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Rašo Senas Vincas

W • "TUTLaisve Darbininkai Visų Šalių, Vienykite*!

Jūs Nieko Nepralaimesite, Tik Re

IR NANKINGAS JAU PAVOJUJE!
pasiuntęs seimui laišką su*!Amerikos Profesorius IPROFESINES SĄJUNGOS KOVOJA 

Serga Sov. Sajungoj j SU TAIS DARBININKAIS, KURIE

Pas SLA ponus yra “veikė
jais” vainikuojami tokie žmo
nės, kurie nachališkai puola ne- 
košernus ponams viršininkams 
narius ir iki neatsiduria į be
protnamį. Iš Baltimorės seimo 
tapo išvežtas tiesiai į beprotna
mį vienas “ponas veikėjas,’’ o 
po Chicagos seimo kitas atsidū
rė tokioj pat vietoj. Pastara
sis
keliais centais, paliepęs nupirk
ti vinių ir prikalti prie sienos 
.visus bolševikus — pradėjo var- 
javoti ir tapo nugabentas ir pri
skirtas prie tokios kategorijos 
žmonių, kokiai jis priklausė.

Žinoma, mes iš proto ligonių 
nesidarome sau politinio kapita
lo ir nesijuokiame iš jų, kaip 
paprastai mūsų priešai daro. 
Pastebime tik tą faktą, kad Su
sivienijimo poniškoj šeimynėlėj, 
sąžiningam daktarui išegzami- 
navus jų makaules, atsiraštui ir 
daugiau kandidatų į beprotna
mį. Na, o su kandidatais į to
kią “garbingą” įstaigą save ger
biąs žmogus privalo neturėti jo
kio reikalo — šluoti juos iš bent 
kokios organizacijos be jokios 
atgailos.

MASKVA. — Columbia i 
Universiteto prof e s o r i u s 
Seager, kuris pribuvo į 
Maskvą apie mėnuo atgal, 
apsirgo plaučių uždegimu. 
Jis dabar randasi Kijevo li
goninėj ir, sakoma, smar
kiai sergąs.

NESILAIKO KMATHM DARBE

Francijos Darbininku 
Streikas Tebesitęsia

MIESTAS LIKES BE JOKIOS APSAUGOS; 
TARNAUTOJAM ALGOS NEIŠMOKĖTOS, 
NES NETURI ČIANG KAI-ŠEKAS PINIGŲPARYŽIUS. — Šiaurinėje 

Francijoje darbininkų gene- 
ralis streikas dar vis tebe
sitęsia. Šiuo tarpu kovos 
lauke randasi 150,000 darbi- 

Reformistai agituo
ja streikierius priimti dali
ną pakėlimą algų.

Hankowe Buržuazija Mano, kad Žudymu Komunistų Veikėjų 
Ji Užtikrins Sau Ilgesnį Viešpatavimą; Tarpe 50 ir 150 
Komunistų Kasdien Nukertamos Galvos Miesto Gatvėse

MASKVA. — Sovietų Są- neviliotų iš vieno fabriko 
jungos profesinės sąjungos darbininkų į kitą; (2) duo- 
daro žygius kovai su kaiku- 1 
rių darbininkų bediscipliniš- 

Seageris atvy- kurnu. Tūla jų dalis išlieka 
ko' su būriu ekonomistų tir- jš darbo perdažnai be jokio 
ti SSRS padėtį. reikalo; dažnai kiti išsigeria

alkoholinių gėrimų, o kiti 
mėgsta iš vienos vietos eiti 
į kitą vietą, kas apsunkina 
socialistinę statybą.

Kovoti prieš tai imamasi 
visais būdais. Profesiniu 
sąjungų centro komitetas 
nutarė, be kitų būdų, (1) 
suvienodinti kiek tik leidžia 
darbininkams algas, kad jos bų.

ti premijas tiem fabrikam ir ninku.

Finliandijcj Reakcija
Iš Dviejų Pusių

Proletarų Meno Centrą per
kėlus į rytus, galima užtikrinti, 
jog tokių “prajovų” nebus, kad 
sekretoriaus pareigas einąs 
draugas per du metus laiko ne
prisirengtų protokolo įrašyti į 
knygas. Jeigu vienokią ar ki
tokią pareigą apsiėmęs atlikti 
draugas pasirodo toks vikrus, 
kaip apatinė pusė girnų—pras-Į - > .v
čiaus ir būti negali. Tai ne de- Į stovai tapo išmesti is mies- 
moralizavimas viso draugijinio 
judėjimo, bet skandalas!

Tačiaus su apgailestavimu tu
rime pripažinti, kad apatinės 
girnų pusės vikrumo draugų to
li jieškoti nereikia eiti.

HELSINGFORSAS.—Fin- 
liandijos revoliucinis darbi
ninkų judėjimas puolamas iš 
dviejų pusių: slaptai puola 
fašistų banditai, o viešai— 
vyriausybė, kuri atstovauja 
fašistų reikalus. Daugelyj I 
vietų darbininkų kairieji at-

tiem darbininkam, kurie iš
silaiko nuolatiniai darbe, be 
išlikinėjimoj; , (3) gerinti 
darbininkų -butus ir kitus 
gyvenimo reikmenis. Šitam 
tikslui Sovietų vyriausybė 
yra pridėjusi prie šių metų 
biudžeto dar ekstra 50,000,- 
000 rublių; (4) pataisyti 
trūkumus darbo,, biuruose ir 
(5) įvesti socialistinę kom- 
peticiją kovai su tais, kurie 
be reikalo išlikdinėja iš dar-

Vokietijos Kompartija
Vėliausios kablegramos įmaršavo komunistų armija, 

praneša, kad Nankingo Jinai pirmiausiai atkeršys 
miestas, Čiang Kai-šeko tiem nevidonam, kurie kas-Varo Gerą Kampaniją {valdžios sostine, randasi to-'dien skerdė po 250 komunis-. 

ikioj padėtyj, kad bile laiku tų miesto gatvėse. Atsiskai- 
_  Vokieti- komunistų armijos gali tys su visais budeliais! 

'paimti. Tr ” ' ” * “
Darbininkų ir

BERLYNAS.
jos Komunistų Partijos va
das, d. Thaelmanas, nesen-

Komunistų armijoj randa- 
valstiečių 1 si labzai daug moterų vžds^

Kaip Lietuvos Kunigai su Teismais Teisia Tuos, 
Kurie Netiki Jų Šulerystėm ir Apgavystėm

nai turėjo masinį mitingą armija, ginkluota šautuvais Tiečių ir darbininkių. Ir jos 
Hamburge, kur dalyvavo i ir kitokiais ginklais, žygiuo- Į užsidėję šautuvus ant pečių 
milžiniškos masės darbiniu-J ja linkui Nankingo ir jau žygiuo ja drauge su vyrais 
kų. Jis kalbėjo apie rinki- .tebesiranda tik 20 mylių at- 'kariauti už Sovietų galią.. 4 
mų kampaniją į reichstagą., stūmė. O tuo pačiu sykiu 
Thaelmanas nurodė, kad tik Nankinge kareivių pasiliko

'Skaitau dienrašty j, kad 12-to 
ALDLD apskričio ribose esan
tis draugas pajieško apskričio 
valdybos! Ar reikia didesnio 
skandalo ir kuom tokis apsilei
dimas galima pateisinti?

Vyrai! Atvirai pasisakykite, 
kam dirbate — darbininkų kla
sei, ar jos priešams? Jeigu jau 
12-to apskričio komitetas nešau
kia pusmetinės konferencijos, 
tai kas nors iš draugų turi ją 
sušaukti ir padaryti tvarką ko
mitete.

tavų tarybų. Panašiai yra 
padaryta: Kaunala, Lapua- 
virta, Kaunayoki, Salunsalo 
ir Saloyene miesteliuose.
Daugelyj vietų darbininkų keltis apskundė teismo tar- moterys, bet teisme juodvi 
skaityklos ii’ kliubai tapo dytojui pil. Joną Kučką, kad 
uždaryti:

Finliandijos

KAUNAS. —; 1928 m. rug- remdamas liudininko Bona- 
pjūčio mėn. 11 d. Tirkšlių 
parapijos klebonas kun. Pa- (liudininkais buvo dar dvi

ventūro Jonaičio parodymu

Andai vienas draugas paste
bėjo, kad mūsų poetai, rašyda
mi eiles, nekreipia jokios aty- 
dos į eilių turinį, nesuveda min
ties ir nepiešla jokio vaizdo, bet 
įsikibę laikosi į galūnes. Jeigu 
viršutinė eilutė baigiasi, padė- 
kim—drigantas, tai antroji, ne-

jis esą viešai šmeižęs kata,- 
Komunistų lįkų tikėjimą. Esą, pil. Kuč- 

Partija išleidžia dienraštį ka 1928 m. liepos 1 d. susi- 
nelegaliai (slaptai). Jis yra rinkusiems prie Tirkšlių 
spausdinamas mimiografu, vartotojų bendrovės žmo- 

še.šių ankštai surašytų pus-' " .......................
lapių. Policija betgi nepa
jėgė surasti jo redaktorių ir 
išleidinėjimo vietos.

Ko Trokšta Vokiečių 
Socialfašistai?

nėms kalbėjęs, kad bažnyčia 
yra tamsus purvynas, kur 
visos apeigos yra apgavikų 
kunigų išmislai, kad išpažin
tis tai didžiausia kvailystė 
ir kunigai yra tiktai apga
vikai—žalčiai.

savo parodymų, duotų teis
mo tardytojui, atsisakė), 
nubaudė J. Kučką pusantrų 
metu kalėti.

J. Kučka pasiskundė Vyr. 
Tribunolui, bet Vyr. Tribu
nolas apygardos teismo nu
tarimą patvirtino. Nelai
mingajam liko tik kęsti 
bausmę. Nesenai prieš pil. 
J. Kučką' liudijęs Bonaven
tūras Jonaitis, sąžinės grau
žiamas, prie liudininkų pri-

Pil. Jonui Kučkai buvo su- sipažino, kad jis teisme pri
daryta baudžiamoji byla ir siekęs melagingai, įkalbėtas 
Šiaulių . apygardos teismas kunigo, kuris žadėjo už tai 
1929 m. rugsėjo 21 d., pasi- duoti jam atlyginimą.
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Sovietų Sąjunga rodo kelią, 
kaip Vokietija gali išeiti iš 
Youngo plano vergijos. Jei 
Vokietijos darbininkai nori 
pasiliuosnoti iš jos, jie turi 
asirinkti sovietinį planą.
Corbach mieste komunis

tas kandidatas paveržė vie- 
a iš socialdemokrato rinki

muose į miesto tarybą.

labai mažai ir tie valdžiai 
nepatikimi. Miestas, vadi-

Paryžiuj Vaisiai Nupiginti, 
Nes Nėra Taksų

BERLYNAS.—Vokietijos 
fašistai, vadovaujami savo 
“Mussolinio” Hittlerio, ruo
šiasi prie rinkimų į reichsta- 

: Jie turi 
savo partiją, pavadintą

PARYŽIUS. — Iki šiol į 
Paryžių atga b e n a m i e j i 
Grandžiai ir mandarinai bū
davo apdedami miestavais 
taksais (35 frankais ant 100 
kilogramų). Šiuo tarpu ta
čiaus tie taksai panaikinti, 
todėl vaisiai atpigs.

Maisto Kainos Kyla;
o Maisto Pakankamai i

paisant, kaip sakinys išeis,’ tu-įsa visais palais: 
rėš būti—šventas. , # _

Pastaba labai vietoj. Daugelis “Tautinė Socialistų Darbi- 
kandidatų į poetus nekreipia do-Į ninku Partiia.” kurios nro- 
mės į eilių turinį ir nesistengia !grama “praktiška” ir reak- v« 1 < I r I i « Ir i o , r Azl r z', • —»

Sovietų Sąjungos Darbininkai Griežtai Smerkia 
Amerikiečius, Užpuolusius ant Juodveidžio

padaryti kokį logišką išvedimą, 
bi tik galūnes šiaip-taip sunarp
liojo ir eilės gatavos. Tačiaus 
už tokias eiles, nors jos ir užima 
laikraštyj kiek vietos, bet gali
ma autoriams atleisti, kad pri
duoti jiems drąsos tolimesniam 
lavinimuisi.

Vienok pastaromis \dienomis 

 

mūsų dienraščiuose tilp\draugo 

 

J. Rutenio pora eilėraščių. 
Nors apačioje tų eilių nepavy
dėta ir išnašų, paaiškinimas ant 
paaiškinimo (kas tik labai re
tuose atsitikimuose , eilėraščiuo
se daroma), bet eilių minties su
prasti vistiek negalima. Reikė
tų, kad kas jas išverstų lietu
viu kalbon, “Laisvėj” tilpusias 
eiles ypatingai.

Mano supratimu, draugas J, 
Rūtenis daug geriau pasitarnau- smulkiesiems krautuvinin- 
tų amerikiečiams, kad apie to-; kams; iš smulkiųjų krautu- 
kius dalykus, kaip fabrikų,’elek-, vįnįnku valdžia privalo vis-

V - r kl?sĄenklų ™tų.ka pirktis. Į Vokietiją ne- 
tų proza, o ne eilėmis. Tokios Į lsll(?lstl l°klos salies darb1' 
eilės, kad ir turi savyje gerų Įninku, etc.

cinė.
Be kitko, fašistai reika

lauja (a) kuoveikiausiai-su
vienyti Vokietiją su Austri
ja; (b) panaikinti-Versailės 
ir St. Germain sutartis; (c) 
atgauti Vokietijos koloni
jas;' (d) Vokietijos pilie
čiais priimti tik tuos žmo
nes. kurie yra “tikro vokiš
ko kraujo”; žydų nepriimti 
Vokietijos piliečiais; (e) nė 
vienas asmuo, nesąs “Hkro 
vokiško kraujo,” negali už
imti valdiškas vietas, ir tt.

Be to. reikalaujama visus 
didžiuosius department-što- 
rius (krautuves) konfiskuo
ti ir ju daiktus atiduoti

MASKVA. — Kadaise Le
ningrade tūli amerikiečiai 
baltveidžiai darbininkai, su
sipykę su juodveidžiu dar
bininku, Robert Robinson, 
išmetė jį iš valgomojo kam
bario. Prieš tai išstojo visa 
Sovietų spauda ir organiza
cijos. Daugelis darbininkų, 
smerkdami Hewis, kuris bu
vo įniciatoriutn puolimo ant 
negro, rei^aįauja jį ir jo pri
tarėjus išvyti iš Sovietų 
Sąjungos. Kiti reikalauja 
Hewisą teisti Sovietų Są-

jungos teisme, Leningrade.
Kaikur darbininkų orga

nizacijos sudarė savo teis
mus ir juose daro nuospren
džius. Spauda ir kalbėtojai 
atsargiai aiškina, kad Hewis 
ir tie, kurie yra nusistatę 
prieš negrus darbininkus, 
yra aukos kapitalistinio 
auklė j im o. Jie .tačiaus pri
valo" žinoti, jog .Sovietų Są
junga thi ne Amerika. Čia 
visom rasėm suteikta pil-. 
niausią laisvė ir lygybė.

