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“Tėvynės“ redaktorius Vitai- 
tis ištikrųjų gavo nervų suiri
mą. “Tėvynėj“ už aštuntą d. 
rugpjūčio redakcijos straipsnyj 
pripėckojo dvi špaltas graudžių 

k verksmų, kad bolševikai “ne
kultūringi.” Gi bolševikų “ne- 

• kultūringumas“ tame, kad p. 
Vitaičiui sugadino nervus 27 d. 
liepos Forest Parke, kuomet ji
sai pradėjo patsai savo nešva
ria burna purvinti sau nepa
tinkamus delegatus įvykusiame 
SLA seime Chicagoje. Jisai 
nori svietui įkalbėti, kad jisai 
norėjęs teisybę sakyti, bet su
sirinkusieji suprato jo tą per
šamą “teisybę,“ kaipo purvo 
drėbimą tiems delegatams, ku
rie buvo policijos sumušti ir iš 
svetainės išmesti. Vitaitis už
sitarnavo tą, ko jam nuo senai 
reikėjo. Jo prakalbos taip yra 
mylimos, kaip Grigaičio.

Policmanas Sugautas 
“Važiuojant be Tikieto”

MARION, O.—M. R. Mor- 
gali, Washington© policijos <

Kaip “Amerikonas" Jurgis Plentauskas
Buvo Apvogtas “Tėvynėj” Lietuvoj

Vilniaus” viešbutįdepartment© narys, buvo su- i Lietuvos Žinios išspaus- dęs į
areštuotas čionai už tai, kad ,sekamo turimo korės- nakvynei, prižadėdamas ry- 
važiavo traukiniu be tikieto. tojaus dieną apie 8 vai. ryto
Jis, mat, vagščiai užsikabino 1 KUPIŠKIS. Šių metų vėl ateiti.
ant prekinio vagono ir juo-1 liepos mėn. 16 d. po miestelį Kadangi nebuvę duryse 
mi važinėjo.

tojaus dieną apie 8 vai. ryto

Nori Nupirkti Angkj 
Judžiu Teatranamius

t-

Užvedė Bylą Prieš Sov 
Sąjungos Manganą

Os. HANKOWO G/ii V ESE PER SAVAflĮ;LONDONAS. — Sir C 
wald Stoll, Britanijos judo- 
mų paveikslų teatrų magna
tas pareiškė,.kad tūli Ame
rikos kapitalistai nori nu
pirkti visus jo nuosavybėje 
esamus teatrus. Esą siūlo
ma $25,000,000.

Raudonoji Armija Dar Vis Laiko Apsupusi Hankową; Paėmė 
Čangto Miestą; taipgi Dalis Armijos Grjžta į Čangšo Mies
tą, iš Kur Ji Buvo Išvyta imperialistą Kanuolią , !? ■

j ’ Kadangi nebuvę duryse 
vaikštinėjo solidarios išvaiz- jokių užrakinimų ir turėda- 
dos, status, augštas, nors ir mas su savimi daug pinigų, 

'nunešiotais, bet pilnoj, tvar- lyg nujausdamas nelaimę, 
koj apsitaisęs drabužiais, bijojęs gulti. Būdamas iš 
skrybėliuotas asmuo ir pra-1 kelionės didžiai nuvargęs, 

sėdėdamas užmigęs. Pabu- 
Pasikalbėjus su nežino- dęs pasigedęs pinigų, kurių 

muoju asmeniu, iš jo paties ploščiuko apatinėje kišenėje 
teko sužinoti sekantis:

Esąs Plentauskas Jurgis, šum.
60 metų amžiaus, kilęs iš Pakėlęs didžiausį triukš- 
Karšinavos kaimo, Velžių mą-ryksmą. Subėgusi viešo-

šinėjo kaip ir išmaldos.

Kaitra Padare
Daug Nuostolių

jie labai nesibiją komunistų 
išlauko, bet labai bijosi esąų-j 
čių viduryj miesto. O kad 
jų yra, niekas neužgirlčys.

WASHINGTON. — Ame
rican Manganese Produc
ers Association prezidentas 
Adkerson parašė reikalavi
mą Melionui, šalies iždo se
kretoriui, kad jis uždraustų valsčiaus, Panevėžio apskr. ji ir kriminale policija, kuri 
įvežimą šiton šalin Sovietų - A ’ --
Sąjungoj gamintą manganą, koje netoli New Yorko. 1930 asmenis ir radusi pas juos 
Tatai reikią padaryti, sako 

’ Kalbėdamas apie TMD, Miko- Adkerson, todėl, kad Sovie- 
lainis sako^ kad pirmininku iš- tai parduoda manganą pi

giau, negu jis lėšuoja paga
minti.

(Aišku, tai yra didžiau-
Bet visiems yra sias melas: argi Sovietų Su

žinoma, kad jei Mikolainis nėra junga galėtų gyvuoti, jei ji 
fašistas, tai socialfašistas. parduotų daiktus pigiau,

T i negu jai lėšuoja padaryti?
Toliaus Mikolainis rašo apie, Tai kūdikiu Šnekos. — “L.” 

ekonominę konferenciją ir pa- p j x 
’žymi kainas lietuviškų lašinių. '' 
Jeigu už amerikoniškus lašinius į 
reikia mokėti 35 centus už sva
rą, tai už “tautiškus” 96 centai. 
Lietuvos maisto kaina ■ daug 
brangesnė, negu Amerikos.

“Lietuvos žin’ios” turi ameri
kietį bendradarbį asmenyj Mi- 
kolainio, laivakorčių šinkoriaus. 
P. Mikolainis rašo viską ir ne
pamiršta pameluoti apie įvyku
sį SLA seimą.

rinktas “Dirvos” redaktorius 
fašistas Karpavičius. Pavadi
nimas Karpavičiaus fašistu, 
duoda suprasti, kad Mikolainis 
nėra fašistas.

Darbininkai Pasitinka 
Paskol? Entuziastiškai

buvę 14,000 dolerių su vi r-

37 metus išbuvęs Ameri- suėmusi 4 jam nežinomus

metais gegužės mėn. grįžęs 6 tūkstančius dolerių. Jam 
iš Amerikos. Sugrįžusį pa- šokusi galvon rožė ir išgu- 
sitikęs Panevėžio stotyje 
kažkoks policininkas ir pa
prašęs “užfundyti.” Stoties 
bufete “užfundijęs”, paskum 
tas pats policininkas nuve-

Rikšai Streikuoja 
del Didesnių Algų

Įėjęs daugiau per mėnesį 
Panevėžio apskr. ligoninėje.

Jį palikusis Panevėžio sto
ty policininkas kaip tirpte 
ištirpęs.

i Valstiečiai Skubiai 
Stoja į Kolektyvus

WASHINGTON. — Pasak 
žemdirbystės sekretoriaus 
pranešimo, Amerikoj šiemet 
kaitra bus sunaikinusi 7% 
visų javų. Tik vienų kornų 
(kukuruzų) bus sunaikinta 
700,000,000 bušelių.

Javų šiemet bus mažiau, 
negu kuriais kitais metais, 
skaitant nuo 1901 metų.

Stambieji f a r m e r i a i 
džiaugiasi, nes jie tikisi pa
daryti daug biznio, kadan
gi javų kainos pakils, kuo
met jų bus mažiau.

Texas valstija prašosi, 
kad ir ją įskaitytų į skaičių 
tų valstijų, kurios yra nu
kentėję del giedros.

Gi Amerikos su Lietuva 1929 
metais prekyba buvo sekama: 
Pirkta prekių iš Amerikos už 
16,725,000 litų, o Lietuva par
davė Ąmerikai savo prekių už 
5,330 000 litų, ir žydai, kurių, 

nepriskaitomakaip matome,
prie Lietuvos prekybos, pardavė 
skudurių už 10,038 litus. Tas 
rodo, kad fašistinė Lietuva A- 
merikoj perka daugiau, negu 
gali parduoti.

New Yorko ir New Jersey 
apiclinkės darbininkiška šventė 
įvyksta šį sekmadienį ant Will
icks Farmos, Linden, N. J. Šis 
piknikas yra vienas iš svarbių
jų. Tai parėmimui darbininkiš
kos spaudos piknikas. Darbi
ninkiška spauda yra tas* gink
las, su kuriuo atmušama visi 
melai kapitalistinės klasės. Ka
pitalistinė klasė turi stambių 
milionierių, kurie remia savo 
spaudą. Gi ‘'mūsų darbihinkiš-1 1—’• f . _ __ j* — i • I

MASKVA.—Paskola', ku
rią Sovietų vyriausybė nu
tarė sukelti iš savo piliečių, 
smarkiai progresuoja. Vi
sur darbininkai masėmis 
perka bonus. Amo automo
bilių fabrikas Maskvoj, pav., 
paėmė bonų už 250,000 rub
lių. Išviso paskola nuskir-

ŠANGHAJUS.—Cingtau, 
Šantunge ir kituose mies
tuose išėjo į streiką rikšai 
(ąsųienys, , savimi tyežįoją 
žmones). Streikieriai reika
lauja', didesnių algų. Poli
ciją suėmė unijos lyderius.

&‘l Kaltina Moronss

MASKVA. - Armaviro, Nužudė Du Indusu del 
Kubano ir Sąlski distriktuo-1 
se nemažiau 7,000 valstiečių 
įstojo į kolektyvas. Vokie
čių Pavolgės Respublikoj^,-

Boikotavimo Saliūny
__ _____ _ LONDONAS:—Iš- Indijos 
000 individualių ūkių tapo pranešama,, J<ad -Madras 
nutarta sujungti ir padaryti miesto, policija nušovė du 
kolektyvais. i asmeniu, indusu, už boikotą- 

vimą saliūnų. Penki asme
nys sužeisti.

ŠANGHAJUS.—Pereitos 
savaitės bėgyj Čiang-kai-še- 
ko valdžia nukirto galvas 
Hankowo gatvėse 46-šiems 
komunistams. Jinai žudė 
juos gatvėse, kad kiti maty
tų ir nusigąstų, o nusigandę 
nedrįstų kovoti prieš parda- 
vikišką Čiang-kai-šeko val
džia.

■Deja, taip nėra. Hanko-
we darbininkų judėjimas! gybę Chinijos provincijų, 
šiuo tarpu yra, tik .jis kol Buvo atstovai nuo raudono- 
kas neišeina viešumon. Dar- sios armijos ir revoliucinių 
bininkai organizuojasi slap-1 studentų. Konferencija pil
ta ir laukia tos valandos,! nai užgyrė Chinijos Komu- 
kada jie galės sukilti ir pa- nistų Partiją ir josięs dar
dėti savo broliam, atžygiuo-' bus. Jinai, be to, išleido at
jautiem iš pietų. sišaukimus, kuriuose, nuro-

Telegrafo, telefono ir van- doma, kaip Sovietų Sąjun- 
dentraukio darbininkai, sa-; ga, valdoma proletarų, sek- 
koma, yra patys pirmieji i mingai vykdo penkerių me- 
prisiruošę užduoti smūgį tų planą.
valdžiai ir visiem išnaudoto-[ Hankowas dar vis randi- 
jam. Kai tik raudonarmie- si nusigandimo laipsnyj ir

Svarbi Konferencija .... .
Šiomis dienomis Chinijoj 

įvyko Chinijos Raudonosios 
Pa geibo s atstovų antroji 
konferencija. Dalyvavo-45 
atstovai, atstovaudami dau-

čiai pasirodys šalia miesto, by dieną tikisi būti užgultas.
Nacionalistų armija Šaų- 

tunge pradėjo atakas ant 
šiauriečių generolų armijos.

Raudonarmiečiai pačmc 
Čangto miestą. Dalis rau
donosios armijos puola 
čangša miestą, iš kur andai 
imperialistų kanuolės juoš 
išvijo.

tai jie tur būt mes darbą, 
apskelbdami streiką. Tas 
pakirs imperialistų bernų 
susinėsimą. Vėliau, tikima
si, juos paseks ir kiti darbi
ninkai -ir tuomet miestas tu
rės pulti. /

; Hankowo esamieji valdi
ninkai ne sykį pareiškė, kad

..........-L'-—. ■ • ■ , ........................... ----------------

Užsimokėjo Bausmę
(H Pardavimo KmT?

nve mieste prasidėjo 
v; tūlu politinių kali- 
Jie kaltin ami “konspi-'

' teis:?} Reikalauja Pridaboti ;
Rubežiuiuš Kivirčus

MEXICO CITY. — Buvęs 
Meksikos prezidentas Gi',-; 
kalbėdamas čionai, kabina 

j BUDAPEŠTAS. — Perei-/atsidėjo iš to. kad kaliniai 
buvo apskelbę badavimo 
streiką. Kaliniai spėka pri
versti valgyti.

Visoj Indijoj reiškiasi di
deli neramumai. Aišku, jie

u

ta iš dviejų bilionų rublių.! buvusį darbo ministerį Mo-, 
Me-tyoneš prisidėjime prie nužu- tą sekmadienį Vengrijos ir 

'Austrijos monarchistai lai
kė savo demonstraciją. Jo
je buvo pareikšta ištikimybė 
kunigaikščiui Otto, sūnui 
mirusiojo Austrijos monar- turi įvairias ypatybes, bet 
cho. . i didžiuma jų yra nukreipta

Sprendžiama, kad Vengri-1 prieš Anglijos imperialistų 
|jos monarchistai greit įves viešpatavimą.' 

šalyje monarchiją. Už tai ----- ■-L---------
stoja dabartinis diktatorius Nežinomos Bombos Padarė 
Bethlen ir visa dvarponija 
ir net buržuazija. Jie, mat, 
tikisi, kad tuomi išsigelbės 
nuo komunistinio pavojaus.

Ji vadinasi: “Penkerių 
tų planas į ketverius 
tus.”

KERŠTO AUKA

me- dymo generolo Aivaro Obre- 
gono. Morones yra social- 
fašistas.

KAZLŲ RŪDA. — Liepos 
20 d. naktį rado ant gelžke- 
lio 8 kilometrai nuo Kazlų 
Rūdos užmuštą Kazlų Rū- 

, dos gyventoją Jurgį Žakelį. 
ka Visuomenė turėtų susidomėti ■ Jis dirbo prie kanalizacijos 
rėmimu dąrbnųnkiškos spaudos ,, Vilkaviškio anskritv irf gkaidį^ąi. in\ti dalyvumą 17 ! aarb^ VilKaviSKiO apSKHty 
dieną rugpjūčio ant Willicks 
Farmos............  ■<.

Willicks ■ ir keliavęs namo į Kazlų Rū- 
' * dą. Žmonės spėja, kad tai

Ci H11H l (1 j ’ : ' tesanti keršto ar muštynių
.iapvaik^i6>tauka. ■ - Tik padėtas' prie 

nie 15- Rą ■metU'Mifo susiorganf- f
f rp£ l5;■ AĮjDpD išleido jau 30 įvairiais 
1 Id^AsiAiaiš knygų. Išleistos'
■ AlDIiD1 knygos f yrą ^mokslinio 
! turinio; ir lengvi . pasiskaitymų 
j bej apysakų. Paskųtįnis Jęidi- 
t nya tai bifęšiūjra “Vytautas Ma*

žąsis,” kurią kuopoj aplaikė 
kaip tik prieš 10 d?’rugpjūčio, 
kada Bukoko* 15 metų mūsų or- 
ganizaci jos>gyvavimo. Tačiaus

• > mūsų rašąjai. pamiršo paminėti
• taip svarbų įvykį rąūsų gyveni-

gėlžkelio bėgių, kad žmog
žudžiams kaltės nebūtų.ib ; > 
į Jurgis Žakeliš paliko 
žmoną su mažu kūdikiu. ;

Du Metai už “Išdavimą 
Militarišką Paslapčių”

B E BLYNAS.—Komunistų 
laikraščio redaktorius G.

žmogžudys Pralotas 
Olšauskas Buvo 
Parvažiavęs Namo

KAUNAS. — Aną dieną 
pralotas Olšauskas apsivil
kęs sutanų, kalėjimo valdi
ninko ir prižiūrėtojo lydi
mas, savo paties samdytu 
automobiliu, buvo parvažia
vęs į “Saulę” paniūrėti savo 
buto.

