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Bet jais vidaus reikalų 
nisteris nemato reikalo 
pintis ir už juos melstis.
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uždėjo 
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centų-senatorius iššvaistė į 
visas puses.

NEW YORKAS.— Nors 
ĮWm. Green, ADF. preziden
tas ir sako, kad darbininkų
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■fVAINIKAVIMAS KARO
LIO ATKELTAS ‘

šios šalies prezidentas, atsi
lankiusiems farmeriams j ieško
ti pagelbos Washingtone^ pasa
kė: “Labai apgailestauju jūsų 
padėtį, bet suvaldyti gamtą ne
galiu.’’

Vadinasi, lietaus debesiai nė
ra užtraukiami ant dangaus 
skliauto, kaip kokia marškonė.

jau
9 

ispaniš- 
fašistai

VOKIETIJOS POTAŠIAUS 
IŠGABENIMAS

LONDONAS.— Kuomet 
pastaruoju laiku Aigipto na-

li sugyventi, nes pastarasai 
patsai vagiliaudamas verčia 
ir ją tai daryti. Jei ji vogti 
nenorinti, tai vyras visaip 
kankinąs ir mušąs.

pastatė ant estrados, idant visi 
jį matytų. Bukietas buvo ap
vestas raudonu kaspinu. Tai bu
vo pirmutinė- sesija.. Po pietų 
atėjus svetainėn, tai yra antron 
sesijon, raudoną kaspiną
buvo pakeitęs koks tai ružavas 
paišąs kaspinas. Kaip 
kas bulius, taip ir visi 
bijo raudono ženklo.

kurių' Euro- 
nespės' 

Be to, Ame- 
pritaikytos, 

masinei gamybai, kuo nega-

Dirbęs pas Grachaiiską pil. 
Kimantas, Paprecką skubiai 
nuvežė į Bazilionus, pranešė 
policijai ir padaręs pas viet. 
daktarą Kvedarą žaizdų perri
šimą, nugabeno į Šiaulių ligo
ninę.

Papreckui nukirsta visai no
sis ir padaryta 4 lengvos žaiz
dos galvoje.

ji gembleriauja, kuomet 
darbininkų masės badauja.

Nenorėjo Vogti, Gavo
MiKti ir Tann IItidikIa al£°s nebus kapojamos, tąy musu ir lapu uzmubia čiaūs J0S eina žemyn galva?

KRISLAI
Darbininkų Laisvė.
S.L.A. Seimas ir K. Liut

kus.
Jurgeliūtės Bukietas.
Drebėjimas žemės.
Kaitra.

h Rašo Bestraiyiškis 
■■į.— ■ .............. .
Tai tokia žmonių laisvė. Prie 

bažnyčios stovi ištikimas kuni
go tarnas ir saugoja, kad pa- 
rapijonai nepaimtai paprastą 
plakatėlį, kur garsinama darbi
ninkų piknikas arba išvažiavi- 
•mas. Jų dalintoją iškolioja, ve
ja tolyn, o kaip kada pasišau
kia kunigą, kuris paleidžia na
gus draskyti veidą. Tokis bjau
rus darbas buvo atlikta praėju
sią žiemą Brooklyne. Savo ku
nigiškais nagais praleido kraują 
žmogui, dalinusiam teatro gar
sinimus. Matote, ir tokia “lite
ratūra” jiems pavojinga.

Nuėjai pardavinėti literatū
rą, laikraštį prie dirbtuvės var
tų, tai kompanijos pastatytas 
formanas pasitinka akimis kiek
vieną savo darbininką, žiūri, 
kad kas nors jo vergų nenusi
pirktų komunistinės apšvietos.

Tą vargšą žmogelį kožnas 
parazitas saugoja, kad neištruk
tų iš jo geležinės disciplinuotos 
klėtkos. Netekus jo, darbinin
ko, pačiam reiktų pelnyti duo
ną. Tai va kodėl pasaulyj siau
čia tokia didelė reakcija, pra
deda baubti kanuolės. Rodosi iš- bus Žuvę, 
kišamais nagais griebiasi 
lazdos, kad tik nenuskęstų.

Kada SLA. seime d. žaldokas 
pasakė ant Gegužio, kad mums 
čia diktatorių nereikia, tada K. 
Liutkus ėmė garsiai delnais 
ploti. Maniau sau vienas? plo- 
ji neploji, bet tu nė kiek ne 
mažesnis veidmainys ir už pa
tį Gegužį. Tu nunešei L.D.L. 
D. iždą ir tą matau ant tavo 
plikės užrašyta. Tos antspau- 
dos nė pats velnias neišgrauš.

Panelei Jurgeliutei kas tai at-

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis. 

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.

No. 196 Telephone, Stagg 3878

Persijos Valdžia Padeda 
Skersti Kurdus

ISTANBUL. — Turkijos 
valdžia gavo žinių iš Persi
jos, kad tos šalies valdžia 
ateina Turkijos nacionalis
tams į pagelbą puolime kur
dų: 300 kurdų tapo išskers
ta vienam susikirtime.

46 Užgriūti Mainieriai 
Žuvo, Apart Vieno

COALMONT, B. C.—Pe
reitą savaitę iškilusi eks: 
plozija netoli nuo čia esamoj 
angliakasykloj, kaip žinia, 
užgriuvo 46 mainierius. Iš 
jų visų tik vienas angliaka
sys ištrauktas gyvas, o visi 
kiti, galima užtikrinti, jau 

Dar tik keli la
vonai išimta iš griuvėsių. 
Jieškotojai dirba po 24 va
landas į parą.

W • ■■■■Laisve
Brooklyn, N. Y., j Antradienis, Rugpjūčio (Aug.) 19,1930 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

Sovietų Sąjunga Davė Milžiniškus Užsa- Racionalizacija Meksikos
7 o l.alavmkziliiinen \kiihinun

kymus Šių Metų Pirmuoju Pusmečiu
Geležinkeliuose Skubinama

čia užsakymų už $40,000,- 
000.

Amerikos pramonininkai 
sako,' kad Sovietų Sąjunga 
nenutrauks visiškai ryšių 
su Amerika, nepaisant, kad 
ji grasina tą padaryti. Ne

išeina arti $12,000,000 mė-j nutrauksianti todėl, kad ji 
nėšiui. Tai milžiniški užsa-i yra pasiryžusi pirkti labai 
kymai. Ir tai vis mašineri-1 daug mašinų, I 
jos daugiausiai milžiniškų pos industrialistai 
žemės ūkių darbam arba net pagaminti, 
masinei gamybai industrijo- irikos mašinos

Liepos menesį ir pradžio- lį susilyginti kitų šalių ga- leriavo 
j e rugpjūčio Sovietai davė mintojai.

WASHINGTON.— Vals
tybės departmento apskai
čiavimu, pradedant su spa
lių mėn. 1 d., 1929 metais, ir 
iki balandžio mėnesiui, 1930 
m., Sovietų Sąjunga davė 
Jungtinėse Valstijose užsa
kymų už $79,000,000. Tai

MEXICO CITY.—Meksi
kos geležinkeliai jau pradė
jo įvesti racionalizaciją: me
tama iš darbo daug darbi
ninku. Kai kurios dirbtu
vės uždarinėjamos ir darbo 
paskubamas įvedama.

Londono Kapitalisto 
Pralošimas “Geimyj
LONDONAS.— ,Šiemet 

tūlas Londono pirklys, Jo
nas Factor, prakišo gemble- 
rystėje $300,000. Jis gemb- 

Deauville kasyne, 
Francijoj. Tokią sumą pra
kišti, tai nėra juokas,' Tas- 

i n/f n • n • • i - a • • i v m • parodo, kiek buržuazija tu-1
■ Į Melionai rasignebe Aigipte Yra rlanuojama h daug pinigų ir kiek daug

MacDonaldo Ministeris 
Meldžiasi už Karaliuką
GLAMIS, Škotija.—Čionai 

viename palociuj randasi 
Anglijos karaliaus marti, 
kuri laukia gimdymo. Socia
listo MacDonaldo valdžios x anuivi U UI J^UIULCI utvi cu- , T , . . • ,

nešė raudonų rožių bukietą ir ministeris, Clynes, jau ke-

.WASHINGTON.— šalies 
iždo sekretorius Melionas ir ijr____________ _________
jo giminės, kurie Pitsburg- cionalistai parlamente pra- 
he turi milžiniškus bankus dėjo pasakyti atviresni žodį 
savo rankose, pasigriebė dar prieš Britanijos imperialis- 
viena banka. Juomi esąs 
Citizens National Bank, 
Washingtone. Melionai per
ėmė į savo rankas nuo 51 
iki 55 nuoš. kalbamo banko 
turto.

VIRŠ 300,000 RUHRO MAINIERIŲ 
YRA PASIRENGĖ GRIEŽTAI KOVOTI

PRIEŠ NUKAPOJIMĄ JŲJŲ ALGŲ
Susirinks Šią Savaitę ir Svars lys, Kokius Kovos Metodus 

Jie Vartos; Vokietijos Angį iakasyklos Gyvena Didelį 
Krizi

“Tėvynės” redakcija 
net stambius antgalvius, 
Sovietų Rusijoj buvo didelis 
drebėjimas žemės. Kokius tik 
RygOxS kontrrevoliucionierių liz
das melus paleidžia, 
biuruK.1 ėiLčti, uesiniaiuiią is oiuM ■ v<xiivia.i /.muniiį—um Uinninu 
darbininkų sudėto turto, visada tvaikų—badmiriauja skurde! 
skaito gryna teisybe ir net ne
atšaukia paleistų melų. O į 
darbininkus čiulba lakštingalų 
balsais. Veidmainystėj pasken
dę iki ausų.

linta savaitę nekantriai lau
kia to gimdymo, kad jis pir
mas MacDonaldo socialisti
nės valdžios vardu galėtų 
pasveikinti “atneštą garnio” 
monarchiuką ar monarchiu- 
kę (o gal dvynukus?).