WASHINGTON. — New 
Yorke jau keliamos kainos 
ant daržovių, vaisių ir kitų 
daiktų. Pardavinėtojai tei
sinasi, kad tai daroma delei 
“stokos maisto,” kuri atsira
do iš priežasties giedros. 
Bet čia žinoma, kad maisto 

[yra pakankamai, nepaisant 
giedros. Prašoma sulaikyti 
spekuliantų užmačias. Fede- 
ralė valdžia gal būt įsikiš.

Estonijoj Teisia 
17-ką Darbininką

Angly ir Airių Darb.
Delegacija Leningrade

Kareiviai Pasmerkti
’ ’ . ■ '.ii

Delei Sukilimo
BORDEAUX, Francija.— 

Nesenai čia buvo teisiami 21 
kareivis už dalyvavimą su
kilime kalėjime. Du gavo 
po penkis metus kalėjimo, o 
kiti po mažiau. Sudėjus 
bendrai, ant jų uždėta 47 
metai kalėjimo.

norų, bet kuomet skaitytojai jų 
nesupranta—nieko pos neduoda.

Batavia, Indonesija.—Chi- 
nicčių vietinio dienraščio 
Surabaja redaktorius tapo 
suareštuotas. Reakcija Čia 
aštrina savo nagus.

Hittlerio narsios nrogra- 
ma reakcinga ir juoda.

Prieš šita programą stovi 
komunistai su P'5"'' revoliu
cine programa. Tikimasi, 
kad komunistai šiemet rin
kimuose laimės daug darbia 
ninku balsų.

- REVELIS. — Vidaus ir 
“teisingumo” ' ministerijos 
suruošė bylą prieš Bauma- 
ną ir 17 kitų darbininkų ka
linių (jų tarpe penkios mo
terys). Visi kaltinami pa- 
šovime generolo Untjos. By
la ruošiama tikslu, kad už
duoti smūgį darbininkų kla
sei. ' '. y ■ :

LENINGRADAS. — Rug- 
njūčio 13 d. čion pribuvo 
Anglijos ir Airijos darbinin
kų delegacija. Delegacijos 
nariai buvo išrinkti Sovie
tų Sąjungos Draugų mitin
guose. šitie darbininkai ap
lankys Sovietų Sąjungos di
desnius miestus ir savo aki
mis pamatys, kaip/ gyvena 
Sov. Sąjungos darbininkai.

Kova Planinga
Iki šiol buržuazinėj spau

doj buvo skelbta, kad Chi- 
nijoj einamoji (ginkluota 

neapgalvo-* {į 
tas darbas “banditų”, pasi
vadinusių komunistais. Bet 
toli gražu to. Pastarieji As
sociated Press (kapitalistų, 
žinių agentūra) tyrimai pa
rodo, kad tai yra planingas 
ir gerai apgalvotas Žygis. 
Nors tosios komunistų ar
mijos didžiumoje susideda 
iš valstiėčių (vidutinių ir 
vargdienių) masių, tačiaus 
josios veikia po direktyvo
mis bendros komandos, esa
mos rankose darbininkų So
vietų, kurie yra direktyvose 
Komunistų Partijos.

Sovietų valdžia atvirai pa
skelbė, kad ji kovoja už'nu
vertimą čiang Kai-šeko 
buržuazinės valdžios, už nur 
vertimą visų generolų ir ki
tokių lordų valdžių Chini- 
joj; už išvijimą iš Ghinijos 
svetimų imperialistų; už 
įkūrimą Chinijoj Sovietų * 
vyriausybės; u ž įkūrimą 
Sovietu vyriausybės—prole
tarų diktatūros—visam pla
čiajam pasaulyj.

naši, atdaras komunistam ir klasių kova yra neapgalvo
jei pastarieji matys reikalo, 
jį greit paims.

New Yorko Timeso kores
pondentas Šanghajuj. prane
ša, kad Nankingo valdžia 
randasi nejaukioj padėtyj: 
neturi pinigų' išmokėti val
diškiem tarnautojam algų. 
Daugelis tarnautojų jau me
tė darbus, negaudami algų, 
o nemažai jų > dirba numa
žintomis algomis; kiti ne
gauna algų kelinta savaitė.
Hankowe Kaikam Baisu
' čiang Kai-šeko valdyto
jai Hankowo mieste baisiai 
persigandę delei vietinių ko
munistų suokalbių ir darbi
ninkų pasipriešinimų. Idant 
užkirsti kelią sukilimam, tai

'ras: kiekvieną dieną nužu* 
doma tarpe 50 ir 150 komu
nistų arba jų simpatikų. 
Dažnai darbininkai žudomi 
tokie, kurie neturi nieko 
bendro su komunistiniu ju
dėjimu, bet kurie pasiprieši
na kitų savo brolių žudy- Į 
nėm.

Japonų koncesija Hanko
we ; 
vielom, prileistom elektros. 
Francūzų koncesija apkrau- 
ta tvoromis iš smėlio pripil- žį krikščioniškų .sočia*. ’Į 
tų maišų. Britanijos konce-!,;=t„ ppn„.n TWi<.„a ««.• 
sija apstatyta ginkluotais 
kareiviais.
, Amerikos^ kitų svetimų į^ote ~495 ‘ bal^
kraštų piliečiai bmzuja! j rinkimais pauta 308 balsai), 

pasirengę bile valan- 0 u* krikščionių sąrašą—401:
dą bėgti į savo, laivus, esą- > pereitais rinkimais 456). 
mus prieplaukoje, ir nesdm-, ormistai tegavo išviso 
tis tolyn. Laivai stovi pn-|tik 195 bnlsus< kuomet

įeitais rinkimais jie buvo ga
vę 286. Vadinasi, kuomet 
revoliucinis sparnas laimėjo, 
tai krikščionys ir reformis- 
tai—prakišo. . . ’

KainyjŲ Įtaka Auga^^ 
iponų koncesija Manko- ■ BERLYNAS. - Langen- ... 
apvedžiota spygliuotom brahm angliakasykloje b6uvo

’ - - • ’’ rinkimai darbininkų tary-,
bos. Ši vieta iki 'šiol buvo

listų centru. Tačiaus šię- 
met, renkant tarybą, už kai
riųjų darbininkų sąrašą pa-

į miestą komunistinių armi
ją

( Hankowas pilnas chinie- 
čių buržujų, sugužėjusių išNEW YORKAS. — Frank

M. Hawks .supliekė pulk, apielinkinių dvarų ir mies- 
Lindberghą lėkime. Pirma- telių. Visi drebėdami Jau
sis atlėkė iš Los Angeles į kia ryt dienos ir tikisi, kad 
New Yorką į 12 ir pusę vai.; juos Amerikos, Anglijos, 
vadinasi, dviem ir puse va- Francijos ir Japonijos šau- 
landos greičiau, negu Lind- tuvai ir kareiviai išgelbės 
berghas. Hawks lėkdamas nuo rūstybės valstiečių ir 
padarė tris sustojimus. Tai darbininkų, kuriuos per ilgą 
greičiausias oru perlėkimas laiką jie išnaudojo ir slėgė, 
išilgai J. V. čangša miestan jau ir vėl

MENININKAMS!
Delei techniškų priežask 

čių “Proletarų Meno” 
” nume-skyrius šiame “ 

ryj nespausdinamas; bus 
išspausdintas rytojaus lai
doj.—Redakcija.

-
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LĄĮSVfi Penktadienis

Chinijos Revoiioei ja—Milsy Reikalas

APŽVALGA
Socialfašistų Šauksmas del Partijos, nes jie^gerai žino 
“Raudonojo Susivienijimo”

Socialfašistas Grigaitis, kovoja už jų reikalus. Aiš- 
pasiskaitęs SLA 83 kuopos j ku, kad SLA nariai darbi- 
rezoliuciją, tilpusią “Lais-^^b^^^1 
vėj” rugpjūčio 9 d., del tvė
rimo Darbininkų Susivieni

jimo, vos tik neapalpo. Jis 
per savo geltonlapį isteriš
kai šaukia, kad bolševikai 
nori galutinai suskaldyti Su
koj ir suorganizuoti savo at-1 baub? ’ “kl? pus‘
skira Susivienijimą. “Nau- P?™1?1’ saukėte, buk komu- 
jienų” rugpjūčio 12 d. laidoj nistai užvaldę susivieniji- 
J J nią, mihoną dolehų atiduo-

Jau gegužės 1 d. šiemet Chinų Sovietai valdė didesnį 
žemes plot!ą, nekaip “tautinė” Chinijos valdžia su savo 
sostine Nankingu ir su prezidentu Chiang Kai-sheku, 
kum yrą Amerikos kapitalo pensionierius.

lį’pač šiomis paskutinėmis dienomis Chinijos Sovietai 
praplėtė* bąyo viešpatavimo sritį; atsiėmė iš fašistinių 
Chiang Kai-shėRo gaujų Čangšą, Hunan provincijos sos
tinę; Sovietų raudonarmiečiai, darbininkai ir valstiečiai, 
užęme K^nęhovvą, Kiangsi provincijoj, ir artinasi prie [ 
Hąnkdwo, labai svarbaus pramonės c 
vadinamas “Chinijos Chicaga.” 
shęko* Uostinės Nankingo jau tik už 20 mylių randasi bando visaip išniekinti pa- 
soyietinė Raudonoji Armija. Amerikos kapitalistų laik- žangiuosius SLA narius, kū
pančiai'bijo, kad fašistinis budelis Chiang Kai-shekas bus rie kalba apie organizavimą 

[ naujo Susivienijimo, Lietu- 
ivių Darbininkų Susivieniji
mo. • j

Socialfašistams ir fašis
tams baisu, kad pažangieji 
SLA nariai tokį žingsnį da
ro. Jie manė, kad su polici
jos pagelba jie galės lengvai 
apsidirbti su veiklesniais 
SLA nariais, kurie kovoja 
prieš fašistinę politiką SLA 
organizacijoj, ir ant toliaus 
galės bosauti Susivienijime 
Lietuvių Amerikoj. Bet da
bar jie mato, kad jų pradė
tas skaldymo darbas Chica- 
goj (išmetimas su policija 
208 delegatų) gali privesti 
SLA organizaciją prie galu
tino pakrikimo.

Bet Grigaitis, vienas SLA 
skaldytojų, šaukia:

Taigi, ant galo išlindo yla 
iš maišo. Komunistai ilgą lai- 

,ką veidmainiavo, apsimesdami 
SLA. “draugais,” kuriems buk, 
rupi tos organizacijos gerovė 
labiau, negu kam kitam. Jie 
gynėsi, kad jie nenori Susivie
nijimą ardyti; jie bažijosi, kad 
jie atskiro susivienijimo ne
steigsią. O dabar jau jie at
virai pasisako, kad jų tikslas 
yra suskaldyti SLA. ir trauk
ti savo pasekėjus į naują or
ganizaciją.
Argi bolševikų tikslas yra 

suskaldyti SLA ? Argi ne fa
šistai ir socialfašistai pradė
jo tą organizaciją skaldyti 
Chicago j Lietuvių Auditori
joj? Argi ne fašistai ir so
cialfašistai po savo nelega- 
liško SLA seimo tęsia skal-. 
dymo darbą kuopose? Ar ne 
tie niekšai visur su policijos

't 
kad Komunistų Partija yra 
jų Partija, kad ta Partija

“Mes einam su Komunistų 
Partija. Šalin fašistų ir so- 
cialfašistų klika!”

Mes turime pasakyti fa
šistams ir socialfašistams: 
Jūs gąsdinote SLA narius 
darbininkus bolševizmo

-------- n-n---------1-------*-------tt
Toliaus, kunigas Tumas 

savo pamoksle dar pasakė:
Marija Pečkauskaitė, kaip 

ir a. a. Sofija Ivanauskaitė-, 
Przybylauskienė buvo Lietuvos 
lenkės, o tiek brangios lietu
viams, kaip retas kuris lietu
vis. Jos buvo saviškės. Jūs 
matote, kaip Lietuvos Respu
blika, jos įstaigos, jos pilie.- 
čiai myli ir gerbė lenkiškuo
sius savo narius... Juo dau
giau bus tokių pilietinių, nuo
pelnų, kaip čia laidojamos Ma-į 
rijos Pečkauskaitės ar Trys-' 
kiuose palaidotos Sofijos Przy- 
.bylauskienės, juo greičiau.! 
įvyks ta 
tarvė.’

Politinis Raporhs Sdviety Sąjungos! Kbm.
< Partijos Centralinib Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui

H^nkowo, labai svarbaus prampnės centro, kuris yra I Grigaitis tuo Klausimu Pą-j tų Maskvai.” Bet SLA nariai 
vadinamas “Chinijos Chicaga.” Nuo pačios Chiang Kai-įtalpino ilgą editoiialą. J1S [darbininkai nekreipė domės 

į jūsų tuos kvailus šauks
mus. Jūs ir dabar jų nenu
gąsdinsite. 1

Pažangieji SLA nariai 
yra veikliausias elementas 
SLA organizacijoj. Ir jeigu 
pažangieji sudarys savo 
naują Susivienijimą, tai mes 
galime užtikrinti fašistams 
ir socialfašistams, kad nau
jas Susivienijimas, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas, 
greitu laiku išaugs į milži
nišką organizaciją.

trumpu laiku, priverstas nešdintis ir iš Nankingo.
Revoliucijos Energija Nuveikia Visas. Kliūtis

» ' v'

Chinijos darbininkai ir valstiečiai ne tik atsilaiko prieš 
saįo šalies juodašimčių armijas, bet ir prieš šimtą ar 
daugiau' Amerikos, Anglijos, Japonijos ir kitų imperia
listų karo laivų, kurie bombarduoja revoliucionierius iš 
jū»os pakraščių ir iš didžiųjų upių ir siunčia desėtkus 
tūkstančių jūrininkų prieš Sovietų laikomus miestus. Di
džiausio gi revoliucinio smarkumo parodo darbo žmonės 
toše vietose, kur pirmiau buvo Sovietai, kurias paskui 
bu^o užėmę tautiniai-imperialistiniai fašistai, o dabar jas 
vė^ atsiėmė revoliucionieriai. Sykį susipažinę su darbi
ninkų ir valstiečių valdžia, jie įgijo dar mirtinesnės ne-, 
apykantos prieš fašistinius tironus. O fašistinių tautie
čių: tirąnija nežinojo nei galo nei krašto, kur buvo užėjus 
ant Sovietų pėdų. Taip antai, Čangšoj, matydami’ sau 
ateinant galą, Chiang Kai-sheko budeliai kasdien, po ne
apsakomų kankinimų, žudė po 250 komunistų ir kitų nu
žiūrimu revoliuciniu darbo žmonių.

Bet nei tos budelystės, nei visų didžiųjų imperialistų 
tal^a nepajėgia suturėti galingojo tvano Chinijos revo- 

. liueijos. Ir todėl, kaip jau pirmiau minėta; imperialistai 
' į'^rų^Šiasi į didį bendrą karišką žygį, kad suvienytomis 
! pajėgomis sukriušint Chinijos. Sovietų galią ir kraujuose 

prigirdyt Chinų revoliuciją.
Artinkime Chinijos Sovietus!

Matant tąsias didvyriška^Chinijos darbininkų ir vals
tiečių kovas, iš vienos pu^s, *ir. svetimųjų imperialistų 
šuniškus darbus ir dar išuniškesnius naujus pasikėsini
mų^,—jokios šalies darbininkai negali į tai ramiai žiūrė
ti. y Kiekvienos šalies, ypač Amerikos, darbininkai turi 
paiJbdyti tokio masinio pasipriešinimo prieš savo imperi
alistinius nevidonus, kad imperialistai nedrįstų skirti nei 
vieno cento karui prieš Chinijos revoliuciją; nei vieno ka
reivio, nei vieno svaro amunicijos prieš Chinų Sovietus.