Iš namų Olšauskas pasiė-, 
me keletą smulkių reikalin
gu daiktų ir didelį bukietą 
gėlių.’ Po! pusvalandžio pra-’ 
lotas Olšauskas Sugrįžo at- 
gdl į Kauno sunkiųjų darbų 

!kėlėiiihą. >'/ ‘ 1
(Vadinasi, žmogžudys 01- 

šauškas kalėjime • gyvena, 
kai namie. O kaip yra su 
darbininkų politiniais kali
niais?— “L.” Red.) f

Teatras su Judžiais 
Aulomobilhije

me, bei padaryti peržvalgą nu-1 Stibįs tapo nūsmerktas 2 

kos Lietu vi į[Darbininkų Lite- j - -- - -
rfctūros Draugija • šiandien yra 1 ,v.
žinomą po; visą- plačią Ameri- tbĮQ ka^eiyiP 
ką ir užsienyje ^(ūsų organi- ; .
zaciją repria kiekvieną kovą, te militariškų paslapčių 
kuri tik iškyla su išnaudotojų--------------------------------
klase. Taip pat būtų žingei- '
du ir padaryti skaitlinę, kiek ves, turime stiprinti savo spė- 
ųiūsų organizacijos kuopos yra ■ kas ir dirbti su didešne<ener- 
išaukojusios iš savų'iždų per 15 , gija, kad pakėlus organizaciją 
metų pinigų. įvairiem darblnin- narių skaičiumi. To darbo nie- 
kjškiem reikalam ir kiek nariai kas mums nepadirbs, kaip tiki

vęiktųf darbų ALDLD^ Amen- meįam Kalėti už tai, kad jis 
i savo laikraštyj išspausdino 
” • ‘ . Val

džia paskaitė tatai “išdavys-

Suėmė Du Komunistus J

yra suaukoję iš savų kišenių.

Minėdami 15 metų sukaktu-

mes patys.

GENEVA.—Lietuvos fa^_ 
šistų valdžia įteikė Tautų 
Sąjungos sekretoriui, Eric 
Drummond, raštą, reikalau
jantį, kad sekamam Tautų 
Sąjungos susirinkime butų 
nuskirta speciališka komisi
ja, kuri nuolatos pridabotų 
Lietuvos-Lenkijos rubežių.-

Drummond pranešė " apie 
tai Varšavos valdžiai ir pa
reiškė, kad tasai klausimai 
bus padėtas dienotvarkei. 
Tautų Sąjungos konferenci
ja įvyks rugsėjo'mėnesį.

iFriede, New Yorko knygų 
leidėjas, užsimo/ėic čionai 
pabaudos $300 už pardavi
nėjimą “nešvarios” knygos' 
“An American Tragedy” 
(Amerikos Tragedija, para
šyta Dreiserio; tai vienas iš 
žymesniųjų veikalų). Jis 
tos knygos dvi kopijas čia 
pardavė apie metai laiko at
gal ir už tai pripažintas 
kaltu. į

Bostone ši knyga yra “ne
švari,”- bet visose kitose 
Valstijose ji pardavinėjama.
Amerikos Tragedija” yra 

išversta į daugelį kitų kai- ,> 
bųir .i kritikai pripažįsta, r 
'kad tai S viėnas rimčiausių 
veikalų; ? Bet j puritoniškam 
Bostonui tas nepatinka., :,

Daug Baimės Žmonėm
PROVIDENCE, Ky. —■ 

Webster apskrityje randasi 
angliakasyklų, kuriose ilgą 
laiką virė kova tąrpe strei
kuojančių mainierių ir savL 
ninku/.;, Pastaruoju, laiku 
■mainos tapo atidaryta. 7

Bet štaį -pereitą jiirmadie- 
įnį'atskrido yiensįąiplis (trio-, 
noplanę) ,orląįyis, ip iš apie 
2,000 pėdų ąugšcio paleido 
bombų ;į žępię >; ties • tomis 
mainomiSj Bdnįbpę, paliko 
milžiniškas . ;žemėje cfhobes, 
bet žmonių neužmuši.

Kas yra kalbamo o'rlaivio 
savininku ir iš kur jis atlė
kė, niekas nežino.

■ :■ I. [ I ■! Į>r»T'

Atsidarė Fordo Fabrikas 
Vircinijoj , '

NORFOLK, Va.—Pereitą

; 1 L '■’T-

Šiandien DemonstrarijM
Prieš Imperialistu 

' Veržimąsi CMnijen
Šį vakarą, rugpjūčio 13 

d., visame New Yorke ir 
apielinkes miestuose įvyks 
gatvėse demonstraciniai 
mitingai pfieš Amerikos 
kareivių įsiveržimą į (Įti
ni ją ir, puolimą ant Chi
nijos reixvliucijos. Mitin
gus ruošia Komunu^hį 
Partijos Antrasis Distrik- 
tas. Brooklyn© tokis^ mi
tingas bus ant Grand ŠL 
Extension ir Havemeyer 
St kampo. Bus geri kal
bėtojai. Kiekvienas darbi
ninkas ir darbininkė pri
valo dalyvauti ir pareiki- 
ti savo protestą prieš im
perialistų puolimą ant 
Chinijos darbininkų ir 
valstiečių! ’ G

1 Iš Pietų Afrikos praneša^ 
ma, kad ten tūla, c judžių 
kompanija, (britų ikapitalin
tų kontroliuojama) i mąno 
greitu laiku padaryti f tam 
tikras scenas dideliuose au
tomobiliuose; ir prie jų pri
jungti tam tiktus »• elektros 
aparatus. Tą turint, auto
mobiliai važinės po, kaimus 
ir rodinės žmonėm judžius 
ir šnekius. Tai buš pigu ir 
naudinga: kapitalistai tikisi 
paskleisti daug savo propa
gandos ir pasidaryti nema
žai pelnų.

Neleidžia Rodyti Judžio 
Apie Sukilimų Kalėjime

KAUNAS.—Liepos 22 
kriminale policija Jonavoj 
sulaikė beplatinant komu
nistinę literatūrą Lėibą 
^Štromą ir Efraimą Zelma- 
Inovičių.

BUDAPEŠTAS. — Tarpe
Rumunijos ir Vengrijos1 pa- dėjo visoj šalyj smarkią agi 
sir ašy ta prekybos sutartis, taciją prieš žydus*; ?

d.

Berlynas. — Vokietijos fa
šistai (hitleristai); 'vėl; pra-

COLUMBUS, Ohio.—šitos 
valstijos cenzoriai, neleis į 
Ohio rodyti judį, užvardintą 
“The Big House,” kuriame 
piešiama kalinių sukilimas. 
Mat, kaip žinoma, čia .nese
nai įvyko kalinių didelis su- 

pirmądienį čionai esąs For-kilimas ir kalėjimo gaisras, 
do kompanijos fabrikas ati-; Kalbamasis judis kaip tik 
darė savo vartus., Dirbs ke-t toj prasmėj ii* yra paganlin- 
turias djenas savaitėje. Iš- tas, todėl valdytojai bijosi, 
viso jame normaliu » laiku kad žmonės, r pamatę judį, 
yęikiant dirba 1,900 darbi- - pasipiktins kalėjimo admi- 
ninkų. • . z ( . J ‘ (' • Inistraęijos darbais.
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Kaip Kapitalistine 
“Teistarystė” Veikia
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Connolly
Tai taip elgiasi su paprastais 

kaliniais, bet nekurie kaliniai, 
kurie gali užsimokėti arba ku
rie turi politinę įtaką, būna ge
riau ■ prižiūrimi

parodžiau ją daktarui, aš bu
vau uždarytas kamėroj, bet ’ne
siuntė mane j ligoninę. Reikė
jo būti kameroj visk dieną; ten 
negauni jokio darbo dirbti ir 
■negali visai išeiti.
Pekla, Jeigu Sergi

Baisiai blogai elgiasi su ser
gančiais. Kuomet žmogus ser-

[Žemiau telpa aprašymas, paimtas 
iš “Daily Worker, apie New Yorko 
demokratų šaikos (Tammany Hall) 
peklą ant “Geroves Salos” (“Welfare 
Island”), kur randasi įkalinti Toste
ris, Amter, Minor ir Raymond, už 
vadovavimą demonstracijos kovo 6 d. j 
Šį aprašymą, padarytą po priesaika1 rough prezidentu, ir 
pas Notary Public, suteikė del geejey ]<urįs buvo SU juo pa-, 
Tarptautinio Darbininkųt Apsigynimo • rt’ kalpiim.,n pTaft\) neateina, ateina tik nursė, ku- zmogus, kurio teismas tęsėsi tik dvi siusiąs Kalėjimai! (uz giaiiąj.i . , ’ „ »
minutas ir kurio kalėjimo terminas Connolly atvyko kalėjiman pui-'11 V1^ada duoda jam C. C. piles, 

spekuliantai pasinaudoti iš sąušros, kuri nudegino laukus Tj. ‘ vrV kiaušiu automobiliu (limousine) nepaisant kuo jis sirgtų — ar
ir daržus pietinėse ir vakarinėse valstijose. Valgomųjų minimas tame ’ aprašyme,’ buvo ytqsrir su juo labai puikiai elgiama- Ja^ ^9^hJia_ą^ii.5a^ES 
daiktų mekleriai, gavę žinių, jog karščiai sunaikino apie demokratų šaikos (Tąmmany Kaip si nuo to laiko.
600,0.00,000 bušelių, grūdų ir didelius plotus vaisių ir dar-1 S“ T
žovių, ir jo£ šiemetinis derlius bus mažesnis negu bent sąryšy su rynų (sowers) taisymu. Jis JlsvT?YrKs°Alies gT 1 5
kada bėgyje paskutinių trejėto desėtkų metų>—suskubo !^°asny‘eį^jiįttu%s^,e^tkX: nebuvilko ° ” “
be saiko kelti kainas savo turimų produktų. U Va m h n vi" n nft p '■ Irnr it.aifivfn plolctin- I J
dienų. Now Yorke pabrangino įvairius valgio daiktus 20- ^“"ii^da^s'Wob'deT'Ai:'Smi: ti nusmer.ktieji padaro. 
25 nuošimčiais; o iki sekmadienio radisto produktai pa- tjho rinkimų kampanijos 1928 metais, 
bi’angšią bent 100 nuošimčių, kaip skelbia valgomųjų i4-RedakciJft,] ' ■ 
daiktų kapitalistai. Jie tiksliai lermą kelia, būk jau da-1 ; —'—
b£r labai pradedą pritrūkti maisto reikmenų; būk jiems New Yorko Apskritis, 
pktiems šioimis dienomis prisieita kur kas brangiau mo- (New Yorko Valstija: 
kįti rtiž valgio dalykus, perkant juos urminiai (whole-1 Tr 2 .& J 1 Harry Rupprecht, pnederin-

gai prisiekęs, liudija ir sako: 

metų - amžiaus. Per pereitus 
penkioliką menesių aš buvau už
darytas New Yorko kalėjime 
ant Welfare Salos, pasiųstas ten 
sąryšy su nuteisimu už daugpa
tystę ir išleistas antradienį 
rugpjūčio 5 d., 1930 metais.

buvau Welfare,

•Trečiadienis,. Rugp. 13, ,1930.^

Politinis Raportas Sovietu Sąjungos Kom.
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui

Lauky Nudeginimas ir Pelnagrobiai
;Kaip r varnai prie lavono, taip dabar puolasi maisto

ličiu ' piUHUllllll, A aVJAUX/lUl, ~ e w ' ■

yra atsitikimas su Maurice Ė. ^a kameroj ir prašo daktaro, 
Connolly, buvusiam Queens J3o- tatai pasako augšto prižiūrė-

Frank't°jurt augšto prižiūrėtojas ra- 
.'portuoja daktarui, bet daktąras

ri visada duoda jam C. C. pilės,

skaudėjimas ar pilvo skaudėji- 
Kuomet jis atvyko į kalėji- mas’ visada C. C. pilės. , firma,: 

-L.J j.-z ■----- 1__ .• negu, žmogui, leidžiama apleisti
j0£ tfrabu- kamerą,: kuomet- jis serga,, jis 

v„ . - ---- iz,lu ncuuvimu if nepersifnalnė turi.-įųrpti karščio 10? ąr 103
Per porą $ę kambariuose, kur įtaisyta elektn-1 f • drabužiais Win kad ki -laipsnius. Tuomet; jis turi ęitlliL-fna 90_ ?1S šąldytuvas ir kitokie :parankuxnai. kalinio aiaOUZiaiS, Kaip Kau K1 .

nuė’O į pirmą skyrių ir tapo 
paskirtas į kamerą 13 ant pir
mo augšto. Kalėjimo viršinin
ko piagelbininkas Fagan persta
tė jį sargdi Collins, ir jie pą- 
sikratė rankomis, kaip geri 
draugai, ir Connolly buvo su
teikta septynios naujos užklotės

(Tąsa ;5: pusi..),

< ; ' ■ ■ i t »>• . kos prjvt

PASTABOS SS

(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio 27, 1930)
6. Pagerėjimas Medžiagines ir Kultūrinės Padėties 

Darbininkų ir Valstiečių
• , (Tąsą) ‘
Tas dar nieku būdu nereiškia, kad buvo daromas kiek- • 

vienas reikalingas žingsnis linkui galutino tikrų algų • 
pakėlimo arba, kad būtų negalima pakelti Tikrąsias algas 
iki dugštesnio stovio. Kad tas nebuvo padaryta, tai yr#r 
kaltė mūsų biurokratinio aparato abelno (daiktų) parū- w 
pinimo ir biurbkrątizmo kooperatyvių draugijų yį)atin- r 

Igai. Sulig .davinių Valstybės Planavimo Komisijbš, šo- 
cializuotas sektorius (skyrius) apėmė‘suvirš’99 huoširti-/ 
<*ius daugmeninėSfprekybos ir suvirš 39,ųuošimČiųę sniųk ' 
kmeninės prekybos šalies prekyboj 1929-30 metais. , Tąs . 
reiškia, kad: kooperatyvai ąistematiškai jšstumia is< rim . 
kos-privatinį‘sektorių ir .patampa monopoliais preky-

‘ r Tas, žinoma, puikus daiktas.^ • Bet yra bloga, 
kad daugely atsitikinių tas monopolis yra kenksmingas • 

i naudotojams. Kooperatyvės draugijos, nors beveik mo- 1
Italijoj įvyko žemės drėbė-1nobdli-žųpjančios pfekybą, 'linkusios aprūpinti darbinin- 
nas, kuriame labai daug žu- į kus ,'upęlhingesniais” tavorais, gaunant didesnius pelnus 

‘“eji pirkihidi ir tt.) ir vengia parūpinti riiažiau-pęl-
.*KV A* v/ | UU/YVAUj 11V1 o UXV VICIVLgXCVVL X UAI\€4A1H£A UU1 U1XHAAJ

Kunigai sako, kad tai kams. (agrikultūros produktai). Tokiuo būdu darbiriih- 
steiko vakarienė, susidedanti iši^T? ba“sm*-. ... kai (būna priversti kreiptis į privatinius marketUs gąvi- 
byfsteiko, bulvių, tomeičių, ka-1 , .,eJgu 5’ Plimiaus!ai mui apie 25 nuošimčių savo reikmenų agrikultūros pro-

Ta vakarienę I l?lketų’. Padedant nuo popie- Muktais, užmokant augštesnes kainas. , Man nėra reika- 
s vardu Moe, visiems‘kunjgamsXrti !° ,?aUgiaU Pa^mgti tą faktą, kad pats kooperatyvų 

DininKų. maisto Kompanijos ir irusiai tiesioginiai nai-11 Kuomet aš buvau yveltare. oAyriaus- kaili, kad iie tinkamai nesi- aparatas svarbiausia, rūpinasi balansu ir tokiuo
kino eibes valgio daiktų, kad jie neužimtų perdaug vietos Saloj, aš buvau grupės kalinių! Connolly buvo toj — 2 3 — 1’     1 1 _ ____ _ _V “ _ : X:2..    „„x.  nor rlvzi a o vo ifoa n 1

•Tie lupikų dejavimai, tačiaus, yra pagrįsti melais. Nes 
tikrumoje dar tebėra užversti didžiausi valgių sandėliai 
nuo pirmiaus. Pats prezidentas Hooveris pereitą šešta
dienį juk užtikrino, kad nesimato jokios maisto stokos, 
ir* sumažėjęs vien tiktai žolinis pašaras gyvuliams.

* Iki pat šiol buvo net pcrdidelė gausybė valgio produk
tų; pcrdidelė todėl, kad jų negalėjo išpirkti milionai be
darbių, dalį laiko dirbančiųjų ir mizernai apmokamų dar- _____
bininkų’. Maisto kompanijos ir trustai tiesioginiai nai-1 i Kuomet _  _ 51 _ _ 1 _ ! _ J _ 1__ 1 2* - ___Yr.-.l.--___ 3___ ______h . .— — ■—• — — — —' — — -----  — -į; 7   — — — C _ - - - į-— ~ v 7    -------- x
sandėliuose ir kad už paliekamus valgius galima būtų prižiūrėtoju, prižiūrėjau
daugiau atlupti iš vartotojų. Dar pereitą šeštadienį New; skyrių, ketvirtą eilę, kur buvo 
Ylorko “Times” išspausdino žinią, gautą iš miesto svei-.45 kaliniai po mano priežiūra.

