasmer-; platų raportą iš Chicagos sei- 
kia Chinijos biednuomenės re-^mo nurodydamas visur juodus 
voliucinį judėjimą ir ragina im- ■ darbus gegužinės klikos. Mat, 
perialistus žudyti Chinijos ky-'ką darbininkai subudavojo per 
lančius valstiečius ir darbiniu- į keletą metų, tai šiandien fašis- 
kus prieš pavergėjus. “Drau-'tai Gegužiai, Vitaičiai griauja 
gas” No. 169 sako: |nieko nepaisydami. Užsibai-

Tr . A . . . . gus drg. S. Reikausko rapor-
4rT..^ornuniT^.ai. I\asmau^tl:tui, tuojaus kilo pas narius su- 

Kiniją. Kiniečiai daug pa- manymas ir padaryta įneši- 
. stangų deda, kad atsilaikyti ’mas> kad daugiaus nemokėti 

pries kruvinąjį komunizmą.Jmokesčių į Staniškio fašistinę UnCAH lie m nrn k i m i aci XT o rrrnn 1Pasaulis mato Kinijos vargus, 
tačiau neina jai į pagalbą, 
kuri ypatingai paskutiniuoju 
laiku yra labai reikalinga. 
Jeigu komunistams kada, nors 
pasisektų Kiniją pavergti, jie 
būtų daug laimėję... Angli
ja, kuri daugiausia galėtų pa
dėti vesti kovą prieš komu
nistus Kinijoj, dabar užimta 
savo vargais.

Kad imperialistai smaugia 
Chiniją, tai draugas prieš tai 
nieko nesako. Bet kuomet Chi
nijos pavergtos masės veda ko- 
vW, kad nusikratyti savo išnau- 

‘ dotojų ir svetimų šalių impe- 
1 rialistų jungą, tai “Draugas” 
prakeikia tą kovą. Tuo būdu 
pasitarnauja kruviniems impe
rialistams.

“Draugas” dar dejuoja, kad j 
pasaulis neina Chinijos reak
cionieriams į pagelbą. O ko
dėl dūšių ganytojai iš “Drau
go” pastogės negalėtų para
ginti “visagalingą dievą” at
eiti Chiang Kai-shekui į pagel
bą ?

Laikraštukas “Liaudies Tri
būna,” kurį leidžia buvę fa
šistų ir socialfašistų draugai, 
bet dabar su jais susiėdę del 
vietų SLA organizacijoj, apie 

• fašistų SLA seimo išlaidas se- 
< karnai rašo:

Einant dar toliaus kįla 
klausimas, kiek S.L.A. 36-tas 
Seimas kainavo? Tūli sako, 
kad $40,000, bet mums rodos, 
kad gal ir daugiau?
Fašistiniai uzurpatoriai tu

rės apie tai nariams paaiškin
ti vėliau ar anksčiau. Nariai 
turėtų reikalauti paaiškinti, 
kiek fašistai užmokėjo polici
jai už mėtymą pažangiųjų de
legatų iš Lietuvių Auditorijos.

Lietuviški patriotai, fašistai 
ir socialfašistai, labai siunta 
prieš negrus (ypač Chicagoj). 
Jie per savo spaudą varo šlyk
ščiausią agitaciją, kad sukir- 

♦sinti lietuvius darbininkus 
prieš negrus darbininkus ir 
tuo būdu (skiepijant rasinę 
neapykantą) patarnauti Ame
rikos kapitalistams. Socialfa- 
šistų “Naujienos” ir kiti fašis
tų ir socialfašistų šlamštai vi
saip bando pašiepti kovojan
čius lietuvius darbininkus, ku
rie, kaipo darbininkai, bend
rai darbuojasi su negrais dar
bininkais revoliuciniam judėji
me. Nuo to neatsilieka ir kle
rikalų spauda (“Draugas,” 
“Darbininkas”).

Bet kuomet lietuviški fašis
tai čia siunta prieš negrus, tai, 
kaip “Lietuvos žinios” (No. 
165) praneša, “Kaune šoka ir 
dainuoja negrai.” Negrų te
atras lietuviškus patriotus i

kuopą. Kiek šiame susirinki
me narių buvo, visi, kaip vie
nas, sutiko eiti su didžiumos 
išrinkta Pildomąją Taryba ir

baltuoja beskė. 
kės vežti namo.
kite kantrybę, d a vakaras toli.
Tuom kart ten jį kas pašaukė 
ir taip pasibaigė pasikalbėji
mas, •pjūviu, v v

Abelnai man šis Lyros pik- den, N. J 
nikas patiko. Sudainavo kele
tą dainelių. Choras dainuoja 
gerai. Taipgi S. Kuzmickas 
surėžė vieną solo.

, Dabar laukiu 17-tos dienos 
rugpjūčio, nes yra rengiamas 
gražus piknikas “Laisvės” ir 
“Vilnies” naudai Valley View 
darže, Inkerman, Pa. Mūsų,

DARBININKŲ DIENRAŠČIO

‘LAISVES’
Rengia Philadelphijos

ką mes darome?
Iš mūsų kolonijų nieko ne

sigirdi, jokių pranešimų nesi
mato. O juk ir mūsų piknikas 
panosėje kabo. Juk 17 d. rug- 

Ipjūčio, Willicks farmoj, Lin- 
!__ , _., ir mūsų piknikas
įvyksta ir dar ne bile kokis, 
bet spaudos naudai! Apie tai 
reikėtų ir mūsų kolonijoms pa
galvoti, kad skaitlingai daly
vautume piknike.

Mes neseksime A. L. D. L. 
D. VI Apskritį ir asilų neorga
nizuosime, nes pas mus gerai 
veikia „gelžkeliai. Kurie va-

Darbininkiškos Organizacijos

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

Atneškite Mums Savo Akiy 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).

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

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

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

Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE
Į vairių
mų, Ice Cream, taip 
pat ir 
kandžių. Turi dide
lę svetainę^ 
mą baliams 
r a m s, vestuvėms, 
sporto padengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra
ži o s maudynes 
(swiriiming pool).

Lyros Choras, iš Philadelphia,Pa. .

Nedelioje, 3Ji lugpjučio-August, 1930

Prasidės 10 Vai. Ryte ir Tęsis iki Vėlai Naktį.
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LAUREL SPRINGS, N. J.
ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI

Draugai, draugės ir gerbiamoji lietuvių visuomene! Visi buvusieji atsimena pereitų metų surengto . 
pikniko “Laisvės” naudai puikiausių programų, kuri žavėjo visus vietinius pikniko dalyvius ir svečius.

........... Šiemet programa bus dar žymesnė. Štai pikniko programa:   .........—- 
Jonas Bagočius su Whitney Strong, ristikai, imsis už čampionatų; K. O. Reds Wilos su Big Galloper, 

sunkiasvoriai kumštininkai, kumščiuosis už čampionatų; K. O. Smithy su Gentelman George, kumštininkai, 
kumščiuosis tris roundus. Taipgi atletai atsigabens sunkių vogų, kurių kas nors iš publikos iškels, gaus 
nuo atletų $10. Dainuos Aido Choras iš Brooklyno, Lyros Choras iš Philadelphijos, Bangos Choras iš 
Elizabeth, N. J. Kalbės “Laisves” redakcijos narys drg. R. Mizara. Moterys trauks virvę su vyrais.

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

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clementon gatvekarj ir važiuokite apie 45 minutes iki Laurel 
Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 1 minutes; perėję tiltą, ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite. Iš Philadelphijos, nuo Filbert 

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

AUTOMOBILIAIS: Pervažiavus Delaware tiltą, važiuokite White Horse Pike keliu iki Union Avė.; paskui sukit po dešinei į Laurel Ave. 
ir važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę tiltą, sukit po dešinei ir ten pikniko vieta.

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų1 miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu ir 
patdavimu namų ir 
žemių. Mūsų pa-. , 
tarnavimas prielan
kus.

ELIZABETH, N. J

Kasiniu automobiliu; dalinas | tris dalia:
1 Mcchartlzmas. Kaip sustatyti salia plan?) 

kaili surasti sugedimus; kaip 1 Bardtlūs Po
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną ate-. 
dentą eraktiSkai. po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikallngiM» 
šia prie dabartinių MutomobiHų.