Amerikos KomuniStų Partija šaukia: “Chinijos revoliu
cija yra dalis pasaulinės revoliucijos! Jinai yra dalis 
mūsų kūno fr kraujo. Jinai yra taipo pat ir mūsų re- 
voljųcija! Šalin karinį imperialistų kišimąsi į Chiniją! 
Darbininkai, atsisakykite krauti ir vežti amuniciją mė
sininkams Chinijos darbo minių! Eikite į Chinų revoliu
cijos apgynimo demonstracijas! Kiekvienoj darbavietėj, 
kiekviename susirinkime, reikalaukite: šalin imperialis
tų nagus nuo revoliucinės Chinijos!”

Kova Prieš Brangininkus
Kiek kapitalistai pabrangina valgį, drabužį ir kitas gyvenimo 

reilimenas, tiek jie faktinai nukerta darbininkams uždarbį, ne
kalbant jau apie nuolat einančius paskutiniu laiku tiesioginius 
darbo mokesnio kapojimus fabrikuose, dirbtuvėse' ir kasyklose.

šiomis dienomis įvairios maisto kompanijos staiga pradėjo kel- 
, ti liainąs pieno, daržovių, mėsos ir .kitų produktų. Pelnagrobių 
pasiteisinimas ir proga—tai laukų ir daržų nudeginimas per 
kaitrą įvairiose pietinėse ir vakarinėse valstijose.

Nežiūrint kaitros, tačiaus, dar ir po šiai dienai tebėra tokia 
mawto daugybė ttustiniuose sandėliuose, kad valgio produktų 

‘pabranginimas neturi jokios žmoniškos priežasties. <
Imkime kad ir pieno pabranginimą New; Yorke po centą nuo 

kiekvienos kvortos, šioje srityje, kaip pripažįsta kapitalistinis 
N. y. 'į'ėlegram', yra kasdien pagaminama Apie, 9,000,000 kvoį’tų 
pieąo; toj pačioj gi srityj nedaugiau kaip 3,500,000 kvortų pie
no Sunaudojama per dieną. Vadinasi, nežiūrint laukų ir pieyų 
nudeginimo kitose, tolimose vietose, šičia tebėra didelė pieno gau
sybė '/o* pienas vis tiek pabrangintas. New Yorko miesto sveikatos 
komiisiohierius pareiškė, kad nematąs jokios priežasties, .kodėl 
reikėtų pakelti šičia pieno kainą, o vis tiek jis leido pabranginti 
pierfą po centą nuo kvortos, ir galutinai “užsidarė savo armoni-

Nbrs šioj plačioj apielinkeje yra eibės šviežių daržovių, o 
jų kaiųos vis tiek begėdiškai keliamos; pelnagrobiams gi turavo- 
ja ir pfats Jungtinių Valstijų žemdirbystės ministerijos atstovas 
New Yorkę, pareikšdarųas, kad nors daržovės būtų pabrangintos 
100,J 300 bei 400 procentų, ir tai negalima būtų murmėti.

New Yorko Times nurodo, kad, nepaisant kaitros pasekmių, 
“Amerikoj nėra jokio maisto trūkumo,” tačiaus valgio produktų 
kapitalistai pradėjo ‘beprotiškai branginti maisto dalykus.

Kapitalistinė valdžia eina su pelnagrobiais. Darbininkai ir 
dariiininkės . negali to pakęsti. Komunistai pradeda demons
tracijas prieš tuos plėšikus ir jų valdžių. Darbininkai ir dar- 
bir lĮikė^ tiįri, skaitl'ipgįaųsįąi traukti į tas .demonstracijas, prp- 
tcstapii rpriciL lupikus!* < . ’ .

(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta? Birželio 27, 1930).: .
(Tąsa) ’ ‘

Kapitalistinis apsupimas reiškia, jog Sovietų galia yrax 
apsupta priešingomis klasinėmis pajėgomis; jos pasiry-' 
žusios duoti gnoralės ir medžiaginės paspirties Sovietų 
Sąjungos priešams pačioje šalyje; jos pasirengusios or- 

iuo greičiau.1 ganizuoti arba finansinę blokadą arba karinę intervene 
pageidaujama san-įčiją prieš mus, žiūrint, kokia pasitaikytų jiems proga. 

'Yra įrodyta, jog gadinimo veiksmai, atliekami mūsų spe-. X 
Icialistų, prieš-sovietiniai žingsniai kulokų (buožių), atar 

Kode! Run. lumas taip ^os daromos padegiojimais ir bombomis ant mūsų įmo- T 
garbina lenkes, lodei, kad nįų ir trobesių, tai buvo veiksmai užpirkti ir sukurstyti 
jos buvo lenkes dvarininkė?, Jš užsienių. Imperialistinis pasaulis neturi, jokio noro 
todėl, lead jos ištikimai.tar-[matyt Sovietų Sąjungą žydinčią ir pasiekiančią tokios < 
navo bažnyčiai ir; fašisti-'pozicijos, kad jinai galėtų pasivyti ir pralenkti pažan- 
ni’ams Lietuvos . valdonams.1 giąsiaš kapitalistines šalis. Todėl jis paremia senojd pa- 
Bet ką gero jos davė darbo'šaulio spėkas Soviėtų Sąjungoje. Tatai vėl gi suprarn 
žmonėms? Nieko, o nieko. ’tania, jog šitokia aplinkybė negali pasitarnauti paleng- 

‘ vinimui' mūsų perbudavojimo darbo. 1
' Mūsų keblumų apibudinimas, tačiaus, nebūtų pilnas 

tavimą Lietuvoj. Už tai po- be reikiamo' atsižvelgimo į dar vieną aplinkybę! Tatai 
nai ir ju tarnai šiandien jas paliečia ypatingąją rūšį tų keblumų; paliečia tą faktą, 
garbina: Nežiūrint, kad josmūsų keblumai nepaeina is. puvimo- arba tūnojimo, 
lenkes, .Lietuvos daroo zmo-į j0^ maSų keblumai yra pamatiniai skirtingi nuo 
mų engėjai apvainikavo jas; kapitalistinių šalių keblumų. Kada kalbama apie keblu- 
skaisčiausiais vainikais 4Z. mus Jungtinėse Valstijose, tai mintyj turima puvimo 

pasidarbavimą del tautos ir, keblumai, nes Amerika dabartiniu laiku gyvena Krizį,.
[ekonominio smukimo krizį. Kuomet kalbama apie Keblu-
I ------ ------ o------------- ----- ----------------  ±--------- ------------ \— xr~r. y

[stojimo), kadangi jau keli metai Anglijos ekonomija tū- 
!no ant vietos, tai yra, tūno jos pirmynžanga. Bet kuo
met mes kalbame apie savo keblumus, tai mes neturime 
mintyje nei mūsų vystymosi smukimo nei tūnojimo, bet 
mes turime mintyj mūsų pajėgų augimą, smarkų, paki
limą, mūsų ekonomijos pirmyn žengimą. Kiek punktų 
mes nueisime pirmyn į tam tikrą laiką, kiek daug mes 

auoKu padidinsime savo gamybą, kokiu skaičium hektarų mes 
;daugiau nudirbsime žemės, kiek mėnesių pirmiau mes 

_____ užbaigsime savo gamybos įmones ir gelžkelius, negu kad 
prieplaukos mes buvome planavę—šitokius tai klausimus mes turime 

stoties ir kuris esąs 52 pėdu galvoje, kuomet kalbamės apie savo keblumus. Taigi 
ilgio, " ' mūsų keblumai skiriasi, sakysime, nuo Amerikos bei

Nesvarbu, ką jie su tuo kū- Anglijos keblumų tuom, kad mūsiškiai yra augimo, pir- 
nu padarys, bet svarbu tas, 
kad vandenyje tokie milžinai 
gyvena.

Jos — dvarininkės — rūpi- [ 
'nosi palaikyti ponų viešpa-i 
tavimą Lietuvoj. Už tai po-[

X v. J .T , • I ^'-^^VIX.XXXX, XX^^ X X-X.^XX.XUX ......... į, J . - X . X

bažnyčios: uz pasidarbavi-[ekonominio smukimo krizį. Kuomet kalbama apie Keblu
mą Lietuvos buržuazijos'mus Anglijoj, tai šie keblumai paeina iš tūnojimo (apsį- 
nauclai. įstojimo), kadangi jau keli metai Anglijos ekonomija tū-

“Ką Dievas Labiau Myli, Tam j 
Sunkesnių Kryželiu Duoda” :

Liepos 27 d. Židikiuose 
! laidojant lenkę dvarininkę 
[Mariją Pečkauskaitę Lietu
vos fašistų ! garbintoj as ku
nigas Tumas, H sakydamas 
prje kapo jpąnftįkslą,; tarp 
kitų nesįhioniųĮ, ipįreišk'ė1: •

Tame mus įtikima dar vienas X 1 1 rti ■ • J i x ’ • 1 s/ v • m

PASTABOS
Rugpjūčio 8 d. Ocean City, 

Md., miesto oficialai svarstė, | 
ką daryti ir kaip geriausiai 
sunaudoti bangžuvės 1 
kurį vanduo išmetė į kraštą 
netoli šiaurinės ]

myn žengimo keblumai.
O ką tai reiškia? Tai reiškia, jog mūsų kliūtys turi 

pačias savyje galimybę savo išrišimo. Tai reiškia, jog 
įsavingoji mūsų kliūčių ypatybė glūdi tame fakte, jog jos 

r- -i v a r v .. . . v , . . . . . 'suteikia pagrindą dėlei ju pačiu iširimo,les iMna žmogysta,; amzelubai- nesą, kad, delei suvaržymo į * ] A: •JJ-Al fn
gė kentėtoja, kaip; šv. Teresė;, imigracijos, šiais fiskaliniais galutmasai \iso to i ezuitatas. .
Kentė didžiausius, skausmuspmetais į šią šalį atvykę 13.6 Vyriausia yra tas rezultatas, kad musų keblumai nėra 
gendąnt' kaulams, pirma' ran/ nuoš. mažiau ateivių, negu pąvirsutimai.bei pripuolami “nesutikimai,” bet klasių ko
kų, paskui kojų, žmoniškai pirmesniais laikais. Tuo pačiu VOS keblumai.
samprotaujant, tai už visą ii-. laiku buvę išdeportuota 16,-. Antra, rezultatas yra tas, kad klasiniai musų priešai
gą, naudinga jos t. tarnavimą 631 atevis. i ’
Dievui ir žmonėms derėjo se- r“....................... ..........
natvę jai užtikrinti ramybėje, Juk ateivystė, nežiūrint iš ko-jrjos yra nusmerktos išgaišimui mūsų Šalyje; 

y-., i 4 z-x -u-vriUll 1 1 1 i r 1 /A IrUn O I 1 O 1 O 1 X r V» O l o X T X T X Y KV X O . XT— X 1 • V • X •

dalykas. Ta 4ik$C krikščionė, , ->
pamaldi, ląbUąrOartimo' hiei- /J J V. statistikos biuras pra- 
lės pilna žmogystą, amželį bai.- neša; kad, 
gė kentėtoja, kaip ■ šv. Teresė. (imigracijos,

gendąnt kaulams, pirma ran
kų, paskui kojų.

pagelba meta lauk iš kuopų Į<ankjno’?
susirinkimų pažangiuosius garbęS vainikas juo būtų 
SLA narius, kurie neprita- sRaistesniš-” sako 
na jų fašistinei politikai?
Ar -tūkstančiai SLA narių, 
kurie yra darbininkiškai nu-

pagarboje, pūkų guolyje^ O kios šalies, tai yra tas gyvybes 
ką mes matome? Prie višo iš- ,pulsas, kuris atneša kraštui 
sižadėjimo savęs jai teko pri- naujos energijos, naujų spe- 
deti kelerių metų kančios. Tai kų.
mums nenaujiena. Mes giliai! -:- - :-
įsitikinę, jog ką Dievas labiau ( Keleiviai iš Pullman vago- 
myli, tam sunkesnių kryželių no, važiuodami iš St. Louis į 
duoda, idant teikiamas garbes New Yorką, rugpjūčio 7 d., 
vainikas juo būtų skaistesnis, nusprendė ' savo keline 
(“L. Aidas” No. 171) [duoti suprosyti.

, . Ijas surinko kelines net nuo 15 
Matote, dievas ją taip my- gpoj/ų. Kokiu tai būdu v a go- į 

Įėjo, kad net kelis metus nas> kuriame buvo atliekama 
kankino. Ir už ką jis ją įkelinių operacija, ,tapo atka- 

’ “Idant teikiamas .bintas Buffalo ir pasiekė New 
Yorką tik už dviejų valandų 
vėliau.

Blogai be pinigų. Blogai 
be duonos. Bet negerai ir be 
kelinių. . .

7 tas fašis-

sakėhni-

Įtyko užsiglaudę už mūsų kliūčių; kad tąsias kliūtis daro 
Tai labai didelis nuošimtis! į painesnėmis desperatiškas pasipriešinimas tų klasių, ku- 

; parama 
toms klasėms duodama iš užsienio, buvimas biurokratiš
kų gaivalų mūsų įstaigose; stoka pasitikėjimo ir suak
menėjimas tūluose mūsų Partijos sluogsniuose.

Trečia, rezultatas yra tas, kad nuveikimas tų kliūčių 
vyriausiai reikalauja atmušti kapitalistinių elementų ata
kas, sulaužyti jų pasipriešinimą ir tuom nuvalyti kelią 
delei spartaus žengimo pirmyn.

Ir,, pagalios, rezultatas yra tas, jog pats pobūdis^ mūsų 
kliūčių, kurios yra augimo kliūtimis, suteikia mums ga
limybės atmušti klasinius mūsų priešus.

Bet norint šias galimybes išnaudoti ir praktikoje įkū
nyti, ir pavartoti sulaužymui pasipriešinimo klasinių mū
sų priešų ir nuveikimui kliūčių, tai galima panaudot tik
tai vieną priemonę—o tai yra ofcnsyvos organizavimas 
prieš kapitalistinius elementus visu frontu ir atitvčrimas 
(izoliavimas) oportunistinių elementų mūsų eilėse, ku
rie trukdo mūsų ataką, mėtosi kaip galvų netekę iš vie
nos kraštutinybės į kitą, ir sėja nepasitikėjimą Partijos 
laimėjimais. (Delnais plojimas.)

Kitokios priemonės nėra.
Tik praradusieji galvas žmonės gali jieškoti atsakymo 

vaikiškoje draugo Buėharino formuloje apie, ramų susi-

ati-
Patarnauto-

Jis tiksliai taip 
niai susirinkusių žemaičių,

Šatrijos Ragana (taip Peč- 
kąuskaitė pasirašydavo po 
savo raštais) buvo iškilmin
gai laidojama, ir susirinko 
įlemažai tamsių žmonių 
pažiūrėti tų cerenlonijų. <įi- 
iį$nia, kad jų tarpe, buvo 
daug, kūrie kenęįą didelį 
skurdą’■ ir didęlę prįiespau'^ą. 
Už tai kunigas Tumas jubs 
ramina/ sakydamas: “Ką 
dievas labiau myli, tam sun
kesnių kryželių duoda.”