•Aš turėjau daug progos tė- 
myti ,įr matyti, kas dedasi ant 
Welfare Saios, ir faktai, kuriuos 
patiekiu šiame rašte (affida-i , „ ,, ,
vit), kiek man žinoma, yra tei-1 j11^ antro augšto. Connolly ka- 
singi< • jneroj, kaip ir Seeley kameroj,

[buvo trys nuleidžiamos lempos,
Su kaliniais ant Welfare Sa-1 elektrinė vėdykla,;lentynos, kil

ios sekamai elgiamasi: Yra du Irias įtaisė kaliniai;, kėdė su pa-1 . * . ..
kaliniai vienoj kameroj; du • duškaį ibaltės’ paklodės ir balti ■ kaP’°J laikytl, J01 
suolai kameroj prikabinti prie priegalvio užvalkalki. s Jiems savo YiesPati neisprasyš 

......................................: kuomet' valgiufe atneša Charles Stewart, I ketaus, ir vešesnio oro. Jeigu
— L -■ < ; ; ,T jie pinigus gali perduoti die-

Įvui, tai reikia juos paimti už
. pakarpos, lai nuo to paties die- 

SU kiiMci1 V° išreikalauja tinkamesnį 
z"'“. i

Aš esu keturiasdešimts šešių ū’ paskui nuskirtas į kamerą. 
Jis iš ten vėl išėjo ir vaikščiojo 
aplink žiūrinėdamas, o 6:30 v. 
vakare jam buvo atnešta byf-•

vos ir pudingo. L . .
jam atnešė kalinys vardu Moe 

■ kapitonas pirmo skyriaus.

kEtos skyriaus, jog maisto kapitalistai paleido į jūl’ų! 
^dugną bei kitokiais būdais sunaikino 150 vagonų puikiau- 
'stapupų, sūlotų, morkų ir kitų valgomųjų daiktų. Tatai 
jie padarė, kad, pasinaudodami šauksmais apie nudegin
tas pietuose ir vakaruose laukus ir daržus, galėtų plė
šikiškai pakelti maisto produktų kainas.

viena piktadariška tų spekuliantų “keistenybė”: 
kįįękvieną kartą, kada oro biuras spėjo, kad ateinąs lie
tas, kuris galėsiąs atgaivinti laukus,—tai maisto korpo- 
rgcijų serų vertė 7 ir daugiau nuošimčių puolė žemyn; C““™ I
ojsu kiekvienu pranešimu apie didesnius kaitros nudegin- nuteista3is atvyksta, jis gawia 
tįs plotus tų sei-ų kaina šuoliais kilo augstyn. ką tatai |ldvi senas užk|otes> nei. priedai- 
raiškia, rodosi,,kiekvienam aišku: kapitalistai-ryklėsjna; vio užvalkalų, ne priegįlvių, nei 

’ ’i iŠ rankšluosčių, nei apatinių dra
panų, nei muilo—-nors ■ visa tai 

____ į ir tūrėtų gauti, bet didžiuina kalį- 
siūrbė- negauna to, ir aš pats As- 

. Aš kalbė
jau apie tai mano prižiūrėtojui, 
bet jis sakė man, kad jis nieko'■ 
negali padaryti.

Kiekvienoj kameroj yra vie
nas gėrimo puodukas, naudoji
mui abiems kaliniams; tas puo
dukas padarytas iš blekės ir pa
prastai surūdijęs.

Abu kaliniai .kameroj naudo
ja tą patį išmatų viedrą ir tu
ri išvalyti kiekvieną rytą; diz- 
infektuojančios medžiagos turė
tų būt įdėta į viedrą kiekvieną 
rytą, bet praeina kokios dvi sa
vaitės iki tas būna padaryta, 
ir dvokimas, ypatingai viršuti
nėse eilėse, būna nepakenčia
mas. . .... . , v. .rius kalinių drabužius.

Kaliniams leidžiama kartą į 
savaitę nusimaudyti; jie negau
na švarių apatinių drabužių, 
nors jiems privalo būt suteik
ta; kuomet jie sugrįžta, jie pa
sakoja augšto prižiūrėtojui, o 
augšto prižiūrėtojas pasako sar
gui, bet sargas atsako,-kad jis

ojsu kiekvienu pranešimu apie didesnius kaitros nudegin-! 
tas plotus tų Šerų kaina šuoliais kilo augštyn.
reškia, rodosi, kiekvienam aišku: kapitalistai-ryklės 
teį sau galimybę nepalyginamai■i daugiau pąsipeįnyt

4 tęs gamtinės nelaimės, nekaip išigero derliaus.
••Tokia jau kapitalizmo*J5T^imtis, parazitiška išmintis 

“’dora.” Kapitalizmas yra tvabka, rymanti ant 'siūrl
i - - 1 ’• ’-?-l---------- 1-------------- 2 - -------- ------- 1-

aprūpinimo gyvenimo reikmenomis. . Grobimas—tai va
dovaujanti žvaigždė kapitalistų, kaip pramonės srityje, 
taip ir lauko ūkio produktų spekuliacijoj. Ir tik tada, 
kai Amerikos darbininkai ir skurdieji ir vidutiniai f ar
mėnai nugriaus kapitalistinę tvarką, įsisteigdami Sovie
tus, tik tada pramonė ir žemdirbystė 
jąis .pagrindais ir vedama naudai pačių darbo minių.

lystes, išnaudojimo, pelninkavimosi, o ne ant žmonių ♦ • 9 1 •■ i • t • . imi nnm tm mnnn m

us pastatyta nau-

Farmeriy Gelbėjimas ir Valdžia

jimas, kuriame labai daug žu- kuš pęmingesmais” tavorais, gaunant didesnius pelnus 
vo žmonių. Desėtkai tūkstan- ' (dailieji pirkihidi ir tt.) ir vengia parūpinti mažiau-pėl- 
čių pasiliko be pastogės ir be ■ ningėsni'ų tavorų, nors tie daugiau reikalingi darbinin- 
maisto. - - - --J x--' 1 z’ ■-"l’ 1 1 - •' ™ ’ * ’ •* 1 .» .

i esanti dievo bausme. kai >i)ūna priversti kreiptis į privatinius marketUs gavi-

i kameroj 
antrą1 Per dvi savaites, o paskui bu

vo perkeltas į antrą augštą, i 
ketvirtą kamerą, ir sekama ka- j 

m,era prie jo, trečia kamera, w. . T .. .
buvo naudojama kaipo sankro- L^rasciar praneša,
va del Connolly ir Frank See- kad fa’'menai tun dideliau- 
ley, kuris buvo, kameroj No. 2.S1« nuostolių nes viskas isde- 

ge, įskepe. Kunigai sako, kad 
ir čia reikia melstis.

Jeigu taip, tai aš patarčiau 
surinkti visus kunigus, išva
ryti kur nors į laukus ir sau-

kailį, kad jie tinkamai nesi
meldė ir leido dievui net že
mę supurtyti

i Amerikoj siaučia dideli kar- l<ad tame atsitikime kooperatyvai neveikia kaipo socia-

būdu nerangus išrišimui klausimo del sumažinimo kainų 
• ant tavorų smulkmeningoj prekyboj, nepaisant katego
riškų įsakymų iš vadovaujamų centrų. Mes matome,

^TKują nelabą komediją lošdamas, prezidentas Hooveris šneka 
apie'sušaukimą gubernatorių konferencijų neva tuo tikslu, kad 
pagęjbėti f armėnams, kurių darbo vaisių sunaikino sausra ir 
saulės kaitra.

-Kiek bedarbiams padarė “gero” konferencijos, į kurias pir- 
imaus Hooveris sušaukė kapitalistus ir išdavikus Amerikos Dar- 
b6 Federacij’os vadus, tiek “gero” susilauks iš dabar šaukiamų 
jd konferencijų vargingieji ir vidutiniai farmeriai ir laukų dar-

įKaip pirmesnėmis hooverinėmis konferencijomis pasinaudojo 
samdytojai, išdirbdami bendrus planus delei darbo mokesnio ka
pojimo ir visokeriopai padidinto darbininkam išnaudojimo, taip

kaukiamomis konferencijomis pasinaudos tiktai, kapitalis-. jie&ali gauti jierhs švarių dra- 
maisto spekuliantai, bankai, dvarininkai ir stambieji farme- ’ ' r

1, prieš žemutinius farmerių sluogsnius ir prieš miestų darbi
ninkus (peeyi^tiŠkAi išpūsdami pastariesiems produktų kainas).

{Tuo pąčių laiku Washington© vyriausybė kąlbą apie prieina
mas paskolas nukentėjusiems farmeriams iš valdiškos Farmų 
Tarybos bankų, kuomet ją pačią tarybą falAįnai kontroliuoja 
skambieji grūdų ir kitų maisto dalykų trūstiriinkai ir spekulian- 
t#. ’Bet kas siąja paskolų mylista galės pasinaudoti, tai tiktai 
dfcįieįi žemvaldžiai, .buožės ,įr patys spekuliantai. O jeigu, leis
kime* vidutinis bei smulkus farmerys retame atsitikime šiemet 
ir gautų-paskolos iš minimų bankų, tai kitąmet, prisieinant at- 
si<nok$ty t f^rtnį^ėlio tfkis ; įūtų suėštas. žemdirbystės ministe- 
riB, beje, siūlo farmeriams dar ir tūlas savitarpines korporaci
jas, ^uyioms irgi vadovauja buožės, smulkiųjų farmerių rijikai.

fVisi tie pasiūlymai iš kapitalistų valdžios pusės yra prigavys-
if pasityčiojimas iš farmų skurdžių ir vidutinių farmerių. 

Tikrąją jiems išeitį nurodo tildai Amerikos Komunistų Partija. 
Jiyiai.' Šaukia tuos farmerius demonstruoti ir organizuotis; ko- 
voti .už Farmerių Apdraudos ir Paramos Fondą, kurio pinigai 
bętų ’sudaryti iš mokesčių nuo grūdų, medvilnės ir kt. korpordci-, ta. 
jiį quo spekuliantų ir nuo bemokestinių (netaksuojamų) bond- ’ 
Btį, -Tų pinigų paskirstymas tūri būt pavestas patiems vargin
goms farmeriams. Paskoloj iš to fondo skurdiesiems ir vidu
tiniams farmeriams turi būti duodamos -be jokių nuošimčių; o 
atsitikime visiško bei dalino nederliaus tų paskolų atmokėjimas 
tūli būj; panaikintas bei proporcionaliai sumažintas.

•Farmeriai turi * organizuot savo veikimo komitetus; spiestis 
a$e tokią' klasinę' savo Organizaciją, kaip Jungtinė Fafmerių 
lO^TBfsjhai'ckc, North TJakotoj', ir kitose vietose kurti tokias

a

kalmyfe; : ;
Ju pusryčiai: saldusis 'ihelon, 

kepii ’ kįddšįiniai 
kepįoįiįis bulvėmis 
<' j y., . .’7
su Smetona ir kalėjimo virši
ninko duona-—iTtšis duonos, ku
rios niekad neduodama kali
niams. t

Connolly ryte mankštinasi ant 
žolės po kaire puse, žiūrint į 
Queens, o po piėtų jis nusimau- 
do ir miega.

Jųodveidis kalinys Joseph Jo- 
shou kiekvieną rytą nuvalo jo 
čeverykus; kitas kalinys išplau
na jo rankšluosčius; kitus jo 
daiktus išplauna kiti kaliniai.

Seeley naudoja savo paprastą
ją britvą, ko kitiems kaliniams 
neleidžiama turėti; Seeley keli
nės yra tamsiai pilkos su švie
siais mėlynais taškučiais, pada
rytos ant užsakymo del jo; ki-

kepti

listinis sektorius, bet kaipo individualinis sektorius, ap
sėstas Nepmano dvasia. Tai klausimas, kam rejkalinga 
tokie kooperatyvai ir kokią naudą dakbininkai gauna iš 
monopolistinės kooperatyvių draugijų pozicijos, jeigu jos 
nepajėgia išpildyti užduoties galutino pagerinimo darbi
ninkų tikrųjų algų?

Kad, to nepaisant, tikrosios algos nuolatos kyla Sovie
tų Sąjungoj iš metų į metus, tai tas pa’rodo, jog mūsų 
struktūra, mūsų sistema paskirstymo šalies įplaukų ir 
mūsų visas atsinešimas kas liečia algas yra tokioj padėty, 
kad gali suparalyžiuoti ir padengti visus bile trūkumus, 
sudarytus kooperatyvių draugijų.

Kuomet prie tų aplinkybių mes pridedam kitus fąk-4* 
torius (reiškinius), pavyzdžiui, išplėtimą rolės, kurią lo
šia viešieji’valgymo kanibariai, nįpiginimas^darbininkų 
gyvenimo butų, didelis skaičius stipendijų, išmokamų

da jįs^acuį-Ukai keptos, kava 0; ’
‘ , t ....... gyvenimo ouių, uiuens sKaicius supenaijų, isinoKarnų

į New Jersey valstijoj įvyko j garbinįnkams ir darbininkų vaikams,atliktas darbas kul-
Ivaciclrnno onūaviniTim na IIvk . . £ * . _

būžių ir jie turi apsieiti be jų; 
kaliniai negauna muilo, ir jeigu 
jie nori kiek gauti, tai turi 
pirkti, nors jie turėtų veltui 
gauti. Pasekmė tokia, kad (augšto. 
daugelis kalinių nogali net išsif, 
fn.azg’oti savo drabužiu, nes ne
tiri "muilo, Paukštai kaliniū 
algis yra sekamaįsi: pūiUypam“ ‘ 

i—kokios nors rūšjes košėj2 riy 
kūtės duonos, kaVaį be pieįųo af 
cukraus, nei šrriotuko sfiestcr. 
Pietums — skysid, į taukuotai 
sriuba', kaulai su mažai mėsos, 
bulvės mažai apvalytos, pusiau 
apluptos ir kai kada morkos; 
su tuo valgiu vanduo vienatinis 
gėrimas. Vakarienei 7— arba
ta, duona, kai kada makaronų 
(Spaghetti) arba pupų arba ka
pota mėsa su bulvėmis suinai^y- 

! v«. Kaliniai valgo valgymo sve
tainėj, kuri taip užsigrūdus, kad 
Vos tik galima pajudinti alkū
nę.

dvasiškijos suvažiavimas. Dva
siškos seminarijos profesorius 
iš St. Louis gąsdino visus dva
siškius, kad Amerikai gręsia 
pavojus, nes bedievybė taip 
greitai plėtojasi, kaip Sovie
tų Sąjungoj. Jungtinėse Val
stijose jau apie 25,000 baž
nyčių esą uždarytų, nes neturi 
lankytojų ir palaikytojų.

Pasirodo, kad jau ir dievas, 
nors visogalis, virto bejėgiu ir 
nesuvaldo savo žmonių, kurie 
virsta bedieviais.

tūros pinmynžangoj ir tt., mes drąsiai galime pasakyti, 
kad pakėlimas darbininkų -algų apsireiškia daug augštęs- 
niam laipsny, negu galima išvedimą padaryti iš statisti
kų, kurias išleidžią nekurioš mūsų įstaigos.

Iiiiąnt visa tai 'domėn, o,apart to, perėjimas daugiau 
'.kajp 830,00b pramonės darbininkų (33.5 nuošimčiai) į 
septynių valandų darbot dieną, perėjimas daugiau kaip 
pusantro „milioho darbininkų į penkių dienų darbo savai
tę; buvimas platads tinklo paliegėlių namų, sanitorijų ir 
sveikatos kuro-rtų del darbininkų, kur suvirš 1,700,000 
darbininkų’ galėjo atitaisyti savo sveikatą bėgy pereitų 
metų); visa tai sudarė darbininkų klasės darbe ir gyveni
me’padėtį, kuri suteikia mums progą sudarymui naujos 
darbininkų gentkartės, sveikos ir besidžiaugiančios gy
venimu, galinčios padidinti Sovietų šalies galią iki jai

Mass. valstijoj pradėjo šau- 
dytis tarpe savęs ant jūrų   -----, o---------- t— ------- ------- c #
blaivybės agentai, vieni kitus galimos turėti spėkos ir apsaugoti ją nuo jos priešų ūž

ti kaliniai turi nešioti regulia- skaitydami būtlegeriais.