3. Važinėjimas. Kaip pastot! ekspertu Sofa- 
riu.
Pabaigę musų mokyklos kursų, turite pUM 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amato 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojama k 
nius ir diplomą. Mokiname gryne! 2^2. 
kai ir angliškai. Kaina priemama Viatel 

Mokytojum yra ž.yrrtutv, ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir ,vakarai*. Al 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. DUO 10 iki 2 P.M.

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

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOJA8

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

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

DR. ZI NS 110EAST 16th ST. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving FLj
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KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov Vertė D. M. šolomskas
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WILKES-BARRE, PA

MMM

Pirmadien.j Rugp. 11,

—Iš kur jūs?—paklausė Simas, nežiūrė
damas į Kiselevą.

Natalija Kiseleva pasakė miestą, iš kur.
—Taip.
Simas prisipylė ant lėkštelės sau arba

tos, atsikando dideliais geltonais dantimis 
mažytį gabaliuką cukro ir pradėjo gerti; 
pūtė ir išlėto gėrė, retkarčiais pažiūrėda
mas tai ant Natalijos, tai ant Mišos. Išgė-

(Tąsa)
—Ar Fiodor Luzin čia gyvena?
Moteris dar kartą peržvelgė Kiselevą ir 

jau kiek minkščiau atsakė:
—Ne, jo nėra čia.
—Kaip tai nėra? Tai kur gi jis yra?
—Jo jau senai nėra, štai jau mėnesis, 

du, kaip išvažiavo. .. .......... ... ....
^-u.r\ Fiodorovna Kisele-|ręS vįsa bliūdelį, Simas pabarškino pirštais

rinkti darbininkiškiems reika
lams, tai tų davatkų nei vie-' 
na neįprašytum eiti per sta
bas, bet kaip kunigėliui, tai 
bėgioja. M. S. |

MAHANOY CITY, PA.

bus

kiti

va nusiminusiai žiūrėjo.
—O kas jį žino, kur,—atsakė moteris ir 

patylėjus neilgai dadėjo,—o jums 
reikalingas ?

Įėjo ir vežėjas.
—Nu ką, gražuole, ar suradai?
—Surasti suradau,—nelinksmai 

Natalija,—bet žmogaus nėra, pas 
važiavau.

—Ah, žiūrėk, kaip atsitiko,—at j ausda
mas tarė vežėjas.—Ar bundulius čia nešti, 
ar dar kur važiuosi?

Šeimininkė tuoj aus pasidarė gyvesnė.
—Oh tu, mieloji, ar tai ne vietinė esi?.
—Ne vietinė. Mes tiktai nuo laivo. Ma

no ir berniukas ant gatvės ten sėdi.
—Tai tu pas Fiodorą važiavai?—intere

singai paklausė moteris.

į stalą ir tiesiog pažiūrėjęs ant Natalijos 
šviesiaLmėlynomis akimis klausė:

—Tai jūs pas Fiodorą?
—Taip, pas Fiodorą.
Kisėleva ramiai žiūrėjo Simui į akis. Si

mas kiek nuliūdusiai prakalbėjo.—Nėra 
Fiodoro, išvažiavo.

Pasitaisė prastą savo barzdelę pro šalį 
nedrąsiai pažiūrėjo į nelauktą svetį. Štai 
kas! Ir kam jai reikalingas Fiodoras? Ir 
moteris ir Miša Simui gana patiko. Jis pa
glostė Mišą, pažvelgė į Kiselevą ir vieno
dai paklausė:

—O jūs su kokiu reikalu pas Fiodorą?
—Taip tik. Mes atvažiavome į šį mies

tą gyventi.
—Gyventi. Kas gi jums nepatinka ten, 

kur pirmiau gyvenote?
—Oh tu, viešpatie... Nu, tai tu krausty- Į Natalija atsakė ne iškarto, tas atsargu- 

kis čion, paskiau pagalvosim, kaip būti, iPa?s’ P1 ^laikydamas Simas kalbėjo, 
štai vyras iš darbo pareis. Eik, atsivesk U?1 kad Ąs. yra savas žmogus. Bet
berniuką lvisgb kas, pagalios, jį žino l Gali pasiro-

Natalija Kiseleva išėjo atsivesti Mišą. visai svetimas arba net ir priešingas.
Moteris taipgi kartu su ja. Pagelbėjo ve- .. —Ąš Fiodoro visai nepažįstu, mane pas 
žėjui sunešti bundulius ir baksą. Įleido jį pasiuntė jo draugai.
Nataliją ir Mišą į mažą, bet švarų kamba- —A-a-a,—atsiliepė Simas,—draugai...

kam jis

atsakė

—Aš Fiodoro visai nepažįstu, mane pas

—A-a-a,—atsiliepė Simas,—draugai...
—Taip, Vasylius—kalvis,—pasakė Nata- 

—Nu, štai, pasėdėkite biskutį čion, o aš pija, lr klausiančiai pažiūrėjo į Simą. Si- 
eisiu arbatą paruošti. imas vos neišleido lėkštelę iš rankų. Pas-

—O jūs kaip'vadinatės?—paklausė Kise- 'kui pastatė ją ant stalo, vėl paglamonėjo 
leva# iMišą ir prispaudė jį prie savęs.

—Ivanovna.
—Jūs geriau nesirūpintumėt del mūs, i 

Ivanovna, mes-ant laivo gėrėm arbatos.
—Nu, kas čia tokio. Vis tiek pat, ruoš

ti tuojaus reikia, nes tuoj ir Simas1.iš dar
bo pareis...

Už kiek laiko Ivanovna iškišo galvą iš 
viryklos ir paklausė: •

—O jūs kas esate, ar giminaitė Fiodo
rui?

—Ne, ne giminaitė.
—Pažįstama?
—Ne, ir nepažįstama,—kiek pagalvojus 

atsakė Natalija Kiseleva.—Man buvo rei
kalas atvažiuoti į šį miestą, ir Fiodoro pa- juk aš Vasylio niekados nemačiau. Važia- 
žįstami man suteikė jo antrašą. vome mes su Miša, ant laivo mes sutikome

—Taip, suprantu,—linktelėjo galva Iva-, žmogų, kuris ir davė Fiodoro antrašą.
novna.—Taip, nėra Fiodoro, jis išvažiavo j . Simas, vėl pasidarė atsargesnis,—oh mo- 
mėnuo ar du atgal, įšvažiavo. , j tin, moti», ir vėl reikalaš išnaujo painioja-

Pastebėjo, kad Kiseleva giliai užsimąs- si,—galvojo jis ir paskui, paklausė:—O kaip

—Na, Mišuk, ar nori dar daugiau arba
tos?

—Ne, nenoriu, aš jau atsigėriau.
—Taip, reiškia Vasylius—kalvis.
Siiųųi buvo • nesmagu, :ir kam jis

čia su tuo atsargumu.- Juk jau4* matyti aiš
kiai, kad savi žmonės. Geriaus išklausinė
tų, kaip ir kur gyvena Vasylius—kalvis, 
ir tiek.

Natalija Kiseleva paslėpė nuo Simo 
džiaugsmo šypsą. Na, aišku, kad Simas 
yra savas žmogus, tik labai atsargus. Juok
darys !

—Gali būt ir ne Vasylius, o kas kitas,

vome mes su Miša, ant laivo mes sutikome

“Laisvės” ir “Vilnies” 
Piknikas

Ar jau visos kolonijos pasi
ruošėte būti antram iš eilės 
“Laisvės” ir “Vilnies” pikni
ke ? Garsinimus, manau, ap
lankėte visos kolonijos. Kaip 
su atvykimu į pikniką? Nei 
mažiausios abejonės neturiu, 
kad visos kolonijos skaitlingai 
sumobilizuosite savo automo
bilius ir, kiek tik juose tilps, 
atvažiuosite, o kiti busais. Lai
ko jau nedaug turime, reikia 
ruoštis rūpestingai.

Kas liečia programą, 
gana puiki.