Ne tik tas smetoninių fa
šistų bernas taip kalba. Taip 
kalba visi | kunigai,< darbo 
žmonių mulkintojai; jie tai 
daro su tikslu,’ kad užnuo- 
dinti darbininkų protą pasa
komis apie dievą,, velnią ir,, 
peklą, idant darbininkai ne-, 
galėtų suprasti, iš kur pa
eina skurdas ir vargas, 
•idant darbininkai negalėtų, 
susiorganizuoti ir sukilti 
prieš išnaudotojus pavergė
jus.

sistatę, gali ant toliaus su- juos apmulkinti. Ta
gyventi su fašistiniais gai
valais, kurie juos terorizuo- 
ja?

Aišku,' kad jie negali nu
sileisti fašistams, i^| socialf a- 
šistams. > • .

Ant galo sociąlf ašistas
Grigaitis raminasi:

Ir gerai. Dabar kiekvienas 
SLA narys galės apsigalvoti ir 
nuspręsti, su kuo jisai eiha: 
ar su senąja savo organizaci
ja—ar su komunistų partija.
Ir vis tas “baubas”—Ko

munistų Partija, šveicariš
kas sūris mano, kad tuomi 
išgąsdins SLA narius ir na
riai ant toliaus neves kovos 
prieš fašistus ir socialfašis- 
tus, bet nuolankiai eis su 
“senąja savo organizacija,” 
reiškia, su Grigaičiu ir Ge
gužiu, su socialfašistų ir fa
šistų klika. Bet tas “bau
bas” nei kiek jiems nepasi
tarnaus. SLA nariai darbi
ninkai nebijo Komunistų

Baltimore, Md., rugpjūčio 
9 d. tapo palaidotas žmogus, 
kaipo William E. Leritz, kuris
buvo atrastas negyvas parke ir liejimą, kapitalistinių elementų socializme. Mūsų vysty- 
kurį gimmes pripažinę. Bet.|jrpąsis neiną, <irįniekad nėjo,.sulig drg. ŪBucfiarino formų- 

! los.1* Mūsų vystymasis' build’ir tebėra suli’gį įLenino for- 
[ mulos: “Kas—kų?” Ar ipes sumušime ir Sutriuškinsi

me išnaudotojus*’ar jie suiJįuš ir sutriuškins ihĮis, Sovie- 
■ tų i Sąjungos darbininkus irį valstiečius ?—štai kur klausi- 

. mas, draugai. 3 ( J U į
/ -Todėl—sčcialistinęš atakos organizavimas visu frontu
• —tai yra uždavinys; kuriš mums gimė, kuomet. mes

• griebėmės darbo delei perbudavojimo viėos mūsų šalies
1 ekonomijos. .

Ir šitaip tai Partija išsiaiškino savo misiją, kuomet ji 
organizavo ofensyvą prieš kapitalistinius elementus mūsų 
šalyje. . z (Daugiau bus)

tai buvus klaida. Sugrįžę 
žmonės po visų ceremonijų pa
matė p. Lentz stovintį ant gat
vės. Dabar kilo plausimas, 
kąs į apmokės grabortui ?

Nugi, kaip pv Lentz užsi
dirbsi. . . ' ' ’ ■ ‘ '■

Iš Princeton užsiėmimų tei
kimo department© direktorius 
Datus C. Smith raportuoja, 
kad laike pastarųjų mokslo 
metų šiame universįtete stu
dentai įvairiais būdais uždirbę 
viso $173,343 arba, padalinus 
tą sumą tarpe dirbusių, išpuls 
kiekvienam po $396:

Darbai, už kuriuos studentai

prosytojais, čeverykų taisyto- gomel’y County, Pa., ant lici- 
jais, sargais, virėjais, į stalą tacijos išpardavė 10, įvairaus 
padavėjais ir tt.

gavę mokestį, buvę sekami: i tiražus dalykas, kad nuo 
praktiškojo darbo neatsisako
ma. !
prie šios studentų kategorijos 
nepriklauso.
gimę, tokiais- ir liks;

grojimas orkestroj, vežikais, 
perkraustytojais, tikietų par
davėjais, stenografais, foto
grafais, piešėjais, knygve- 
džiais, spaustuvininkais, ko
relių skaitytojais, prenumera
tų. ,rinkėjaiš, magazinų parda
vėjais, laboratorijos darbinin
kais, dekoratoriais, siuvėjais,

styliaus, senų, medinių mo
kyklų namų už $4,210. Vie- 

Bet buržujukai,""tikiu, nas iš nupirktų budinkų būsiąs 
panaudotas v kaipo “road 

Jie iš parazitų house.” Kas šiandien nežino, 
• Ika reiškia “road house”?"

i Taigi viena iš kultūriškos į- 
šiomis dienomis mokyklų įstaigos patapo Į arojaus (?— 

direktoriai Douglass Town- i Red.) išmatų žardį!
ship’o iš Gilbertville, Mont- i Triksąs.



Penktadienis, Rugp. 15,1930
...................................

Voldemaras ir Olšauskas Buvo Sudarę 
Sutartį Sujungti Lietuvą su Lenkija

LAISVE Puslapis Trečias

vienos pusės ir atsakomin- gaują atstovavo Voldema- • ‘ ' WORCESTER, MASS, i giems lietuvių valstybės at- ras ir Olšauskis Berlyne de- 1' W * __
(stovams iš kitos, turės ga
ilios tik pereinamuoju laiku, 
; tas reiškia, lyg laiko, kai 
I bus galima tvirtą padaryt 
sutartį lenkų ir lietuvių

x T . . , . . , (valstybių tarne.c) Lenkai gyventojai tu- A1. . . . v. -.v

rybose su karališkai lenkiš
kos vyriausybės atstovu.

Lietuvos buržuaziniai val-

: kitokie pasikalbėjimai, del 
‘‘kurių, juoktasi, 'kaip vietinių 

lietuviškų advokatėlių apsi- 
šmugeliavimas, pavyzdžiui,

“Lietuvos Žinios” liepos sė vartot lenkų kalbą teis
26 d. laidoj patalpino seka- muose ir įstaigose.
ma straipsnį iš Lenkijos mo- c; lytimai gyvcniujču m-; TT ... . • , . . v. -.v
narchisto grafo Roniker at- rėš galėt mokytis valstybės I Y* Akivaizdoje viisiau is- 
siminimu anie Voldemaro ir 
Olšauskio sudarytą sutartį 
su karališkaja lenkų vyriau-;
svbe Berlvne, 1918 metais: •

V V z

“Savam būviui tvirtai ap
saugoti nuo išorinių priešų, 
o taipgi vidaus santikiams 
protingai sutvarkyt, kara
liškai lenkiškos vyriausybės

4 atstovas Berlyne, Adomas 
grafas Roniker, Lenkų vals
tybės vardu iš vienos pusės, 
o Lietuviu krašto Tarybos 
atstovautojai kun. pralotas 
Olszewski ir prof. Wolde- 
rnar Lietuvių valstybės var-( 
du iš kitos pusės sudarė šio (sutartis su Vokiečių vaistys 
turinio sutartį: Ibe, o pirmoje eilėje liečian-

I. Lenkų valdžia pripa-jčias karo ūkio dalykus, da- 
žins ir palaikys lietuvių | ryt po savitarpio susitari- 
valstybingumą, paremtą lie-įmo. 
tuvių valstybės atsakymu, 
šiomis sąlygomis:

a) Visi lenkai, lietuvių
valstybes piliečiais prisipa- įvyks po savitarpinio suta 
žindami, turės turėt visišką 
teisių lygybę visose politikos i 
gyvenimo dalyse. IV. Ši sutartis vykdyti-

b) Lietuvių valstybėje tu- na tampa pripažinus ją ka
rės būt pripažinta lenkų tei-1 rališkai lenkų valdžiai iš

lėšomis (kaip ir kiti lietu-1 ... . 7 v. . J
vių valstybės piliečiai) tėvų'vlsok,us aar^ žingsnius bet 
kalba liaudies ir vidurinėse . . , .
mokyklose. ■ i nu1kye!»t?1 Prle.s

d) Bažnyčioje lenkų kai-;^-Vf«skl’mii ir 
ba naudosis visiška teisių 
lygybe su lietuvių kalba.

e) Pripažįstant reikalin
gumą atidaryti lietuvių val
stybėje aukštąsias mokslo 
įstaigas ir matant kalbų 
santikius toje valstybėje, tu
rės būt priimtas kalbų san- 
tikių pavyzdys Helsinkiu 
universitete esamas.

II. Šalys apsiima visokias

dę Lietuvą Lenkijos po
nams, jeigu Lietuvos liaudis 
nebūtų prieš tai griežtai nu

dėto, Lenkų valdžia imasi sistačiusi.
Fašistinė Smetonos val- 

kokiai agitacijai sustabdyt, džia ir dabar daro visokius
lietuviu 
lietuviu v

tautybę.
Berlyne 30 birželio

Lenkijos atstovas 
ras savo atsiminimuose ra
šo, jog visi jo ginčai su Ta
rybos atstovais Voldemaru 
ir Olšauskiu “rėmėsi prin
cipais jogailoniško sujungi
mo Lietuvos su Lenkija...

1918 m. 
Ronike-

darbuotojų stropiai darbavosi ' 
piknike, kaip vyrų, taip ir mo
terų, daugelis naujų dAi^bavo- 
si. Aišku, piknikas duos gra- * 
žaus

S. L. A. 57 Kuopos Piknikas

Rugpjūčio 10- d. įvyko 57 (advokato JBarkaus, kurio da- 
kuopos metinis piknikas, kurį 

donai jau senai būtų pave- reikia žymėti netikėtai sek- 
Imingu, neš del nepaprastos be
darbės visokie parengimai, 
kaip ir bile biznis, šiemet yra 
daug silpnesni, vienok į šį 57 
kuopos pikniką prisirinko 
daug svieto. Iš ryto oras bu
vo apsiniaukęs, bet po piet 
gražiai išsigiedrino ir . susirin
kusieji smagiai praleido laiką. 
Buvo muziljalė programą, dvi 
skirtingos orkestros ją išpildė. 
Buvo garsinta, kad dalyvaus 
nauja centro sekretorė E. N. 
JeskeviČiūtė, tačiaus negalėjo — 
pribūti delei stokos laiko; pir
mininkas pranešė, kad aplai- 
kęs telegramą su tokiu pra
nešimu nuo Jegkevičiūtės.

Piknike buvo ir svečių : Sa- 
mulęnas ir kiti; iš Fitchburg, 
kiti iš Bostono. Mat, nariai 
susidomėję S. L. A. organiza
cijos dabartine padėtimi, tai 
žingeidavo, ką pasakys nauja 
sekretorė.

Nariai piknike būriais kal
bėjosi: Kadangi Gegužis ir 
kompanija jau įvedė nesutai
komą sugyvenimą toje mūsų 
broliškoje organizacijoje, pra
dėdamas mušimu ir areštavi
mu narių, ką matėme 36-me 
seime, tai reikia tuojaus įsteig
ti naują Susivienijimą.

Taipgi norisi pažymėti ir

planus, kad sudaryti arti
mus santikius su fašistine 
Lenkija. Nesenai fašistinis 
premjeras Tūbelis pareiškė, 
kad Lietuva toliau negali 
būti tokiuos santikiuos su 
Lenkija, kokie iki šiol buvo. 
Lietuvos klerikalų laikraš
čiai daro išvedimą, kad 
Smetonos valdžia darys su 
Pilsudskio valdžia sutartį,

S.L.A., 57 Kp. Narys.

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

JŪS

J. KAVALIAUSKAS

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA-

PHONE 
Stagg 8342

LIETUVIS GRABORJUS 
IR balzamuotoms

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

kreiptis prie man^s.

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj

T" ros Draugiją.
Prisidėk prie Tarptautinio.

Darbininkų Apsigynimo, 
kuopos Stok Komunistų Partijop.

bar net ir Čekiai išrašyti grįžta 
neišmokėti.

žmonės kartoja . Bagočiaus 
žodžius: “Let’s proceed, broth
er B ark u s.’’

Dar vienas juokas. Kas'

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

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

atrasite, kad mūsų kainos yra labai žemos 
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

I

KHMI

gį 

t

VYRAMS
Užsiprenumeruok darbi- 

tai parašė parke ant juodlen- įninku reikalams pašvęstą 
tės, kad rugpjūčio 10 d. pik-'dienraštį “Laisvę.” *
nike 57 kuopos pirmininkai—: Įsirašyk į Amerikos Lie- 
M. Staliulionis ir A. Bernotas (uvių Darbininkų Literatft- 
—trauks virvę. Abu pirminiu-Į 
kai piknike buvo, tačiaus vir
vės traukimas nebuvo įvykiu-1. 
tas, Bernotas nestojo.

Didelis skaitlius

susidedanti iš klerikalų, tau- sudrutinti Lenkiją
dabar tempia Lietuvą į fa
šistinę Varšavą.

rimo, paremto etnografijos, 
istorijos ir ūkio principais.

IV.

III. Sienos reikalu priim
tas yra bendrinės sienos 
principas, kurios išvedimas

prieš Sovietus. Ir

Ta sutartis buvo padary
ta, kada Lietuvą valdė taip 
vadinama “tautos” taryba,

senoji lietuvių kunigaikštija išsižadėdama Vilniaus, 
nuo Minsko lig Kauno tu- Lietuvos -----
rėjo būt atstatyta ir 
ta federacijos s;

tininkų, liaudininkų ir so
cialdemokratų. Tą patriotų Lietuvos fašistinė valdžia

patnikiiia-
Į© IQ30, Liccett& Myers Todacco Co.

i, ^tJ.g6.£TT* MYERSTOBA«oCO

Švelnesnis, 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.

Lietuvos fašistiniai valdo-
* r palik- nai Yra tarnai imperialist]- 

antykiuose, nkl valstybių, Anglijos ’ -r—» • • rt’i w •» i ir 
su Lenkija.”- (Francijos. Tos šalys, besi-

Dabar kyla į viršų viso-i rengdamos prie karo prieš 
kie Lietuvos buržuazinių i Sovietų Sąjungą, daro spau- 
valdonų planai del pardavi- į dimą ant Lietuvos valdonų, 
mo ^Lietuvos imperialistinei, jįe, nepaisant liaudies 

: griežto nusistatymo, už- 
megstų artimus santikius 
su Lenkija, kad tuo būdu 

karui 
už tai

Mūsų reko
menduoto] ai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

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

ii

OPTOMETRA1 
394-398 Broadway 331-335 Division Avenue

BROOKLYN, N. Y.

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietlfyoje
MES ISMOK1NAM, kaip apsieiti su pasiniu automobiliu; dalinas | ttii 4AŪtt

1. Mechanizmas. Kaip snatalytl 
kaip surasti sugėdintos.; kaip 
statyti. Tas viskas njoltĮainnB* ) 
dentą nraktiškai. po prježtūtM

2. Elektra ir MagnefūttiM. Tirt
šia prie dabartinių automobilių. • .

3. Važinėjimas. Kaip pastoti eksperto Iof*>
riu. . • * •> \ '
Pabaigę mttsų mokyklos kUTM|< turit* pilus 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų •matų— 
mechaniko arba šoferio. Garantnojaas lala- 
nius ir diplomą. Mokinamu gryna) llstorii- 
kai ir angliškai. Kaina prieinama vltfąaą*. 