Jis moka $5 Charles Stewart, niai nei kiek neapsiriko, 
kaliniui, už pagaminimą valgių; dabar sunku surasti blaivybės 
Joseph Joshou, kitas kalinys, agentą, kuris sykiu nebūtų ir 
gauna po $2.50 į savaitę nuo būtlegeriu. 
Seelėy ir Connolly. Tokia pati 
suma mokama skalbėjui. • • Į NeW Yorko miesto majoras

No. 3 kameroj,-kuri randasi Walkeris .sako, kad vysiąs 
tarp Connolly ir Seeley kame- laukan Visus Savo pavaldinius,: 
rti, yra elektrikinis pečius ii’ jie kurie kyšius ima. Vieną jau tū^rijū metų, 
turi arbatos, kada ti.k nori, taip- išvijo. 
gi sviestu apteptos pakepintos ' • 
duonos, o jiems valgius verda < 
kalinys vardu Charlie ant antro trumpa

Kiek laiko atgal .Connolly bu
vo parašęs straipsnelį N. Y.

z™; i

Aš manau, kad jie pamati-
. Juk

Lai majoras Walkeris ap« 
sižiūri, nes taip darydamas „į 

j laiką pasiliks pats 
vienas. . . Jeigu jis pradėtų 
elgtis atbulai—vyti tuos, ku
rie kyšių neima, tupmet vąr- 

< 1 A Mi^Tirties ąpie tai, kad jiąų buvę gį^i kas, imkentėtųri t • 
(iL* nuvykęs į ■ 'valgymo syętaini^ || ( f • n*’
4; ir kokias, puįklas Šąlygastfįs ten < J Anglijoj > bedarbių j; 
aki radęs. Tai fra tikėliai su^alvo- jąū viršija porb milibn 
$ tas melas, neš jis niekad. ^ebu- Anglijoj H susioįrg(įd Anglijoj' 1 susiorganizavo

,vo miėjęš į valgyrho svetainę ir sbcialistihė ^rhinisteTija, tai so- 
niekad ten nevalgė; jis niekad cialisty spauda rašė, kad Ang- 
nesimaudė su kitais kaliniais; Hj0j darbininkų padėtis tuo- 
jo vane privatinė ir jis mayęio-i jaus pagerės, neš socialistai 
si tarp 1:30 ir 2 vai. kiekvieną ministerial. «
dieną, j ; , . Jęigu jie taip sakydami tu-
C Aš perėjau peklą toj vįętoj. rį|j0 j mintyje bedarbių , skai- 
Kąrt^ aš buvau sužeistas be- C1<%, 
dirbant ant tapi tikrds mašinos^ 
if pihnų kaita aš buv'aų Apkal
tintai nepribuvime į d&j’bą,’ ir 
Už mano rankos susižeidimą čjiė 
padėjo mane į skylę; kuomet:aš

dieną. | . ■,

Kartą aš buvau sužeistas be- čia.us augimą, tai teisybę ra- 
, Švenčioniškis.

organizacijas; o Pirmojoj Rugsėjo, dienoje darbininkų demons
tracijų už apdtaudos pensijų įstatymą, smulkieji ir vidutiniai 
taimeriai privalo demonstruot sykiu su darbininkais ir drauge 
jiu jais reikalaut socialeš apdraudos ir tuojautinės ’" paramos 
smulkiesiems ir vidutiniams farmeriams.

puolimo. (Plojimas.)
Kas liečia teikimą paramos Valstiečiams, pavieniems 

valstiečiams ir tiems, kurie prisidėjo prie kolektyvų, 
įskaitant pagelbą, suteiktą biedniems valstiečiams, tai 
viso tos paramos bėgy pereitų metų (nuo 1927-28 iki 
1929-30 metų) suteikta nemažiau, kaip keturi milionai 
rublių, suteikta iš valstybės biudžeto ir kredito formomis. 
Tai žinomas faktas, kad vien tik sėkliniais javais Valstie
čiai gavo ne mažiau, kaip 154 milionus pūdų javų bėgy

Tai nėra ko stebėtis, kad abelnai mūsų valstiečiai. ir 
darbihinkai t negyvena blogai ir kad gyventojų mirtin- 
gftaasksuniažūja, palyginus su prieškarine padėtim, 36 
nų.o^iAW^> ° ^Ž.ūJnųošįmčiąis* tarį kšfl|kių, kuomet me- 
tiniS*mįųsų gyventojų priau^jifnas yra dailiau kaip trys 
milionai. **(<pįo jimas.) į 1

Kas lįęčia darbininkiį ;• ir ‘valstiečių kultūrinę padėtį, 
taės atlikome tain|uKYus darbus, bet jie taa permenki, 
įįad mus pątenkiįii kokiuo nors būdu. Apart visokios 
rūšies darhiMnkųį kliubtį, skaityklų, knygų skolinimo 
įstaigų ir ctatrų delei likvidavimo beraštį^stės, kas'pasie- 
ke pusxdenuolikto iniliorid žmonių^ Šiais ^metais, mūsų kul
tūrinės ir apšvietos įstaigos yra sekamos: Bėgy šių me
tų pradines mokyklas lankė 11,638,000 mokinių ; • augš- 
tešhės mokyklai lankė 1,945,000; pramonines technikos 
mokyklas, transporto tarnybos ir agrikultūros mokyk
las, instrukcijų kursus gamyboj del masinės kvalifikaci
jos lankė 333,100; technikos kolegijas ir amatų mokyk
las tokias pat rūšięs, universitetus ir technikos aūgštes- 
heš mokyklas lankę 190,000 mokinių. Visa tai padarė ga
linta.’ delei. nuošimčio tų, kurie moka skaityti ir rašyti 
Sovietų Sąjungoj, pakilti iki 62.6 nuošimčių, palyginus 
su 33 nuošimčiais prieškarinio stovio.

(Bus daugiau)
ze

kieto” karščio, kuris siekia lis pavojus.

Smarkus žemės
,Drobėjmas Ispanijoj

MADRIDAS.—Aštrus _. 
mes drebėjimas . pasireiškė 
pereitą piriųadienį, kai 1- v. 
diena, Motiel miestelyj, Al- šiuo tarph lankoma tokio kuoti (žmonėm. Javam dide- 
bacete provincijoj

, 'V'H't.* . ■! n ai n ii ■ ■ i -■ ■ ■■ mr»w>ww~--rr»mgmrnnri.

Portugalija Maudosi Karšty net 130 laipsnių Fahrenhei-
LISBONA. — Portugalija to! Vanderts pradeda sto-
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AKRON, OHIO kreipti ir į tuos bedarbius, ku
rie negali duoklių užsimokėti, 
reiktų už juos užmokėti iš 
kuopos iždo. Pavyzdžiui, J. 
Navickas jau suspenduotas, o 
jis yra nemažai pasidarbavęs 
del

unija. ■ • Ragino darbininkus 
prigulėti prie Nacionalės Mai- 
nierių Unijos ir . Komunistei

kuopos.
A.P.L.A. 40 Kp. Koresp.

WILKES-BARRE, PA
Rugpjūčio 3 d., Radzvilos

Rugpjūčio 3 d. įvyko A. P. 
L. A. 40 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė vidutiniai. Bu
vo atsilankęs Jaunųjų Komu
nistų Lygos sekretorius A. 
Parks tikslu gauti paramos 
pionierių vasarinės mokyklos' 
palaikymui. Iš kuopos iždo; 
paskirta $5. Buvo atsišauki
mas A. P. L. A. 3 kuopos na
rio prašant finansinės para-!_
mos. Ir čia iš kuopos iždo, ūkėje, T.D.L.S. (?—Red.) 87 
paskirta $10. į kuopa buvo surengus pikniką, i

Kritikavo korespondentą, | Diena pasitaikė labai' karšta.; 
kad nieko nerašo iš kuopos žmonių buvo nedaug. Bet ku-i 
veikimo.

Buvo pakeltas klausimas S. praleido, 
ij^ A. gynimo fondo. Besvar
stant šį klausimą, vienas na-Įlis žmonių turėjo apleisti pik- 

>frių išsireiškė, 1
žvėrėjusius fašistus reikia vi- kuopų sušauktą narių susirin- 
sais būdais kovoti. Bet mūsųikimą. Tas rengėjams finansi- 
sekretorius užprotestavo prieš niai užkenkė. Bet pasibaigus 
tokį išsireiškimą, nes čia i 
ir katalikų narių. Pirmininkas 
tam pritarė ir neleido,apie tail 
kalbėti.

Keista, tūli žmonės vieną I z^amoKas. jis 
dieną kalba prieš fašistus, ki-l fašistai darbuoj 
tą—už fašistus. Pora savai- jie elgėsi seime ir prie ko jie

I čių atgal, tas pats pirmininkas (veda šią organizaciją. Pabai- 
S. L. A. prakalbose išsireiškė, gus drg. M. žaldokui kalbėti, 
kad fašistai tokie ir kitokie.

Mes čia tikrų fašistų veik išdrįso fašistų teisinti, 
neturime, nes randasi trejetas 
ir tie patys darbininkai. Ki
tur didžiumoj biznieriai fašis
tai, o pas mus to nėra. Ir 
jeigu mes daugiau pasidarbuo
tume, tai ir tų pačių neliktų.

F Kuopoj randasi jau keli na- 
, riai suspenduoti iš priežasties 
* bedarbės. Kuopos ižde pini

gų yra, todėl turėtų domę

vrie buvo, smagiai laiką

Apie 2-rą vai. dieną dauge-

Abudu kalbėtojai savo už
duotis atliko ląbai gerai.

Vienas iš Komisijos.

“LAISVĖS” PIKNIKAS

BINGHAMTON, N. Y.
A. L. D. L. D. 20 Kuopos 

Nariams
Platus, skaitlingas A. L. D. 

L. D. narių susirinkimas jau 
senai bebuvo. Nariuose, kaž
kodėl, yra įsigyvenęs sutingi- 
mas, nepaisymas savo organi
zacijos reikalų. Daugelis na
rių dar nėra užsimokėję duok
lių už šiuos metus.

Argi binghamtoniėčiai cjrau- 
gai-draugės sutingimo bango
se ir pasiners? Reikia ma
nyti, kad ne. Manymo neuž
tenka. Visi pasirūpinkime, rie 
kad ateinantis kuopos susirin- dalyvautų.

daugeliui. . žinoma Willicks 
farma, Lincįen, N. J. Progra
mos išpildyme dalyvaus Aido 
Choras: i
no Choras iš Newarko.
bes drg. R. Miząra.
vairių pamarginimų.

Puslapis Trečias

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

-r

T

Mūsą reko- 
menduotojai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

a k is egzami- 
navom, taipgi 
jų Šeimynoms 
ir pacijentatn*

lem Oil Capsules' 
Visose vaistinėse tri 
te “Gold Medai’ 
imkite kitokių.

HUZABĖTH, X. J. 

• ■ ą-3. rgjaaįįE

HAARLEM OIL

j

A. LUTVINAS

• l’HONE

■ Stagg 834?

Įvairių įšaltų gėri- • 
mų, Ice Cream, taip 

, . , pat ir gardžių už
kandžių. Turi dide- 

i ,’lę svetainę, tinka- 
i mą baliarųs, teat- 
; r a m s, vestuvėms, 
fsporto parengi4 ' 
;mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo grip 
žios maudynės 

t; ,(swimming, 4- ,
• ( ' i ! ! I •> I L *.

Įsteigta 
vĮrisdeši m te
metu atgal 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vįetoj

09 S. PARK $T., KĄMPAS FRONT ŠT.
1 Telephone: Trinity 3-1045
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iš Brooklyno ir Srety- 
Kal- 

Bus į- 
..... ________ o........ Todėl 

i programos žvilgsniu piknikas 
bus geras.

Bet “Laisvės” skaitytojai 
šioj apielinkėj irgi turi prisir 
dėti, kad pikniką padarius pa
sekmingu. Kiekvieno “Lais
vės” skaitytojo pareiga—ne tik 
pačiam dalyvauti, bet kalbinti 
savo kaimynus ir draugus, ku- 

Laisvės” neskaito, .kad 
Jeigu visi pasidar- 

iknikas bus pa-

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujoS"me=_ 
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
iį*, svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved! 
Gold Medal Haar- AND(Mpw 
ir gamta atsilygins, 
jų dydžių. leškoki- 
vardo dėžutėse. Ne-

WILKES-BARRE, Pa.—Kiek 
tenka gauti žinių iš įvairių ko
lonijų, tai šiais metais taipgi 

.suvažiuos daug žmonių iš ko
lonijų. Darbininkai mainie- 

iriai ruošiasi atvykti,-vieni au
tomobiliais, kiti busais ir tt. 
Neklysiu pasakęs, kad buš sve
čių, ]. ...

baigiant Binghhtntonu. Perei- d. rugpjūčio, butui skaitlingas..; 
tais metais buvo net iš Roches- Eikime į susirinkimą visi.

.,-manau, kad ir šiais Kvieskime tuos, kurie ,apie su
motais bus. Programa bus pui- sirinkimus yra pamiršę. Na- mas 
ki ir įvairi. Apart paskelbtų ritj duoklių užsimokėjimas 
programos pildytųjų, L..... - ; ,

Jau gavau žinią, kuopos darbai, veikimas.

yoiu H.CIM MUO OVV" v. vv. A u,.; .

pradedant Kulpmontu iri Rimas, įvyksiantis ketverge, 14 Į puošime, tai pi
__  . _ _ _ . ' i ‘ • — xz . i _ , f ..i. I c« Ir 1A11 n t »• o cj

kad pries su-'niko vietą ir eiti į S.L.A. trijų ter,’N.'Y.

esą; mitingui, draugai ve] sugrjzo (ĮaUgiaib
į pikniką. Į kad seserys Zdaniūtės irgi da-

Piknike pirmiausiai buvo ĮyVaus programoj, dainuos du- 
s pakviestas pakalbėti drg. M.Jetus. Zdaniūtės turi malonius 
žaldokas. Jis nurodė, kaip.balselius ir grnžiai sudainuoja, 

jasi S.L.A., kaip|jš Sčra’ntoho bus',Valukas ir

niekas neatsiliepė, niekas neT 
Drau

gui žaldokui paagitavus, su
rinkta aukų politiniams kali-

{sėkmingas.
Taigi, draugai ir draugės, 

prie, darbo ! Lai mūsų rengia- 
piknikas • 'būna vienas 

skaitlingiaųšių, kokis tik ka- 
. ,Lai šios apielinkės 

gja_'lietuviaiz 'darbininkai parodo, 
me susirinkime reikės rinkti kad jie supranta, savo klasės 
delegatus į apskričio konferen
ciją, reikės nominuoti kandi
datus į Centro Komitetą. Pa- 
sirodykime, kad mes dar gyvi, 
pasirodyk ime skaįtlingumu
balsų.

Gausime naujas knygas!
Žmona.

bus ir svarbus dalykas. Dar svarbiau da buvo.
_. . i, . , . ■ '. J .. i.:

d ai- 
kas 
ma- 
dai- 
Ai-

M. Vanagaičiūtė, kuriedu 
nuos duetus ir solo. O 
nežino Valuką? Jis turi 
lonų balsą ir viliojančiai 
nuoja. Bus . Wilkes-Barre
do Choras, kuris dabar daug 
didesnis ir daug gražiau dai

niams $6.09, kurie ant vietos nuoja,t negu pirmiau. Turi 
perduoti šelpimo fondui. I daug jaunimo, šrg. Botirius 

Antras kalbėjo drg. Kiddjgerai tvarko ir mokina. Ir 
angliškai.- Tai jaunas, bet su- ’ wilkes-barriečiai g^j_u tuomi 
gabus vaikinas ir geras kalbė- j pasidžiaugti.
tojas. Jis aiškino, ką reiškia; Kitu kartu teks pakalbėti 
Nacionalė Mainierių Unija ir;apie kitus programos dalyvius, 
ką reiškia Lewiso kompanična! Rep.

NEW YORKO APIELINKEJ
Didžiojo New Yorko ir vi

sos apielinkės visi “Laisvės” 
skaitytojai neprivalo užmiršti, 
kad sekantį sekmadienį, 17 d. 
rugpjūčio, įvyksta milžiniškas 
piknikas, kurį rengia A. L. 
D. L.-D. II Apskritys mūsų 
spaudos naudai. Vieta jau

reikalus ir tinkamai paremia 
savo spaudą. Teisybė, bedar
bė skaudžiai atsiliepia. Bet 
rengėjai, atsižvelgdami į tai, 
įžangą irgi skyrė mažą’, tik 
35 centus ypatai.

Manau, draugai ir draugės, 
nepraleisite pro pirštus šį ma
no atsišaukimą ir tinkamai pa
sidarbuosite.