Lietuviai mainieriai ir
darbininkai! Kurie skaitote 
“Laisvę,” matote, kad “Lais
vė” visados ir visur gina mai- 
nierių ir visų darbininkų rei
kalus nuo išnaudotojų. Ne tik 
gina, bet ir mobilizuoja darbi
ninkus galutinai kovai su iš
naudotojais. Kaip mes iki šiol 
paremdavome “Laisvę” ? Dau
giausia prenumeratomis, o e- 
sant blogame padėjime, savo 
centais gelbėjome. Bet už tai 

’“Laisvė” 
simokėjo savo j 
kiekvienoje kovoje su išnau- pasiduoti 
dotojais. Tad, 1 
mūsų <................
mes rengiame vieną* į metus 
pikniką. Ne tik mes piknike 
laiką patys linksmai praleisi
me, bet ir suteiksime medžia
ginę paramą mūsų dienraš
čiams “Laisvei’’ ir “Vilniai.” 
Ne tik reikia atvykti į šį pik
niką, bet ir kitus raginti. At
vykdami į pikniką iš koloni
jų, nepamirškite pasidarbuoti 
nuo dabar iki piknikui, kad 
kuo daugiausia surinkus naujų 
“Laisvei” skaitytojų ir atnau
jinus senas prenumeratas. 
Tuomi mes galime padaryti 
mūsų dienraščiui surprizą. 
Kiekviena kolonija gali daug 
kuo 
visi

Rugpjūčio 5 d. vietos gyven
tojas, pasaulinio karo vetdy£- 
nas, lietuvis Zigmas Saskevi- 
čius buvo pasikėsinęs nusižu
dyti. Matyt, nabagui gyventi 
ir kankintis nusibodo. Jis da
lyvavo pasauliniame kare ir 
buvo užnuodytas dujomis. Iš
ėjęs į laukus palei kelią, ve
dantį į Delano, Pa., praėjus 
Steele’s “brėkerį,” bandė pa
sikarti po medžiu. Bet neiš
degė. Virvė nutrūko ir pulda
mas labai prasimušė galvą į 
akmenį, žmonės, radę krau
juose paplūdusį ir supratę, ka-' 
me dalykas, pasiuntė į Locust 
Mountain ligoninę.

Zigmas ir pereitą žiemą bu-' 
vo suvarjavojęs. Vienu tarpu,1 
nakties laiku, basas, su kuolu' 
rankose, bėgo miškan jieškoti 
savo priešų, kurie, anot jo, kė-Į 
sinosi ant jo gyvasties. Ka-1 
dangi tą naktį buvo šalta—10

mums šimteriopai at- laipsnių žemiau zero ir prie to,į 
patarnavimu jjs slapstėsi, nenorėjo žmonėm 

“ ----- paoiuiivol, tai 11UOU1V JVWJCVKJ.j
kad parėmus j paskui iš tos priežasties nete-Į 

darbininkišką spaudą, j]<0 kelių kojos pirštų.

nušalo kojas.!

Valdžia ant popieros kiek-l 
vieną kare nukentėjusį aprū-l 
pina. Bet faktiškai tūkstan
čiai pasaulinio karo veteranų j 
po įvairius šalies miestus k an-j 
kinasi be jokios pagelbos, kaip i 
ir nelaimingasis Z. Saskevi- 
čius. Bon Ami.

del to pasidarbuoti. Tad 
dirbkime.

Mainierys.

SCHUYLKILL HAVEN, PA.

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

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

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

LIETUVIS GRABORIU

Remkime Lietuvius

NORINTIEJI GE
RT A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
U9. ŽEMA KAI
NĄ. NULIŪDI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PASi

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY '

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

PLATINKIT ~7~
“LAISVĘ”

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS

DARBININKU AUTINGAS
r ŠIĄ VASARĄ

BUDA VO JIMUI ‘DAILY WORKERIO’
PIKNIKAS-KARNIVALAS

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

ĮSITĖMYKITE DIENĄ:

Medelio j, Rugpjūčio (Aug.) 17,1930
Pleasant Bay Parke

xvomouiv

tė, priėjo prie jos ir raminančiai tarė:— 
Tu, mieloji, nesirūpink daug, kada pareis 
Simas iš darbo, apgalvosite ir ką nors su
galvosite. O kaip berniuką vadinti?

—Miša.
—Nuobodu jam be darbo sėdėti, ištai, 

Miša, paimk ten iš kampo knygas peržiū
rėk, ten yra ir su paveikslais. Tuojaus ir 
arbata bus.

Kada gėrė arbatą, kieme susivarstė var
teliai.

—Štai jau ir Simas parėjo,—tarė Iva
novna ir atsikėlė iš užstalio. Į viryklą pa
silenkdamas įėjo Simas. Jis buvo visas ko
kis tai kaip nevykęs. Augštas, kūdas, bis- 
kį palinkęs. Ilgas veidas su barzdele, ku- 

' rios buvo tik keletas plaukų ir kokios tai 
nešvarios spalvos. Kaip tai, tartum, juo
kingai kabojo jo ilgos rankos, tartum, ne
rasdamos sau tinkamos vietos. Jis nusi
vilko seną aliejuotą švarką, atsargiai jį pa
kabino ant sienos ir pradėjo praustis iš 
molinio apdaužyto puodo.

—O mums dievas ir svečių davė,—negar
siai tarė Ivanovna.

—Nu, kokių svečių?
—Taip, aš ir pati nežinau. Kokia tai 

nuo laivo atvažiavo pas Fiodorą.
—Pas Fiodorą?
—Taip. Raštelis pas ją del jo. Kada 

. sužinojo, kad nėra Fiodoro, tai vos neapsi
verkė.

Simas tik sumykė. Ivanovna pakuždo
mis toliaus tęsė:—Jau manau, ar tik nebus 
ji iš partijos. Bet kodėl ji yra su berniu-
ku?

Simas susišukavo retus plaukus priešais 
kabantį ant sienos veidrodžio šmotą, pasi
taisė ir įėjo į kambarėlį. Tylomis pasisvei- 

lkino.su Natalija ir Miša ir atsisėdo užusta
le. Ivanovna įėjusi paskui vyrą tuojaus 
įpylė stiklą arbatos.

tas žmogus patsai atrodo?
—To kis augštas, tvirtas vyras, su didele 

juoda barzda. • ,
—Ne, tai ne Vasylius,—pakraipęs galvą, 

Simas kalbėjo,—Vasylius yra nedidelis, mė
lynakis.

—Pasveikink, sako, Fiodorą nuo Vasylio 
'—kalvio. O patsai save pasivadino Petru- 
chinu. Pasakykite, sako, Fiodorui viską 
apie save.

-Kiseleva užsimąstė. Per jos veidą per
sirito baimės šešėlis; Simas vis žiūrėjo į 
ją ° šypsodamasis, ir pagalios maloniai jai 
patarė:

—O jūs imkite ir papasakokite.
—Kam?—pažiūrėjo į jį Natalija Kisele

va.
—O štai mums,—padrąsinančiai paragi

no Simas.
—Taip, aš papasakosiu,—drąsiai linkte

lėjus galva, atsakė Natalija.
Ir pradėjo pasakoti. Simas, pasirėmęs 

ant stalo klausėsi, kartais kietai suspausda
mas blakstėnus. Jo ranka vis tankiau ir 
tankiau glamonėjo Misą, per jo garbiniuo
tus plaukelius. Ivanovna apie porą kartų 
nusišluostė nosį ir akis žiurkštu... Nuo 
gatvės per mažus langelius jau veržėsi tam
sa. Povaliai šnypštė arbatinis virdulys, Vi
ry kloję suburzgė šunelis ir tuojaus nutilo, 
tartum susigėdęs. Kiseleva pabaigė pasa
kojus, atkreipė veidą į langą ir užsimąstė. 
—Kur yra dabar Dimitrius, kas su juom? 
Ar teks*- dar kada, nors pamatyti? Kaip 
gyventi vienai su vaikeliu mažu, tokiu sun
kiu laiku? Kilo, jos galvoje klausimai.

Simas tylėjo ir sėdėjo galvą rankomis 
parėmęs.

—Ką, gal tau daugiau arbatos pripilti? 
—negarsiai paklausė jo žmona.

(Tąsa bus)

šis miestukas yra* farmerių 
miestukas ir jame randasi bie- 
dnųjų darbininkų prieglauda. 
Bet ta prieglauda mažai kuo 
skiriasi nuo pataisos kalėjimo 
namo, kuriame prasikaltėliai 
turi sunkiai dirbti. Nes visus 
biednuosius senius kasdien 
varo dirbti ant farmos, nepai
sant, ar jie gali ar ne. Dirbti 
tufi be jokio atlyginimo. Lie
tuvių randasi apie 50. Ateina 
vienas numeris “Laisvės,” kurį 
skaito visi pasidalindami tol, 
kol jis nuplyšta. Draugai bei i 
pažįstami, kurie lankote tuos

i biednuosius, 
“Laisvę,” tai 
vana.