Pereitą sekmadienį 
daus reikalų ministeris 
R. Clynes nuėjo į bažnyčia 
ir ten meldėsi dievo, kad 
greičiau “garnys pasirody- j 
tų” SU vaiku. .mvvuxvuw v^v,vvv

Kuomet Clynes laukia ge-:u^ tenniso. Va-
mant monarchiuko, tai tūks- I Einasi, milionus darbininkų

Švaisto Darbininku Uždirbtus 
Milionus Dolerių

SAN FRANCISCO.—Bu
vęs senatorius James D. 
Phelan numirė. Paliko apie 
$10,000,000 turto! Apie 100 
savo draugų ir artimų bi
čiulių jis paliko keletą mili- 
Onų dolerių. T e n n i s t e i 
Moodienei nuskyrė $20,000

tus, tai tas labai nepatiko 
Aigipto monarchui, karaliui 
Feud. Už tai, čia gautomis 
žiniomis, karalius Feud pla
nuoja įvesti Aigiptan fašis
tų diktatūrą. Jis mano su
varžyti parlamento veikimą 
iki tiek, kad pats galėtų po- 
navoti, kaip tikras “samo- 
deržavcas” ir tuomi gerai 
pasitarnauti MacDonaldo 
valdžiai.

DIRIŽABLIS R-100 
NEPASIEKĖ TIKSLO

' LONDONAS. — Dirižab
lis R-100 jau sugrįžo iš Ka
nados, tačiaus nieko naujo 
jis nepasiekė. Buvo many
ta, kad grįždamas jis sumuš 
rekordą greito perlėkimo 
per Atlantiką, tačiaus perei
tais metais Graf Zeppelin 
perlėkė 41 minuta greičiau, 
negu. R-100.

. Sakoma, dirižabliui pa
kenkusi Audra, kurią jis su
tikęs kelyje. <

į BERLYNAS—Didelis pa-! vom, nors apie streiką jie 
sipiktinimas ir nepasitenki- kalba labai nenoriai. KomU- 
nimas jaučiamas tuose 300,- nistai gi, iš kitos pusės, at- 

!000 angliakasių, kuriem! virai pareiškia angliaka- 
darbdaviai pasikėsino suma- šiam, kad jų išganymas yra 
žinti algas Ruhr srityj, Vo-ltik griežtoje kovoje su ang- 
kietijoj. Kaip žinoma, darb-1liakasyklų savininkais, 
daviai pareiškė numušią 10 j Ekonominis krizis, kuris 
nuoš. algas (ne mažiau) ant'šiandien siaučia visame pa
šyk. Vėliau galimas daik- saulyj, smarkiai palietė -4r 
tas jie ir daugiau bandys Vokietijos angliakasyklas* 
numažinti algas. | Anglija daug savo anglies

Darbininkai kalba apie' atgabena į Vokietiją. Vo 
v' ’ ’ ” ’ Jkietijos anglies baronai'pe

reitais metais darė ne kokį 
biznį: mažai kur galėjo sa
vo anglį iškišti. " •*■**

Šiemet tasai krizis daria* 
biau pasireiškė. Jie ,-todel 
nori jį apeiti darbinirikį

streiką—aštrią ir ilgą kovą 
jei reikės—prieš darbdavių 
pasikėsinimą. - Šią savaitę 
bus tas klausimas diskusuo- 
jamas. Reformistiniai uni
jos vadai—social-fašistai ir 
krikščionys socialistai—sa
kosi pritaria darbininkų ko-

Nubaudė Dvi Vaikučių 
Kempės Mokytojas

Europoje Javai Šiemet 
Prastai Užderėję

mvius paleidžia, “Tėvynėj” j----- - -------------------------------  j. . vi. ,,
biurokratai, besimaitiną iš SLA'tančiai žmonių—darbininkų j srauju ir prakaitu uždirbtų

Kada anais metais saulės kai
tra išdegino tik ką besiformuo
jančios Sovietų Rusijos 12 gu
bernijų, užpuolė badas,—kalti 
buvo bolševikai. Kaitrą sujun
gė su politika ir švaistė šėtoniš- ' 
kais žodžiais darbininkų valdo- • 
mą šalį.

Šią vasarą Amerikoj« kaitra 
išdegino 12 steitų, bet Washing
ton© valdžia) jokio žodelio nie
kas nesako. Matote, kokis yra 
didėlis skirtumas.

BERLYNAS.— Vokietija 
išgabeno potašiaus šių me
tų pirmuoju pusmečiu ma
žiau, nei pereitais metais 
per tą patį laikotarpį. Šie
met išgabenta, pay., 471,765 
metriški tonai, o pereitais 
metais per tą patį laikotar- 

į—541,032.

Lietuvos Gyvulių
Skaičius Šiemet

KAUNAS.—Centr. statisti- 
ikos biuro pranešimu, gyvulių 
skaičius Lietuvoje, palyginus 
su praejusiais*metais, pasikei
tė nežymiai, žemiau duodami 
Bulyginimai šių metų gyvulių 
skaičiaus palyginus su paskuti
niais praėjusiais, metais atski
romis gyvulių rūšimis (kabėše 
gyv. skaičius 1929 m.): '

(1) Arklių 1930 m.' 559,000 
(588,300). (2) Galvijų. 1,170.- 
000 (1,160,000). (žymesnis
galvijų padidėjimas, palyginus 
su pernai metais, pasireiškė 
Raseinių, Šiaulių, "Ukmergės ir 
Tauragės apskrityse), (3) 
Kiaulių 1,136,000 (943,000). 
(Kiaulių žymiai padidėję pietų 
ir vakarų Lietuvoje^ o taip pat 
Šiaulių ir Keidainių apskrityse), 

|(4) Avių 1,097,000 (1,125,- 
300). (Atskiromis apskriti
mis daugiausiai avių sumažėjo 
Alytaus, Kauno, Raseinių/ ir 
Rokiškio apskrityse).

ŠLAPIAS RUGIAPJŪTIS 
BERLYNE

BERLYNAS. — Šitame 
mieste šių metų rugpjūčio 
mėnuo buvo šlapiausiąš, ko
kis buvo laike pastarųjų 20 
metų.

Nukirto Nosį Delei 
Nevalgymo Išrūgą

Jacksonville, Florida. — 
Trys asmenys suareštuoti ir 
kaltinami norėjime nužudy
ti gubernatorių Carlton. 
Tarpe jų yra F. O. Eber
hardt, leidėjas J 
“Florida State News 
na Tallahassee).

Romoje Labai Daug . 
Bedarbią; Vis Didėja

(Rygoj Nusižudė
Baduolis Darbininkas

KAUNAS.—Liepos 27 d., 8 
vai. vakare, Padubysio valse., 
Paširvių viensėdžio gyvento
jas Vitoldas Papreckas, 49 m. 
am., kuris gyveno . pas savo 
švogerį Mečislovą' Grachausk'ą, 
grįžo namo, iš Galavo ežero iš 
žūklės J' Sesuo,. Grachausko 
žmona, padavė vakarienei jam 
pieno išrūgų. Papreckas atsi
sakė valgyti ir nuėjo į savo 
kambarį. Tuo laiku Graęhau- 
skas, pamatęs, kad Papreckas j 
nevalgė “pieno,” pradėjo jį| 
kolioti, stovėdamas už- durų.. 
Papreckui atidarius duris, |

ROMA. — Romos vie
nam mieste pabaigoj liepos 

vv. mėnesio buvo 342,093 darbi-1 
laikraščio ;njn^į Į)e jarbo. Pabaigoj 
..j” (išei- (birželio mėnesio buvo “tik” 

(322,287. Taigi bedarbių ar
mija auga. Reikia nepa
miršti, kad dabar vasara, 
darbymetė. Prisiartinus žie
mai — bus dar daugiau be
darbių ir beduonių.

KAUNAS.—Rygos stoty nu
sižudė pasimesdamas po trau
kiniu, kuris nupjovė galvą, pil. j 
Kazys Petrulis, lietuvis lauko j 
darbininkas. Jis pavasarį at
vyko Latvijon iš Lietuvos ir 
gavo darbą, tačiau kirsdamas 
malkas nusikirto sau kairiosios 
rankos pirštus ir tapo nedar
bingas. Darbo žmogui be. ran
kos—gyvas badas. K. Petru
lis kurį laiką kankinosi, pusba- 
džiaudamas, nes darbdavis 
jam temokėjo du. litus į, par^. 
Pagaliau, netekęs, pusiausvi
ros, pasimetė po traukiniu ir

! žuvo. ■ . , ! •

Jeruzolimo “Majoras' 
Gavo Daug Pinigą

.PITTSBURGH, Pa.—Ku
nigas J. W. Claudy praneša, 
kad tūlas gudruolis apgavo 
nemažai Pittsburgho apie- 
linkėje kunigų ir davatkų, 
išviliodamas iš jų daug do- 
Jęrių. Ir štai; kaip tas ėjo. 
Pas tulus parapijonus atsi
lankęs tasai žmogus ir pasi
sakęs, kad jis esąs “Jeruzo-

ELMIRA, N. Y.— Van 
Ettene esamosios vaikų 
kempės (kurią užlaiko 
Tarptautinė Darbiniųkų Pa- 
gelba) dvi mokytoji—Alie
na Holmes ir Mabel Husą, 
—tapo nubausta čionai užsi- 
mokėt po $50 ir sėdėt tris 
mėnesius kalėjime del “pa
žeminimo vėliavos” . Kalti
namosios sakė, kad jos jo
kio “pažeminimo” nėra pa

dariusios, bet teisėjas ne
klausė. Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas apeliuos 
į augštesnį teismą.

(Kaip žinoma, ant šitos 
kempės klaniečiai su legio- 
ninkais buvo užpuolę spėka 
ir bandė ją padegti. Vadi
nasi, faktinai ir teisėjas 
prie to prisideda.—Red.).

LONDONAS.— Žemdir
bystės ekspertų apskaičiavi
mu, šiemet Europai gręsią 
javų stoka: vištir j&varne
užderėjo, išskiriant Sovietų 
Sąjungą ir Rumuniją. 
Sprendžiama, kad visur stoi
kuos duonos. Tik Sovietų; 
Sąjunga ir Rumunija galės 
eksportuoti, nes 
užderėję.

Tūlose šalyse 
perdidelė giedra, 
šturmai ir lietūs 
daug javų. Amerika šiemet 
taipgi mažiau javų turės, 
negu pereitais metais.

Gumos ir Blėtos Darbi
ninką Algos Kapojamos

, KAUNAS.' — Avižių kai
me, Papilės valsčo gyveno 
Jurgis ir Ona Narščiai. A- 
pylinkiniai žmonės juos 
įtardavo vagiliaujant, ' nes 
tai šis, tai tas prapuldavo.