KELRODIS.—Iš Elizab.etho 
paimkite ant Broad St. busą 
No. 32, Rahway, išlipkite ant 
Stiles St., Linden, ir .eikite po 
dešinei.

Bušu No. 44, Edger Rd., va
žiuokite iki sustos, išlipę eikit 
po kairei.

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

Atneškite Mums Savo Akių Vargus
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negaBįe 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 ŽEMOS

V. Paukštys.

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

įDRS. SCHONGER & STENGERI OPTOMETRAI
394-398 Broadway 331-335 Division Avenue

BROOKLYN, N. Y.

norite ciaa/reto

Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

(

4>

-Y. ū

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a Č iai žinoma ne 
tik Elizabetno, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
žemių. V Mūhų pa
tarnavimus pjriel&n 
kus.

TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir LiWibj<
MES I6MOKINAM, kaip apsieiti su (rasiniu automobiliu; dalinas J-.Į

1 Mcchartižmas. Kaip suaia
kaip surasti sugedlmpa; 
statyti. Tas viakas moki 
dentą praktiškai, po prl

2. Elektra ir Magoetiiro
šia prie dabartinio autoj__

3. Važinėjimas. Kaip pastofi ekspertu 
riu.
Pabaigę mnsų mokyklos kturM, turite pUa< 

progq pasinaudoti vienu iš ayleju 
mechaniko arba šoferio. Gamntuoju 
nlus ir diplomą. Mokiname grynai 
kai ir angliukai. Kaina prieinam* 

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TTKNIAVICUS. lekcijos dienomis fr yakansli 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 0 iki 0 yal„ nedėld. IIUO 10 fld 2 P.M. 'o o

NEW YORK AUTO SCHOOL 
228 Second Avenue Kampas 14th Street ■ New York, N. Tū ijra ir

i ♦ (, .M

Oregon 4136 
1417

Užtikrinu, kad mano >patarnavimu* ; 
bus atatinkamiausias ir. už pridn*m%, 
kainą. Nulftldimo valandoje p****™ 

•> ‘ ’ kreiptis' prie manęs.3 7. *
, •;<< i yr-f. ' -jC į »j.] r -yv

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

- 4 ( r ( i /’ i UlilUl -U- ..L4.

^įjfcnkina

Chesterfield
SvELNESNIS, TAIP —BET DAR DAUGIAU. 

Chesterfield suteikia turiningumą, aromatą, pa
tenkinantį kvapsnį.

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

(£>l°3O, Liccrrr & Myexs Todacco Co. V“ taMBtaaaaiMtaWtataWta*-im tatam~tata.

LIGGETT & MYE«S TOBACCO CO. S J

i^wrrYriYrmimuijjLi.i.\-Liiijjjj t

■ta

J KAVALIAUSKAS

Keystone ~.r

LIETUVIS GRABORiUS
IR BALZAMUOTOJ AS

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOŠ

Kreipkitės j DR. ZIl^S, jeigii kenčiate nuo: Krau 
jo, Odos ir Nervų Ligų, viaokjų Chroniškų Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nųsimijrumo, GalvoavaĮ- 
gio, Skilvio, žarnų ir MėŠlaŽarnČs Ligų', Galvps 
Skaudėjimo, Neuralgijoj, Paji^Sjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerkles, 
Ligų, Reumatizmo/ Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminu, aš jame 
galiu pagelbėti. Tūkstapčiąi Vyrų, ir Moterų būro . 
pasekmingai pagydoma naujausiais, Užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos if pastovios pasekmė. Alr 
suteikiu Asmeniškos Atydps Visu Gydymo Lafkū. 
Kainos prieinamos.

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

D R. ZI NS 110 EAST 16th ST. N. t 
Specialistas Jau 25 Metai ' (Tarpe 4th Avė. ir Irving PL; 

VALANDOS: » A. M. iki S P. M. NediUol • A. M. Ud 4 F. M. ,



Puslapis Ketvirtas

KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
i Parašė Pavel Dorochov

(Tąsa)
Simas neatsakydamas povaliai ■ atstūmė 

nuo savęs arbatos stiklą, perėjo kelis kar
tus per nedidelį kambarį, ir išlėto tarė:

—Taip, tai reikalai...—vėl atsisėdo ant 
•* savo vietos, juokaudamas sudavė Mišai per 

petį, kaip suaugusiam vyrui, ir pareiškė:— 
‘Na, taip, Mišuk... Na tai kas, pasiliki 
pas mus gyventi, kaip nors paęispausime 
ir sutilpsime; štai tą kambarėlį,—parodė 
kambarėlį Simas,—jums užleisime, o savo 

J lovą padėsime virtuvėje.
—Išvažiavo Fiodor, o kur ir patys neži-' 

•-nome,—kalbėjo Simas jau vakarieniaujant.
-—Matdi, kokie laikai atėjo, kokis darbo 
žmogaus gyvertimas dabar. Kada baltieji 
nuvertė Sovietus—iškarto - nieko Fiodorui 
nedarė, o paskiau, už savaitės ar kiek, tur 
būt kas nors apskundė, arba ir patys dasi- 
kasė, kad Fiodor yra savas bolševikams 
žmogus, jį areštavo. Mėnesį kitą palaikė, 
nieko prieš jį negalėjo surasti ir paleido. 
Nuėjo Fiodor darban, o ten jam jo neduo- 

' da—sako, nevalia bolševikus prie darbo lai
kyti. Na, ir nėra kur dėtis. Atėjo kartą 
tFiodor pas mane ir,sako:—Reikia kur nors 
važiuoti iš čia, nes čia gyventi ramiai ne
leis. Eik, sako, į mano namelį, kad jis sve
timiems neliktų. Susirengė ir išvažiavo.

LAISVI

MHMMMĮĮar

Trečiadienis, Rugp. 13, 1930 v

WILKES-BARRE, PA.

Kiekvienas Darbininkas Turi Ateiti Į L

‘DAILY WORKERIO’ BUDAV0J1M0
PIKNIKĄ- KARNIVALĄ

JVYKS nedėlioję

d. Rugpjūčio (Augusi), 1930 m.17
PLEASANT BAY PARKE

ĮMNCA TIK 35 CENTAI YPATAI
Bus perstatytas vieno akto veikalas

LIETUVIS GRABORIUS

PRANEŠIMAI

. 191-2

■

Pradžia 
malonė-

NORINTIFJ1 GK 
R 1 A U SI O l’A 
TARNAVIMO IR 
T’Ž J.EMA KAI 
N Ą. NULIŪDI
MO VALANDOJ 
šaukitės pas«

pašali- 
190-1

Padarykime šį pikniką didžiausiu Komunistų Partijos 
ir jos spaudos parengimu. ,

Didžiausias ir Geriausias Darbininkų Autingas 
Šio Sezono!

Baseball, Football, Gėmės del suaugusių ir del vaikų. 
Bonfire, Šokiai, Dainos ir Užkandžiai

CLIFFSIDE, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 40 kuopos susirinkimas bus ket
virtadienį, 14 rugpjūčio, Mažeikos 

i svetainėj, 185 .Jersey Ave.
i 8:30 vai. vakare. Visi nariai

“Strasse Frei”—“Laisva Gatvė”

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

DEMONSTRUOKITE DAILY WORKERIO

PIKNIKE KARNIVALE

GARDNER, MASS.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- . 

bas rengia metinį pikniką nedėlioj, 
17 rugpjūčio, Lietuvių Outing Ass., 
Ine., Parke, West Broadway. Pro
gramą išpildys šie chorai: Liaudies 
Choras iš Lawrence, L. L. R. Cho
ras iš Norjvood, Laisvės Choras iš 
Haverhill ir Aido Choras iš Hudson. 
Vieta visiems žinoma, prie gražaus 
žero, kur galima maudytis. Yra 
vetainč šokiams. Kviečiame visus 
itsilankyti ir linksmai laiką praleisti, 
.(engėjai. 190-1

MONTREAL, CANADA
A. L. D. L. D. 137 kuopos ir T. 

D. A. kuopos susirinkimas bus ne- 
lelioj, 31 rugpjūčio, paprastoj sve- 
ainėj, 12 Market PI. ir St. San- 
raunt St. Pradžia 10 vai. ryte. Po 
usirinkimui bus paskaita bei disku- 
ijos. Kviečiame narius ir 
dus atsilankyti. Valdyba.

SLA 115 Kuopos Susirinkimas
Visi fašistai ir social fašis

tai eina tokiu pat keliu, kaip 
ir jų batiuška Gegužis. Ge
gužis seime daužė delegatams 
galvas su policijos pagelba ir 
areštavo; tš patį daro ir kiti 
visi jo agentėliai S.L.A. 7-to 
Apskričio konferencijoj išme
tė delegatus iš konferencijos, 
kurie nebūtų leidę fašistams 
visaip meluoti ir niekinti visus 
pažangiuosius narius, ir kartu 
būtų iškėlę visas šunybes.

S.L.A. 115 kuopos laikytame 
susirinkime, apsvaigę fašistu
kai nei patys nežinojo, ką jie 
daro.; Priėjus prie delegatų 
raporto iš S.L.A. 7-to Apskri
čio, išduoda fašistas Peleckis 
ir. aiškina, kodėl buvo išmesti 
kuopos delegatai dd. J. Stanis- 
lovaįtis ir Kvasčeyičius. Mat, 
jie seime dalyavo kartu su iš
mestais delegatais. Per akis 
melavo nariams, kad Stanislo- 
vaitis ir Kvasčevičius nedaly
vavę konferencijoj, nebuvę 
svetainėj. Kvasčevičius nuro
do, kad Peleckis meluoja, kad 

nai, mėnuo, du, kaip jis atsirado, o iš kur, jis ir St. buvo svetainėj ir kad 
kas jį žino, ir elgiasi su mumis, kaip su sa- juos išmetė iš konferencijos, 
vo broliais. Kaip tik pradėjo aiškinti apie

—Aš manau, galima,—pareiškė Natalija, I Gegužio, darbus, taip fašistu- 
—kas gi čia tokio; pasakyk, kad aš, tavo ’ 
pažįstama, noriu laišką pasiųsti.

—Rytoj pabandysiu, paklausiu...
Kitą dieną Simas nuėjo į raštinę Chleb- 

nikovo, vedėjo muilo fabrikos, kurioje dir
bo Simas.

—Štai, Jonai Petrovič, paklausti noriu

Verte D. M. šolomskas

i ui, ii učii eisis.e.— z. i J «
tai kas, pasilikite cia

sais, bet juk Rusija didelė, kur jieškoti Di- 
mitrio? rarašyti į partijos komitetą,— 
bet kas per vienas laiškanešis, ar sutiks jis 
vežti tokį laišką?

Pagalios prisiminė, kad Maskvoje yra 
pusbrolis Dimitrio. Jam ir parašyti. Taip, 
bet kas tas per laiškanešis? Ar tik nebus

—Reikėtų paklausti pas ką nors apie tai, 
drauge Simai Vasiljevičiau,—pareiškė Na
talija Kiseleva,—gal būti jau ne pirmą kar
tą tas laiškanešis ten valiuoja.,.

—Paklausti yra' pas ką, tik nežinau, kas 
iš to bus. > ' . ', .

—Mūsų fabrikos vedėjas yra kaip geras 
žmogus.

—Ar senai jūs Jį pažįstate?
—Taip, taip, tame ir dalykas, kad nese-

Rengtis neilgai reikia, jie tik -du-jis ir jo cia man’o viena pažįsta;ąa pasiųsti laišt" 
• žmona, i jau bus du menesiai,.bet nuo jo j bet nežinau kaip,—ir, paduodamas 
nieko negaunu ir nežinau, kur jis Chlebnikovui laikrašti pirštu dūrė j ap-

- —O jus ar ne bolševikas?—paklausė jo garsinimą. -----  "
Natalija Kiseleva.

* Simas liūdnai nusijuokė.
—Nu, kokis aš bolševikas, taip tai pa- 

gelbėdavau šiuom tuom, kada buvo jiems 
reikalas. Štai daviau Fiodorui del Vasy- 
lio—kalvio pasportą, ir pinigų kiek parin
kau tarpe tokių pat darbininkų, kaip ir aš 
patsai. Na, ir kokis aš bolševikas.

—Ir nieko iš partijos narių nežinai?
—Ne. Sunku dabar ką nors žinoti, kiek-'Simo, nuleido aki 

vienas bijosi žodį bereikalingą tarti, tik 
kiek nužiūri—tuo jaus už gerklės, už mies
to ir į duobę, štai ir žūva* žlhdgus ten.

: —Taip būna? . ; ,
—Veik kiekvieną dieną, Čia buvo žmo

gus, o čia jo jau ir hera, ir'klausti nėra 
pas ką. O dar jeigu paklausi,—tai ir pat
sai paldiūsi. Taip ir tyli, visi tyli.

Natalija Fiodorovna Kiseleva sunkiai at
siduso.

Chlebnikovas pažiūrėjo į ap
garsinimą ir ramiai atsakė:

—Aš skaičiau. Ką gi, aš manau, kad ga
lima.

Simas pro petį pažiūrėjo ant Chlebniko- 
vo.

—Aš irgi taip manau, kad galima. Jau 
jeigu laikraštyje atspausdino, tai reiškia, 
kad davė leidimą načalstva.

Chlebnikovas pastebėjo atydų žiūrėjimą 
ant laikraščio ir kaip 

tai neaiškiai pridėjo:
—Tiktai bereikalingo nieko rašyti nerei 

kįa, o tai... kas ten juos žino.., .

i kai ėmė bliauti, kad atimti bal- 
Isą. To negalėdami padaryti 
nes daugelis narių reikalavo, 
kad būtų leista kalbėti, pasi
kviečia policmaną. Policma- 
nas, atėjęs į svetainę, pastovė
jo ir vėl išėjo. Tuom laiku 
'buvo jau užsimokėjęs drg. J. 
Jurgšaitis duokles už kelius 
mėnesius, už save ir moterį. 
Bet matydamas tokias šuny
bes ir bjaurų elgesį, pareika
lavo greitai atiduoti jo ir mo
ters mokesčius ir išbraukti- iš 
knygų. Sek. Urbonas padaro 
pastabą, kad nariai bėga is 
organizacijos matydami netei
sybę darant, kad tokis elgėsi? 
neleistinas kuopoj. Jis sarma- 
tina fašistus. Bet tokiems su
tvėrimams nieko negelbsti 
Vienok daugelis narių pama
tė jų šunybes ir nemokėjo 
daugiau duoklių. Tai geras 
pasielgimas drg. Jurgšaičio 
Jis y parodė ir kitiems nariams

DETROIT, MICH.
A. L. D. L. D. 52 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 17 rugpjūčio, 
draugijų Svetainėj, 4637 W. Vernor 
lighway, 10 vai. ryte, Visi nariai 
malonėkit atsilankyti, yra svarbių 
eikalų aptarti. Atsiveskit ir naujų 
tariu. Sekr. V. J. Geraltauskąs.

190-2

7ISOMŠ A. L. D. L. D. DEVINTO 
APSKRIČIO KUOPOMS

A. L. D.'L. D. Devinto Apskričio J 
)usmetin& konferęncija įvyks nedė- ; 
ioj, 14 d. rugsėjo, 1930 m,, 10 vai. ' 
yte„ mokyklos name, 5th St., Gray
own, Port Carbon, Pa. Visos kuopos 
nalončkite būtinai prisiųsti delega- 
us, nes turime apkalbėti daug svar
bų mūsų veikimo reikalų. Taip pat 
tuopos pasistengkite suteikti konfe- 
encijai organizacijos bei mūsų, dar- 
ininkiško veikimo gerovei naudingų 
umanymų. Delegatai nesivėluokite, 
tęs konferencija prasidės paskirtu 
liku. Yra kuopų, kurios skolingos 

apskritį už 1929 metus, todėl ma- 
onėkite atsiteisti. A. L. D. L. D. . 
Devinto Apskričio org. S. Reikaus- 
:as, sekr. K.*Rušinskiene. 190-1

PHILADELPHIA, PA.
14 d. rugpjūčio čia yra šaukia- i 

nos visos išrinktos komisijos ir dar- i 
uninkai ant “Laisvės” pikniko. Yra j 
>arėję tikietai ir šiaip nekurie da- I 
'ykai reikia aptarti. Sekretorius.

190-1 KELRODIS: Važiuokite Bronx Park Subway iki E. 
177tli St.; imkit Unionport karą iki galo linijos. Ten 
busai jus pasitiks.