Liepos 22 
Stenkevičius. 
ralyžiaus ligą ir čionai kanki-i 
nosi per 10 metų pavieto ligo-; 
ninėj. Rodosi, kad čia gimi-j 
nių neturėjo. Iš Lietuvos pa-Į 
ėjo Vištyčio apskričio, Vislai-j 
čių sodžiaus. Lavoną parga-i 
beno į Seltzer, Pa., pas. F.' 
Aidukaitį. S. L. A. 132 kuo-j 
pa už jį mokėjo, tai palaido-: 
jimui $150 užteko. Bet mūsų j 
davatkos tuomi dar nepasiten
kino. Jos vaikštinėjo po šlu
bas ir rinko , pinigus kunigui, 
kad pastarasis jo 'dūšią pa
siųstų i dangų. Aukų surinko 
$22.

Jeigu taip reiktų aukų pa-Į

užrašykite jiems 
bus geriausia do-1

d. čia numirė J.
Jisai turėjo pa-

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

Optometras 
Optikas

ir

Norintieji tinkamai 
savo akims akinius, 
šiuo antrašu:

447 Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

prisitaikyti 
kreipkitės

GRABORIUS-UNDERTAKER

Išbalzamuoja Ir laidoja numirusiu* 
viHokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir už žemą kuiną. nuHūolnso j 
valandoje Šaukitės pas mano. Pas nr.aua 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriuusioae vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

J Schuylkill ir Apielinkės Draugus
ALDLD. IX Apskričio ir LDSA. VI Rajono bendras 

gęneralis išvažiavimas įvyks 15 d. rugpjūčio, Lake-Side 
Park, Mahanoy Junction, Pa. Programa prasidės 2 vai. 
po pietų.

Šis mūsų išvažiavimas bus skirtingesnis nuo visų kitų 
iki šiol buvusių mūsų parengimų, nes bus agitacijiniai- 
kultūrinis. Nepaprastas bus tuomi, kad bus masiniai 
skleidžiama specialis “Laisvės” numeris, kurį mūsų ne
nuilstanti darbuotojai pagamins ir apskričių lėšomis iš
leis. Gražus todėl, kad zmūsų simpatingos moteriukės, 
kiekvieną atsilankiusį papuoš su dailiomis gėlėmis. Įdo
mūs bus del to, kad turėsime nepaprastai gražią progra
mą, kurios išpildyme dalyvaus: “Aido” choras iš JVilkes- 
Barre, Pa 
etų ir solų. A Kalbės 
ir kiti.

Visi mūsų draugai ir šimpatikai atsilankykite!
KOMISIJA.

“Lyros” choras iš Shenandoah, Pa. Bus du 
Buknys iš Brooklyn, N. Y.

ant j 
pa- I

Bell Phone, Poplar 7545

Graf onol-Radiolos, Atwater-Kent Radios,Victrola Radiolos
GEORGE MASIL1ONIS

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ •/

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ Ą
LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO- 
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI '

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 59^.

MALONŪS RŪKYT 1

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

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

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
£67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Kg

lkino.su
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IMPERIALISTAI RUOŠIA NAUJĄ 
SKERDYNĘ

t

(Pabaiga)
Rūšis ginklavimosi taipgi 

pasikeitė labai. Pirmiau lau
ko kanuolės siekė priešą už 
11 kilometrų, kada jos augštyn 
mušimas buvo 6 gradusai; da
bar gi lauko kanuolės muša jau 
už 14 kilometrų ir horizontaliai 
ant 60 gradusų. Spėka artile
rijos ugnies dabar visai kita, o 
greitumas ir pataikymas, taipgi 
šrapnelių žudymo spėka, yra ant 
(Mug augštesnio laipsnio, negu 
senoji artilerija.

> Orlaivininkystė. Paskutiniu 
laiku orlaiviai pagerinti labai 
daug. Štai pavyzdžiai: 1918 
metais sunkūs bombardavimo 
orlaiviai galėjo daryti po 150 
kilometrų į valandą, o dabar 
jau net po 220 kilometrų, žval- 
giniai orlaiviai 1918 metais da
rė 200 kilometrų, o dabar jau 
300 kilometrų; mūšio orlaiviai

1,500 kanuolių į mėnesį laiko; 
2,000 orlaivių pagamino pir
miau, o dabar 5,000 orlaivių; 
250 tankų, o dabar jau 1,500 
tankų.

Taip tai ginkluojasi imperia
listai, rengdamiesi naujan ka
rau, bet ne tik rengiasi karan, 
ginkluodami labiau armijas, 
budavodami galingą karo pra
monę, bet turi galingus rezer
vus, parengtus karui. Pavyz
džiui, Francija, turinti 40 mi- 
lionų gyventojų, užlaiko 666,945 
armiją, apie 60,000 jūrų laivy
no jūreivių, 30,000 orlaivinin- 
kų; turi organizuotų rezervų 
5,010,000, tinkamų mobilizaci
jai neorganizuotų 600,000 
1,100,000 fašistų.

Ypatingos svarbos kreipia
naudotojai į savo klasines or
ganizacijas, fašistus, kurios vir
šija ir reguliares armijas, nes 
ant jų pasitiki išnaudotojai. 
Štai pavyzdis:

Gelžkeliais atūždama;
Į šaltą
Metalurgijos sritį!

Tiesa ;
Dar yra, kam ir nepatinka,— 
Kam pirmojon vieton ne deg

loji,
O elektra,
Tranko tinka...
Nieko!
Pripras!
Ne katlietas, ne žilietka—
O plienynė,
“Petilietka.”
Jai pirmojon vieton reiki
Duot ir deglos
Ir pečiai mūs sveiki!
Dajoš,
Plieninė “petilietka” *
Bus greičiau deglųjų 
Ir šilkų-žilietkai!

1930 m.
Leningradas.

j ' r j x

Subačiaus Miestelyj Sudegė 
Dvi Sinagogos

ir

iš-

*) Putylovas-Metalurgijos za- 
vodas su 17,000 darb.

**) “Fordzonas” Sov. trak
torius, panašus į fordą.

***) Sudakas—jūros žuvis, 
gana skani.

****) Petilietka—SSRS, pen
kių metų industrijos planas.

Šalis ’Reguliarė Organizuoti Neorganizuoti Fašistų
armija rezervai

Estonija 14,000 27,000 127,000 43,000
Latvija 20,000 200,000 30,000 45,000
Lenkija 273,000 500,000 2,000,000 1,865,000
—— ------- Arba ve tokia “demokrati-

NEW KENSINGTON, PA

darė tais metais 225 kilometrus, 
o dabar jau 350 kilometrų į 

^valandą ir dar daugiau.
Tankai jau pereitame kare 

vaidino didelę rolę. Mesti tan
kai anglais prieš vokiečius va
karų fronte jau tada davė 
didelius kruvinus rezultatus. 
Dabar tankai, palyginus juos 
su praeities tankais, yra daug 
galingesni. Jeigu pabaigoje im
perialistinio pereito karo tankas 
darė visgi tik 8 kilometrus į 
valandą, tai dabartiniu laiku 
tinkami jų prirengimai leidžia 
padaryti iki 110 kilometrų ant 
ratų ir 60 kilometrų ant geleži
nių dangstinių diržų.

Nemažiau__augo pagerinimai 
ir karo -jljrų laivyno, šarvuo-

nė” respublika Jungtinės Vals
tijos, apart armijos, jūrų lai
vyno, orlaivyno ir kitų karo 
skyrių, kurie į metus lėšuoja 
daugiau, negu 800 milionų do
lerių užlaikyti, turi sekamas fa
šistines organizacijas, apart re
guliarių .karo rezervų: Amerikos 
Legiono 700,000 narių, “Boy 
skautų ”—570,000, susivieniji-

I mas .krikščionių jaunimo 1,000,- 
000. Chemijos skyriuj keli šim- 

i j tai tūkstančių, susivienijimas 
ir laivyno; K.K.K. 3,- 
narių ir įvairios kitos 
organizacijos, pusiau 

buržuazijos ramsčiai.

armijos 
800,000 
klasinės 
karinės,

Kur Išeitis?
Imperialistinis karas artinasi.