Gegužės mėn.bOna Narš- 
limo miesto majoras”, ir no- tienė pabėgo nuo savo vyro 
rįs- gauti iš gerų katalikų ir kaimynams pradėjo pasa- 
aukų, kuriomis pirks Jeruzo-(k°ti> J °& jinai su vyru nega-
limo mięsto vaikam biblijas. 
Kunigai su davatkom dole
rius krovė, kaip kažin ką. 
Pasiėmęs pihigus—“Jeruzo- 
limo majoras” dingęs. Ši
taip tasai gudruolis apvogė 
daug parapijų.

MEDVILNĖ PIGIAUSIA

trukciais, ir tie “darbo va
dai” nieko nesako. Pereitą 
savaitę nukapotos darbinin
kų algos blėtos ir gurno in
dustrijoj. Pav. St. Louise 
Illinois Zinc Co. ir Mathies- 
sen and Hegler Žinc Co. 
pranešė, kad jų darbinin
kams nųkapojajna1 po 20 
nuoš. algos. Kapojamos jos 
ir U. S:’Rubber Co. darbi
ninkams. . U

FRANKFORT, Ky.—Ap
silankiusi pas gubernatorių 
Sampson JKentukės mainie- 
rių delegacija pareiškė, kad 
15,000 mainierių ir jų vaikų 

(randasi baisioje padėtyje ir
on trAMropmwji tjtto daugelis JU badauja. Esą 
29 KONGRESMANAI BUS mainos uždarytos, darbų nė- 
ŠLAPIŲJŲ KOVOTOJAI ra> aarbĮninkai ir jų šeimos 

WASHINGTON. — Blai- palikti žiauriam likimui, 
vybės priešininkai skelbia, |. žinoma, mainierių vargo 
kad jau yra užtikrintas iš- gubernatorius .nepašalins, 
rinkimas 29 kongresmanų, (Jie patys turi organizuotis 
kurie balsuos už panaikini- ir kovoti. Bet jie: to kol kas palyginamai, labai mažai tę- 
mą blaivybės įstatymo? 1

NEW ORLEANS, La. — 
Šiemet Amerikos medvilnė 
nupuolė kainose iki tokiam 
pigumui, kokio vargiai kas 
atmeną. Betgi drabužis, • M i a '1 ;

J BUCHAREŠTAS.— Rū-, 
Kaimynų įtaka Narštienė munijos monarcho Karolio7 

buvo sutaikinta su vyru ir vainikavimas, prie kurio vi- 
vėl grįžo pas jį gyventi. Bir- si 'liberalai ir socialistai 
želio mėm 2 d. Jurgis Narš-'stropiai ruošėsi, nes jis bu- 
tys^pranešė, kad staiga mirė Vo nuskirtas šį rudenį, tapo • 
jo žmona. Kilo įtarimas, nukeltas į kitą pavasarį U!

nesupranta. atpigęs.

Teismo valdžiai darant 
skrodimą paaiškėjo, kad pas 
mirusiąj ą yra apie 100 įvai- bedarbių skaičius ne tik ne
rių nuo mušimo žaizdų ir sumažėjo, bet dar padidėjo. 
k^(T pastaroji mirė nuo kali- Virš 2,000,000 darbininkų 

v. randasi be darbo. •kinaričio mušimo.

M
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Lenkijos Komunistų Partijos Atsišaukimas į 
Amerikos Darbininkus ir Farmerius

Lenkijos • Komunistų Partija išleido atsišaukimą į 
Jungtinių Valstijų darbininkus ir varginguosius farme
rius; šaukia juos pasmarkint kovą prieš Amerikos impe
rializmą; nurodo? jog-amerikiniai imperialistai stovi prie
šakyje pasaulio buržuazijos, ruošiančios karą Sovietų 
Sąjungai. 1 Afaerikos; imperializmas diktuoja ir Lenkijai 
priešso vie tinę politiką; Lenkija yra skiriama, kaip pir
masis užpuolikų būrys prieš Sovietų Respubliką.

įenkijąą Jlbmunistiį Partija savo atsišaukime, be kit
ko,; nušviečia ir gįlų ekonominį tos šalies krizį ir josios 
plakus ka/ųi pries 'Sovietus; sako:

‘{Didžiuma Lenkijos fabrikų ir dirbtuvių yra sustoję; 
beqarbi*u masė siekia* $00,000 darbininkų. Siaučia dar 
negirdėtas krizis žemdirbystėje; to sėkmėje didelės vals
tiečių minios yra ekonominiai sunaikintos, sutremptos.

‘^Tiktai viena pramonės šaka tedirba; tai karo pramo
nė/ kurios .mašinos zvimbia po 24 valandas į parą. Fa
šistinė Lenkija, išspausdama paskutinius kraujo lašus iš 
darbininkų ir valstiečių, kad kaip nors sudaryt $3,000,- 
009,000 metinių valstybės įplaukų, daugiau kaip pusę tos 
sukios išleidžia ginklavimuisi ir armijai. Ko siekia kru
vinoji fašistinė diktatūra, tai pertraukti ir pakrikdyti 
Sovietų Sąjungos Penkių Metų Plano darbus ir sunaikin
ti Sovietų Respubliką. Panaikinimas gi Ukrainos ir 
Baltgudžių Sovietų Respublikų yra nuolatinė svajonė 
Lenkijos viešpataujančių klasių.

“•Negana, kad Sovietų atstovas Voikov buvo Varšavoj 
užmuštas; negana, kad pastaruoju laiku buvo užtaisyta 
bomba Sovietų atstovybėj... Valdiška spauda paskuti
niais laikais atvirai kalba apie reikalą ‘paliuosuoti’ Uk
rainą (nuo Sovietų Sąjungos); padaryta sutartis tarp 
Lenkijos valdžios ir Lenkijoj esančių ukrainų ir baltgu
džių buržuazijos vadų; sulig jos, turės būt-suorganizuo
ti specialiai pulkai ukrainiečių ir baltgudžių kovai prieš 
Sovt Sąjungą, prisidengiant prigavingais obalsiais, reika- 
laujančiąis ‘paliuosavimo’ Ukrainos ir Baltgudijos. Sudrū- 
tin6 Lenkija ryšius su Rumunija;, vadovybėje Francijos 
generolų įvyko Lenkijos generalio armijos štabo konfe
rencijos -su generaliais štabais Rumunijos ir Pabaltės 
valstybių;, Pilsudskis planuoja paskelbti naują, fašistinę 
konstituciją Kijeve. Visi šie faktai ryškiai. nušviečia 
rinitą pavojų, kuriuo grasina Lenkijos fašistinė dikta
tūra. ' '

“Draugai, darbininkai, vyrai ir moterys!
“Bręsia naujas pavojus Lenkų traukimo ant Kijevo, 

pavojus pasikartojimo 1920 m. užpuolimo, kurį tuomet 
buvo padaręs Pilsudskis. Fašistų diktatūra, atsidūrusi 
žiotyse sunkaus politinio ir ekonominio krizio, galva- 
trūKčiais darda linkui karo. Tąs karas, sulig Pilsudskio 
planų, turėtų išgelbėt Lenkijos buržuaziją nuo gręsian
čio^ if neišvengiamos proletarinės revoliucijos.

“Tatai išaiškina, kodėl Lenkijoj-yra daromos masinės 
bandomosios mobilizacijos; mobilizacija valstybės ir' 
miestų aparatų; statymas armijos oficierių į kiekvieną 
pramonės šaką, į kiekvieną socialę įstaigą, net į darbi
ninkų ligos kasas; įsteigimas Valstybės Apgynimo Tary
bos, kuri vadovautų karui; gausybė naujų įsakymų, ku
riais būtų surakinti gyventojai atsitikime karo; naujų 
gelžkelių linijų tiesimas ir senųjų linijų ilginimas-plati- i 
nimas rytinėje Lenkijos dalyje.

“Toliaus, fašistiniai diktatoriai veda juoduosius sąra
šus, sulig kurių nužiūrimi darbininkai ir valstiečiai būtų 
suvaryti į belaisvių stovyklas, kuomet kiltų karas; nau
jos kažarmės ir kalėjimai jau yra statomi, kur darbiniu-' 
kai'ir valstiečiai bus kankinami ir žudomi laike karo.

“Ką visa tai reiškia?—Tai reiškia, jog šiuo momentu 
fašistinė diktatūra sudaro rimčiausią užpuolimo įrankį, 
karui prieš Sovietų Sąjungą.

“Tuo pačiu laiku Lenkijos diktatoriai, išplėšę iš mūsų eilių 
7,OoĮo kovotojų, pūdo ir terorizuoja juos tamsiuose kalėjimų rū
siuose. ?..I

“J>et masinės demonstracijos kovo 6 d. ir gegužęs 1 d., strei
kų banga, rinkimai Augštojoj Silezijoj, Poznanėj, -Lidoj ir Vo
lynėje, masinės valstiečių kovos parodo, jog darbo minių daugu- 
maiįskaudžiai įkyrėjo į kavą panaši tvarka teroroHn bado. Au
ga įkaičius darbininkų ir valstiečių, stojapčįų į mūsų' revoliuci
nę (Komunistų Partijos vadovaujamą) ląiįnįŲą; į bolševikišką 
partiją Rožės Lųksemburg, Tyško, Dziey^u(skk) ir Marchlevs- 
kio.Į.. }įį partiją,'kuri jau beveik 40’metų-vadovauja, Lenkijos 
proletariato kovoms.”

Atkreipdama į Amerikos darbininkus ir varginguosius 'far
merius, Lenkų Komunistų Partija, sako:

“Jūs,- kurie vedate" t01£ią įnii’tusią kovą, vadovybėje savo nar
sios'Komunistų Partijos, prieš Amerikos- imperializmą; jūs, ku
rie jaučiate ant savo sprando sunkiausią ekonominį krizį, kokį 
tiktą! bent kada turėjo amejįkinis kapitalizmas,—jūs turite 
mums pagelbėti. Jūsų armija auga—pulkai kovotojų už naują 
visuomenės tvarką.

i“Vardu- tarptautinės vienybės mes šaukiame jus pasmarkint 
ir pąaštrint kovą prieš amerikinį imperializmą, prieš Lenkijos 
fašistų diktatūrą, kurios patronai yra jūsų kapitalistai...

“Jūsų buržuazija šiuo laiku stovi gąlvinyj fronto prieš Sovie- 
tus. ; Jūs, Amerikos darbininkai ir farmerjai, pasmarkindami 
savoj kovą prieš Amerikos imperializmą, suteikdami toli siekian
čios pagelhos Lenkijos darbo minioms ir jų Komunistų Partijai, 
—-tuęmi jūs pastūmėsite pirmyn viso Komunistų Internaciona
lo kdvą prieš karą, kuris ruosiąmas Sovietų Sąjungai. Jūsų po
litinė ir materials phgčlba mums bus geriausia amuniciją kovai 
pfiį!/fhšlzrn^// ’ .