—Nlų Jonai Petrovič,—nusijuokęs tarė kįP eWs. su tokiais 
Simas,—moteris protinga... . Jos vyras ^iyĄlalK. ‘UŽ šaukimą nanv 
ten/;. Tr vėl šoka ChlehnikAva. VodSins *ep!aprasto suširinkimo praša

limo iš valdybos Kvasčevicių ir 
Stanislovaitį. Šioj vietoj gavęs 
balsą. St. nurodė Gegužio ir 
visos pildomosios tarybos ir 
visų jos sekėjų darbelius, šio
mis dienomis-vėl-bus sušauk
tas visų nartų susirinkimas ir

ten... Ir vėl seka Čhlebnikovą. Vedėjas 
nieko neatsakė.

Namie Simas papasakojo Natalijai apie 
i savo pasikalbėjimą su Chlebnikovu, ir iš
reiškė nusistebėjimą kaip kuriems neaiš
kiems tarimams.

Beieikalingo, — sako — nerašykite... vmų uanų b
Ilgi lapkričio vakarai, už Jangų sukasi!Kaip tatai suprasti?... Aš jam tyčia apie išrinkta' kuopos valdyba, 

sniegas, bet mažame kambarėlyje malonu, jūs vyrą pasakiau, vyras jos ten, o jis tar-s Tiems uzurpatoriams nebus 
kaip ir visame namelyje. Simas, pasakojo Itum ta nei nedidėjo... Hm. bereikalingo duoklės mokamos.

Reporteris.

Ilgi lapkričio vakarai,
-''O'—', --- -- | J , J Vį, r J X LA.KJ VZ J-IU VtVX 

kaip ir visame namelyje. Simas, pasakojo Itum tą nei negirdėjo. . . Hm, bereikalingo 
apie Fiodorą, apie Vasylių—kalvį, ir apie nerašyk... 
daugelio kitų draugų gyvenimą, su kuriais 
j’km teko matytis. Natalija, prisimindavo talij 
Dimitrių. Ivanovna mezgė ir taisė balti- kitaip, 
nįus, kartais sunkiai dūsavo. Tokiais va-| 
barais Miša, numesdavo savo knygutes iri 
žaislus ir atydžiai klausėsi suaugusiųjų i 1 1 AX F d 4" t n ni I r 1 Ls z-\ -i n X n /-t« -v !
jo, kad kur tai toli yra Sovietų Respubli- o___ __________ x_______ „______
ka, kur gyvena vien bolševikai, nes jų yra;Ar geras žmogus tas laiškanešis, ar nuneš 
valdžia. Ten gyvena ir Mišos tėvas. Taip- kur reikia laišką? O jeigu jį areštuos ar-j^ „aiiai
gi Miša sužinojo, kad dabar iš Sibiro, kui’iba užmuš kelyje? Ant galo nusprendė iri kit atsilankyti, yra svarbių reikalų 
lis crvvpnn su motina ir dndp Simno, su fp- atsisprln irz stalo apsvarstyti. Valdyba. . 191-2

—Taip, tas ištikro stebėtina,—sutiko Na- 
i]ija,—bet tą galima suprasti ir taip ir

—Ar tik ir jis patsai ne bolševikas yra? 
-užsimąstęs tarė Simas.
—Nu, ką jūs, drauge,—nusijuokė Nata- 

kąlbos. Iš tų pasikalbėjimų Miša sužino-i lija,—tie žodžiai dar nieko nepasako.
bna v,™ 4-o,- Ilgai galvojo, pirm negu parašyti laišką.

jis gyvena su motina, ir dėdė Simas su te- atsisėdo už stalo.
ta Ivanovna, pas jo tėvą negalima nei riu-j
važiuoti, nei laišką parašyti,—valdžia ne-! . ._ - ___x
vėlina... Įsiėmė popierą ir paišelį ir didelėmis negra-

Tankiai Simas parsinešdavo laikraštį, žiomis raidėmis parašė laišką:
skaitė jį balsiai, ilgai apsistodamas ant ži- —“Sveikas, brangus tėve, kaip tu gyve- 
nių apie Sovietų Respubliką. Ir taip jam ni? Mes su motina gyvename nieko sau, 
norėjosi atskirti melą nuo tiesos. įLatk-Jsu mumis gyvena dėdė Simas ir teta Iva- 
raštis buvo pilnas piktų raštų prieš bolšė- prtovna. ‘ Dėde Simas mane myli ir perka 
vįkus ir “Bolševiziją”; rašė įvairias baise-knygas man su paveikslais ir žaislus. Mo- 

.nybes ir atrodė, kad laikraštyje tiesos nę- Ųna.vpiane kiekvieną dieną leidžia ant gūt- 
, ra nei žodžio rašoma. Kartą pakliuvo ap- vės. u Dėdės Simo pastipo šuniukas pa
garsinimas tokis* * ‘ v iam L-hc f‘ji tVindairS rlimnna a n odatn_

F < J t

“Laiškanešis. (Karjeras)
“Priimame del nuvežimo į visus miestus

Sovietų Rusijos laiškus, ir parvežame rei-.
kalaujantiems atsakymus iš ten.”:

Natalija susijudino, štai būtų gerai pa
rašyti Dimiti’iui laišką.

—Kaip jūs, Simai, manote?/
Simas kelis kartus perskaitė pranešimą 

ir beviltirtgai rankomis pravedė ir tarė 
abejotinai:

—Stebėtina. Gali pasakyti apgavystė, 
bet neturėtų būti. Abejoju, kad jie pave-

skaitė jį balsiai, ilgai apsistodamas ant ži-

Natalija Kiseleva užsimąstė. Parašyti, 
suprantama, gerai, bet kur rašyti, net ir 
tada, jeigu visa ši istorija apie laiškanešį 
į Sovietų Rusiją ir teisinga būtų. Tiesa, 
Petrukhin tvirtino, kad Dimitrius suspėjo 
pasitraukti į Sovietų Rusiją kartu su vi-

^,.,1 1

'■y’:

—Rašyk ir tu, Miša, tėvui laišką.
Miša numetė savo knygas ir žaislus, pa-

Js.Fi Dėdes Simo pastipo šuniukas ; ;<fša- 
i‘ik”, jam khs tai padavė duonos su adato
mis, jis tik vieną dieną sirgo .ir pastipo4 
Tėve, kodėl tu taip iljįai mums nerašai? 
Rašyk,man skyrium laišką; o motinai sky
rium. Tėve, šį laišką aš patsai rašiau, 
mane niekas nemokino, kas rašyti. Tėve, 
mes nuo tavęs lauksim laiško. Tvirtai bu
čiuojam ir laukiam, greičiau parvažiuok! 
Tavo, Miša.”

Tą pat dieną Natalija 
laiškanešiui.

nunešė laiškus

Žiema, vejas 
sniego apklotą,

f)

Per platų lauką,pučia.
eina du: augštas tvirtas 

vyras' su' zuikine kepure, ilgais kailiniais, 
ir greta su juo nedideliais žingsniais karei
vis anglų drapanose. Per petį augšto žmo
gaus skūrinė tarba. Ant kalno sustojo, ka
reivis parodė tolyn ranka:

(Bus Daugiau)
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NEWARK, N. .1.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių kuopos susirinkimas bus 
seredoj, 13 'rugpjūčio, Kpbio svetai
nėje, 79 .Jackson St., 8 vai. vakare. 
Visi draugai būtinai ateikit ir atsi- 
ve&kit naujų draugų. Bus sekcijos 

i sekretoriaus raportas, prisirengimas 
prie pikniko, fėrų ir kitų svarbių da
lykų. Rašt. K. Jonaitis.

PUIKUS PIKNIKAS
Darbo Unijų Vienybės Lyga ren

gia šaunų pikniką nedėlioj, 17 rug
pjūčio, Greenfield (Gębaj) Grove, 
.8383 Greenfield Ave., yVest. Allis, 
Wis. Bus prakalbos, įvairių žaidimų, 
skanių užkandžių ir gera muzika. 
Prašome lietuvius darbininkus da
lyvauti. įžanga 35c. ^Rengėjai, * 

——:——-----------'-—~i—
HAMTRAMCK, MICH.

A. L. D. L. D. 188 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 17 
d. rugpjūčio, 10 vai. ryte, 3014 Ye- 
mans St. Visi nariai būkite paskir
tu laiku, nes turime dau^ 'svarbių 
dalykų. Taipgi pasistengiate naujų 
narių gauti. Organizatorius 1912

DETROIT, MICH,
A. P. L. A. 47 kuopa ir D. L. K. 

Keistučio Draugija rengia šaunų pik
niką nedėlioj, 17 rugpjūčio, Prais 
Grove Parke. Kiekviehoi tų draugijų 
nario pareiga dalyvauti tame paren* 
ginie, taipgi ir pašaliniai Kviečianti 
atsilankyti ir smagiai laiką praleis
ti. Bus įvairių žaidimų, daug į- 
vairių dovanų ir tt. Važiuojant au
tomobiliais, reikia važiuoti Telegraph 
Road iki Goddard Rd., ten sukit po 
dešinei ir tuoj rasit pikniko vietą 
Kviečia rengėjai, c

Del Inkstų ar
Pūslės Įdegimo

Teiksiančiai žmonių, kurie kentė nuo silp- 
uj inkstų ar pūslės, kas vertė juos tankiai I 
■eitis naktimis, paėmė Nupja-Tone ir susi- |
aukė greitos pagclbos. šis puikus prejxs- I — 
•atas pašalina iš inkstų įdegančias medžią- | 
as ir sutvarko ir sustiprina juos taip, kad i 

;ie dirba kaip, kad turėtų dirbti. Tik kelių 
’ienų bandymas įtikins jus, kad Nuga-Tone I 
ustabdys inkstų ar pūsles įdegimų ir leis | 
ums miegoti per visų naktį, nereiklaujant j 
'augiau keltis.

Nuga-Tone greitai pagerina abelnų sveika- Į 
ų, kadangi jis sutvarko ir sustiprina nėr- i 
us, muskulus ir orgiyius. Jis priduoda i 
ums geresnį apetitų, nugali virškinimo pa- | 

krikimus, stimuliuoja neveiklias kepenis, pa
šalina gasus ar išpūtimų viduriuose ar pilve, 
mgali konštipacFjų, galvos skaudėjimų,
kvaitulius, suteikia poilsingų, atgaivinantį
niegų ir prideda svarumų suliesusicms kū- 1 
nms.
Nėra surasta geresnio preperato seniems ir I 

'įdiegusiems, ar suteikimui sjiekos ir jėgos i 
'lems,- kurio 1 jaučiasi seni it nuvargę. 
Wuga-Tonc yru pardavinėjamas vįsų vaistų 
'ardavėjų. Jėiftu jūsų tiatdavėjas netuH' jų 
'take, paprašykit jį užsakyti jų del jūs iš 
;avo džiaberio.

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

WILKES-BARRE, SCRANTON IR KITŲ MIESTŲ

‘Laisvės’ ir‘Vilnies’

PIKNIKAS
'“■■'•t. . (1

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

Nedėlioja, 17 d. RupjučieM, 1930 
VALLEY VIEW DARŽE, INKERMAN, PA.

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

KALBĖS E. N. JESKEVIČIŪTĖ IR “LAISVĖS” REDAKTORIUS
I 'vt 1 TV . .1f/ Ū I*1’ 5

Programos turiningumu ir įvairumu visi būsite patenkinti. Todėl kviečiame visas 
šios apielinkes kolonijas skaitlingai dalyvauti šiame piknike. Visi Jklasiniai apsišvie
tę darbininkai turite rūpintis, kad kuo daugiausia iš jūsų miesto, žmonių butų spau
dos piknike. Remkite ir stiprinkite savo spauda, kuri gina darbininkų klasės rei- 
kalus. Kviečia Rengėjai.



Tammany Pekla ant Welfare Salos

daiktus neatrišant ry-

PMILADELPHIJOJ—IR—VISOJ—-APIELINKEJ0

DIDŽIAUSIAS IR SVARBIAUSIAS
eina j tokius parengimus. PIKNIKASPro

o

visi kaliniai leidosi bėgti prie tą M.
RENGIA A. L. D. L. D. ŠEŠTAS APSKRITYS

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

17 d. Rugpjūčio-Aug.O

Nesenai tam pačiam M. pasi-

Laurel Springs, N. Jo

<

o Prasidės 11 Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Naktį

o

bū- c

m u-

GARDNER, MASS. '

CLIFFSIDE, N. i
mūsų

o

«

*ut 
C>A

Š.
Ir

Aš liuosnoriai padariau šį af- 
perskaičiau kiekvie-

1930 m.
< Fay Siegartel, 

Notary Public.
Kings County

Taipgi aš pasakysiu apie mū- jįs sakė:
sų pereitas šventes, Naujus Me- papasakoti savo vyrui; jis neši

“LAISVĘ” ELIZABETH, N. J 

Figens, 221 Second St- 

Mickus, 278 Second St. 
pas Slngerj.

fašistus sunku jau
Vieną panedelib ry- 

ėjo pro fašistą lizdą, 
stovėjo būūrelis. Kaip

įsimaišius senyvąjį vyrui, ru-.

] m as, I 
kitiem 
kurie 
nęs.

prietikis sąryšy su 
yra sekamas: Welfare

> ant i 
biznis yra juokas, 

pasielgime su

Ten jų 
tik prisiartino M., tuoj aus jį 
apsupo iš visų pusių, pradėjo

GARDNER? MASS
i------------------------------------------ug----------------------

Du Sargai
Dabar aš norėčiau pasakyti 

nekuriu dalykų apie sargus 
Collins ir Jackson. Kuriuo tai 
laiku, gruodžio mėn., 1929 m., 
tuojaus prieš kalėdas, vienas ka
linys turėjo mažą ginčą delei 
viedro. Jis tą naktį susirgo ir
tapo nugabentas į ligoninę; bu-1vo kūrino laiku pereitą lapkri- 
vo sakoma, kad jis numirė nuo čio mėnesį. Jo seseriai ateinant 
nugarkaulio smegenų uždegimo, I---- , ---------- , .
bet faktas yra, kad pirma jo ją padaryti sutartį ant tos nak- 
n^abenimo į ligoninę jį bruta-; ties h* sakė, jeigu ji vyks su

Trečiadienis, Rugp. 13, 1930 LlfSV* Puslapis PenEtas:.

| ypatihgal tų, kuHbs turi kūdi- ant stočių galite gauti 
i kių ir privalo dirbtuvėse dirb
ti. ; :

žmonių buvo apie šimtas. * 
Ten Buvęs.

PORTLAND, OREyra vieta, kur daugelis kalinių gali atskirti, kas jų • draugas 
patampa svaiginančių i 
naudotojais.

Gavę nuo giminių pinigų, dau
gelis kalinių praleidžia pirkimui 
tų nuodų.

Aš nežinau nieko apie riaušes, 
bet aš žinau, kad riaušės pra
sidėjo pirmadienio vakarą, apie 
7:3() vai., ir užsibaigė pereitą 
naktį, rugpjūčio 5 d.

Buvo ginčas tarp baltųjų ir 
negrų del naudojimo belės žai
dimo lauko, ir vyresnysis sar
gas Ryan išsitraukė savo revol- 

keliu, Sheehan, sargas, bandė su Verį tarpdury rugpjūčio 4 d. ir 
j grasino šauti ir del to tikreny-1 
bėj prasidėjo riaušės, nes kaip

(Tąsa nuo 2 pusi.)
j te aplaikyti visus drabužius ir 
kitokius 
štilio.

Kitas
Sheehan
Saloj buvo kalinys vardu Al
bert Peck; vieną dieną atsilan
kė jo sesuo pasimatyti; tas bu-

nuodų'ir kas priešas'. Savo laikais 
'čia fašistėliai nepajėgdavo su
rengti jokių pramogų, nes 
kuomet tik bandydavo ką nors 
surengti, tai visuomet pasida
rydavo nuostolių. Dabar jau 
ir jie jaučiasi kitaip.

'Rugpjūčio 3 d. franciškinė 
draugija turėjo pikniką i'r, 
kaip jie patys džiaugiasi, tai 
buvusių pirmeivių pas juos bu
vę daugiau, negu jų pačių 
publikos. Tai labai prastas

Liepos 20 d. čia Moterų 
Darbininkių Lyga buvo suren
gus vakarėlį. Pirmiausiai kal
bėjo drg. G. O. HaĄrahau. Jis 
aiškiai ir faktais paremdamas 
nurodinėjo darbininkių moterų 
kovas kitose šalyse. Nurodė, 
kad nei darbininkai, nei darbi
ninkes niekad nesulauks nuo 
kapitalistų jokių malonių. Kad 
apsisaugoti nuo išnaudotojų ir

ĮiiamgutoiiismoiHainoHtoiiiomsHiaiiidiiiūiiiaiiioiitsiitsntsiHOinsiiismJiitSHicnis

liškai sumušė Jackson ir Collins, Uuo i New Yorką ir bus su juo greitai jis išsitraukė revolverį, Praeiti.