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNTAVIOUS. Lekcijos dienomis Jr vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nUO 10 iki 2 f .M. .

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street N« Y*r^, N. Y.

Chesterfield TELEFONAI:
Bell ____________________ Oregbn 1186
Keystone —

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nudj Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronilkb Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvoivai- 
gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerktls 

.Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir StrShų Skaudijl- 
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimihą, aš joms 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų ntftu 
pasekmingai pagydoma naujausiais, uŽgirtAls mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios paaekmės. Al 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!
^•Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai

DR. ZI NS 110 EAST 16th ST. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irti] 

VALANDOS: • A. M. iki S P. M. NedCloJ • A. M. ttd 4
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PITTSBURGH, Pl iki šiol dar iš 191 kuopos nie A.L.D.L.D. DVYLIKTO: APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

Mūsų “Dailės Ratelis”
Kažin kodėl negirdėt nieko 

rašant “Laisvėje” apie Dailės 
Ratelį Pittsburghe ? čionai, aš 
manau, savikritika labiausiai 
reikalinga. Drg. sekretoriaus 
paklausta buvo, kada įvyks 
sekantis Dailės Ratelio susi
rinkimas. Atsakymas buvo 
sekantis: “Kam tų susirinkimų 
tau reikia, ka‘d į juos niekas 
neateina?” Dabar aš klau- 

įsiu: “Kodėl jaunimas neina į 
susirinkimus?” Atsakymas la
bai lengvas. Būdamas pats 
nelabai senas, aš manau, kad 
vietinius jaunuolius pažįstu. 
Jie nenori eiti todėl, kad sar- 
matinasi, nes nemoka susirin
kime apsieiti, o mes patys esa
me kalti už tai. Per visus 
pereitus metus tik buvo apie 
keturi susirinkimai. Į pirmą 
atėjo, taip sakant, keli “se
niai,” o iš to susitvėrė Ratelis. 
Išrinkta organizatoriai, sek
retorius ir iždininkas. O kiek 

apsinakvoti, jaunuolių buvo tame komite
te? Nagi du Urmoniukai— 

[Jonas ir Merė. Jiems paliko 
i visus jaunuolius sutraukti ir 

Načalnikas milicijos augštas vyras, jo pradėti dirbti visą darbą su- 
jr I graži juoda barzda, diktas—ypatingai pa- organizavimui choro. Jaunuo

liai išpradžių netaip smarkiai 
pons komandante, lankėsi į praktikas ir buvo 

daug darbo, ypatingai Mari- 
jonai Urmoniūtei su Česniūte, 

7?naTt7vpH Trips" vakar bol- ikurios sutvėrė merginų chorą i, ai žinai teveli, mes vagai poi h. tankiai jau dainavo. j gu. 
sirinkimą aš kviečiau juos 
tankiai, bet susirinkimai, tan
kiausiai, buvo sušaukti ant So
ho, o veik visi nariai gyvena 
North Side ir daug “trobelio” 
buvo nuvažiuoti tenai. Aš 
manau, kad mes patys kalti

> susirinkimų, 
atlaiky- Tuojaus reikia pradėti lavinti 

per choro praktikas, kaip ap-

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

—Nu, kaipgi, surasite. Jis dar privirs 
jums košes, privirs!

O tuomi kartu Aleksejus Petruchinas ir 
Vasylius—kalvis už versto atstumo nuo 
Černorajo ūkio, sėdėjo žemės, skiepe, kuris 

6 

ten jau iškalno buvo iškastas griovyje.

Kada ir kaip miestelio Kostino popas su
žinojo, kad į Černorajo ūkį susirenka gink-1 
luoti valstiečiai—nežinia. Jis buvo nu
sprendęs iš karto pranešti apie tai vai-i 
džiai, bet apgalvojo ir nusprendė pirmiau [ 
išbandyti ant kalvio—Vasylio, jau nuo se
nai popas ant jo turėjo nuožiūrą. . 
pas kalvį—Vasylių su nulaužta dalge.

—Ot, reikia suvirinti ją.
—Taip, kunige, tas galima,—atsakė kai- ties milicijos, jis prašosi pas jumis nakvy- 

vis Prokofijuš. nės.
—Vienas dirbi, o kur tavo pagelbinin- j —Malonėkite, malonėkite 

kas Vasylius. _ J išdarykite ta malonę,—kalbėjo nudžiugęs
i —Et, kunige, nėra, dar rudeniop pame-,1 
te mane. . . !i)0?Tas; ...

—Štai kaip, o aš to ir nežinojau.
Popas išsiėmė bakselį su ci^aretais 

pasiūlė Prokofijui kalviui.
—Nu, tai paiTikykim užrubėžinių.
Tylomis užsirūkė.
—Persilpnas,—tarė kalvis, leisdamas dū- j 

mų sriovelę kvepiančio tabako,—mūsų ma- 
korka tvirtesnė yra.

Vakare prie Kostino miestelio popo var- 
Atėjoiįų sustojo graži pora arklių gerame veži- 

ime. Į narna įėjo kareivis su šautuvu.
—Tėveli, važiuoja komandantas apskri-

j y cįl clzjJL J Uit J Liet

[tiko kunigui.
—Maloniai prašom,

i maloniai prašome,—kartojo popas.
“Načalnikas” nusirengė, ir atsisėdo

.'stalo.—Tai,
ševikų grupę sučiupome,—tarė “komandan- 1XVA XX CV U V Al UVUA1G X CA* 1. ))

—Nu, mūsų suprantama,—dadėjo kuni- tas •_ . . .......
gas.—O ką, ar pas Černorajų vis dar yra 
jo darbininkas?

—Kaip, o argi pas Černorajų buvo kokis 
tai darbininkas?—neva nusistebėjo kalvis.

Popas nužiūrinčiai pažiūrėjo į kalvį ir 
galvoja:—gudrus bestija, o gal ir ištiesų 
nežino.—Ir vėl sako:—Nejaugi tu to neži
nojai? O man žmonės pasakojo, kad tas 
Černorajo darbininkas vąžipėjo pas tave. [

Kalvis nusijuokė ir galvoja,—gudrus tu 
šnipas, bet nevisai,—ir pridėjo:—Jei klau-' 
syti žmonių kalbų, tai pas tave, kuhige,' 
baksai plyšta nuo priverstų pinigų.

—Tu sakai, baksai pilni...—pyko popas, i
Dalgė buvo jau gatava.
—Nu, šia, kunige, ant šimto metų laikys. [
—Kiek tau už darbą?
—Ką, ar aš ne krikščionis?—Kalvis nu-1 

davė piktas,—nieko nereikia.
Kada kunigas apleido, kalvis savo sūne 

lį pasiuntė, kad pakviestų Joną Korgopolą: į 
—Stepuk, bėk pas-Joną ir pasakyk jam, į 
kad aš reikalauju, kad jis tuojaus pas ma-! 
ne ateitų, skubėk...

Jonas pribuvo greitai.
—Klausyk, kad jį trenktų perkūnas,— 

tarė rūsčiai kalvis,—kunigas jau suuostė j

—O ką jūs, ačiū dievui visagaliam, — 
džiaugėsi popas.

—Taip ir patį vadą bolševikų—Aleksejų 
Petruchiną—sugriebėme.

—Ačiū tau, viešpatie,—kalbėjo kunigas, 
atsisukęs prie ‘T 
damasis.—Rytoj viešpačiui dievui 
siu padėkavonės maldas*

“Komandantas”, išgėrė stiklą midaus ir 
! pradėjo gardžiai valgyti šaltą vištieną.

—Pagirtinas darbas, kunige, ar ne?
—Taip, pas mus čia, pons komandante, 

' reikėtų taipgi pačiupinėti gerai, atsirado 
1 be galo bolševikų.

—O ką jūs! Ir pas jus jų jau yra?!
—Kaipgi, yra, yra; veik pusė miestelio 

j bolševikai. , ,
—Nu, o kasgi jie toki? Kaip jų vardai?
—Steponas Maksimiems, Prokofijuš — 

i kalvis, Jonas Korgopolas, Černorajus ūki- 
! ninkas...

—Nu, tai nieko,—nusižiovavo “koman
dantas” milicijos,—nieko, kunige, mes da- 
sikasime prie visų. Kad jau Petruchiną 

'sugriebėme, o kiti sugauti—tai tik nusi
spjauti darbas.

Naktį komandantas atsikėlė, apsirengė
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švento” paveikslo, žegno- delei nelaikymo

sieiti susirinkimuose ir 
juos sušaukti.

Mūsų užduotys 
Ratelio yra daug 
čios:

1. Laikyti

reikia

delei 
maž

Dailės 
se ban

susirinkimus
North Side j du sykius į mė
nesį arba kas dvi savaitės.

2. Prisidėti prie įvairių 
darbininkiškų kovų—remti jas 
visais galimais būdais.

3. Sutverti didelį chorą, 
kuris viršytų1 Kazėno parapi
jinį chofą South Sidėj.

4. Išrinkti iš jaunuolių veik 
visą Dailės Ratelio komitetą, 
jei jaunuoliai veikia.

5. Prisidėti prie Proletme- 
no Sąjungos.

6. Rengti pramogas ir išla
vinti patį jaunimą jas sutvar- 

ikyti. .
Čia pažymėjau tik svarbes

nius dienos klausimus. Ir to-

1YCVO JUUO HupulOlAClC, u JLb

jų kuopos į 191 kuopą jau 
persikėle vienas narys.

Kas yra J. šiugždinis? Ge- 
neralis kuopų skaldytojas Žu
kas jį vadina “S. L. A.-dar
buotoju/’ Visas jo veikimas, 
tai dabar gauti iš S. L. A. 
191 kuopos narių į savą, šiap 
jis narių į S. L. A. negauna ir 
vargiai kada gaus.

Pereitais metais buvo su
rengtos gegužes mėnesį pra
kalbos, kuriose Žukas kalbėjo. 
Jis kėlė į padanges fašistinę 
pildomąją tarybą ir nurodinė
jo jos nuopelnus auginime iž
do. Bet kuomet vienas narių 
užklausė, kiek Lietuvos bonai 
davė nuošimčių, tai Žukas 
pradėjo rėkti, kad čia reikia 
kalbėti tik apie S. L^ A. rei
kalus, o šiugždinis atsiliepė, 
kad čia ne darbininkų, susi
rinkimas. Veikiausia jis manė, 
kad čia fašistų susirinkimas.

“Laisves” num. 183 buvo 
pranešta, kad Ind. Coal Co. 
No. 18 kasykloj darbininkai 
jau antras mėnuo streikuoja. 
Mat, kompanija įdeda naujas 
mašinas, pasilieka 150 darbi
ninkų, o likusius 650 darbinin
kų paleidžia iš darbo.

Rugpjūčio 4 d. lokalas buvo, 
sušaukęs šios kasyklos darbi-1 
įlinkus aptarti bėgančius reika- ’ 
lūs. Priėjus prie klausimo, ari 
eiti dirbti kompanijos pasiūly-į 
tomis išlygomis—150 darbiniu-' 
kų dirbti, o likusius 650 pa-1 
siųsti į bedarbių armiją, 27 
balsavo eiti dirbti, 70 balsavo 
už tęsimą streiko. Čia ir J. [ 
Šiugždinis balsuoja eiti dirb-; 
ti. , Užklausus, kodėl jis taip 
daro, atsakė, kad iš to strei-. 
ko nieko nebūsią, daugelis ei
ną dirbti, kad nors aut binzų 
užsidirbus. Mat, jis mašinis
tas ir kasdien gauna po $10.- 
07, ,t°del gali ir streiklaužiau- 
ti.

Ar tai reikia didesnio begė
džio, kaip tas S. L. A. “dar
buotojas” J. Šiugždinis?

Fioklos Vyras.
---------------- I

Paspruko su $71,000 “Kiaš”
LAUREL, Miss.— Vieti

nio First National Bank of 
Laurel darbininkas, E. Jack- 
son, paspruko ■ iš banko su 
$71,000 pinigų, kuriuos jis 
pasivogė.

PARSIDUODA NAMAS

IŠ KITUR
WILKES-BARRE, PA.

A. P. L. A. 51 kuopos susirinki
mas bus nedelioj, 17 rugpjūčio, po 
num. 12 Lynwood Ave., 10 vai. ryte. 
Visi nariaį ateikit laiku, yra svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi bus išduo
tas raportas iš 1------
Sekr. J. V. Stanislovaitis.

TORONTO, ONT., CANADA

A. L. D. D. Dvylikto' Apskričio 
pusmetinė konferencija įvyks nede
lioj, 31 rugpjūčio, po pvm.- 51 Butler 
Alley, Pittston,'Pa. Prasidės 16 vai. 
ryte. Pirmiau buvo pranešta per 
“Laisvę,” kad įvyks 24 rugpjūčio, 
Wilkes-Barre, Pa., bet kadangi yra 
rengiamas piknikas 24 rugpjūčio dar
bininkiškos spaudos naudai, tai pri
siėjo perkelti konferenciją j 31 die
ną ir į parankesnę vietą. Išrinkti 
delegatai į konferenciją darykit pa-X----- nes yTabuvusio pikniko, stangų atsilankyti laiku, 

"-itic. 193-4 svarbių reikalų apsvarstymui. Rašt.
Geo. M. Stanionis, 1256 Diamond 
Ave., Scranton, Pa. 193-5

I ■

Lietuvių Darbininkių Susivienijimo * 
Amerikoje 144 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks 20 d. rugpjūčio, 7:30 
vai. vakare, 143 Manning Ave. Nuo
širdžiai esat kviečiamos kaip narės, 
taip ir pašalinės draugės atsilankyti į 
susirinkiman kuo skaitlingiausiai. į 
Taip pat būtų pageidaujama, kad ' 
atsivestumėt ir savo pažangiąsias 
drauges ir pakalbintumėte prisirašyti 
prie jaunutės, bet laipsniškai augan
čios mūs darbininkių kuopos. 
M. L.

Sekr. 
193-4

COURTNEY, PA.
Linksmų* ir didelį piknikų 

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 92 
kuopa nedėlioj, 17 rugpjūčio (Aug.), 
Star Mine Giraitėj, Courtney, Pa. 
Prasidės 12 vai. diena ir tęsis iki 
vėlai naktį. Gerbiami lietuviai ir 
lietuvaitės, visus širdingai užkviečia- 
me dalyvauti šiame piknike ir pasi
linksminti labai gražioje vietoje iš 
gamtos atžvilgio. Įžanga dykai vi- ■ 
siems. Kviečia rengėjai.

rėngia

LIETUVIS GRABORIUS

NORINTIEJI GB- 
R J AUSI O PA
TARNAVIMO IR 
Vi ŽEMĄ KAI
NĄ, NULTODI- 
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS P AB t

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

• Tel.: So. Boston 0304-W*

DEMONSTRUOKITE DAILY WORKERIO

PIKNIKE - K AHN IVALE
Didžiausias ir Geriausias Darbininkų Autingas . 

. Šio Sezono!