1 1 H1!**'1!.1 IM W HII 1 .... —
lyno fašistų “Vięnybęs”' su
galvotą melą:.

Amerikos “Vienybė”1 prane
ša, kad šio laikraščio kores
pondentui iš tikrų šaltinių pa
vyko sužinoti apie šitokį lietu
vių komunistų sąmokslą prieš 
SLA jo seimo metu. (

Sužinota iš jų vieno geriau
sių lydęrių, kad bolševikų tam 
Seime taktika buvus: gerai 
SLA Seime kandidatus įpykin
ti, užtęsti iki vėlumai, tamsai 
Seimo kurią nors sesiją, tada 
užgesinti šviesas ir smarkiai, 
nors ir mirtinai—sumušti po
ną Gegužį ir Žuką. Tuo pačiu 
laiku kita grupė buvo paruoš
ta pulti p-lę Jurgeliutę ir su 
visais dokumentais-r-ją išsiga
benti ir pąkavpti. .' ' , • '
Kad* tai buvo kvaila • fa^ 

šistų fabrikacija, tai paro
do jų sekamas “išvedimas”:

Toks bolševikų nutarimas 
buvo prieš SLA Seimą ir tik 
laimė, kad bolševikams kruvi
no darbo nepavyko atlikti. 
Burliokiį, iš lietuvių organizaci
jos išmetimas—-išgelbėjo susi
vienijimo vadams sveikatą ir 
gyvybę.
Bolševikams nebuvo jokio

Socialfįašisti! “Naujiffljos” 
Susilieja su Sandariečiij Klika.

“Naujienos” (No. 192) at
virai pasisako, kad jos ne 
tik nuvažiavo į socialfašiz- 
mo balą, bet taipgi į fašisti
nių sandariečių klampynę. 
Grigaitis editoriale rauda:

Vakar mirė vienas žymes
niųjų Chicagos lietuvių dar
buotojų, Stasys Kodis. Jisai 
sunkiai sirgo daugiaus, kaip 
metus laiko, taip kad jo rhirtis 
nėra netikėta. O betgi yra 
liūdna, kad vienu veikėju' Chi
cagos lietuviai jau pasidarė 
biednesni. f
Kas gi tas Kodis buvo? 

O gi fašistų sandariečių va
das. Grigaitis sako:'

Jisai priklausė Susivieniji
mui Lietuvių Amerikoje ir bu
vo vienas stambesniųjų vadų 
Amerikos Lietuvių Tautinėje 
Sandaroje.
šveicariškam “socialistui” 

dar jis buvo labai mielas del 
to, kad

Amerikoniškoje politikoje
Stas^š Kodis buvo demokratų reikalo rengtis prie tokio 
partijos narys. Vertėsi jisai, 
padėdamas žmonėms, kurie tu
ri reikalų su teismais, nors ji
sai pats nebuvo advokatas.

Jis padėjęs socialfašis- 
tams įsiknisti į fašistų san
dariečių organizaciją Chica
go j ir jai vadovauti ir del 
to “socialistui” Grigaičiui 
buvo brangus asmuo. Gir
di,

“Naujienoms” teko su juo 
bendrai veikti daugelį kartų. 
Tais laikais, kada sandarie- 
Čiuose turėjo -didelės įtakos 
Sirvydas ir kiti atžagareiviai, 
Štasys Kodis stengėsi palaiky
ti ryšį su socialistais ir . pažan
giaisiais nepartiniais, susispie
tusiais aplink “Naujienas”. 
Kartu su juo mes rengdavome 
paskaitas žiemos/ sezonais ir 
laikydavome “bendrą frontą” 
Lietuvos demokratijos gynimo 
reikale.

Ir kadangi “Naujienoms” 
jis taip gerai tarnavo, net 
“bencĮrą frontą” laikydavo 
Lietuvos “demokratijos” 
(fašistinės diktatūros) gyni
mo reikale, tai Grigaitis 
prie jo kapo išlieja “grau
džias ašaras”:

Ir mums nuoširdžiai gaila, 
kad jo jKu nebėra mūsų vi
suomenės darbuotojų eilėse!

Taip, socialfašistai gailisi 
netekę vieno savo darbuoto
jo iŠ’sandariečių tarpo. Bet 
Chicagos lietuviai darbinin
kai nesigaili netekę vieno 
savo priešo.

Kaip Susivienijime Lietu
vių Amerikoj, taip ir kitose 
lietuvių organizacijose, Ko
dis varė bjaurų reakcinį 
darbą prieš darbininkus; jis 
su; Grigaičiu, Gegužiu ir ki
tais fašistais ir šocįalfašis- 
taįs veikė prieš SI;A narius 
darbininkus. , ( f

kvailo žingsnio. Bolševikai 
gerai žino, kad fizikiniai su
mušus fašistą Gegužį arba 
“pagrobus” Jurgeliutę su 
vigais dokumentais dar ne
būtų galutinas fašistų ir so- 
cialfašistų nugalėjimas Su
sivienijime, kaip reakcinės, 
priešdarbin'inkiškos klikos. 
Todėl bolševikai nei nesap
navo apie tokius žingsnius.; 
“Vienybės” fašistai mano, 
kad jie labai gudrią fabri
kaciją sudalė. O Lietuvos 
reakcine spaudą palaikė tą 
blofą įiž ; “grypą.\ teisybę”. 
Bet SLA nariai darbininkai 
spjauna ant :to/blofo.

Net Žemaičiu Arkliai
Baidosi Vytauto Paveikslo

Lietuvos fašistų organas 
“Liet. Aidas” No. 173, apra
šydamas apie monarcho Vy
tauto paveikslo valkiojimą 
po Žemaitiją, patalpino se
kamą “išgąstingą” žinią:

Laimingai Pasibaigusi Didelė 
Nelaimė su Vytauto 
Didžiojo Atvaizdu

Trys kilometrai už Luokės 
Janapilės link ko tik neištiko 
labai didelė nelaimė Vytauto 
Didžiojo paveikslą; ją pašalino 
nepaprastas garbės sargybos 
akylumas ir vikrumas. Pasi
baidžius paveikslo nešėjo šau
lio arkliui ir smarkiai ir neti
kėtai šokus iš vietos, Vytauto 
Didžiojo paveikslas buvo iš
mestas apie porą metrų į orą 
—išdaužtas iš nešėjo rankų..

Fašistu Melus apie S.L.A. ’ 
Skleidžiama Lietuvoj

Lietuvos fašistų, liaudi
ninkų ir klerįkalų spaudą 
perspausdina Amerikos Lie-' 
tuvių fašistų ir socialfašis- 
tų laikraščių skleidžiamus 
melus apie SLA seimą. ,

“Lietuvoj Žinios” No. 174 
didėliū antgalviu ant pirmo 
puslapio šaukia:

“Amerikos lietuvių komu
nistai norėję sumušti SLA 
pirmininką ir pagrobti sek
retorę/’

IV. tbiiauą talpiną' Bi?opk-

Politinis Raportas Soviety Sąjungos'Komi 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos Į 

Šešioliktam Kongresui 5
(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio 27, 1930)/ 

(Tąsa)
Pirmas Partijos žingsnis buvo, tai imtis savikritif 

plačia papėde ir sukoncentruoti masių atydą ant klaicL 
mūsų konstruktyviško darbo, ant klaidų mūsų organiza
cijų ir įstaigų. Taip anksti, kaip 15-tam Partijos Kon
grese, buvo pripažinta reikalingumas didesnės savikri- 
tikos. Šachtų dalykas, ir sabotažas? papildytas mūsų 
įvairiose pramonėse, kas parodo stoką revoliucinio in- 
stinkto nekurtose Partijos dalyse, iš vienos pusės suteikė''’ 
naują impetą (pastūmėjimą) savikritikai, kuomet iš ki
tos - pusės tą impetą suteikė kova prieš kūlokus ir tuomi 
padaryti trūkumai mūsų kaimo organizacijos. Cęritra- 
linis Komitetas savo atsišaukime, birželio 2 d., 1928 m;, 
patiekė galutiną savikiatikos kampanijos liniją, ątsišau-: 
kiant į visas Partijos spėkas ir darbininkų klasę naudoms 
savikritika “nuo viršaus iki apačios ir nuo apaęioą iki j 
viršaus,” “neatsižvelgiant į asmenius.” Partija,; pradeg
dama demarkacijos liniją tarp savęs ir trpckistų “kriti- 

I kos,”' išeinančios iš kitos barikadų pusės ir taikančios 
diskredituoti ir susilpninti Sovietų galią, pareiškė, kad 
savikritikos užduotis yra begailestingas iškėlimas mūsų 
darbo klaidų iki galo, kad mūsų socializmo budavojimo 
darbas galėtų būt pagerintas ir Sovietų galia labiau Su- 
drūtinta. Gerai žinomas faktas, kad Partijos atsišauki
mas sukėlė darbininkų klasės ir valstiečių masėse platų 
atsiliepimą,

Partija toliau suorganizavo plačią kampaniją kovai 
prieš biurokratizmą. Jinai paskelbė obalsį apvalymo 
Partijos, darbo unijų, kooperatyvų ir sovietinių organi
zacijų nuo visų svetimų ir subiuro kratė jusiu elementų. 
Tos kampanijos tąsa buvo gerai žinomas nutarimas Cen
tro Komiteto ir Čentralinės Kontrolės Komisijos, pada
rytas 1930 m. kovo 16 d., apie darbininkų dalyvavimą 
darbe valstybės aparato (įmonių vedime). Minėtina, jog 
ši kampanija iššaukė milžinišką pakilimą ir milžinišką 
veiklumą darbininkų masėse. Šios kampanijos vaisiai 
buvo galingas pakilimas ’Partijos autoriteto darbininkų 
miniose, padidėjęs darbininkų masių pasitikėjimas Par
ti j a,\ šimtų ir tūkstančių naujų darbininkų įstojimas į 
Partiją; darbininkų priimtos rezoliucijos už stojimą į 
Partiją ištisuose departmentuose ir fabrikuose vienu lai
ku. Pagaliaus, šios kampanijos vaisius buvo paliuosavi- 
mas mūsų organizacijų nuo tam tikro skaičiaus suakme
nėjusių ir biurokratinių elementų, paliuosavimas Sovietų 
Sąjungos Darbo Unijų Čentralinės Tarybos nuo senųjų 
oportunistinįų vadų. ,