M 1J IX ACH UOblVk) į * *-<

apsireiškimas, kad ir mūsiškiai i pagerinti savo būvp tai reikia 
! kovoti.

Antra kalbėjo drg. Lea- 
įr vett. Ji nurodinėjo apie var

gingą darbininkių gyvenimą,
jjr nėra abejonės, kad tatai bu- į naktį ir turės gerus laikus,
To jo mirties priežastis. Dviem, tai jis pasistengs, kad jos bro- vartų, o ten už vartų buvo pa- 
savaitėm pirma jo nuvykimo į lio kalėjimo bausmė būtų suma-įšaukta policija.
kalėiima ii neržiūrėio New zinta sesiais mėnesiais. Ji su I i. v . . , .. , , *, .• ...
Yorko Bokso Komisija karpo I tuo nesutiko ir apie tai paša-, As taipgi noriu pasakyti, kad įtempti į vidų, kėd užfundytų. 
pradinį boksininką ir atrado ii. kė savo broliui, kuomet su juo Puolės (paliuosayimo is Atsisakius fundyti ir pradėjus 

Jos brolis prisirisi- kalėjimo ant garbes žodžio) toliau eiti, pastojo kelią rudas
> lies visiškai vyras ir pradėio draskyti. Tik 

_._j pasielgimo su įsimaišius senyvąjį vyrui, 
kurie būna paliuo- jąjj šiaip taip nuramino.

*■. patai-1 su°ti išsėdėję ištisą bausmę ir \-
4., v,,..;. ant Itaikė užeiti į P.’įstaigą. Užeina!

Tuojaus pri- 
kad jis duotų] 

yra grafto j dolerį kokiai ten kunigo va-] 
išsipirkti lai-'karienei. Atsisakius duoti do-, 

į lerį, viena tų moterų, mažoji,; 
’“‘S bonkutę ir no-;

M., bet pastarasis i 
duris pasprukti.
atidarė čia barzda- 
Tai dabar tie fa- 

i stengiasi visokiais 
i dais ir jam pakenkti.
] Tai matote, kaip elgiasi 

f aš i st i n i a i elementai.
Koreap.

esant geroj sveikatoj. •
Yra apie šeši šimtai kalinių, 

kurie nuodijasi svaiginančiais 
nuodais (kokainu, opiumu).

Gerai žinomas faktas, kad 
apie du tūkstančiai dolerių ($2,- 
000) vertės svaiginančių nuo
dų ateina per sargus kiekvieną 
dieną; sargas, kuris juos gau
na, yra tas, kuris ten operuoja 
telefoną; per tą sargą nuodai 
paskleidžiama per nursę, vadi
namą Red. Pete Pol lok yra 
agentas; jis yra priešakinėj ei
lėj antro skyriaus, ir jis leng
vai padaro apie du šimtus dole- 

.rių į dieną.
‘‘Šventadienis”

pasimatė.
i nė apie tai Sheehan ir Sheehan
smogė jam į nosį ir pasakė, kadjPeia _s*uitumo 
jis meluoja. Už penkių dienų j zmon^rrlls’.„' 
po to jie paėmė Peck ir

į pino į “bing” už “kėlimą b.e-
1 tvarkęs.” Peck buvo paleistas 
gegužės mėnesį ir dabar jis 
randasi kalėjime Worcester,

tų, kurie būna paliuo.suoti 
paroles, ir taipgi yra labai ge-'ir dvi moterys 
rai žinoma, kad visa paroles ta-, kibo prie M.,

j rybos propozicija yra 1 1 ’ - ’ ’ 1 " -'
I Mass., kur aš esu tikras būtų ; klausima, 
galima jį surasti ir jis patvir-.

'tintų šį pasakojimą.
Tikrenybėj, 12 vai. dieną be- fidavitą ir

veik kasdien jūs galite matyti iną jo žodi ir prisiekiu, kad tai 
Sheehan ateinant nuo tilto su Į yra liesa; aš nieko negavau,

I kokio nors vyro pačia arba mei- Į neigi man buvo kas nors pasių- 
lluže arba seseria. Jis pasigali-. ’ 
! na kalinio pačią, kad susitarti bet 
su ja, prižada daug pasidarbuo-1 n',‘” 
ti del jos vyro; vienai moteriai 

: “jums nėra reikalo
tus ir kalėdas. Kalėdų pietums 
mes turėjome dvokiančios vištie
nos, kuri buvo visa. juoda ir 
niekas negalėjo valgyti; po pie
tų visi buvome uždaryti savo 
kainerose poilsiui; laikraščiai 
tvirtino, kad ten buvęs pasi
linksminimas, bet tai visiškai 
netiesa; nebuvo jokio pasilinks
minimo arba krutamu paveiks-j. 2 , ..
lų per kalėdas arba Naujus Me- | Ra-™'?n,d St*'eet: 
tus.
Jfcjher Naujus Metus pietums j 
davė sriubos ,su mėsa, o vaka- j nančių; nuędų padeda vienoj ka
rionei duonos, arbatos ir ko-j m eroj su įprątusiu juos nau- 
šės iš dogų. j doti; natijraliskai, tokis žmo-

Apie du mėnesiai atgal bu- j gus įprantą naudoti svaiginan- 
vo muštynės tarp Werner irsčius nuoduąf taip, kad labai ge- 
Green iš vienos pusės ir italo, Irai žinoma, jog pats kalėjimas 
kurio vardas yra Joe Lobano • 
ar panašus, iš kitos pusės. Wer- j 
nėr ir Green suraižė italą brit- j 
vomis ir peiliais. Jis buvo la
bai sužeistas ir pasiųstas į Ii-, 
gobinę, kur jis ir dabar Į 
randasi. W a r n e r i s bu- | 
vo padėtas į No. 2 kamerą ant 
vienos dienos, paskui pasiųstas 
į Queens ant vienos savaitės ir 
dabar vėl randasi kalėjime ir j 
turi pilniausią laisvę, kokią tik ; 
jis nori. Green yra kapitonas 
drabužių skrynios. Tai tokį at- j 
lyginimą jie gavo už supjausty- i 
ma italo.

Kalėjime randasi vyras var- j 
du Bertz, ar panašiai; pas j| ! 
lankytojas ateina kiekvieną die
ną, bet aš ir kiti kaliniai lan
kytojus galime matyti tik vieną į 
į dvi savaites.
“Pinigai Ka’lba” !

Jeigu jūs turite pinigų kalė
jime, jūs galite nusipirkti vis- > 
ką, ką tik norite, įskaitant byf- i 
steiką ir kitokią mėsą, ir vai-1 
gius galite virtis patys.

Gali nusipirkti ftiėsos, kavos1

g

griebė sode 
rojo drožti 
spėjo per

Draugas 
i skutykla..

I livų'l 1 IUU1 WUVV 11VJIO pclOllĮ- |

i lyta del padarymo to affidavit©, I 
aš tatai padariau nianyda-] 

kad gal tatai palengvins Į 
is biedniems kaliniams, j 
pateks kalėjimai) po ma-į

nos kas .-darosi; aš turiu pinigui 
del tavęs, ir jis nieko nęžilios 
apie tai.”

Ten yra kalinys 
Gettler, kuris veikia kaipo
Įėjimo viršininko McCann 

; kretorius, ir gerai žinoma, 
davus penkiasdešimts 
del Bill galima gauti perkėlimą | 

l ar- j 
ba į Tombs arba į bile kitą ka- i 

; Įėjimą, kurį tik nori.
Paprastai neyąrtojaųlį svaigi-

gauti, bet už ką jie turi mokėti 
pinigus, jeigu jie nori gauti.

Tam tikras urvas (“bing”) 
/yra lygus karceriui ir kaliniai 
būna patalpinti ten nuo dešimts 

; iki trisdešimts dienų; taipgi ten 
\ yra kameta No. 2 del tų, kurie 

būna patalpinti ant dvidešimts 
keturių valandų, šioj kameroj 
nėra nieko kito, apart viedro, 
ir taip žema, kad negalima joj ] 
atsistoti; nieko neduoda valgyti, ■ 
kuomet būni kameroj No. 
ten palaikius sugrąžina į 
paties kamerą.
Graftas

2, ir j 
tavo

Graftas yra praktikuojamas. 
Gerai žinoma, kad Cokey Shee
han,. sargas, duos specialį pasą 
už porą dolerių; tai reiškia, kad 
gali sėdėti išlaukiniam ofise, 
kuomet turi lankytoją. Jis da
bar yra kalėjimo viršininko pa- 
gelbininkas. Jeigu jūs duosite 
jam penkis dolerius, tai galėsi-

O

(Pasirašo) l
• ■ IH a rry 11 n py recht.

Prisiekęs prie manęs rugpjū- | 
vardu Bill ąį° 

ka- ] 
se-1 

kad Į 
dolerių .

Pastaruoju laiku 
kolonijos labai mažai matosi 
spaudoj žinių. Nors būna į7 , 
vairių įvykių, bet apie juos 
niekas neparašo. i

Tūli buvę mūsų draugai taip 
toli nuėjo, kad jau dabar ne- |

Bell Phone,-Poplar 7545

A; F. STANKUS
G RA BORI US- UND ERTAK E R

IšbKlzainuojn ii itiidojA ziurniruaiu* 
tiaokių IcMpimų. Norintieji ^ėri«OBic 
tarnavimo ir už žemą kainą. nuliūdimo 
valandoje Saukite* mane. Pa* mana 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausioae vietose ir už žemą kainą.

,1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

METINIS PIKNIKAS 
. Koncertas ir Šokiai

Rengia L. A. P. Kliubas Gardner, Mass.

Lietsivią? Parke 

WEST BROADWAY
Programoj <paiyvaus keturi Naujosios Ag Ii jos Ch6rhi 

Pirmos Klases Maudynei ir Kiti’ Parankamai 
Atvažiayę j Gardner, Mass., važiuokite Westr Broad way 

iki ežero ir ten Rasite pikniką. ■

PIKNIKAS Nedalioj, 17 d. Rugpjučio-Aug., 1930
Ri’LXGlt AMERIKOS* LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRA.UGI.JOS -ANTRAS APSKRITYS
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M

AIDO CHORAS, BROOKLYN, N, Y.

ant WILLICK’S FARMOS, Linden, N. J
PRADŽIA 12 VALANDĄ LIĖ#4 ĮŽANGA 35 CENTAI

Gėrtriama lietuvių visuomene! Jau ketvirtas iš eilės spaudos naudai piknikas Jr kiekvienais metais musu pikhikai būna skaitiingeshi. šiame 
piknike dalyvaus Aido Chorą# iš Broūfclyrio' Ir Sietyno^ Choras iŠ Newarko; Įkiš Ir daugiau pamarginimų.’ r“ ' ' ‘ ‘— ......v , ... ----- ^j*tyno Choras ’Š Newarko; bits Ir daugiau pamarginimų. Vieta graži ir kurie čia Buvo kartą,
myli nuvykti antru kartu. Darbininkiškos spaudos rėmimas—vienas iš svarbiausių dalykų, tad prašome jus, drauge, imti dalyvumą;
KELRODIS: Iš Elizabetho paimkite ant Brodd St. busą No. 34, Rahway, išlipkite ąnt Stiles St., Linden, ir eikite po dešinei. Važiuojant gi 

Husu No. 44, Edger Rd., važiuokite iki sustos; išlipę eikit po kairei.
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Draugai, draugės ir gerbiamoji visuomene! Malonėki-“ 
te atsilankyti kuo skaitlingiausiai, nes tai bus vienas iš 
didžiausių ir svarbiausių piknikų. Svečių bus iš plačios, 
apielinkės. Baltimoriečių atvažiuos net keli busai;1 
Trenton, N. J., Riverside, N. J., Reading, Pa., Burling-* 
ton, N. J., Easton, Pa., ir iš kitur. Philadelphijos pen
kios A. L. D. L. p. kuopos lenktyniuoja. Bus ir Phila
delphijos Lyros Choras kuris dalyvaus išpildyme pro
gramos. Bus įvairių žaidimų, valgių kuogardžiausių, 
gėrimų taipgi. Kas tik atsilankys—ilgai gėrėsis, pasima
tęs su daugeliu svečių ir linksmai, gerai praleidęs laiką.

Kalbės Draugas SENAS VINCAS (V. J. lakstys)
Bus ir daugiau kalbėtojų Įžanga 25c Ypatai

Širdingai kviečia—A. L. D. L. D. VI APSKRITYS

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po'' 
; dešinei imkite Clementon gatvekarj ir važiuokite apie 45 minu- 

tas iki Laurel Rd. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutas; perėję - 
tiltą, ir vėl sukite po dėžinei, ten ir pikniką rasite.

Berlin Bus, nuo N. W. cor. Filbert, ir Broad Sts., iš Philadelphi- 
jos, eina ka# 15 minutę ir daveža Visai "arti vietos. Pervažiavus 
trekes, ant sakančio sustojimo reikia išlipti ir eiti‘tiesiai vieną 
bloką iki Ijilto.) i ( 7

Automobiliais: Pervažiavus Delaware tiltą, Važiuokite White. 
Horse Pike iki Unipn Avė.; sukite po dešinei, Laurel Ave.; ir va
žiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę tiltą, sukite po dešinei, ten ir 
pikniku vieta..
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MALONŪS RŪKYT
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Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubaa, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga
rus l)izniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuviš
kos restauracijos Brooklyne ir 
riai užlaiko JOHN’S po 10c 
daryti ir po vardu RETRO.

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

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

ne tik Brooklyne,

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA.
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 Powders1 -į
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)^ 

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

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

F. URBONAS. Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clermont Araaaa) 
MASPETH. L. U N. Y. 
Telephone, Juniper I7M

151 Metropolitan Ave. 

BROOKLYN. N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
ĮSI METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN. N. I '

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurĮ malonihH 
man pTisiąsti URBANOS COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip kartoti.

Vardas

No.

Mieštas

Street or Avfenua

State-----



Trečiadienis, Rugp. 13, l$30

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4|h St., Brooklyn, N. Y

XASwduliu Diagnoze .
; • ' Guzo Anestetiko

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

; 1 tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

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

Mūsų .darbu patenkinti 
visi, kuriem tik dirbame.

:-an-

Bronius Stulgaitis, 39 Telephone: Stagg 4408

-—-—■.r1 ..t n—

sklr- 
skir>

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

ISbalžamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au 
tomohilius ir karietas veęejijon?* 
^rikžtynoms ir pasivažinėjimams

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

po naują narę.
. Sekr. A. Jeskevičiūtė.

h-’ ■ ’ (191-2)

Patarnauju visiem be 
tumo. Tolumas del manęs 
tumo nedaro. Mano ofisas at’ 
daras dieną ir naktj. Darbą 
atlieku getai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiaL

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

Tokie “pi-iPas J- Šimaitį, 460 Grand St., 
i” tikre- Brooklyne. Laidotuvių apeigo- ^rkevi«en?.

Puslapis Šeštas LXISV®

VIETOS ŽINIOS
Pasidarbuokite Rinkime 
Piliečių Parašą

Brooklyne Komunistų Parti
jai reikalinga surinkti namažą 
skaičių piliečių parašų, 
būtų galima pastatyti 
kandidatus sekamuose 
muose.

Parašų rinkime darbuojas? 
Partijos nariai ir simpatikai. 
Mes prašome lietuvių darbi
ninkų, Komunistų Partijos sim- 
patikų, taipgi pasidarbuoti. 
Pašvęskite tam darbui vieną V 
kitą vakarą į savaitę. Apart 
to, kad i2aK^lbėsite Komunistų 
Partijai pastatyti savo kandi
datus rinkimuose, dar patirsi
te‘apie’įvairių tautų darbinin
kų gyvenimą, aplankydami jų 
stubas, prisikalbėdami su jais, i 
Juk tai žingeidu patirti, kaip 
gyvena, kaip protauja, kaip 
atsineša linkui revoliucinio ju
dėjimo kitų tautų darbininkai.

Blankas rinkimui parašų ga
lite gauti “Laisvės” ofise. Ten 
yra tam tikras komitetas, kuris 
jas išduoda. Jis suteiks visas 
informacijas, kur rinkti ir tt.