Kiekvienas Darbininkas Turi Ateiti J

DAILY WORKERNT BUDAVOJIMO
PIKNIKĄ- KARN1VALĄ

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

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

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

ĮŽANGA TIK 35 CENTAI YPATAI
įuoviai naivio,---- rxiAiiiirao duuuoiv ■. v . . ... - i -

apie mus, reikia būtinai pranešti apie tai įKehonei, atėjo j popo kambarį n patraukei 
Černorajui. B UZ koj?s’ • • 1

Prokofijuš—kalvis smulkmeniškai papa-Į Zk"s tokio?" Ar “jūs ^rengiatės ? KurideP Dąife RatSio'Tonūtetas
šakojo apie savo turėtą kalba su kunigu/, j ,.9 ,, - -
Jonas pasiėmė kepurę ir tarė: >taip anksti.—klausė popas.

—Čia jau galvoti nėra ko, tuojaus tems- aih Pamu‘^es maldas,
ta ir ten nubėgsiu... 'i kr ?° ^amir^mes ma^as- Kame

Kitą diena iš rajono užpuolė ant Černo- a£L’ i . ,. ,. , v
vajo ūkio milicija. i -Del.savęs pamjrtines maldas. As

—Parodyk, seni, kur tu čia pas save lai- t yse3us etiuchmas. '
kai svetimus žmones? 1VT?ŲS nvu.° !ovo.s. numėtė.,

-Štai, mes visi čia,-piktai tarė parody- i tuole l’°. k„°Jom,s Plūdimui. Verke, bu-, 
damas į Nastę ir savo žmona Černorajus. clav°n.?^ U°’j-i • -i-i

-Tu, seni, mums akis nemuilink, pafo- L,~/f . Pagailėk.
flvlr Imr nnclnnoi tn dnrhininVa Vnria tvcic IP _P J . c 

tave dirba!

[turi tuojaus griebtis darbo.
I Tuomet bus ir pasekmes geros.

J. Urmonas.

esu į

Sugrįžus S.L.A. delegatams
Iš kvailumo ? seimo,

-x ovm, XUUH1O cwxio ucinuumA, pelių- Inlnnpvi1] I Pop nmyin tvln«in t SaUKęS puucijtį u museinao, 
dyk, kur paslėpei ta darbininką, kuris pasi^’A k* 4- ‘i y?-1?}’ , . .v suskaldė ir apie du šimtus.de-
tave dirba! ‘ . P_etruchinas tylomis'pakele_r_eyolverl) is- legatų iž svetaings išmete, S.

—O, jūs pervėlai atėjote, tas darbininkas i8-/5’ lr nezluredamas ant jo išėjo ant gat- L. A. kuopos susirinkime 
dar rudeni manp nnliko.—iunkdamasis . 6 d. .liepos delegatai išdavė

, kurį Gegužis, pasi
šaukęs policiją ir mušeikas,

Parsiduoda namas: 6 kambarių, 
kriaučių šap^ ir 7 karams gara- 
džius; geroj biznio vietoj, netoli 
vidurio miesto, Public Square. Biz
nis išdirbtas daugiau kaip per 20 
metu ir apgyventas amerikonais. 
Parsiduoda už prieinamą kainą, 
$12,000. Pardavimo priežastį su
žinosite ant vietos.

J, ULINSKAS
192 .N. Washington Street 

Wilkes-Barre, Pa.
Tel.: Wilkes-Barre 21448

Bus perstatytas vieno akto veikalas

“Strasse Frei”—“Laisva Gatvė”
Padarykime šį pikniką didžiausiu Komunistų Ęąrtijos 

ir jos spaudos parengimu.

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

WILKES-BARRE, SCRANTON IR KITŲ MIESTŲ

dar rudenį mane paliko,—juokdamasis at- i 
kirto Černorajus.

—Kas jis per vienas? *
—O kas gi jį žino—kas jis. Atėjo laike 

rugiapjūtės, sakėsi esąs pabėgėlis nuo ka
ro lauko, po rugiapjūtės vėl savo keliu nu
ėjo.

Komandantas milicijos patylėjo, pavaikš
tinėjo po kambarį, peržiūrėjo ant sienų ka
bančius paveikslus. ' ,

—O kas tas tokis?
—Mano sūnus Mikas,—rūsčiai atsakė se

nis.
—Kur jis?
—Pas dievą,—taipgi piktai atsakė senis. 

Senelė sunkiai atsiduso ir pradėjo verkti, 
akis šluostyti priekaištu.

—Ta-i-i-p,—ilgai tarė komandantas, ir 
stagiai atsisukęs prie Černorajo suriko:— 
Nu, seni, pasakyk, kur paslėpei ginklus?

—Bet kogi jūs prie manęs prikibote,— 
piktai atkirto senis,—kas aš jums, kokis 
žmogžudys, ką?

—Nu, nu, taip nepyk,—suniurnėjo ko
mandantas.

Padarė smulkmenišką kratą, viską ap
vertė kojomis viršun. Išdraskė kūgius 
pernykščio šieno, badė durtuvais į sniegą, 
kasinėjo šian ir ten žemę. Senis Černora
jus gudriai juokėsi į pakirptus ūsus ir gal
vojo apie Aleksejų:

Prie vartų jau stovėjo paruošti pora a 
i kliu.

SKYRIUS ANTRAS
Kelias Atgal

Di^nitlTus Kiselevas išėjo iš Raudonosios 
'Armijos štaboTš džiaugsmo sujudęs: jam 
prisakymas—pereiti karo frontą, pasiekti 
užpakalį Kolčako armijos ir pradėti ten 

i darbą Sibire.
Dimitrius gerai žino Sibirą. Prie pavojų 

[priprato, ir jų nesibijo. Ramus ir pąsiti- 
ikįntis, mokės dirbti ir saugotis. Ir drau- 
Igai įkainavo jo tas ypatybes, ir todėl jam 
pavedė tą atsakomingą ir pavojingą darbą. 
Žino draugai iš štabo ir tai, kad Dimitrio 
pasiliko Sibire žmona su kūdikiu...

Kiselevas atsiduso.
—Kas su jais? Jau pusė metų kaip ne

turi jokių žinių.- Vargšė Natalija, vargšas 
Miša! Kaip tau gyvenasi be tavo tėvo? 
Kas tai nežinomas, neprašytas, kietai su
spaudė širdį, gerklėje tartum guzas. Susi
raukė kaktos raukšlės, susiglaudė blakstie
nos. Kiselevas papurtė galvą stengdama
sis atsikratyt-i nuo sunkių minčių.

—Nieko, greit pamatysiu.
, (Daugiau bus)

- raportus. Mūsų kuopos du de- 
• [delegatai visą laiką seime bu- 

!vo su gegužiniais. Vienas de
legatas išdavė raportą teisin- 
!gą. Jis savo raporte nurodė, 
kad pats .Gegužis prisipažinęs, 

[jog su paskolomis esą nesma
gumų ir S. Lt A. reikėsią nu- 
kęntėti. Tuomet aklas fana
tikas ir fašistas A; Radžiūnas 
pradėjo teisinti Gegužį, kad jis 
čia nematąs jokios Gegužio 
kaltės. Bet kas tuoąifet yra 
kaltas? Gal Radžiūnas paaiš
kins, kas yra kaltas ? J. Šiug- 
ždinis klausia delegatą, kas 
buvo kaltas suskaldyme sei
mo? Delegatas atsako, kad 
čia visa kaltė yra Gegužio. Bet 
fašistai netiki nei savo dele
gatui, kuris teisybės .prisilaiko

Laisvės’ ir‘Vilnies
PIKNIKAS

« . * ’ . i i J ■' f * . f i
Rengia Am. Lięt. Darbininkų Literatūros Draugijos 12-tas Apskriti^, . Liet. Darbi

ninkių Susivienijimo Amerikoje 4-tas Rajonas ir kitos organizacijos

Nedėlioję, 17 d. Rugpjučio-Aug.,193d
VALLEY VIEW DARŽE, INKERMAN, PA.

Bus sekama programa: Dainuos Lyros Choras iš Shenandoah, Pa.; vietinis 
ir fpicino-n rannrH hidnndn Aido Choras, Maiuieiiu Kvartetas; duetas—St. Kuzmicko ir Grabausko ir duetas— 
Tik antra delegatė, SiugzdinieWaluko ir Vanagaitės. Taipgi bus ir mergaičių duetų ir kvagetų. Bus sPro- 
nė gera, kad visame kame pri- grama, kur jnatysite puikių pypkelių. Sporto progiama piasides 2-ią vai. po pietų, 
taria fašistams ir giria Ge
gužio atliktus darbus.

Dabar fašistas J. šiugždinis 
lankosi pas S. L. A. 191 kuo- 
j-uos’ZituojaS pebXikėitiV'rsP šios apielinkės kolonijas skaitlingai dalyvauti šiame piknike. . Visi kloniai apsišvie- 
L. A. 311 kuopa, kurią fašis-tę darbininkai turite rūpintis, kad kuo daugiausia is jūsų miesto žmonių butų spau- 
tai valdo. Nors jis prakai-dos piknike. Remkite ir stiprinkite savo spaudą, kuri gina darbininkų klases rei-
tuoja, darbuojasi sunkiai, betkalus. ■* >. Kviečia Rengėjai.

KALBĖS E. N. JESKEVičIOTĖ IR “LAISVĖS” REDAKTORIUS
Programos turiningumu ir įvairumu visi būsite patenkinti. Todėl kviečiame visas
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WILKES-BARRE, PA

VENUS STUDIO
Mainierys

Turėti

Gerus

Paveikslus

Eikite

pas

VENUS

STUDIO

A. P. SHUKLS
FOTOGRAFAS

TORONTO, KANADA
METINIS P1KNKAS

I

J. ŠIRGALIS

Laisvės” Piknikas Jau 
Prisiartino

vesti plataus organizacinio 
darbo prieš išnaudotojus; be 
dienraščio mes, mainieriai, ne
galėtume iškelti į viršų visų

Bell Phone, Poplaf 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

gaminamo geriausių vaisiųMęs 
sodę: pamidorų, citrinos, vyšnių ir 
kitokių. Kas pabando mūsų sodę, 
tas ir visados reikalauja. Taipgi 
pris.tatome; sodę ir alų, ant parei
kalavimo, į piknikus, išvažiavimus 
ir parengimus, vestuves ir kito
kias sueigas. 4

pie Vilniaus va
ra ūsų tautiečių 

lis, apie Vytautą] “

Dėlto mes, 
išimti- 

visai natūra-į 
atgręžti sa-1

ictų : nuo 
12 Wcno- 
93 Stani-

piknike. Apie programą ne
tenka jau nieko daugiau sa 
kyti, tik tiek reikia priminti, i

Penktadienis, Rugp, 15,1930

GILBERTON, PA

Nelaimė

S. V. Ramutis.

įvyks sekančiose

N. Y., rugpjūčio

rugpjūčio i

rugpjūčio ;

O
e

HMaMI

atgal toje 
sunkiai

valan- į 
išėmė

rugpjūčio 15. 
Y., rugpjūčio

pačio- 
sužeidė

Poslapis PenEfeB

.•Jšunybių J. L. Lewiso ir jo a- per pagalį, nors buvo apie pro-jvo veikimą ir kelti tą idėjinęBinghamton, N. Y., rugpjū
čio 24. Igentų; be dienraščip nei didės- gramą kalbėtd ir skelbta.

Minėtu vietų lietuviai darbi- nių algų, geresnių darbo saly- T"" 
Į ninkai privalo dalyvauti šiose gų negalėtume iškovoti. Dien- 

4:45 vai. prakalbose, nes jos bus labai rastis yra tas ginklas, kuris 
svarbios. Rengėjai. ! priešakyj klasių kovos ir skina

kelią revoliuciniam judėjimui, 
mobilizuoja armijas kovotojų. 
“Laisvė” ir “Vilnis” lietuvių 
dirvoj yra tie kardai, kurie 

Iškilia nuo kelio visokius ne- 
i naudelius ir meta į sąšlavyną. 
Tad mes visi būkime savo 
dienraščių piknike rugpūčio 17 
dieną, Valley View darže, 
Inkerman, Pa.

Baisi Nelaimė Kasykloje
Rugpjūčio 8 d 

po pietų, įvyko baisi nelaimė 
Gilberton kasykloje, Readingo 
kompanijos. Taip vadinama. 
Furnace Slope užgriuvo apie 
du mėnesiai atgal ir minėtą 
dieną jau baigė ištaisyt. Ten 
dirbo 24 mainieriai, kuomet į- 
vyko nelaimė. Jie buvo apie 
550 pėdų gilumoj, kuomet iš 
viršaus nuslinko skala (rock) 
16x18 pėdų dydžio, sverianti, 
kelis tonus, nešdamasi kelis de-| 
besius dulkių. Kurie darbi-Į 
niekai buvo žemiau, tie spėjo 
pabėgti, o šešis ant vietos už
mušė, du sužeidė mirtinai ir 
Dlivežus ligonbutin mirė; trys 
sunkiai sužeisti, bet yra vilties 
pasveikti.

‘ Užmuštųjų tarpe trys lietu
viai: Ch. Jurkša, 42 metų; 
Juos. Kamarauskas, 21 m., ir 
Ant. Sčukas, 48 m. Penki ki
tataučiai: P. Birmingham, 48 
metų; Wm. Burke, 45 metų; 
Matt Kuhar, 29 metų ; G. Nie- 
lubowicz, 35 metų, ir M. Ma-i 
liek, 40 metų. Sužeisti—Ed.Į 
Phillips, G. Davis ir P. Bei 
wick.

Nelaimė įvyko iš kompani-;tojai ir jos rėmėjai 
jos kaltės. Nes, kaip ten dir- tenka 
busieji aiškina, ta vieta nebu- Barre 
vo saugi ir jie reikalavo, kad iš tų bus skaitlingai “Laisvės” i 
būtų pastatyta balkiai (tim- 
beriai), bet bosai sakė, kad 
s|iio tarpu saugu, o kuomet 
kasykla pradės dirbti, bus ga
rima ištimberiuoti naktimis, 
netrukdant darbo kasykloje. 
Bet pasirodo, kiek bosai su
pranta darbą. Benorėdami 
kompanijai padaryt daugiau 
pelno, statė mainierių gyvastis | eina linksminti “Laisvės” pik-Į 
pavojun, kas ir atsitiko.

Širdį Veriantis Reginys

Ar iš visų kolonijų visi dar- 
ibininkai prisirengė atsilanky
ki? Nei mažiausios abejones 
'nėra, kad iš visų kolonijų da- į 
lyvaus skaitlingai. Nors be-i 
darbe daug atsiliepia, nes dau- Į 

, gelis gavo dirbti tik kelias die-

Įvykus nelaimei, suvažiavo 
iš visos apielinkes daug žmo
nių. Subėgo nelaimingųjų 
žmonos, vaikai. Klyksmas, ver-j 
kimas neapsakomas.

Pirmutinį iškėlė viršun P. 
Birmingham, dar gyvą. Kai-i 
rtoji koja nukirsta virš kelio,! 
kuri tuo laiku dar nebuvo su-( 

nąsta. Dešinioji koja sulau-i 
žyta keliose vietose. r .12 
išbalęs. Nuvežtas ligonbutin, 
už poros valandų, baisiose 
kančiose, mirė.