Partija, toliąu, suorganizavo plačias socialistines yąy- 
jžytines, taip pat ir masių įsisiūbavimą darbayięteše. 
Partijos šešioliktos Konferencijos atsišaukimas įsuko ra-? 
tą.\ Smarkuolių brigados žengė pirmyn. Lepinistine. ’ 
Jaunųjų Komunistų Lyga ir Jaunieji darbininkai josios 
vadovybėje žymiais nu veikimais papildė darbą varžyti
nių ir smarkuolių būrių. Reikia pasakyti, jog revoliuci
nis mūsų jaunimas suvaidino didelę rolę šioj kampanijoj^ 
Dabartiniu momentu negali būti nei abejonės, jog vienas 
iš svarbiausių veiksnių ekonominiame mūsų perbūdavo- 
jime, jeigu ne pats svarbiausias, yra socialistinės varžy
tinės, einančios fabrikuose ir dirbtuvėse—paakstinimas 
šimtų tūkstančių darbininkų nuveikimais socialistinių 
varžytinių ir plačiai pasklidusia darbuote smarkuolių bū
rių. Tiktai aklas tegali nematyti, jog minių psichologi- 

■ joj ir jų pažvalgose į darbą įvyko didi atmaina, kuri pa- 
| matiniai pakeičia pobūdį fabrikų ir dirbtuvių./^esenąi 

" , kad varžytinės, ir 
Prie to ir kitų smarkuolių būriai buvę perdaug “išpūstos gudrybės”, ku- 

Mandžūrijos turtų rios jau “nusibankrutavusios.” Šiandie tie “išmintingi” 
I žmonės nesusilaukia nei pajuokiančio nusišypsojimo. Į 
juos.paprastai žiūrima, kaip į žmones, kurių “išmintis” 
atgyveno savo dienas, šiandieną varžytinės ir smarkuo
lių brigados yra jau laimėtos ir įgyvendintos pozicijos. 

! Tai yra faktas, jog varžytinės pas mus pasiekė bent du 
milionus darbininkų, o smarkuolių būriai daugiau milio- 
no. .

Įstabiausias dalykas, kalbant apie varžytines, yra tas, 
kad jos padarė griežtą atmainą pažiūrose į darbą, nes 
jos supratimą apie darbą, kąip apie pažeminančią ir sun
kią naštą, parite supratimu apie jį, kaip apie dalyką 
pagarbos, garbes, padorumo ir didvyrystės. ; '

Kapitalistinėse šalyse, negąli būt nieko į tai,.prašaus, 
' ir ten nėra piękp panašaus. Tose šaljfse^tartp ikapitalis- 
tų, verčiausiąs siekimo tikslas, visų užgintas tikslas, yra 
turėti pensiją, gyventi iš savo pinigų procentų, Jqūti liue
sam nuo darbo, kuris yra laikomas pąniek|napęiu užsiė
mimu. >Čia, Sovietų Sąjungoj, dalykas pastatytas kaip 
tik priešingai, ir visuotinas čia pageidavimas, visų užgi
namas, yra tapti darbo didvyriu, smarkuolių būrių did* 
vyriu, vadovauti darbui, kuris spindi kaip garbės vaini- ' 
kas ant milionų darbininkų galvų. • ‘ > •

Antras, ne mažiau stebėtinas dalykas socialistinėse 
varžytinėse yra, kad jos pradeda skleistis ir sodžiuje, ir 
jau pasiekė mūsų sovietines ir kolektyves farmaš. Skait
lingi faktai apie tikrą darbo entuziazmą pas milionines 
mases sovietinėse ir kolektyvese farmose yra visiems ži
nomi.

Kas būtų galėjęs bent svajoti, dveji metai atgal, apie 
tokius pasisekimus socialistinių varžytinių ir smarkuo- 

. Anglijos Dutch Shell žibalo i lių^būrių? . (Bus daugiau)
~--r I........

sės ir smarkus rasinis susikir
timas, kuriame dalyvavo daug 
asmenų ir daugelis nukentėjo.

Tai vaisius nuolatinio kur
stymo per visokius patriotus 
prie basinės neapykantos, kur 
sufanatizuoja minįa savo 'pa
giežą išlieja. Trilcsą.s<

Įvarios Žinutes
• i

Rai=>o D. M. šolomskas
S.S.RtS; laivų budavojimo 

brikos laike pereitų trijų me
nesių padarė didelio progreso: 
išbudavojo 34,000 tonų daugiau, 
negu kad' per tris pirmesnius 
mėnesius, būtent: sausį, vasa
rį ir kovą.

Kovo mėnesį S.S.R.S. užim- 
dinėjo aštuntą vietą pasaulyje 
laivų budavojimo srityje. Da
bar, pradžioje liepos mėnesio, S. 
S.R.S. jau užima šeštą vietą pa
saulyje.

Leningrade Baltyskas laivų 
budavojimo fabrikas nu
leido laivą “Adžarija.” Jis ski
riamas del Juodos jūros pasa- 
žięrinio laivyno ir pervežimui 
nekuriu prekių. Laivas, galės 
jV.epti: 1,200 pasažierių,.

Šarmo vo laivų budavojimo 
fabrikos pagal planą turi nulei
sti per metus laiko 108 laivus. 
Ir. abelnai Š.S.R.S. laivų buda- 
vojjmo. fabrikos energingai dir
ba.' . ’ ,

fa-

Ledlaužis “Sedov,” išplaukęs 
į šiaurinį)okeaną tyrinėjimo tik
slais,, jau perplaukė .šiaurinę 
juostą. Jo darbas didelis,—iš
tirti šiaurinius S.S.R.S. van
dens kelius.

—0—
Sibire ant įpuolimo į šiaurinį 

okeaną upės Jenisėjo tapo pa- 
budavotas naujas laivams for
tas. Greitu laiku ten turi at
plaukti 26 laivai ir užsienio. 
Taipgi plaukia su medžiagomis 
del porto ir kitais reikmeni
mis dar 39 užsienio laivai. Ca
ro valdžia nei nemanė, kad ga
lima būtų ten įsteigti portas. , 

—o—
S.S.R.S. išradėjas Terechov 

pasiūlė V.S.UT. (Visasąjungi
niai ūkio Tarybai) budavoti 
plaukiojančią elektros stotį ant 
Volgos upės. Pagal planą tri
mis turbinomis elektros stotis 
būtų varoma pačios upės van
dens įr galėtų suteikti 26,000 
kilovatus—valandas e 1 e k t r os 
energijos.

Jo pasiūlymas svarstoma? nes 
tai butų didelis progresas.

, , —O-----  ;
'S.Š.R.Š' spalių Urną dieną, 

11)27 metais, buvo laikraštinė 
cirkuliacija 7,684,000 egzemp
liorių. Dabar gi, pagal pada
vimus, spalių 1 d., 1929 metais, 
buvę viršaus 16,000,000 egzemp
liorių. “Pravda” turi milioną 
ir pusę cirkuliacijos kasdieną. 
O “Krestjąnskaja Gazeta” — 
1,700,000 kopijų,

ĮDOMUMAI
Mandžūrijoj yra 89,000,000 buvo girdėt nuomonių tarp mūsų, 

akrų miškų. 1"*”

ypač skverbiasi Japonija. 
—o—

Anglija pagamina 10 iki 15 
procentų visų pasaulyje išdir
bamų dažų. 

—o—
Penai metais Jungtinėse 

Valstijose ir Kanadoj buvo 
padirbta 6,29.5,352 automobi-

Paveikslas turėjo pulti ant ke/!iai’ taiJra 89 Plentai visų 
lio ir sudužti Re to dar tu- tai? metais Pagamintų pasaulio n sudužti. Be to, dai tų- , . automobilių. šiemet išti-
rejo nukenteti nuo arklių pa- mil- LminamaTapiau a-a.-hoa saro-vKi. su miųonu mažiau gaminamą

“ - - —- automobilų, is priežasties abej-ynos saunų ouno vam.u Q ękpn((mjni0 krizjo, kaip. 
sėdėdamas , ant. arkM^^ taip visame, kapita- 

listiniame pasaulyje.
.//■.. —o—l

5,500,000 valątięęių šeimynų 
Francijoj dirba 136,000,000 
ąkrų žemės, vien-tik auginimui 
grūdų. • ;' , > / 
t j u~0^'Išrasta “ekstrines” automo-r 
biliarųs , sėdynęs, kurios, gali 
būti pakabintos, vietoj statyt 
ja^ ant kojų.

—o-—
Sing Singe kalėjime yra, 21 

! radio “laudspykeris” ir 2,000 
radio klausytuvų (head
phones). 

--- o---

sagų. Tačiau garbės sargybi- 
, nis, Upynos šaulių būrio vald.t 

pirm., : .
nepaprastai vikriai kaire ran-/ 
ka stvėrė oru lekiantį Vytau
to Didžiojo' paveikslą ir išgel
bėję !jį uūo nelaimės. > Palydo
vai pergyveno šiurpulingą; bet 
ir jaudinančią valandą. Nar
sus i šaulys bu vo nuoširdžiai 
sveikinamas.
kur pas< jį toks nepaprastas 
vikrumas ii’ akylumas; kukliai 
atsakė: “Aš Lietuvos kariuo
menės ulonas.. '

Vytautas bekrikštydamas 
Lietuvą kartu su kryžiočiais ■ 
tūkstančius žemaičių išsker
dė. Dabar fašistai nunešė 
žemaičiams to žmogžudžio 
paveiksią ir lįepė jį garbin
dar “patriotiški” šaulių argbWM^ 
liai, Laidosi j to/ Lietuvos 
“didvyrio.” O ką apie jį ma
no žemaičių darbininkiją? 
Fašistinis terorai nelęidžią 
jai. apie tai išsireikšti-—ver-

Paklaustas, iš

kompanija apdirba per dieną 
Curacao saloje 175,000 stati-

lo valymo įmonė tiek nepada
ro. J. K. G.

čia gąrbiątv ppeš penjkis 
šįjįtųs metų atgal .vięšpatar 

i vingį budelį.

Marion, Indiana, 7 d. rug
pjūčio vėl;, pasikartojo' lynčas. 
Šiuo tarpu tapo iš kalėjimo iš
plėšti, sumušti ir pakarti du 
jauni, tik. po 18 metų turinti, 
negrah Thomas Shipp dr Ab* 
raham'Smith. Po to kilo riau-
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rovę
kad tas socialfašistų gelton-' 
lapis apmulkino dalį ir lietuvių 
piliečių darbininkų.