Komunistų Partijos II Dist. Į

J Negrų Darbininkų Kongreso 
Mitingą Penktadienį

I Daily Workerio Piknikas- 
Karnivalas Sekmadienį 

, Daugelis darbininkų organi
zacijų pasižadėjo dalyvauti 
Daily Workerio karnivale-pik- 

jnike, ateinantį sekmadienį,
,.sa/-0| rugpjūčio 17 d., Pleasant Bay [baltųjų darbininkų. Negrai lo- 
lln 1 Parke: International Workers šia labai svarbią rolę šios ša

lies darbininkų judėjime. Kad 
darbininkams sektųsi geriau 
kovoti su kapitalistais, būtinai 
yra reikalinga vienybė baltųjų 
su juodspalviais darbo žmo
nėmis. Išreiškimui tos' vieny
bės ir ir sutartinos abiejų spal
vų darbininkų kovos, lietuviai 
turėtų'kuo skaitlingiausią atsi
lankyti į šį mitingą. Kuomet 
baltųjų peririažai5 susirenka į 
panašius mitingus, būna iš bal
tųjų pusės negražus apsileidi
mas, o negrams darbininkams 
dvasios puldymas. Kelkime jų 
ir mūsų bendrą darbininkiškos 
kovos dvasią, užpildydami ta
me mitinge visą svetainę.

Negrų Draugas.

ir . menkai uždirbama, tai ir 
juodveidžiai atsisakė mokėti 
po pęnkinę,rtpkiu būdu jų ne
ima į darbą, kada darbo būna 

Penktadienį vakare, rugpj. nedaug ir tik tuomet juos ima,
15 d., visi darbininkai yra ra- kai negali apsidirbti be jų. 
ginami eiti į masinį mitingą, | 
rusų darbininkų kliubo kam
bariuose, 118 Cook St., ties 
Broadway ir Manhattan Avė., 
Brooklyne. Tai bus Amerikos 
Negrų Darbininkų Kongreso 
protesto mitingas prieš lynčia
vimus ne vien negrų, bet ir

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saldainių krautuve, 

gausingoj biznio vietoj,’ galima 
puikiai pragyventi ir dar grašio su
taupanti; Kaina žema. Reikalas ver
čia greitai parduiti. Kreipkitės po 
num. 15 Scholes St.,’Brooklyn, N. Y.

• i ■: 191-3

Parke: International Workers 
Order, vengrų, rusų, graikų, 
armėnų, vokiečių ir kitų tautų 
darbininkų kliubai, chorai ir 
šiaip organizacijos, kurios paė
mė tūkstančius tikietų platini- 

Įmui. Vokiečių Proletarų Są
junga perstatys vieno akto 
scenišką veikaliuką; bus šokių, 
dainų, 
sporto 
mų.

muzikos, prakalbų, 
parodų ir kitų įvairu- 
Darbininkai, mokanti 
ant bile kokio instru

mento, yra kviečiami atvažiuot 
Įsu savo muzika.

Lig šiol lietuvių atsiliepimas 
į tą svarbų parengimą, sudrū- 
tinimui Daily Workerio prieš 
Fišės tyrinėtojus ir kitus val
diškus fašistus, buvo permen- 
kas. Kaip galint daugiau lie
tuvių darbininkų turėtų daly
vauti tame piknike-karnivale. 
Tikieto kaina tiktai 35 centai.

ŽMOGUS GYVULYS
New Yorke lietuvių nėra di

delis skaičius, tačiaus keiste
nybių įvyksta apsčiai. Štai tū
las lietuvis L., gyvendamas su 
svetima moteria, nepaisant 
kad ją saviems tikslams nau
dojo, dar tą patį darė su jos
dvylikos metų mergaite. Ne
teko patirti, ar motina tatai 
žinojo ar ne.

Kokiu tai būdu, tačiaus, 
apie tai sužinojo policija, kuri 
tą vyrą pasekė ir susekė kaip 
tik tųų laiku, kada jisai atliko 
negražų darbą. Policijos tarpe 
buvo ir lietuvis, kaip sako tie, 
kurie tuos dalykus gerai žino. 
Lietuviui prakalbėjus į jį lietu
viškai ir priminus jo negražų 
elgesį, svetimtautis ' pusėtinai 
aptaisė minimą gyvulį. Moti- i 
uos užklausus, ji prisipažino, 
kad tai ši jos mergaitė. Tuo-! 
met mergaite tapo paimta 
pataisos namą, o,nedorėlis 
šaltąją.

PARSIDUODA kcnjžių Storas, yra 
fountain ii* viska£ 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 taksi; rajiortus. 
Peržiūri knygvedžiy tvarkomas 
■knygas ir sudaro atskaitas.

• i- \ ■ ( j '

Visais Accotiriting reikalais 
kreipkitės pae:

J. 1ESKEVIČIUS
46 Ten Eyck Street
BROOKLYN, N. Y.

. ( 
Telephone, Stagg 8810 ,

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street (“Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

FRANK WHITE
STOGDENGIS 

, * 4 w “ t*** FMetalu Išmušame Sieną* 
ir Lubas; Užtaisome krt<jc 
V andens. ,

Bus Paskaita LDSA Pirmos 
Kuopos Susirinkime

Draugės, šio ketvirtadienio 
vakarą, rugpjūčio 14, įvyks L. 
D. S. A. 1 kuopos susirinkimas, 
“Laisvės” svetainėj. Susirinki
mas svarbus ne tik todėl, kad 
yra svarbių reikalų aptarimui, 
bet ir todėl, kad draugė Petri- 
kienė prižadėjo paskaityt savo 
paskaitą “Ypatiškumai Kuo
pose.” ši paskaita bus žin
geidi ir naudinga kiekvienai 
Susivienijimo narei.

Todėl visos 1 kuopos narės, 
nepraleiskite šio susirinkimo,

. “Laisvieji” Policijos'
Teisinto jai

Roger Baldwin, galva 
rikos Pilietinių Laisvių Sąjun
gos, išleido pareiškimą, būk

Ame-

Nužudė Pačią, Dukterį iri 
Pats Save

Salvatore Teserero, 234

Yorko miesto policijos, terš, kad ji pritarė dukteriai, 
vyriausybė stengiasi “teisiu- Teserero buvo senų geležų r 
gai” ištirti policinius kaltinin- kiotojas ir pardavinėtojas, 
kus, kurie blekdžekiais ir buo- --------------- —
f-ėmis sužeidė 60_ darbininkų, | JĮjrį Stulgaitis 
besiskirstančių is Pirmosios _ . _ .
Rugpjūčio priešimperialistines 
demonstracijos.

NARIŲ MIRIMAS
A. P. L. A. 49 kuopos į 

trumpą laiką mirė trys na
riai. Turiu priminti, kad tai 
ne nusenę žmonės, bet viduti-

Sackett St., Brooklyne, šūviais, nio amžiaus. Kad jų vietas 
iš revolverio ir peiliu nužudė, užpildyt, kuopos nariai turėtų 
savo pačią ir dukterį ir pats 
nusišovė, perpykęs ant dukters, 
kad ji susižiedavus su jam ne
patinkamu vaikinu, ir ant mo-

pąsidarbuot ir gaut bent tiek 
pat arba daugiau naujų narių.

Dz. Rep.

LIETUVIS BARBERIS
Pranešu vietos lietuviams, kad aš 

nupirkau barbernę po No. 45 Scholes 
St., prie pat Lorimer St. Kviečiu 
atsilankyti ir persitikrinti apie mano 
gerai atliekamą darbą. S. Kunevičius, 
45 Scholes St., Brooklyn, ht. Y.

(186-191)

TeL Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Ava., Maspeth, L. 1. 
Tel.: Juniper 6776

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORiUb
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
aumaliavoja vino- 
k i u b paveikslui 
(vairiomii b p a ]• 
tomis. Atnaujins 
senus ir krajavui 
Ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS) 
DU ANGLE 14r»

Kreipkitės i i u o 
adresu)

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

metų 
demonstracijos. Roger Bald-Įarn^iaus, mire rugpjūčio 10 d., 
win sumažina sužeistųjų skai-|Beth Moses Hospitale, Brook- 

>čių nuo 60 iki 6; išteisina po-JvYne> ^us palaidotas rugpjū- 
licijos valdybą abelnai ir tik- či° 14 d.,~ 10 vai. ryte,^_šv. Jo
tai kaltina vieną policinį ka- no kapinėse.

•x t . t pitoną vardu Day.
bet, dar geriau, atsiveskite ir; lietinių laisvių? gynėjai

Brooklyno Lietuviams! \ 
Darbininkams
‘ Kasdien ateina žinių, kad 
šibs šalies imperialistinė val
džia siunčia vis didesnius bū
rius kariuomenės, jūreivių, ka
rinių laivų ir orlaivių į Chini- 
ją sutrempimui chinų darbi
ninkų laimėjimų. Tos gink
luotos šaikos niekšingi darbai 
jau matosi, nes pati kapitalis
tinė spauda praneša, kad į- 
vairiose vietose suimama dar
bininkai ir be jokio teismo nu- 
kapojama jiems galvos. Ka
pitalistiniai laikraščiai vadina 
juos banditais, bet mes žino
me, kad tai kovotojai už dar
bo žmonių laisvę. Mes priva
lome stoti kovon apgynimui 
Chinijos revoliucijos laimėjimų 
ir tų draugų.

Komunistų Partijos 6-ta 
Brooklyno sekcija rengia masi
nį mitingą-demonstraciją atvi
rame ore. Jis įvyks trečiadie
nį, 'tai yra, šiandien, 8 vai.
vakare, Grand St. Extension, 
netoli Plaza. Drauge, jūs už
duotis ten dalyvauti.

Išsisprogdino, Bandydamas 
Užsitroškinti Gazu

David Weidner, bankrutuo
jantis šėrų mekleris, atsuko vi
sus gazo kranus savo kamba
riuose, 135 E. 50th St., New 
Yorke, norėdamas užsitroškin
ti. Bet gazai užsidegė nuo 
gazhiio šaldytuvo (aisbak- 
sio) lemputės, ir įvyko eksplo
zija, per kurią jis tapo užmuš- 

Eksplozija visus langus 
kurį 
ug-

tas.
išnešė ir padarė gaisrą, 
tačiaus greitai užgesinio 
niagesiai.

pasitarnauja valdžiai, )m*s rūpinasi J. Levandauskas.
Ailt vietos jokių giminių ne

siranda; žmonės kalba, kad 
velionis turėjo sesehį Ameriko
je, aiSielinkėj Virąinijos valsti
jos, bet jos adreso niekąs’ ne
žino.

Velionio pažįstami bei drau
gai yra kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse. P. V.

nybėje 
teisindami jos teroristinius) 
darbus. Bet netoli nuo jų yra 
nusiritę ir lovestoniečiai j rene
gatai, ex-komunistai. New 
Yorko American' apsilaižyda
mas kartoja Lovestono pareiš
kimą, būk šios šalies komunis
tai rengia “bergždžias demon
stracijas, norėdami įtikti Mas
kvai.” ‘ .

or-

Rengiatės prie Sacco- 
Vanzetti Demonstracijos!

Darbininkiškos lietuvių 
ganizacijos turi kreipti domės,
jog rugpjūčio 22 d. ’ Union 
Square, New Yorke, bus pro
testo demonstracija paminėji
mui nužudymo Sacco ir Van
zetti. Pageidaujama, kad jos 
ateitų su savo vėliavomis. Rei
kia susirinkimuose padaryt 
tam tikri nutarimai ir visiems 
ruoštis į tą demonstraciją. 
Protestas prieš teismišką Sac
co ir Vanzetti nužudymą sykiu 
liūs ir protestas prieš dabarti
nius , lynčiavimus ir nusmerki- 
mus negrų ir baltųjų darbimn-

Chemikalų Eksplozijoj 1
Žuvo,,9 Sužeisti

Per chemikalų kubilo 
ploziją, dirbtuvėje po num.
118 Prince St., New Yorke, Į._,___ _________ _ ____ vvv
vienas darbininkas užmuštas ir stumtas į Biltmore viešbutį.
9 sužeisti. Po pirmai eksplo- Kadangi tuo nakties laiku dra- 
zijai sekė kita. Dirbtuvė ir 
gretimas kitas namas suardyti.
Nuostolių esą apie $30,000.

eks-

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRAjNDAVOJA . kambarys, su 

visais parankamais. Galima išran- 
davoti ir vedusiai porai arba pavie

niui. Netoli Greenwood eleveiterio 
Yra pašarvotas stoties, 1057—108th St., Richmond 

“ Iki Jamaica eleveiterio nueiti 
apie 10 minutu. Klauskite pas AL

■ .. i9i-3
BIZNIO PROGA

. Pąęiraųdavoja arba parsiduoda bu- 
čferne ir groserne. Biznio daroma 
nuo, $400 iki $500 j savaitę. P. 
WaĮeniįukevicz, d00 Perry St., Stough
ton, Mass. , , 190-201

“Labdaringi” Skebininkai
New Yorkas yra pilnas viso

kių skebinių darbo agentūrų. 
Tuom užsiima ir buržuazinė 
žydų ateivių draugija ant La
fayette St., New Yorke. Be
darbius, kurie kreipiasi į ją 
pagelbos, pavaišina arbata su 
duona ir žada parūpint jiems 
užsiėmimo, tik jie neturi rei
kalaut perdidelių algų. Pas
kutiniu laiku ta "‘labdarių” 
organizacija pradėjo siųsti ne
laimingus darbininkus į kai
lių siuvyklas, padarydama su
tartį, kad jie tenai dirbs už 
$18 į savaitę. Tai toli gražu i 
nėra nei pusės tos algos, kuri 
yra nestatyta unijistams kai- 
liasiuviams. Tuo būdu “atei
vių geradariai” tarnauja bo
sams, ypač prieš kairiąją Kai-

Du Ponai Vien Apatiniuose Į nastuW 
Atvažiavo i New Yorką [New Yorko Žinios

Th. Cooke, bankininkas iš 
Kansas City, Mo., traukiniu 
atvažiavo 'New Yorkan be jo
kių drabužiu, apart “padžia- 
mų,” o M/ S. Kimbal, turtin
gas apgarsinimų biznierius; !iš 
Chicagos, vientiose B. V. D-s!

Buffalo] jiedu buvo padavę 
tarnui išprosyti viršutinius 
drabužius; tuo tarpu♦ trauki
nys buvo sustojęs. Bet užpa
kaliniai vagonai su tarnu ir 
drabužiais buvo atkabinti nuo 
traukinio ir pasiųsti kitomis 
relėmis. Taip tiedu ponai ir Į Kadangi dirbanti “p^eplau- 
liko vien tiktai “necenzūriš- 
kuose” drabužėliuose.

Atvažiavus New Yorkan, 
vienas nusipirko šokius tokius 
viršutinius drabužius nuo kon
duktoriaus, o kitas turėjo pa
sisamdyti ligonišką, ant ratų 
stumiama krėslą, kuriame, ap
suptas blanketais, buvo at-

KYŠIŲ LUPIMAS Iš 1 
PRIEPLAUKŲ DARBININKŲ

Prieplaukų darbininkai ken- 
čia bedarbę taip, kaip ir'di’rb- 
tūviij darbiiiinkai; Daugiau 
skirtumo gali bfctr tik tame: 
kad prieplaiikbse ' labai įsivy
ravus kyšių' gadyrtė"; ir jei no
ri difbti, tai turi šokėti for- 
manui tam tikrą duoklę; ne
mokėsi, tai sveikds stovėk, ir 
formanas, kuris šaukia darbi
ninkus prie darbo, tavęs nema
to.

i.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
("UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

ŽODIS NUO DR. MENDL0W1TZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

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

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

Tel.: Midwood 6261''

I

bužių krautuvės jau buvo už
darytos, tai kitokios išeities 
jiems nebuvę.

[koše, pasidalinę - tam tikromis 
“gengėmis,” tai nekurios gen- 
gės nieko bendro neturi su ky
šių davimu, ypatingai airiai; 
tai tie turi savas genges ir jų 
tautos bosai tuomet iš jų ne
drįsta imti po penkinę. Ypač 
negrai turi mokėti kiekvienas 
į mėnesį po penkinę, jeigu no
ri dirbti, ir kadangi gertgėje 
yra 25 vyrai ir kiekvienas duo
da penkinę, tai boseliui pasi
daro graži sunia pinigų. Bet 
teko patirti, kur mažai, darbo

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
' • 1 (Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

; BROOKLYN, N. Y

r
•- ?

r

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

vidurį/! ummą
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta is 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių
. Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vul»
- 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 paltą 65«

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

i tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandilj gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, krelpkttčs:

KUNDROTO APTIEKA 
’ * ", ‘ P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp., N. 4-tos gąt. Tel., Greenpoint 2017-2.360-3514 
Ukirpidt ii skelbimą ir prisiąslrit kartu su užsakymu

MOLLYN S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

H* PRANEŠIMAS MOTERIMS

X

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

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

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

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN. N. Y.
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