J. Kamarausko sutrinta gal
va, dar gyvas, bet už 
dos laiko mirė. Kitus 
negyvus.

Kita

i kultūrą prieš amžinąjį mūsų
Jau aiškiai pasirodo gyveni- priešą—išnaudotoją, 

mo praktikoj, kad bespalvėje 
nors ir kultūrinėj, draugijoj 
niekas nenori imti iniciatyvos 
varyti kultūrinį darbą pirmyn 
ir siekti užsibrėžto konstituci
joj tikslo. Kalbant apie kul
tūrą, mes ją galime skirti, su 
nekuriomis išimtimis, į dvi i

reikia 
kultū- 

sporto,

BOSTONAS IR APIELINKE
nas per kelius mėnesius, bet, ----------
nepaisant ir sunkios padėties,] BOSTONO IR APIELINKĖS 
kolonijos Puošiasi dalyvauti Į LIETUVIAMS
skaitlingai “Laisvės” naudai .
piknike. Į

Shenandoahriečiai jau pasi
sakė, kad iš jų kolonijos bus 
daug “Laisvės” piknike. Ne
pasiliks nei kitos kolonijos. 
Esu tikras, kad bus iš Kuįp- 
inonto, Frackvillės, Girardvil- 

j lės, Gilbertono, St. Clair’o, Mt.' 
I Carmelio, Port Carbono, Min- 
iersvillės, Tamaqua, McAdoo ir 
į kitų kolonijų “Laisvės” skaity-1 

Jau ne-j 
kai b'ėt i a p i e W i 1 k es-!

3 ir Scrantono apielinkes,

Valdiški 'Dvarai
Būsią Išdalinti

> MEXICO CITY. — Val
džia skelbia, kad visi val
diški dvarai (haciendas) bū
sią išdalinti smulkiesiems 
žemdirbiams.

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELB.STI 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvirin
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai”: 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

Mūsų jaunuomenei 
sveikos darbininkiškos 
ros — apšvietos, meno, 
priduoti gyvumo klasinei ide
ologijai, reikalinga mums pra
kalbų, diskusijų, savikritikos. 
Pas mus energijos yra, tiktai 
kiekvienas energijos lašas ne- 

skirtingas klasines puses—pro- turi būti numestas tuštumon, 
letarinę ir buržuazinę. Ir kur bet visas sukoncentruota pakė- 
tik mes neisime, visame gyve- limui dvasiniai, ekonominiai ir 

jiiime matysime tas dvi skirtu-Į politiniai darbo klasės. Tada 
Įtinybes, kaip mene, apšvietoj, Į ir mūsų veikimas turės aiškes- 
ir tt. ,'nĮ tikslą, ir mūsų parengimuos

i Jau čia, tėmydami i pačios a5sįiast ^as< norės dirbti, veik- 
i organizacijos veikėju ūpą, lle. tn ū-vlsur jausis glaudus drau- 
igalime tikėtis ateityje draugi-i«!sLkVmaF.būsime ka,p.' v,enos 

didelės šeimynos nariai.
Kiekvienas jaunuolis turi 

pagalvoti, ką veikia, kam vei- 
jkia, kur jis randasi ir kur turi 

ne" būti ?
Dar ant galo turiu priminti,

HAARLEM

Ijos augimo, jeigu joj nebus 
; nustatyta tam tikra politinė li- 
!nija.

Kas liečia pikniką, ar 
būtų daug geriau, jeigu vietoj 
~.i valandas šokinėjus perh<acj piknike buvo traukiamas 

-kartelę, būtų vįeTia valanda j paveikslas. Paveikslus trau- 
sunaudota prakalboms, nušvie- j i<iant, iš kur tai atvažiavo ir 
čiant J. Sąjungos tikslą ir dar- lietuviškas’ Toronto klebonas, 
bininkų reikalus. Mat, čia Nekurie laisvesni 

----  . .draugijos vadovybė turi bėda: Liniktinn irugpjucio yra rengiamas pik-.. .. ; sipintino,• i • , • • i jeigu Kalbės draugijos vardu dramriiosliukas, nuo kurio visas pelnas . uiaugijos
... . . _ I ir Dalies darbininku dienos ijWq kimiem nhrnv-iqbus skiriamas tos kempes uz- , , - . . ? kunigo am ozas.. .. i.. 1 . , . klausimus, arba apie progrei laikymui. PikniKo vieta—, ... .. i> i nr 4 • 4 syvę literatūra, tai tuoj .viso-,i<;1inn m-ipš : Holmes Park, Westminster, į <......... !KaiP° pnes

i Mass. Bostono ir apielinkes
lietuviai darbininkai, skaitau-A.,. .. . . , n _ . _ i. ,, .-i 4 4 . litine. O jeigu kalbės apie te-1ti Laisvę, . ne tik jiatys »turi _

.dalyvauti šiame nikmke, bet ir / ‘ . ' C. . .. , i i • • i i ! davima, apie įkalbinti tuos darbininkus, ku- .. . * .i . .. . . ’ . k i Imu?, e] n r!
a pi

Tarpt. Darbininkų Pagelbos 
■distriktas užlaiko vasarinę \u.1 
vaikams kempę ir mokyklą. 
Čia darbininkų vaikai pralei
džia atostogas. Bet užlaiky
mui kempės ir joje vaikų, rei
kalinga pinigų. Todėl 17 d.

rengiamas pik-.' 
visas pelnas]

žmonės pa- j 
si piktino, kad laisvamaniškos

> pikniko paveiksle 
Mes, sa-i 

nieko prieš neturėtumėm, 
žmogų, bet kam 

.eliai šauks, Kad čiaijjs apsirengęs netaip, kaip vi
nes draugija ne po-isj žmones,, bet užsidėjęs atbu

lą kalnierių.
RI. Svyrūnėlis.

PLATTNKIT
“LAISVI

rie “Laisvės” neskaito ir
, . .v ,, , (pikniką nieko nežino,kad is Scrantono gavau prane-
Šimą, kad dalyvaus. Ateities' 
žiedas ir sudainuos 
dainelių, vadovaujant 
Vanagaičiūtei.
kartu Scrantono jaunuoliai at-

įnikę dalyvius, mainierius.
Kodėl mes turime dalyvauti 

'mūsų dienraščio piknike? Vi- 
!sai nesunkus atsakymas. Jei 
mes neturėtum “Laisvės” dien
raščio, tai lietuvių darbininkų 

; tarpe fašistai ir visokie mo- 
■nelninkai žvejotų sau dolerius 
įvairių bendrovių, kooperaci
jų tikslais, kaip kad buvo pra-jva 

! cityje.
‘galėtume ginti savo klasės re i 
kalus kiekvienos dienos kovoj 

Veidaši'^e c^enr^ščio mes negalėtume

. , .nuo sekamų
International Hali

p . . . nai|nah St., Roxbury
lai dar pirmu L , ,'ford St., Boston, ir Chels

i Labor Lyceum, Chelsea, Ma
Dist. Sekretorė.

į ir fašistine literatūrą, tai čia j 
i mūsų tautiečiai sakys ne poli-1 
Įtiko, o tikra “lietuviška kul-į 
jtūra.” • Jau tokie šauksmai! 
j buvo daug sykių girdimi drau
gijos susirinkimuose.

Pakėlimui žmonių apšvietos, 
tyra viena, niekuo nepakeičia-j 
ima priemonė, tai spauda ir Į 
tiktai mes galime pakilti dva-l 

įsiniai, platindami literatūrą, į 
užlaikydami knygynus, skai-( 

]tykias, įvairios pažangiosios Ii-j 
itoratūros. Kokį mes tik ne 
'imsime geresnį laikraštį ar 

gą, kiekvienas turi vienokį 
kitokį tikslą taikinti i ko- v i. ■ C

MINKŠTU
GĖRIMU

DIRBTUVĖ

50 Public Square
WILKES-BARRE, PA.

Phone, 3-4917

GARDNER, MASS

[‘.balz.ainuojn ir laidoja numirusio* 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pn- 
tnrnsvimo ir ui žemą kain.*},, nuliiialiwo 
valandoje Saukite* pu# mane. Pa* Man* 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuu- 
veriausioce vietoae ir už žemų kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

GARDNER, MASS.

K. L. J. S-gos Piknikas

Rugpjūčio 10 d. Jaunimo [kny 
Sąjunga surengė pikniką, ne- ar

tai dviejų metų pamtnėji-1 kį politinį tašką. O mes ži- 
Be dienraščio įneš ne-jmo J. S-gos gyvavimo Toron-Į nome gerai, kad pasaulyje yra 

kirtingos masių trynimosi 
kur yra taikomos viena

te.» Oras tą dieną pasitaikė I dvi s 
gražus, užtai žmonių priva- jėgos, 
žiavo daug. Nors piknike dau- prieš kitą, tai išnaudotojai ir 
gumą sudarė jaunimas, bet ja- išnaudojamieji.
me gyvumo nesimatė. Rengi- esantieji organizacijoj, 
rno komisija neparengė jokios nai darbininkai, 
programos, išskiriant šokinėti Į liškai privalėme

473 East South Street 
WILKES-BARRE, PA. 

Phone: Wilkes-Barre 29710

Koncertas ir Šokiai
Rengia L. A. P. Kliubas Gardner, Mass.

U RUGPJŪČIO (AUGUST), 1930 
lietuvis! Parke

WEST BROADWAY
Programoj daiyvaus keturi Naujosios Aglijos Chorai 

Pirmos Klasės Maudynės ir Kiti Parankamai 
Atvažiavę į Gardner, Mass., važiuokite West Broadway 

iki ežero ir ten rasite pikniką.

Dvi dienos 
je kasykloje 
du lietuviu—Antaną Butinavi- 
Čių ir Ant. Peciulionį. Jie dir-. 
bo žemiau, o kiti augščiau. 
Augščiau dirbantieji netyčia ! 
paleido žemyn 12 pėdų medį: 
(prop). Medis, risdamasis že
myn, užgavo Butinavičių per 

.sprandą. Tuomet jis, netekęs > 
lygsvaros, nusivertė apie 150 j 

pėdų žemyn. Krisdamas nu
silaužė ranką, šonkaulius ir 
šiaip labai apsidaužė. Pečiu- 
lioniui nulaužta koja, šliopa 
(slope) turi 45 laipsnius sta
tumo (45 degrees pitch), šioj 
nelaimėj irgi kompanijos kai- ' 
tė, nes įstatymai draudžia 
dirbti tokiose vietose daugiau, 
kaip vienai grupei darbininkų, 
o čia dirbo net keturios gru
pės.

Komunistų Partijos Antrojo 
Distrikto Prakalbų Maršrutas

,Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos II Distriktas su
rangė prakalbi] maršrutą. Kal- 

Tb&tojas bus juodveidis darbi-; 
ninkas Richard B. Moore, 
kandidatas nuo Komunistų į 
Partijos į generalį prokurorą.

Prakalbos 
vietose:

Utica, N.
Syracuse,

16. '
Rochester,

Buffalo, 
18 ir 19.

Niagara Falls, N. Y., rtlg- i 
pjūčio 20.

Jamestown, N. Y., rugpjūčio
21.

Spencer, N.
23.

Didelis ir 
Linksmas PIKNIKAS Nedūlioj, 17 d. Rugpjučto-Aiig., 1930

RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS ANTRAS APSKRITYS

■ ii

i t

AIDO CHORAS, BROOKLYN, N. Y.

ant‘WIL.BICK’S>FARMOS, .Linden; N. J.
PRĄDŽIA 12 VALANDĄ LIENĄ , ĮŽANGA 35 CENTAI

Gerbiama lietuvių vi.iuymenc! Jau ketvirtas iš eiles spąudps naudai piknikas ir kiekvienais metais mūsų piknikai būna skaitlingesni. šiame 
piknike dalyvaus Aido Choras iš Brooklyno ir Sietyno .Choras iš Newarko; bus ir daugiau pamarginimų. Vieta graži ir kurie,čia buvč kartą, 
myli nuvykti antru kartu. Darbininkiškos spaudos renlpp'aš*— vienas iš svarbiausių dalykų, tad prašome jus, drauge, imti dalyvunaą. , •
KELRODIS: Iš Elizabetho paimkite ant Broąd St. busą NoZ 32, Rahway, išlipkite ant Stiles St., Linden, ir eikite po dešinei. Važiuojant gi 

busu No. Edger Rd., važiuokite iki sustos; išlipę eikit po kairei.

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Ncprigulmingas Kliubas, 

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

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

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

L3

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

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampa* \ Clermont Arena*) 
MA SPETH, L. U N. Y. 
Telephone, Juniper 8796

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo hdresu, užrašykite:

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

AS, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit 
an prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS Ir URBOLA, su nurody-

' Vfcjrdas -

■. No.-

Miestas

„Street or Arenu*

State-

iii

) J



ME

Telephone, Stagg 1910

Ko-

lz -lt) IllvLlJ, IlllV joliXllll'’ ją v • • | wr •

Todei kuo skaitjingiau- Darbininku Kongreso!
SUSIRINKIMAI

PAJIEŠKOJIMAT

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

vien prieš negrus, bet ir prieš jaunuolė; drg. Cooper, Flaia-

pasaulyj i vena didelis skaičius lietuvių buvo ir lietuvių darbininkų,

Telephone: Stagg 440t

A

prieiti

ni, sekcijos organizatorius, ir 
keli kiti.

Publikos susidomėjimas pra
kalbomis buvo visai geras. Di
delės domės klausytojai krei-

graži.
Ne visai mažai tame mitinge

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Jnimą visiems dirbantiems.
šioje Brooklyno dalyje gy-

‘ * •• s, prieš bedarbę, Pė į drg. Fultoniūtę, kurios
prieš nuolatinį sąlygų sunki- prakalba buvo ir turininga ir

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Amerikos Negrų

ba. Prakalbas sakė draugė 
Fulton, lietuvaitė komunistinė

Mitingui pirmininkavo ir

Jie lengvai gali
Jis tvirtina,; ir turi būriais sueiti į šį mi- 

Ypač revoliuciniams,

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambarys, su 

visais parankumaiš. Galima išran- 
davoti ir vedusiai porai arba pavie
niui. Netoli Greenwood eleveiterio 
stoties, 1057—108th St., Rdchmond 
Hill. Iki Jamaica eleveiterio nueiti 
apie 10 minutų. Klauskite pas Al. 
Markevičienę. 191-3

PAJIEŠKAU savo moters Vajolos 
Lapinski, su kuria negyvenu virš 

3 metai. Turiu svarbų reikalą, tat 
prašau ją pačią atsišaukti arba kas 
žinote malonėkite pranešti. Rašy
kite šiuo adresu: Mr. Tony Jastzem- 
ski, 9213—51st Ave., Elmhurst, L. L, 
N. Y. 193-4

vakare įvyksta

SO. BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 147 kuopos susirin

kimas bus pėtnyčio.į, 15 rugpjūčio, 
Hanover Kliube, 738—5 th Ave., 8 
vai. vakare. Visi draugai ateikit lai
ku. Sekr. A. Bružas.

Užveda ' ir sisteniačiai sutvarko 
biznio knygas ir taksų raportus. 
Peržiūri knygv6<lžių tvarkomas 
knygas ir sudaro atskaitas.

PARDAVIMAI '
PARSIDUODA saldainių krautuvė, 

gausingoj biznio vietoj, galima 
puikiai pragyventi ir dar grašio su- 
taupinti.- Kaina žema. Reikalas ver
čia greitai parduiti. Kreipkitės po 
num. 15. Sčholes St., Brooklyn, N. Y.

191-3

•; ■ ' 1. ■ 1Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas:

J. JESKEV1ČIUS
46 Ten Eyck Street
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS !;

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

Puslapis šeštas LAISVI Penktadienis, Rugp. 15,

'vietos žinios
*

Ar Rengiatės i ALDLD 
Antro Apskričio Pikniką?