L A IS V 8 l . Puslapis Trečiai

ž.

Voldemaro Byla del

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

mai, kad piliečiai balsuotų už .g. j_ fališkus rašydavau kaipo1 
Hooverį nes jis, išrinktas pre-|jo broljs jr ]ajškais ira.i 
/identu užtikrins kraštui ge- ^ „tav0 b „ PoviIas

jam

PHONE 
Stagg 8342

Tuo- 
darbi- 
prasi-

Toliau, d. S. J. patarė, 
pinigai galima esą siųsti

Įsteigta 
trisdešimts 

metu atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj

persiusianti.
Tai aš taip ir darydavau. Iri 

ponia F. B. gavus pinigus nu-' 
siųsdavo į kalėjimą, arba už:

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

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

tuos pinigus nupirkdavo balti-j jie va] į>us iiUOsi, galės didinti I J
nių (apatinių drabužių) i r ^naudojimą požeminių darbi-bus lai- 

nm<lF .................. 'mėjimas mainierių taip, kaip

JūS
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER 
OPTOMETRAI

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

/A’Antrradien., Rugp; 19, 1930 .

PASTABOS 'Pastaba Drg. S. Januliui i Kilpa Mainieriams ant Penkių Mėty ir Puses
' — " •—-—4- j-

liptinį karą, prieš siuntimu ka
rinių spėkų žudymui Chipijos 
djarbininkų, prieš silpninimą 
revoliucinio judėjimo. Chinų 
djarbininkų laimėjimas yra visų 
dar b i nin k ų 1 aim ė j i m u.

‘ M.

• Teisingai keli delegatai supra-’ 
to tą sakinio reikšmę, kad tai 
yra apsunkinimas' mainierių, 

.’kad tai yra kapojimas mainie-
!riams algų. Lewisas, kalbė- 

Lewisa, kad jis yra darbiniu- damas ant šio punkto ir atsa
kų prietelius, tai jau šlykštu, kydamas delegatams, pašiepė.

Šiais metais galutinai išspru-J’!-1 
ko ir didžioji unijos -skeveldra 
—12 distriktas—iš Lewiso ran-j 
kų. žodžiu sakant, Lewisas i 
ir jo agentai galutinai užbai-i 
gė darbą vienoj industrijos ša- 1 
kbj, sudaužė galutinai uniją. 
Kietųjų anglių industrijoj uni
ja dar vis laikėsi, nors ji bu
vo gerai apdaužyta. Dabar 
Lewisas ir čia, galutinai sudau
žys. Tai jo darbas pasitar
nauti anglių viešpačiams. | Į ' . ( ! • ’

Rugpjūčio 4, 5, 6 ir 7 d. 
atsibuvo U. M. W., of A. trijų 
distriktų kietų anglių konfe
rencija Scranton,' Pa. 
konferencija, tai buvo 
dijos lošimas, neya priėmimas 
naujo kontrakto 5 metų ig/7 
mėnesių. Į šią konferenciją 
sugužėjo visi ištikimiausi Lew
iso, B.oylano ir kitų agentukąi, 
pasivadinę delegatais nuo mai
nierių. Ir, žinoma, kontrak
tas likosi priimtas taip, kaip 
kompanijos norėjo, ir taip, 
kaip mainierių išdavikai siūlė.

, tai nauja kilpa 
ir nauji pelųai 

kompanijoms.

da, l|ada p. Voldemaras bu 
vp Lietuvos vyriausybės įga
liotinis Danijoj sutvarkyti 
finansinius reikalus. Tardy
mas buvo pradėtas 1921 m., 
tačiau del formalinių ir po
litinių priežasčių tardymas 
buvo sustabdytas. Dabar" 
jisai atnaujintas ir vedamas 

50,000 Danišku Kronu ypatingai svarbioms byloms * *** 4- » X J •• vi- 1 ■» I r H « W

Kietųjų anglių . industrijos|virtę socialfašistais, giria svie- 
i mainieriai vedė kovą per dau-'tui, ; kartu su išnaudotojais 
’gelį metų už suorganizavimą 
[galingos mainierių armijos, 
Itvirto įrankio kovai su išnaų- 
Įdotojais. Daug mainierių žu- 
!vo kovos lauke besigrumdami 
už savo organizacines teises,

Per daugelį “Laisves” nume
rių ėjo ilgas, smagus ir drąsus! 
d. S. Janulio rašinys “Dar 4( 
Metai Katorgos po Garsaus Pa
bėgimo 18 Politinių Kalinių.” 

j Rašinys gan patraukiantis, j I v v i Bet nežiūrint to, tame rašinyje i v 
v daugybė buvo sugrūsta kalėji- Kaip as muoge vjen ]<acj jje

.reikalavo žmogaus teisių gy
venti; Tas mainierių nei kiek 
nenugąsdino, jie vedėdavo ko
vą dar didesne energija ir pa
siryžimu, kad bent kiek page1- 
ripus' gyvenimo sąlygas, iško
vojus didesnį duonos' šmotelį-. 
Ir jie buvo daug kartų laimė
tojais. Išnaudotojai, matyda
mi kalnakasių pasiryžimą, iš
tvermę vesti kovą iki galuti
nos pergalės, greitai pasisku
bino įbrukti į mainierių uniją, 

'ypatingai priekin,' savo ištiki
mus agentus.' ’Atsistoja prre- 

didžiausi agitatyviški skelbi- nuneik of A‘---------- ..x!k4 piadejau susnasmeti su ci. isas> .J§ kart() pasir6do. &eru 
j darbininkų prietelium.
mi jam pavyksta dalį 
ninku suvilti. . Tuo jaus 
deda unijos griovimas.

1922 metais J. L. Lewisas 
sulaužo mainierių ‘streiką, ku- ši sutartis,

‘ [ris jau buvo ant slenksčio lai- mainieriams 
’ mėjimo. Ne tik sulaužė mai- anglių 

nierių streiką, bet ir pačią 
uniją perlaužė pusiau. Atski
ria minkštųjų anglių mainie
rius nuo kietųjų; padaro su
tartis (kontraktus), kad skir
tingu laiku baigtųsi. O iš
naudotojai nuo savo agento to 
tik ir laukė. Jie nudžiugo, 
kad pirmas šūvis puikiai pa
vyko! Jau dabar anglių vieš
pačiai mato, kad mainierių 

i unija bus greitai sudaužyta ir

•Socialfašistų “ N a ū j ienos” i 
No. 185 nusiskundžia:

“Dešimtys milionų žmonių1 
balsavo už republikonų kan
didatą Hooverį, tikėdamiesi, i 
kad jo išrinkimas užtikrins' 
kraštui gerovę (“prosperity”). 
Bet šiandie, vietoje gerovės, 
mes turime didelį biznio krizį 
ir nedarbą.

“Per šių metų pirmuosius še
šis mėnesius Jungtinėse Vals
tijose subankrotavo 13,771 
biznio įstaigų. Ar prezidentas 
Hooveris galėjo jas nuo ban- 
bflroto išgelbėti? žinoma, kad Į 
ne. Bet jeigu ne, tai ar ne į 

^juokingi buvo tie republikonų 
pasigyrimai, kad jų kandida
tas, patekęs į prezidento vietą 
suteiksiąs žmonėm? gerbūvį ?’

9 k^sakėapie Hooverį tos ck g j buvo sugautas

r yra parašyta tokių dalykų, su 
i kuriais aš nesutinku.
Į negerbčiau d. S. J., su kuriuo 
man sykiu teko pergyventi vie-1 
nas iš tragiškiausių gyvenimo 
laikotarpių, bet prisieina tas d. 
S. J. klaidas pataisvti ir nu- 1 Lšviesti taip, kaip tikrenybėje 
buvo.

Kaip jau draugams, “Lais- 
■vės” skaitytojams yra žįnoma! 
iš d. S. J. straipsnio, kad aš j 
su nekurtais draugais po pabč-1 

; gimo iš Strunių kalėjimo lai-! 
įmingai pasiekiau Ameriką, bet 

\.XT .. * k * u. o. u. uuvu sugciuLiis ir jam1
pačios Naujieno, t laike pre- ,^ar prjsįėj0 pabūti katorgoje 4 

fiRkimų . jlOse tilpo atvažiavęs į Ameri-

(“prosperity”).; Aišku, Jįjaonis” (Jonulis). Laiškus ka- 
Įėjimo cenzūra praleisdavo, taip j 
pat ir nuo Simano, kaipo nuo ' 
brolio, gaudavau atsakymus. • 
žinoma, ant kiek tik man ap-! 
linkybės leisdavo, šelpdavau sa- į 
vo draugą—“brolį” ir materia
liškai. Ne tik savo pinigais, 
bet sykiais gaudavau nuo sa
vo genčių, seserų ir draugų au

tas.” žinoma, tas tiesa. kų.
4 Bet tas šveicariško mokslo kad 
pripumpuotas socialfašistas su pas ponią F. B. į Vilnių, ir ji 
tuo “juokingu redaktorium” 
sudaro bendrą frontą prieš 
pažangiuosius SLA narius ir 
vienas kitą skaito labai gar
binga ir išmintinga “asąba.” 
Jau tokis fašistų ir socialfašis-į nių 
tų likimas: kartais vieni į ki- batus.
tus spjaudo, kartais bučiuojasi. , ir taip man tai buržuikai 

F. B. besiuntinėjant gavau nuo 
d. S. J. laišką iš Sibiro, kad 
kaip galima greičiau pasiųsti 
pas ponią F. B. pinigij del kelio, 
nes jis jau prisirengęs bėgti. 
Tada, žinoma, prisiėjo jau pa
krapštyti pakaušį, nes čia jau 
reikia stambesnės sumos pinigų 
Todėl pranešiau

Socialfašistas Grigaitis savo 
organe sako: “‘Vienybės’ re
daktorius nusimano apie uni
versitetus ne daugiau, kaip 
ytyirplys apie . Wagnerio ope- 

žinoma, tas tiesa.