. Nau-tis 1913 m. pasiekdavo iš ka- Qras pasmirdęs paraku.
guolių ant 22 kilometrų tolumo, jos skerdynės bus baisios. Pro- 

j o dabar jis jau muša ant 37 ki- šariato uždaviniai •prisirengti, 
/ lometrų savef sunkiomis kulko- J kad karas darbininkų klasę ne- 

In^s- I užpultų netikėtai. Kominternas
Povandeninė valtis (submari-Įir jo visos sekcijos mobilizuoja 

nas) 1913 m. turėjo maksima- 
liškai 837 tonus įtalpos, o da
bar jau 3,257 tonus; jeigu pir
miau povandeninė valtis galėjo 
išplaukioti jūroje be užsukimo 
į portą 4,000 kilometrų kelio, 
tai dabar gali 13,000 kilometrų.

Galimai būtų privesti dar 
daug nemažiau aiškių pavyz- 
džių, bet užtenka privestų, kad ’pareiga jungti.s aplin.
ginklavimasis, karo techniškas^“1. Komunistų Partijos kovosi 
prisirengimas, imperialistų veid- vėliavas. Tik organizuodamiesi, | 
mainingi šauksmai apie nusi-itik jungdamiesi aplinkui komu- 
ginklavimą. Ypatingą atydą 1 nistų obalsius ir kovos vėliavas

o dabar jis jau muša ant 37 ki-

darbininkų klasę kovai prieš 
karus; skelbia, kad darbininkai 
neis skersti vieni kitus del bur
žuazijos reikalų, kad darbinin
kų klasė pavers busimąjį impe
rialistinį karą į piliečių karą— 
į karą pavergtųjų prieš išnau- 

Įdotojus.
Kiekvieno darbininko ir dar-

A. P. L. A. 9 kuopa rengia 
didelį ir linksmą pikniką, ku
ris įvyks 17 d. rugpjūčio', šone 
Kreitono, toj pačioj vietoj, kur 
šiemet S. L. A. kuopa ^jau du 
piknikus laikė. Piknikas pra
sidės 12 vai. dieną.

Iš New Kensingtono nuo A. ! 
P. L. A. kuopos svetainės, I 
1126—3rd Avė., kuopos tro-1 
kas nuveš į pikniką ir atgal at
veš veltui tris sykius. Tre
kas išeis 12, 1 ir 2 vai. dieną.

Iš toliau atvažiavę su maši
nomis, kurie nežinosite pikni
ko vietos, atvažiuokite prie 
kuopos svetainės ir gausite vi-, 

įsas informacijas.
Kviečiame visus vietos ir a- 

pielinkių lietuvius atsilankyti į, 
į pikniką ir smagiai laiką pra-1 
leisti. Bus gera muzika, ture-! 
sime skanių užkandžių ir gė- i 
rimų.

KELRODIS. — Važiuojant 
gatvekariu, reikia išlipti vieną 
bloką prieš Creighton stoti ir 
po kairei rasite Creighton All. 
—peleninį kelią, kuriuomi rei
kia eiti virš mylios iki pikniko 
vietai. Tuo pačiu keliu rei
kia ir automobiliais važiuoti.

Rengėjai.

Ar Skaitai

“Raudonąjį Artoją”?
buržuazija kreipia į prirengimą žinosirn. kas rejkia daryti
savo pramonės karo reikalams. . . ... , i„ol1— , 1 ... . . kaip pastoti kelias naujai krau-' Del pavyzdžio privesime garny- . .
binį galingumą Francijos kilus Jo seJai-
karui. Francija kanuolių kas j karas netikėtas ir žinosim, kaip 
mėnuo pagamindavo iki 1,000; Į į jį atsakyti.
dabar gi gali pagaminti iki į D. M. Šolomskas.

ir

Tik tada nebus mums

J. Rūtenis.

FORDZONAS
Petilietka No. 4

26-tais,—
Iš kairės,
Putilovo * buvo,
Blekių,
Susukiota krūva, 
Ant kurios dabar 
It figa

. Traktorių chekas
‘ Išdygo.

O kiek juk buvo,
Čionai,

4 Visokio šnekėjimo, ’
“Kairaus”, ir “dešinaus,” 
Stenėjimo,
Kad, kas nors čia išeis?

Išėjo!
Kaip ant svieto!
Kas?
Reklamiškas monas?
Ne!
Kas buvo numatyta,— 
Sovietinis
“Fordzonas.” *

Sava stotis,—
Nebloga.
Dajoš,—teauga!

į Tarp kitko;
Ir pirtis puiki pastatyta,
Rupaus
Cementinio granyto.
Ir graži tramvajam stotis,—
Pravesta, \
Ir laivam šaka iš jūros
Plaukti,
Atvesta.

Užpernai
Šito dar nebuvo,—
Sukiojo vėjai

k Laužų
Krūva.
Dabar,
Čia “Penkmetės” ratus,— 
Jau stato,
I 4-rius metus!

<•

Dabar,
Jau ir antrojoj -pusėj— 
Balą, 
Nuo laužų, 
Del elektros— 
Valo.

Tiesa,
šiaisiais mums mėsos mažoka,
Bet ją,
Sovietai, drūtagalviai, 
žuvim
Pakeist išmoko. ' •
Be užsiėmimų prie carizmo, 
Murdiesis Sudakas 
Dabar ir jis 
Nebėr čiudakas,— 
Maršuoja socializmą 
Kartu statyti

Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
nuo naujų metų pradėjo eiti du 

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją^ industrializacijos augimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir 

kartu per savaitę.
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais .įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma

žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
palaiko plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už savo klasės reikalus. .
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

donąjį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, 'Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenume- 
revoliuciniais /įvykiais visame 
■rudk jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana.
RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais- 
>vę,” ^Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo- 

najam Artojui.” 
' RAMIOJ A WFAMS:

Sovietų Sąjungoj Ū’ r. 80 k. 
^Užsienyje............ 2 dol.

(Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

Minsk, UI. K. Marksu 14, 
iRed. Lit. Gaz.

^RAUDONASIS ARTOJAS”

51

Iždo

A..

St.
St.

167 W. 20 St.

121

256

228

IKNIKAS J.

144
300

Ashley St. 
Staugaitis, 

antrą ket- 
Labor Ly- 

Hartford,

K. Sliekienė, 8121 EK 
Brentwood, Pittsburgh,
Miliauskas, 626 Wood- 
McKees Rocks, Pa.

m.;
East

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, N. J

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

i

Ave.,

Rices

St.,

439

. F.

P. L. A. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

Powersdale

41 ‘ Eckert

E. Mahanoy

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINEI 

ILLINOIS
Valdyba 1930 Metams

Pirm. A. Matusevičia, 1003—25th St.
Vice-Pirm. K. Juška, 325—4th Ave.
Protokolų Sekr. A. Trepkus, 849— 

10th St.
Sekr. K. Shimkus, 135—36th St.Fin.

Ižd. M. Milienė, 502—4th Avė.

Guntariene.
! Iždo globėjai: E. VegelienS ir O.

Draugijos susirinkimai atsibūna 
kas ketvirtą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St. 
Ir Dix Avė.. 3 vai. po pietų.

Pirm.
I Avė.
j Vice-pirm.
I Avė.

3225 Stafford St., Pittsburgh,

St., Carnegie,

Arlington

Monroe

Wheelock

Elroy

VALLEY VIEW DARŽE, INKERMAN, PA.

A.
J.

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

St. and 5th Ave., Moline, ~ 
M. Junaitis, 215—17th Ave., 
Moline, Ill.; Maršalka J. Kairia, 

2435—33rd St., Moline, Ill.

Avė.,

St.,

Ave.,

Wilsonville,

Duquoin

Bushkill

Scribner

St., I saitis.
St,,

Ave.,

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

Liubertas, 4177 Ashland

J. Birštonas, 2739 Carson 

raštininkas V. J. Geral- 
1946 Sharon Ave.

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

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton

E.- 6th St., W.
N. Morrison Ave.,
Andrus St.. Akron,

So. Hobson St.,čiaus daržinė su pašaru ir 
inventorium. Nuostolių pa
daryta apie 6400 litų.