Neužmirškite, kad sekma
dienį, 17 d. rugpjūčio, Wil- 
licks farmoj, Linden, N. J., 
įvyksta A. L. D. L‘. D. II Ap
skričio piknikas mūsų spaudos 
naudai. Pikniko programa bus 
puiki, nes dalyvaus Aido Cho
ras iš Brooklyno ir Sietyno 
Choras iš Newark©, taipgi kal
bės drg. R. Mizara. Bus iri 
kitokių pamarginimų. Apart 
to, šis piknikas dar svarbus 
ir tuo, kad mūsų organu z aci j ai 
sukako 15 metų nuo įsikūri
mo.
šiai dalyvaukime šiame pikni-i 
ke ir sykiu paminėkime mūsų 
organizacijos jubilėjų.

Kelrodis sekamas: Važiuo
kite į Elizabeth, N. J. Iš Eli
zabeth© paimkite ant Broad 
St. busą No. 32, Rahway; iš
lipkite ant Stiles St., Linden, 
ir eikite po dešinei.

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

Automobiliais važiuojant, 
reikia iš Elizabetho važiuoti 
Rahway keliu iki Stiles St. ir 
sukti po dešinei.

Rugpjūčio 17 d. pasimaty
sime piknike.

V. Paukštys.

(Center, Worth ir Leonard Sts., 
jNew Yorke. Vargšai čia buvo 
'pasidarę gūštas iš klijonkių ir 
blekių gabalų dėžių ir kt.; 
gėrė ir prausėsi iš čia esamos 
miestinio vandens dūdos; virė
si šį tą ir valgyti ant surūdiju
sio, kažin keno į gatvę išmes-ilv p| . n ..
to pečiuko; laikė net porą ka-r ils IhinŲ Revoliucijos 
čių. Pagaliaus, užėjo policija 
ir išvaikė nabagus, kurie tuo 
būdu liko be jokios vietos gal-1 
vai padėt.

turi virš 500,000 bedarbių, ku
riems grafteriška valdžia “ne
išgali” duoti nei cento para
mos.

Organizuokitės į bedarbių 
demonstraciją, kuri bus rugsė
jo 1 d. Union Square, New 
Yorke. Demonstruos vyriau
siai už Komunistų Partijos bi- 
lių, sulig kurio reikalaujama 
pilnos apdraudos bedarbiams, 
nusenusiems ir šiaip negalin
tiems dirbti darbininkams.

masiniai mitingai rugpjūčio 22 
d. i

Tą dieną New Yorko, Brook
lyno. ir apielinkės darbininkai 
turi tūkstančiais suplaukti į 
demonstraciją, Union Square.

BIZNIO PROGA
Pasirandayoja arba , pai’siduo.da bu- 

černė ir grdsernė. Bizriio ’ daroma 
nuo $400 iki $500 j savaitę. P. 
Walentukevicz, 100 Perry St., Stough
ton, Mass. ■ 190-201

Lietuviai Darbininkai, Šį 
Vakarą į Mitingą Negrą

Apgynimo Mitingo
Trečiadienio vakare, 

įmunistų Partijos 6rta Sekcija 
surengė demonstracinį mitin
gą protestui prieš karinį A-, 
merikos ir kitų imperialistų 
kišimąsi į Chinijos darbininkų 

i ir valstiečių revoliuciją. Mi
tingas buvo ant kampo Graųd 
St. Extension ir Havemeyer 
St., Brooklyne. žmonių susi
rinko didelis būrys, toks kad 
dar niekad neteko matyt tiek 
publikos ant to kampo. Tik
ras masinis mitingas, su skait
lingais dideliais plakatais, su 
revoliuciniais obalsiais, su vei
kliu platinimu Daily Worke- 

Abiejų spalvų rio ir kitokios komunistinės li- 
turi skaitliu- teratūros.

Tuojaii Užsisakykite
Iš Brooklyno važiuoja du 

busai j “Laisvės” pikniką Phi- 
ladelphjjoje, kuris jyyks 31 d. 
rugpjūčio. Vieną būsą užims 
Aido Choras, o antrą-—margas 
svietelis. Dabar jau laikas 
užsirašyti norintiems važiuoti. 
Kelione i abi pusi $3. Tuojau 
kreipkitės i “Laisvės” ofisą.,

Busai išvažiuos nuo “Lais
vės” svetainės 8 vai. ryte. Iš 
pikniko grįš 9 vai. vakare.

Atsiminkite, kad ant ryto
jaus po piknikui šventė—.-La
bor Day. Tupėsite progos pa
silsėti,' kad ir vėlai sugrįžę.

, LIETUVIS

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARČIUKAI
417.Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

šiandie
Brooklyne masinis mitingas, 
šaukiamas 
Darbininkų Kongreso, po num. 
118 Cook St., ties Broadway ir 
Manhattan Ave.; pradžia ly
giai 8 vai. vakare. Mitingas 
taikomas ne vien juodaspal- 
viams darbininkams, bet lygiai 
ir baltiesiems, 
darbo žmonės turi 
giausiai sueiti ir parodyti vie
nybę kovoje prieš kapitalistus (gabiai ^pakalbėjo drg. J. Siur- 

į ir jų įrankius, kurie pradėjo 
naują lynčiavimo bangą ne

kovojančius baltuosius darbi
ninkus. Sykiu su vajum prieš 
lynčiavimą. batieji ir negrai 
darbininkai turi didžiausioje 
vienybėje kovoti prieš uždar
bių kapojimus,

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

.......................... ....... . 'i. .
Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
' (PETRICK) 

.LIETUVIS DENTIS^AS 
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spindulių Diagnoza
■ Gazo Anestetiką

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

,» . tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIDS

Didžiausios Pasaulyj Fanuos 
Savininkas Apie Sovietus

Apsilankęs Sovietuose, su
grįžo Th. D. Campbell, savi-; 
ninkas didžiausios i 
farmos, kurią jis turi ties IIar-| darbininkų, 
din, Montana, 
kad Sovietų Penkių Metų Pla-itingą. 
nas delei pramonės kėlimo ir klasiniai susipratusiems darbi- 
didžiųjų kolektyvių bei socia- 
lizuotų ūkių bus neginčijamai 
įvykdytas. Jis pažymi, kad 
darbininkų būklė Sovietuose 
dabar yra geresnė, nekaip ca- 
ro laikais; kad sovietinės di-

ninkams būtų nedovanotinas 
apsileidimas neatsilankyti į šį 
mitingą. Komunistų Partija 
ir kitos kovojančių darbininkų 
organizacijos žino, kad čia 
arti gyvena didelis skaičius

Ir jei-cįžiosios farmos puikiai veikią. lietuvių darbo žmonių.
j!Į$ ^ipo pat primena, jog mil- jgu lietuviai nesudarys žymios 
žiniška Sovietų šalis turi tiek i dalies publikoje, tai bus didelė 
gamtinių turtų, kaip Jungtinės ■ geda visam darbininkiškam j' 
Valstijos ir Kanada, sudėjus I mūsų judėjimui.
jąsįas į krūvą, ir smerkia ame- Visi todėl į tą mitingą šį 
rįkinius boikotuotojus Sovietų I vakarą!
produktų.

“Kreiviausias Policmanas” 
Atgal Tarnybon Priimtas

Kiek laiko pirmiau buvo

Nathanson ą ir

Po Penkias Dienas Kalėjimo 
už Lapelių Skleidimą

Snyder Ave. teisme, Brook- 
Jyne, magistratas Hirshmanas 
nuteisė penkioms dienoms ka- 
lėjiman tris narius Jaunųjų 
Kofnunistų Lygos, S. Wexlerį, 

Herbert
Stone’ą, kurie buvo areštuoti 
už dalinimą lapelių, Šaukian
čių į Pirmosios Rugpjūčio 
priešini perialistinę demonstra
ciją. Teisėjas nesutiko nei 
palaukti kaltinamųjų advoka
to. Jis jų klausinėjo apie re
ligiją, ką jie mano apie ko
munizmą, ir nuteisė juos ne 
tiek už patį lapelių dalinimą, 
kiek už politinius įsitikinimus.

Daily Workerio Didysis 
Piknikas-Karnivalas .

Sekmadienį

su
spenduotas nuo tarnybos poli
cijos detektyvas Wm. Schano- 
ver, kurį Kings pavieto teisė
jas Fr. Taylor pavadino “krei
viausiu policmanu” ir “klas
tingu didvyriu.” Dabar tas 
supuvėlis ir vėl sugrąžintas į 
policijos tarnybą.

Turėdamas kerštą prieš ex- 
boksininką Benjaminą Wag
ner?, tas “tvarkos dabotojas” 
įkišo revolverį į sniegą prie 
Wagnerio namo ir areštavo jį; 
Wagneriui primetė, kad jis 
padaręs kokį tai didelį apiplė- j 
Šimą ir su revolveriu užpuolęs; 
jį, detektyvą Schanoverį; o aš, i 
girdi, plikomis rankomis apsi-i 

į gyniau ir areštavau tą “pikta
darį.” Taip Schanoveris po 
prisieka liudijo ir teisme, taip

jnors vis dar neužtenkamai; 
dalinai ir šį sykį, vadinasi, bu
vo apsileidimo iš lietuvių dar
bininkų pusės. Tą ydą, drau
gai, pataisykite bent kituose, 
būsimuose mitinguose ant to 
kampo, kuris, rodosi, yra pa
togiausias kiekvienam 
bei privažiuoti.

Baigiantis mitingui, 
Siurba paragino tris . 
pasveikinti Chinijos revoliuci
ją, ir-tris kartus minios “ura!” 

I atsiliepė į tą paraginimą. Ke
tvirtas ura buvo už Amerikos 
Komunistų Partiją.

Tą dieną bei vakarą įvai
riose Didžiojo New Yorko da
lyse įvyko 42 protesto mitin
gai už Chinijos revoliuciją ir 
prieš kruvinus darbus imperi
alistų, kurie stengiasi ginklais 
sunaikinti Chinijos darbo žmo
nių Sovietus.

kartus

Atminkite Sacco ir
Vanzetti Rugp. 22 d.

“Atminkite Sacco ir Vanzet- 
Išgelbėkite šešis revoliu- 

darbininkus Atlantoj, 
“Paliuosuokite Fosterį,

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u b paveikslui 
įvairiomis s p a 1- 
vomli. Atnaujina 
senui ir krajavui 
ir sudaro su 
suerikonifikaii.

TELEFONASj 
TRIANGLE 1460

Kreipkitės i i u o 
adresu>

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

, lių .alleys. , ,

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avė.
Tel., Stagg 8842

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu> 
ant visokių kapinių; parsamdo au 
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
' BROOKLYN, N. Y.

Metropolitan Avenue 
. * < . .t

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

416

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir-^g 
-tumo nedaro. Mano ofisas at-w 
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

Sekmadienį, rugpjūčio 17 kad Wagneris buvo neteisin- 
d., Daily Workerio, Komunis- gai nusmerktąs 20 iki 30 metų 
tų Partijos centro organo, pik- V? 55 ‘'d’d’yjT8-
nikas-karnivalas, Pleasant Bay 
Parke, su gausinga programa: 
darbininkų beisbolas, futbolas, 
muzika, šokiai, dainos, pra
kalbos, užkandžiai, gėrimai; 
“§>trasse frei,” vieno akto sce
niško -veikaliuko, vaidinimas;
chprai su dainomis.

Visi į tą didįjį išvažiavimą, 
naudai vyriausio organo mūsų 
revoliucinės spaudos!

Važiavimas į. pikniko-kar- 
hivalo vietą toks: Bronx Park 
Subway iki E. 177th St.; pas
kui Unionport gatvekaris iki 
jo rėlių galui; o čia jau pasi
tiks busas, kuris nuveš į 
mogos viętą.

. Už tą “didvyrys- 
tę” Schanoveris tapo augščiau 
pakeltas tarnybon ir gavo di
desnę algą.

Nekaltai nuteistas ^Vagneris 
padavė apeliaciją, ir augštes- 
nis teismas pripažino jį visiš
kai nekaltu; tas pats teismas 
paskelbė Schanoverį vienu iš 
nedoriausių žulikų, kokių tik 
kada buvo policijoj.

Dabar gi tas nedorėlis vėl 
liko sugrąžintas policijos tar
nybon, ir suprantama, stengsis 
prie progos vėl pasižymėti pa
našiais “didvyriškais 
sais.

špo-

pra-
Kiek New Yorke Bedarbiu

Washington© valdžios ap
skaitymais, New Yorke esą 
tiktai 234,854 bedarbiai. Dau
giau kaip pusiau tie ponai su
mažina bedarbių įkaičių, įr

Išviio 26 Benamius 
iš Rūsio

26 bedarbiai buvo įsitaisę
gyvenifną didelėje duobėje, j tai matote, kokia didelė armi- 
kuri Iškasta, kaip būsimas ja žmonių be darbo, net sulig 
skiepas didnamiams, kurie jų pačių skaitlinių. Tikreny- 
bus • Statomi tarp Lafayette, beje gi Didysis New1 Yorkas

ti,” “ 
cinius 
Ga.,” 
Minorą, Amterį, Raymondą ir 
visus klasių kovos kalinius!”— 
tokius tai obalsius iškels sąmo
ningi Amerikos darbininkai 
'savo demonstracijose rugpjū
čio 22 d., trečiose metinėse su
kaktuvėse nuo Sacco ir Van- 
ketti nužudymo. O jiedu bu
vo teismiškai nužudyti vien to- 

; del, kad buvo ištikimi darbi
ninkų klasės kovotojai, ypač 
Naujosios Anglijos audėjų or
ganizuoto jai'

Per paskutinius trejus metus 
buržuazija juo labiau sužvėrė
jo; vis dažniau žudo Sfreikie- 
rius ir demonstrantus ant vie
tos, be jokių teismo čeremdni- 
jų. , Nuo pavasario iki dabar 
vien New Yorke1 taip liko po
licijos nugalabinti du baltieji 
darbininkai ir vienas negras; 
Chicagoj vienas baltasis; šio
mis dienomis Indianoj du ne
grai, ir tt., ir tt.

G e orgijos valstijoj teismai 
yra pasiryžę numarint elek
tros kedėje šešis darbininkus, 
kaipo maištininkus, už tai-, 
kad jie skleidė lapelius, šauk
dami negrus ir baltuosius dar
bininkus į bendrus mitingus 
bei kairiąsias unijas.

Protesto demonstracijoms 
prieš tokį tiesioginį ir teisminį 
terorą, atminčiai Sacco ir 
Vanzetti, tad Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo su 
kitomis klasinėmis darbininkų 
organizacijoms ir yra rengiami 
visliose didesniuose miestuose

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būių 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūs, tai 1 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti. .•

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

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

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

< . 5 ;

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrąšas:

<• į .1 ■<

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

' Tel.: Midwood 6261
*

Tel., 0783 Stagg

j, levanda
(Levandauškas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grąnd St.) - 

BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra 'Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

, •

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosMoja vid»- 
riu8 ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimu 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ....................................................80e, per paltą 65*.

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-8514 
likirpkit iį skelbimą ir priaiąskit karts su užsakymu

’ • f* ♦ * L t

MOLLYN S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS

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
Nudažorrr žilus plauku 

hiniuojame ilgam laikui, 
•sekamu adresu:

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y

Jaukus ir sugar-
Kreipkitės
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