Kunigų organas “Draugas”! 
No. 188 sekamai meluoja: 
“Kad Rusijoj gyvuoja baisi 
vergija, tai yra nustatytas fak
tas. Visa Rusija yra lig mil
žiniškas kalėjimas.” Ir už tai 
•^Draugas” stoja, kad į Ame- 

^riką nebūtų įleista jokių So
vietų prekių.■ jfų prekių • ' t ant susirinkimo LSS 105 kp. ir

Jeigu šiandien Rusijoj die-'^ra^,aA pa,a?k°jo i^kuo_po.s jž’ 
vų pardavinėtojam, “dūšių ga-Į 
nytojam,” yra riestai, tai ne
reiškia, kad visa Rusija 
žiniškas kalėjimas.” !

i do keletą dolerių. Draugai su- 
metė kas dolerį, kas du, o drg.

1 F.^Kaulakis 5 dolerius ir draugė 
šiandien ^na Jakavonienė 10 dolerių. 

Ru7ifa’yra'miižin7ška šalis lai- Dar ^avau nuo savo sesenl P° 
svės del darbo žmonių. Tik penkinę, kas trūko pndėjau sa- 
parazitams bėda ir vargas, bet vo. ^rvant greitųjų pas F. B. 
jie sudaro tik saujelę žmonių, išsiunčiau 175 rublius, kad per- 
palyginus su milžinišku gyven- siųstų Simonui.
toju skaičiumi. J Praėjo gal kokia pora mė-

. nėšių, gaunu nuo drg. S. J.
laišką, kuriame rašo, kad pini
gus iš Vilniaus per F. B. ga
vau (kiek, nebuvo pažymėta), 
bet atidaviau savo draugam, ku
rie sykiu su manim pabėgo, nes 
jie (tie Simano draugai) netu
ri dokumentų ir negali gauti 
darbo, tai jie išvažiavo į Rusi
ją. O jis gi pasilikęs Sibire ir 
gavęs darbą. Todėl kaip gali
ma greičiau prisiųsk antrą sykį 
ant kelio pinigų. Aš, gavęs tą 
laišką, pamislijau: na, dabar 
tai blogai. Savų pinigų netu-

“Sandara” No. 32 sako: 
“Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara—yra partija. Visi 
sandariečiai nariai, yra parti- 
jiniai žmonės...” Ir toliaus 
taip pasako: “Ir nesuklysime 
pasakydami, kad jeigu 
Sandariečiai ir Socialistai, 
komunistai jau senai SLA 
retų savo rankose.”

Taj atviras sandariečių 
gano.. prisipažinimas, kad
bendrai su socialfašistais val
do Susivienijimą ir naudoja tą 
organizaciją savo bjauriai po
litikai.

ne 
tai 
tu-

or- 
jie

PITTSBURGHO IR AP1ELIN-
KES LIETUVIAMS i

Tarptautihės D a r b i n inkų 
Pagel bos skyrius Čia turi įstei
gęs darbininkų1 vaikams kem- 

► pę. Kiekvienas galime supra
sti, kad tokios kempės užlai
kymas reikalauja nemažai pi-< 
nigų. Tą sumą niekas kitas 

^egali sukelti, kaip tik patys 
darbininkai. Juk darbinin
kams svarbu rūpintis ir busi
mąja karta, kad ją išauklė- 
jus tikroj darbininkiškoj dva
sioj. •

Dabar yra rengiama tos 
kempės palaikymui pramoga 
24 d. rugpjūčio, Locust Grove, 
Etna, Pa. Visų vietos ir apie- 
linkių lietuvių darbininkų par
eiga dalyvauti šioje pramogo
je ir paremti darbininkų kem
pę, kurioje pačių darbininkų 
vaikai laiką praleidžia.

Vaikai ir bedarbiai bus dy
kai leidžiami, dirbantiems ma
ža įžanga.

M. G. Burd.

mąinieriai turėsią lioduoti di
desnius vagonus, tai ir propor- 

įcionaliai gausią mokėti. O 
!kontrakte nei puse lūpų nesa
ko, kad bus mokama. Jeigu, 
girdi, tas reiškia mainierių 
apsunkinimą darbe, tai mai
nieriams būsią už tai atmokė
ta. Bet kontrakte nei žodžio 
nėra, todėl kompanijos nemo
kės mainieriams.

Kuomet delegatai pasiprie
šino prieš check-off sistemą ir 
“pageriijimą” vagonėlių, nuro
dė ruošiamą ipąinieriams pra

šioji žūtį, tai svečiai mainieriai 
kome-1griausmingai plojo. Tas Le

wisui nepatiko, jis greitai pa
siskubino sulaikyti ir reikala
vo, kad neplotų/ arba prasiša
lintų iš svetainės. ■ . ; ■ ■ ••

Kontrakte yra daug įdėta 
nenaudingų del mainierių pun-i 
ktų, bet už tai kompanijoms1 
naudingi. Kuomet delegatai 
reikalavo, kad kontraktoriai 
būtų galutinai prašalinti iš 
kasyklų, tai Lewis ir jo agen
tai apie tai nei kalbėti neno
rėjo. Ištisai per visą kontrak- 
įtą reikalaujama iš mainierių 

konferencijoj buvo ir j daugiau anglių pagaminti, kad 
diskusijų. Eiliniai de-" 

vedė ’griežtą kovą

šioj 
karštų 

I legatai
‘"iprieš du sutarties punktu. Vie

nas, tai prieš “check-off” sis
temą, antras, tai “improved 
car of coal.” Check-off siste
ma, tai užnėrimas mainieriams 
kilpos ant kaklo, kad pastarie
ji nepabėgtų nuo Lewiso ir jo 
agentų, kad galutinai virstų 

įkompanična unija. Dalis mai
nierių mano, kad įvedimas

KAUNAS. — Spauda pra
neša, kad prokuratūra ve
da tardymą del p. Vol
demaro 1921 metų pasi
savintu 50,000 danu kronu. V 7 V V
Tas pasisavinimas įvyko ta-

tardytojo Morkeliūno, vy
riausiojo tribunolo Valstybės 
gynėjui p. Kalvaičiui prižiū
rint. Tardymas baigsis ru
denį ir byla bus nagrinėja
ma vyriausiam tribunole 
dar šiais metais.

M ū s ų reko* 
menduotojai— 

virš 400 .
. Brooklyno 
daktarų, ku

riems mes ! 
a k is egzami* 
navom, taipgi 
jų Šeimynoms 
ir pacijėntanu

kompanijoms daugiau pelno 
liktų. Kad sutrumpinti darbo 
valandas, kad panaikinus sku- 
binimo sistemą, kad padidinus 
algas, kad pagerinus darbo są
lygas, kad įvedus seniems mai
nieriams iš kompanijos iždo 
pensiją, nei puse žodelio ne
buvo prisiminta nei kontrakte, 
nei kalboj. Jau dabar turėtų 
būti visiems mainieriams aiš
ku, kad senoji unija ir jos va
dai gina turčių, anglių viešpa
čių reikalus, o ne mainierių. 
Iš jos bent ko tikėtis mainie
riai negali. Pati logika nelei
džia nei svajoti, kad ką nors 
iškovotų naudingo del mainie
rių kompanijos, agentai. To ' 
dar niekad nebuvo ir nebus 
Jei dar iki šiol mainieriai ne
persitikrino, kad Lewisas ir jo 
visi agentai, kartu ir St. Ge
gužis, yra kompanijų ištikimi '

1927 metais išeina į strei
ką vakarinė dalis Penn., W. 
Virginia, Ohio ir Indianos mai
nieriai. Lewisas greitai pasi
skubina dalį mainierių sude- 
moralizuoti, sugrąžinti į dar
bą, neva padarydamas sutar-Į t.; .... .. ,

• jta į darbą, palieka kovos lau 
naujieną daj; mainierių.

rmes ^enn,; unio,. vy.. .virpini- j|ems nebuvo reikalinga, unija'liokajai ir jų naudai dirba, tai 
jos ir Indianos dalis mąinię- gja buvo tvirta, duokles visi dabar jau turėtu persitikrinti 
nų pasilieka kovos lauke. Jų sumokėdavo ir be

kompanijų agentai sako. Bū
tent, kad buvus vedama kova 
per 28 metus už check-off sis
temą, bet vis kompanijos at- 

!sisakėx ir ganą. Kodėl? Vie- 
jna, zkad pirmiaus kompanijos 

T11. . . .... .v nebiivo taip pilnai įtikintos,
Illinois mainieriaij sugrįz-Įkad Lewisas yra geras jųjų 
darbą, palieka kovos lau- reikalų gynėjas, antra—ir tini-’ 

Vaka-ljos vadai tiek 1 daug nesivarė,

check-off kiekvienas, kuris turi šiek tiek 
sistemos. t Kuomet mainierių proto.
streikai likosi pralaimėti ir tą išdavė mainierius kompa- 
minkštųjų anglių unija galu- nijoms,,

- - - ■1 tinai sudaužyta, mainieriai, mainieriams ant kaklo kilpą,
~ Lewiso ir jo agentų surakino rankas ir kojas, pri-

šun-ybes, nemoka duoklių, nes rišo prie kompanijos ir unijos 
mato, kad mokėjimas duoklių (išdavikų, kad kompanijos ga- 
jokios naudos neduoda, 
unija, 
bent kur streiką, priešingai—-[judinti negalėtų, 
pasiskubina sulaužyti, 
kios nuoskriaudos 
svarstomos.
check-off sistemą, jau nuo!ir jo padarytą sutartį ant pen- 
kiekvieno mainierio bus atlup-jkių metų. Wilkes-Barre ir 
— -------- ---- --------- Ne Scrantono kapitalistinė spau-

Kompanijos tik doleris, bet ir keliolika do-|da atspausdino raudonomis 
___ -c _________ . Lewisui rei- raidėmis didelius antgalvius, 

sulaužyme^ streiko, paplukdy-,kes uždėti ant mainierių viso- kad Lewiso padaryta sutartis 
darni kasėjus jų pačių krau-j^je asesųientai, kad palaikius likosi priimta konferencijos ir 
; . Sulaužydami streiką, ivjsus agentus, kartu ir Gegu- pasirašyta abiejų pusių.

kova buvo ilga, sunki ir kru
vina. Nežiūrint, kad tik dalis 
pasiliko kovos lauke, jie lai
kėsi tvirtai. Kompanijos, šu

J. L. Lewisas dar kar-

dar gudriau užnėrė

vieną mainierių pasijudinimą. 
Teismai, indžionkšinai ir visas 
kapitalistinis aparatas buvo 
atsuktas prieš mainierius. Iš 
kitos pusės Lewiso visas apa
ratas buvo atsuktas: visokie 
gengsteriai puolė mainierius ir 
jų šeimynas, kad tik greičiau 
sudemoralizavus kasėjų vieny
bę. Vienok mainieriai laikėsi 
iki paskutiniųjų per 17 mene- tas doleris kas mėnuo, 
šių kovos lauke.
ir Lewisas likosi pergalėtojais terių kas mėnuo.

nes |lėtų lupti devynius kailius nuo 
vietoj gelbėti laimėti imainierių, o kasėjai nei pasi- 

■Neuždyką 
ir jo- Hooveris prisiuntė sveikinimo 

nebuvo telegramą ir kiti visi kapitalis- 
Dabar gi, įvedus i tiniai ramsčiai sveikina Lewisa

juose. ;
kartu palaidojo ir U. M. W. of ■ 
A. uniją. Abelnai reikia pa-1 
sakyti, kad minkštųjų anglių

ę.-_ Ž'*'

J. KAVALIAUSKAS

> i

LIETUVIS GRABQMVS
IR BALZAMUOTOJĄ'S

Užtikrinu, kad mano pąt&rnavimae 
bus atatinkamiausias ir UŽ prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

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

■ A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

TELEFONAI:
Bell ________________ Ore
Keystone _______ ___ — 1

228 Second Avenue

Įvairių 
mų, Ice 
Pat ir 
kandžių. Turi dide
lę svetainę, 
mą baliams, 
rams, 
sporto 
mams ir 
žingsniai 
žios 
(swimming

šaltų gėri- , 
Cream, taip 
gardžių už-

tinka- 
teat- 

vestuvėms, 
parengi- 

tt. Tik keli 
nuo gra- 

maudynes 
pool).