35— -K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 
Shamokin, Pa.

36— Ch. Vaičiūnas, 929
Harrisburg, Ill.

37— L. Aiman, Box 568, Castle Shannon, 
Pa.

38— F. Šiaučiulis, 804 
Frankfort, Ill.

39— J. WilJumat, 417 
Collinsville, Ill.

40— Ig. Kirtiklis, 1888
Ohio.

41— J. Guzevičiepė, Box 400, Benld, Ill.
42— F. Miller, Box 264. Buckner, 111.
43— K. Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw, 

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

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

Puslapis PenEttB ''

Sales Parandavotojas A. Garba- 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

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

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

KAUNAS.— Liepos 21 d. 
1 vai. Panevėžio apskr., Su
bačiaus miestelyje del neži
nomos priežasties užsidegė 
pil. Maušo Gordono gyvena
masis namas. Namas su vi
sais jame buvusiais daiktais 
ir inventorium sudegė visai. 
Taipgi sudegė per tą gaisrą 
dvi Subačiaus m. žydų sina
gogos su visu jose buvusiu ; APLA CENTRO KOMITETO 
turtu. I ANTRAŠAI

Abiejų sinagogų vertė 15,- 
000 litų; sudegė sinagogų 
turto už 2,000 litų. Sinago- 

i gos neapdraustos.
Pil. Maušos Gordono nuo

stoliai neapskaičiuoti, nes 
gaisro metu jo nebuvo na- 

i mie. Įtariama, jog hamas 
buvęs padegtas.

Gesinant gaisrą pagadin- 
1 ta pil. Honelio Mosenžniko,^ 
gyvenančio ai‘ti gaisro vie-1 
tos, turto ir padarvta kitu; 
nuostolių apie 400 litų.

Liepos 18 d. Čekiškės vai., i 
Radviliškiu kaimo sudegė! 
pil. Martyno Bagdonavi-1

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

Vicc-Pi rm in in kas—K. STAŠINSKAS, 
Box 655, New Kensington, Pa.

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
626 Woodward Ave.. McKees Rocks, Ta.

Iždininkas—K. URMONAS,
37’ Norwich Ave., West View, Pa.

Globėjai:
URBONAS,
434 Library St., Braddock, Pa.
ŽVIRBLIS.
3012 Bremen Ave., Brentwood, Pa.' 

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

Chicago, III.
53— J. Gudižauskos, 437 Elm St., Tamaqua, 

Pa.
54— G. Braknis, 222 Crystal Lako Dr., 

Pontiac, Mich.
Pa., —T- Sopata, 1130 Sycamore ' St.,

į Washington, Pa.

47—J. Vaitkiavičius, 
Detroit, Mich.

5768 Addison Ave.,

48—A. Malinauskas,
Minersville, Pa.

P. O. Box 246,

49—A. Matulevičius,
Brooklyn, N. Y.

46 Ten Eyck St.,

50—M. Urmoniūtė, 37 
View, Pa.

Norvieh Avė., West

52—Kuklierius, 3414 s. Auburn Ave.,
51—J. Stanisiovaitis, 

Wijkes-Barre, Pa.
807 Plymouth Ave.

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendale

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

St.
Fin. Rast. J. Stripinis, 49 Sawtell 

Ave.
Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton 

St.
Iždo Globėjai: S. PetraviČia, 162

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

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Arnes
St. Visi Montello, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą tAredą 

kiekvieno mėnesio.

GYVYBĖPRIKLAUSONUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 
Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

2— J. Saulis,
Pa., (Corliss Sta.)

3— P. Sadulienė, 108 Cress 
Pa.

4— J. Pacauskas, 539 W.
Shenandoah, Pa.

5.—V. Labutis, 121 E. 
McAdoo, Pa.

6—M; E. Custcricnė, 926 
Cleveland, Ohio.

7— T. D. Sliekas, 3121 
Brentwood, Pa.

8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., 
Pittsburgh, Pa.

9— K. Stašinskas, P. O. Box 655, 
Kensington, Pa.

10— J. Albauskis,
Heights, UI.

11— J. Barškietis, P. O.
Fa.

12— J. Kinderis,
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R.
Landing, Pa.

14— Geo. Urbonas, 
Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas, 
Aliquippa, Pa.

17—K. Levine, 242
19— j."
20— A.
22—P.

N.
24— P. ........ .....

Youngstown,
25— A. ---- ---

Buffalo, N. Y.
26— A. Dambrauskas.

Girardville, Pa.
27— Motiejus Balutis, 

UI.
30— J. Leonaitis, 107

Benton, 111.
32— K. Bakanauskas, 

Easton, l’a.
33— A. B. Shatkus, 

Grand Rapids, Mich.
31— J. Audiejaitis, Box 113, Royalton, Ill. Eleventh St.

st., 

st., 

Rd., 

Ave., 

S. S. 

P. O. Box 655, New 
1100 Union Ave., Chicago

Box 441, Courtney, 

Maplewood 

D. No. 42, 

434 Library 

300 Todd St., 
Penn

Aliquippa,
Levine, 242 Penn Ave., Exten., 

Turtle Creek, Pa.
Preikfia, Box 201, Minden, W. Va.
Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa. 
Cibulskis, 7042 Link Court, Maspeth, 
Y.

Sodcikis, 1324
, Ohio.

Delinikaiciūtė,

224

Box 24,
N.

677
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VIENYBĖS DRAUGYSTĖ 
BROCKTON, MASS. 

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

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

tell Ave. i
Piniginis > rašt. K. Venslauskas, 12 

Ąndoyer St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon 

St.
Kasierius D. Pagojus, 75 Intervale 

St.
Kasos globėjai: A. Amsėjus, 129 

Ames St.; M. Jazukeviczia, 153 
Ames St.; P. Krušas, 14.1 Sawtell 
Ave.

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

panedėlį kiekvieno menesio.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. 

Vice Pirmininkas A. Bočis, 
68 W. 10 

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

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
625 Boulevard!

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

Valdybos Adresai:
Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn

er Ave. .Iždininkas F. Lukaitis,
Vice-Pirm. A. Kareckas, 730 Na- 330 Broadway

son St., N .W . 1 iždo Globėjas V. Vaclavičius,
Nutarimų Rašt .K .Rasikas, R. R. 9, Į 20 E. 22nd St.
Box 117 . 2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,

Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 343 Avė. C.
Elizabeth Avė. į Maršalka L. Rimša,

Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk- ■ — — — “
er Avė .

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

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

Trustisai: I. Medustavičius, F. Ze- 
gunis, T. Rasikas, A. Lujus, A. Ja-

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

Salės Valytojas F. Zegunis, 515WILKES-BARRE,. SCRANTON IR KITŲ MIESTŲ
‘Laisvės’ ir‘Vilnies

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

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

Clark PI.
Prot. Rašt. B. Barkauskis, 

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

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

Clark PI.
Iždo Globėjai: D. Kalnetienė, 

S. Park St., J. Kraka,usk*e>v 
First St.

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

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad
way.

Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą ketvergą, po No. 269- 
271 Second St'.

I Rengia Am. Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos 12-tas Apskritis, Liet. Darbi- ; Nutarimų ni'ntrtx C! .r! n., i i i... A ... z. A -t T> „ •___ • I ... ____ i_______ ~ taUSKRS,
e # . . ... VUO ZVJJkUKL i AUlVLi

nmkių Susivienijimo Amerikoje 4-tas Rajonas ir kitos organizacijos
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LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
! DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
, Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park 
i Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitiene, 431 

; Summit St.
: Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 
i 481 Hudson St.
, Fin. Rašt. A. Giraičiūtė, 431 Sum- 
1 mit St.
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 
Organo prižiūrėtojas V. 

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna.kas 
vergą kiekvieno mėnesio, 
ceum, £9 Lawrence St., 
Conn., 7:30 vai. vakare.

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagelbininkė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.: 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; ligonių 

i raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 

Visos Montello, Mass.Bus sekama programa: Dainuos Lyros Choras iš Shenandoah, Pa.; vietinis i st. 
Aido Choras, Mainierių Kvartetas; duetas—St, Kuzmicko ir Grabausko ir duetas—— 
Valuko ir Vanagaitės. Taipgi bus ir mergaičių duetų ir kvartetų. Bus sporto pro- į PI profašistinės tarybos*8 
grama, kur matysite puikių pypkprių. Sporto programa prasidės 2-rų vai. po pietų. ! komitetas

Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 
St., Pittsburgh, Pa.

Pirm, pagelbininkas J. D. Sliekas, 
i 3121 Elroy Ave., Brentwood, Pitts

burgh, Pa.
Sekretore A. 

roy Ave., 
Pa.

Iždininkas J.
ward Ave.,

Finansų sekr. J. Urbonas, 1728 Jane 
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

KALBĖS E, N. JESKEVIČ10TĖ IR “LAISVĖS” REDAKTORIUS

Programos turiningumu ir įvairumu visi būsite patenkinti. Todėl kviečiame visas 
šios apielinkės kolonijas skaitlingai dalyvauti šiame piknike. Visi klasiniai apsišvie
tę darbininkai turite rūpintis, kad kuo daugiausia iš jūsų miesto žmonių būtų spau
dos piknike. Remkite ir stiprinkite savo spaudą, kuri gina darbininkų klasės rei
kalus. . * Kviečia Rengėjai.
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Puslapis šeštas LXISV1 Pirmadien., Rugp. 11, 1^30

VIETOS ŽINIOS
Daily Workerio Piknikas- 
Karnivalas Sekmadienį

Ateinantį sekmadienį, rug
pjūčio 17 d., Daily Workeris 
turės didelį pikniką ir karni- 
valą Pleasant Bay Parke. Bus 
darbininkiškų sportų, beisbo
las, futbolas, šokiai, dainos; 
užteks ir valgių su gėrimais. 
Apart visko, bus suvaidinta ir 
vieno akto sceniškas proletari
nis veikaliukas. įžanga tiktai! 
35' centai.

Demonstruos Prieš Metimą 
Bedarbio iš Kambarių

Bedarbių Taryba šaukia 
šiandien, 5 vai. vakare, darbi-«***“«*''**, .Z .....
ninkus ir bedarbius į demonst-{ 
raciją, prie 289 Fourteenth 
St., Brooklyne. Demonstruos 
prieš namų savininką, kuris 
grasina išmest iš kambarių 
Mittą Manją, bedarbį valgyk
lų darbininką, negalintį užsi- 
mokėt “rendos.

Deportuoja už Prakalbą 
Bedarbių Mitinge

Amerikos ateivybės valdi
ninkai nutarė deportuot Itali
jon drg. Guido Serio, kuris 
buvo areštuotas už sakymą 
prakalbos bedarbių 
mitinge Erie, Pennsylvanijos 
valstijoj. Jam buvo, supran
tama, primetama ir kiti “nu
sikaltimai.”

Laike tardymų Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas pa
statė liudininkus, kurie turėjo 
faktus apie valdžios inspekto
rių melus ir kreivas prisiekus 
prieš Serio. Viso to nepaisant, 
vyriausybė atmetė reikalavi
mus apeliacijos, ir Guido Se
rio dabar tapo nuskirtas de
portavimui į Mussolinio fašis
tų įtaptus. Tai yra vienas iš 
pavyzdžių, kaip Amerikos bur
žuazija didina persekiojimus 
prieš susipratusius ateivius 
darbininkus.

neduodama nei priegalvių (pa- 
duškaičių), nei paklodžių, nei 
rankšluosčių, nei muilo. Mais
tas labai netikęs (taip kad žy
mia dalim del tokio maisto su
sirgo ir drg. Minor, kuris ran
dasi tame pačiame kalėjime). 
Net kalėdų ir naujų metų die
nose valgis supuvęs.

Su beturčiais kaliniais sargy
biniai žiauriai elgiasi. Vieną 
jie mirtinai primušė; bet ka
da jis mirė, tai žmogžudystę 
paslėpė kalėjimo daktaras, pa-

.i protesto i ataręs su sargybiniais, ir pa-
X I v rA /-J 4 n Ir 1 , -v-K •• VA-. r.rašė, kad tas kalinys miręs 

nuo nugarkaulio smegenų įde
gimo.

Kalėjimo perdėtiniai daro
sau didelį pelną iš opiumo ir | atsilankyti
kitų nuodingų svaigalų šmuge
lio. Tų svaigalų įgabenama 
kasdien už kokius $2,000; keli 
šimtai kalinių jais naudojasi, 
ypač tie, kurie už .kąlėjimo 
sienų turi savo draugų gengs- 
terių, taipo pat ir turtinges
nių giminių. Sargybiniai ima 
bent po $2 kyšių už leidimą 
pasikalbėti su svečiu ne per 
grotas, o koridoriuje. Papras
tam kaliniui susirgus, nešau
kia daktarų, kol temperatūra 
pakyla virš 102 bei 103 laips
nių.

Pašovė Nuovadoj Du 
Policmanus ir Pats Tapo 
Nušautas

Robalin Hernandez, areštuo
tas Bronxe už plėšimą, ištrau
kė policijos stotyj revolverį iš 
detektyvo H. Bloomfieldo 
makšties, pašovė patį detek
tyvą ir vieną policmaną. Bet 
Bloomfieldas turėjo dar tiek 
spėkos, kad ištraukė iš areš- 
tanto revolverį ir juom ant vie
tos jį nušovė.

j SUSIRINKIMAI
YONKERS, N. Y.

A.L.D.L.D. 172-ros kuopos ,susirin
kimas bus trečiadienį, 13 rugpjūčio, 
po No. 49 Jefferson St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai atei
kit laiku, yra svarbių reikalų apsvar- 
tyti.

Sek r. 1 g. Karlonas.
(189-190)

PARDAVIMAI

LIETUVIS BAR BERI S
Pranešu vietos lietuviams, kad aš 

nupirkau barbernę po No. 45 Scholes 
St., prie pat Lorimer St. Kviečiu 

’. i ir persitikrinti apie mano 
gerai atliekamą darbą. S. Kunevičius, 
45 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(186-191)

PARSIDUODA kriaučių šapa, yra 6 
mašinos. Gera proga pirkti. Ma

tyt galima apie 12-tą vai. dreną po 
No. 214 Johnson Avė., arba kreip
kitės į namus vakarais nuo 6 iki 7 
vai. po No. 48 Marcy Ave., Brook
lyn, N. Y. Tel. ' Stagg. 6984.— 
Stagniūnas ir Obelienė.

(.189-190)

PARSIDUODA kendžių Storas, yra 
fountain ir viskas gerai įrengta. 

Geras biznis, galima pigiai pirkti. 
Kreipkitės po No. 26 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y. (186-191)

LIETUVIS

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS

Užveda ir sistemačiai sutvarko 
biznio knygas ir taksų raportus. 
Peržiūri knygvedžių tvarkomas 
knygas ir sudaro atskaitas.

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda saldainių krautuve, 

vieta apgyventa lietuviais ir kitatau
čiais. Kaina žema. Parduosiu greit, 
nes po nedėliai išvažiuoju iš miesto, 

j 284 Metropolitan Ave., Brooklyn,N.Y.
(184-189)

Telephone, Stagg S916

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENG1S

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

Poniškai Kalėjime Gyvena 
Vagis Miesto Miliomj Dolerių

Buvęs Welfare Island kalė
jimo kalinys, Harry Rupprecht 
padarė pas notarą prisiektą 
paliudijimą, kaip poniškai ta
me kalėjime yra užlaikomas 
M. E. Connolly, Queens pavie- 

ito ex-prezidentas, tik vieniems 
metams nuteistas už nuvogi- 
mą milionų dolerių nuo mies
to. Tą paliudijimą Rupprech- 

Itas perdavė drg. Engdahliui, 
'sekretoriui Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo, komunis- 
tų kandidatui i New YorkoI ‘ leitenantus-guberna-

Kampanija už Fosterio ir 
Draugų Paliuosavimą

Darbo Unijų Vienybės Ly
gos centras išleido atsišauki
mą į visas kairiąsias unijas ir 
kitas sąmoningų darbininkų 
organizacijas p a s m a r k i nti 
kampaniją už tuojautinį pa
liuosavimą Fosterio, Minoro, 
Amterio ir Tiaymondo, kurie 
tapo nuteisti trims metams ka
lėjimo, kaip delegatai kovo 6 
d. 110,000 bedarbių ir dirban
čiųjų demonstracijos.

Lyga ragina kairiųjų orga-| valstijos 
nizacijų sekretorius susižinoti j (orįus 
su vietiniu centru Tarptautinio; 
Darbininkų Apsigynimo, taip 
kad galima būtų išvystyti pla
tus bendras darbininkų veiki
mas, tikslu priverst buržuazi
ją paliuosuot tuos mūsų ko
votojus. Kova už paliuosavi
mą turi būt dalim ir masinio 
prisirengimo prie rugsėjo 1 d. 
demonstracijų, už socialės ap- 
draudos įstatymą, kurio su-1 
manymą pagamino Komunistų 
Partija. Tas sumanymas rei- j 
kalauja įstatymiškai įvesti ap-! 
draudos pensijas bedarbiams, 
negalintiems dirbti, nusenu-' 
siems bei sužeistiems darbinin
kams; o 5 bilionų dolerių ap-, ketvirtas kalinys vardu 
draudos “ 1 J ’ "J
rytas iš 
bės lėšų.

Pirm kalbamos demonstraci
jos įvyks priruošiamųjų konfe
rencijų, kur bus išnešta trum
pos rezoliucijos, kuriomis bus 
reikalaujama iš miestų ir vals
tijų valdžių paliuosuoti visus 
politinius kalinius.

Tuo pačiu laiku Darbo Uni
jų Vienybės Lyga šaukia, ypač 
rugpjūčio 15 d. mitinguose, 
Apvaikščioti atsidarymą Penk
to Pasaulinio Kongreso Raudo
nųjų Darbo Unijų Internacio
nalo ir 10 metų sukaktuves 
nuo jo įsikūrimo.

Connolly kalėjime valgo ge
riausius steikus, kiaušinius, 
vaisius, ką tik nori. Jam lova 
taip minkštai įtaisyta ir šva
riai prižiūrima, kaip gerame 
viešbutyje. Elektrinės lempos 
su gražiai spalvuotais gaubtu
vais, taip, kad ponui negadin
tų akių. Krėslas jam parūpin
tas minkštas ir gražus. Elek
trinės vėdyklės (fenai) vėdina 
tą miesto iždo vagį, kada jam 
patinka. Kas rytas jam žibina 
čeverykus juodukas kalinys 
Joseph Joshou; kitas kalinys 
skalbia jam rankšluosčius; bal
tinius skalbia trečias kalinys;

i 
fondas turi būt suda- gamina jam valgį; ant 
kapitalistų ir valsty- elektrikinio pečiuko jis gali bi

jo kada išsivirti arbatos. Jis 
turi privatinę maudynę, o iš- 
jsimaudes vidurdieniais miega.
Drabužius jis dėvi ne tokius, 
kaip kiti kaliniai, bet specia
lius, sulig jo orderio ir skonio 

-pasiūtus.
Panašiomis teisėmis naudo

jasi ir kitas grafteris politikie
rius Heely.

Paprasti kaliniai laikomi la
bai nešvariai; jų kamerose 
viedrai laukan išeiti nevalomi, 
nedezinfektuojami, nuolat pra
smirdę; kaliniams duodami 
apatiniai drabužiai niekad nei 
vidutiniai nėra išskalbti; jiems

Žudosi Badaujanti Bedarbiai
Vis daugiau bedarbių žudo

si Newarke, N. J. Vienas me
tėsi po bėgančiu automobiliu. 
Jis buvo keturias dienas ne
valgęs. Kitas, Ernest Luth- 
mah, nuėjęs į garažą, paleido 
nuodingą automobilio gazą ir 
taip nusižudė.
.Vienas bedarbis geležies 
darbininkas šoko nuo Palis
ades skardžių ir užsimušė.

v ■ Maisto yra tokia gausybė, 
kad jis prieplaukose ir gelž- 
kelių stotyse pūdomas ir nai
kinamas. O tūkstančiai bedar
bių turi badauti ir žudytis, ne
gaudami nei trupinio.

1 Maisto gi biznieriai pelni- 
ninkaujasi. Taip antai, far- 
mėriui už tomeičių bušelį mo
ka nuo 50 iki 60 centų, o par
duodami už tomeičių fcvarą 
ima nuo 5 iki 12 centų.

Žuvo Eksplozijoj
Per gazolino eksploziją Ti

dewater Oil Kompanijoj, prie 
Greenpoint Ave. ir Newton 
Creek, Long Island City, vie
nas darbininkas tapo užmuš
tas, kitas sužeistas.

Komi-

Drg. Browder Kandidatas 
Prieš Socialfašistą

Drg. Earl Browder, Komu- j 
nistų Partijos Centro
teto ir Sekretariato narys, yra 
komunistų kandidatas į kong- 
resmanus riuo Brooklyno šešto 
distrikto. Tame pačiame dis- 
trikte į kongresą kandidatuo
ja ir žymiausias Amerikos so- 
cialfašistas Norman Thomas. 
Drg. Browder savo pareiškime 
primena, jog Norman Thoma- 
so “Socialistų” Partija užgyrė 
bedarbių demonstrantų terori
zavimus ir įkalinimus.

Sąmoningi darbininkai rin
kimuose parems drg. Browde- 
rį prieš socialfašistą Norman 
Thomasą.

Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas:

J. JESKEVIČ1US 
46 Ten Eyck Street 
BROOKLYN, N. Y.

TeU Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Jau Trys Metai, - Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

“RYTOJUS” 
pilnas žinių apie Argentinos

“Kenviy” Streikieriai Prieš 
Hillmano Pasiūlymą
j New. Yorke stręikųoja, Amal- 
garpeitų Unijos “kenvių” dar
bininkai, prieš kuriuos bosai > 
paskelbę lokautą. Amalga- 
meitų valdyba su . Hillman u - 
priešakyje siūlo darbininkams 
susitaikyti su bosais, daryti su 
jais naują sutartį, sulig kurios 
samdytojai galėtų įvesti dar 
greitesnę paskubos sistemą ir 
nukapoti uždarbius. Streikie
riai atmetė tą pasiūlymą. Kai
rioji Adatos Darbininkų Uni
ja šaukia visus streikierius ir 
siuvyklų bedarbius į mitingą, 
šiandien, 1 vai. po pietų, Irv
ing Plaza svetainėje, 15th St. 
ir Irving Pl., New Yorke.

Sacco-Vanzetti
Demonstracija

Sacco-Vanzetti n u ž u dymo 
paminėjimo demonstracija bus 
rugpjūčio 22 d., Union Square, 
New Yorke. Ją rengia Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas su kitomis, nepriklauso
momis Sacco-Vanzetti grupė
mis.

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

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo, Už 75c ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am- , 
žino priešo 1

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clarmont Avanaa) 
MASPETH, L. L N. Y. 
Telephone, Juniper 37S6

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

151 Metropolitan Ave. 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

151

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas

Miestas

IrJis
visos Pietų Amerikos darbininkų gy
venimą; telpa daug gražių eiliaraščių 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant 
gražios popieros spausdinamas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis darbi
ninkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipažins su 
savo klasės brolių reikalais tolimoj 
Pietų Amerikoj.; ' ; j’

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik------ $3; Pusei___ $1.50
Pinigus siųskite American -Express 
money orderiais, juos išrašydami ant 
“RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS”
Calle Montes de *Oca 146 
Avellaneda, Buenos Aires, 
i [Argentina ,

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

Tel.: Midwood 6261

MALONAUS PASIMATYMO

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

i Kųrię ; nepažįstate mūs, tai 
del pažinties'užeikite, o būsite ma
loniai priimti. , .« ■ ;

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

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
£

(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

Street or Avenue

State.

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N.Y.
o *

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kius paveikslus 
[vairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus fr krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkite* lino
adresu:

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

Telephone: Stagg 440#

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Patarnauju visiem bę skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas at J 
darąs dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. ^Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai. ’

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y^

Phone, Stagg 5043

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Hėrb Laxa tive yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosaoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natural} vidurių malimą 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ....................................................60c, per paštą 65e.

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 gerą sandėlį gyduolių. 

Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės i

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2369-3514 
Iškirpldt šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
šįmet turime geriausios ir vėliau

sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyti, 
o mes patarnausime kuogeriausia. <

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

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

578 GRAND STREET
* Prie Lorimer St., Šalia Aptiekos
j BROOKLYN, N. Y.

mUBMHI
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