Lutwin’s Hali yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Eliząbethft) bet \ 
ir kitų miesųl 
tuviams ir svetim 
taučiams. *; 
Užsiimu . ir 
Estate-—pirkimu 
p arda virbų ne 
žemių. Mūi 
tai-navimas p 
kus.

EUZABfifįTi, j.
x-

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir E
MES IŠMOKIMAM, kaip apsieiti su ........................... *pasiniu automobiliu; dalinas

1. Mcchanlzmaa. Kaij>, auaM 
kaip surasti augcdimuii; „ 
statyti. Tas viskas mdlflnn 
denti}- nraktikkal, po pricUdlfc

2. Elektra ir MajrnetlitftĮks. Tą! 
šia prie dabartinių automobjuą. <..

3. Važinėjimas. Kaip pastoti eMpeHo Me
rių.
Pabaigę mnsų mokyklos kuraą, 

progą pasinaudoti vienu 11 Ati# 
mechaniko arba Šoferio. GarlUi 
nius ir diplomų. Mokiname 
kai ir angliškai. Kaina Dt 

Mokytojutn yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis Ir 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., ųedBla, JIUO IpikijP.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL . f
Kampas 14th Street N»sr N. T

Visa 
buržuazija nudžiugo, kad Le- 
wisui pavyko sėkmingai užner
ti mainieriams kilpą ir sukau
styti rankas ir kojas.

Dar kita medalio pusė. Ko
dėl taip susirūpino kapitalistai 
mainierių unija ir net sveikini
mus jų šulai prisuntė ? 'Ame
rikos imperialistai skubiai ruo
šia naują imperialistinę sker- 
dynę ant Sovietų Rusijos ir 
Chinijos revoliuciją pulti. O 
čia pamatinės industrijos ratas 
nebuvo gana tvirtai apkausty
tas, jis bile kada galėjo su
byrėti. Dabar Lewisas tą ratą 
apkaustė, kad anglių baronai 
ir imperialistai galėtų drąsiai 
važiuoti tūlą laiką, kad pa
gelbėjus Amerikos imperialis
tams nusiųsti Imilionus jaunų 
Vyrų karo dievaičiui. Ot del 
ko buvo reikalinga įvesti

!žį. Na, ir kaipgi gausi nuo 
! mainierių, kuomet nebus 
check-off sistemos. Turint i 
check-off sistemą, mainieriai 
pasipriešinti negalės, nes kom
panija atsisakys duoti darbą. 
Kuomet industrijoj didelis kri- 
zis, tai tūkstančiai darbinin- 
kų reikalauja darbo, tad kom-

' n t t c« ■» iinnmcirmn Inulm

riu, pas draugus kreiptis nebe- industrijoj kaip kuriose valšti- 
įjose liko tik skeveldros seno
sios unijos, o daugumoje nei 
| pėdsakų neliko. Tas daug 
'džiugina išnaudotojus ir visą 
buržuaziją,' kad turi gerą a- 
gentą Lewisa' ir jo Visą saiką, Ipanijos ims naujus nuo lauko, 
kurie gudriai laužė ir laužo'|p mainieriai, bijodami praras- 
kiekvieną streiką. Tuo pačiu'ti paskutinį - duonos kąs- 
kartu išnaudotojai per savo nį, bus priversti mokėti viso- 
spaudą ir agentus pučia dū- kiųs 
mus darbininkams, kad J. L. anglių industrijoje ir buvo iš- 
Lewisas esąs geriausias mai- pradžių įvesta, tik dolerį če* 
nierių prietelius, vadas ir jų kiuoti, dabar čekiu© j a po ke- 
reikalų gynėjas. Tai ir nenuo- Holiką. ?

galima, nes draugai gali paša- 
kyti, kad tas tavo draugas, tai 
kaip kiauras maišas, kurio ne
galima pripilti. Todėl krei
piaus prie savo švogerių ir se
serų, kitur pasiskolinau ir vėl 
žaibo greitumu pasiunčiau į Vil
nių pas tą fašistę F. B. 150

stabu, nes išnaudotojų tikslas 
mulkinti darbininkus. Bet kuo
met buvę socialistai, dabar

“O tą mūši] sargą taip pat ati
mant visas teises, nuteisė še
šiem metam katorgos, d ne

Tai taip buvo su pinigais. 
Draugas gi S. Janulis savo ra
šinyje, mažne kožname “Lais
vės’ numeryje rašo, kad “mano 
didžiausia geradeika ponia F. 
B. prisiuntė drabužių. Mano 
mielaširdinga ponia F. B. pri
siuntė batus ir pinigų”, ir tt., 
ir tt.-žodžiu, draugai “L.” skait. 
ne vienas gal ir abejojo, kad, 
mat, gali atsirasti ir iš fašistų 
gerų žmonių, kurie remia revo
liucionierius ir kovotojus už
darbininkų klasę. Bet del ko i trims, kaip rašė Gamtos Sūnus 
draugas S. Janulis nerašė, iš j “Laisvėje”.” Ant to turiu pasa- 
kur ta buržuika F. B. ėmė tuos t kyti taip, kad aš tame teisme

■ negalėjau dalyvauti, nes buvau 
Amerikoje tuo laiku. Bet ga
vau laišką nuo d. S. Janulio, 
kuris man rašė, kad ta sargą, 
kuris gelbėjo mums pabėgti iš 
kalėjimo, nuteisė ant trijų me
tų į katorgą. Tai aš taip ir 
parašiau į “Laisvę;” • ’ ’ ;

Gamtos Sūnusi, •

pinigus, nes jis (S. J.) tą ge
rai žinojo, ir su kokiu tikslu 
išgiria tą darbininkų klasės di
džiausią priešą, tai aš to nesu
prantu.

Dalykas antras. Draugas S. 
J. “Laisvės” No. 154, aprašy
damas savo teismą už pabėgi
mą iš Strunių kalėjimo, sako:

asesmentus; • Minkštų

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA*

Su check-off sistema Lewi
sas tvirtai pasižaboja mainie
rius savo ir kompanijų naudai; 
Taipgi į kontraktą įdeda “Pa
gerinimas vagonėlio anglių.”
Šis pagerinimaš eina kompa- check-off sistemą, 
nijų, o ne mainierių naudai. 
Kompanijos didina ir didina 
vagonėlius, o mainieriai turės 
lioduoti jiems už tą patį .mo-. 
kestį. Nekurtos kompanijos 
pasidarė'per pėdą augštesnius 
ir mainierius vets lioduoti už 
tą patį mokestį; kitos reika
laus dėti didesnius; kaupus, ką 
ir dabar reikalauja. Taipgi 
kompanijos reiįajaus, kad an
glyse nebūtų akmenų, jei ne, 
thi tavo vagonais’ nebus pri- 
skaitytas ir mokesties negausi.

Ar mainieriai pasiduos šitai 
Lewiso ir jo agentų išdavystei, 
negalima daryti galutiną išva
dą. Bet tik tiek galima pasa
kyti, kad mainierių reikalų iš
davikai pasigavo (gana didelę 
dalį mainierių į savo tinklą.

Mainieriams ir visiems pože
miniams darbininkams yra tik 
viena išeitis, tai nei vienos mi
nutes neleisti liuosai laiką, bet 
organizuotis į Kasyklų, žibalo 
ir Metalo Valymo Darbininkų 
Uniją ir1 kovoti prieš imperia-

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS 
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS 

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu 
jo, Odos ir Nervų Ligų, viso 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nu 
gio, Skilvio, žarnų ir MeŠlažarnės 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies i 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Ska 
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę. AŠ 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų 
pasekyiingai pagydoma naujausiais, užgintai! 
aliniais būdais. Greitos ir pastovios paeėkmBa. 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo LaifcL 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZINS I10EAST 16tbST.NJ.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irvinf FLj
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KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa)
—0 kas ten? Gyventi inteligentui nega

lima. Vis esi nužiūrimas. Kiekvienas in
teligentas—buržujus ir kontrrevoliucio
nierius. Visur kalėjimai prigrūsta. Šaudo 
masėmis. Duonos nėra, didelis badavimas. 
Petrogradas baigia išmirti. Ant gatvių 
lavonai, nėra kuomi išvežti—visus arklius 
suvalgė. Suėdė ir šunis ir kates. Namai 
sugriauti, medinius griauna del kuro. Mas
kvoje tas pats. Brangumas neapsakytas, 
ir tai nusipirkti galima tiktai slaptai. Vi
si, kas tik gali, bėga.

—Laukia, kaip Kristaus prisikėlimo, at
einant jūsų kariuomenės iš Sibiro, arba iš 
pietų Denikino. Provincijose visur vals
tiečių sukilimai. Neilgai, neilgai išsilaikys 
Sovietų valdžia. Net ir darbininkai ir tie 
prieš bolševikus, todėl, kad jiems gyventi 
tūkstantį kartų sunkiau, negu prie caro 
buvo. Nu, suprantama,—ironiškai nusi
juokė Muryginas,—komisarai ir dabar gy
vena dainuodami. Jiems yra ir vaisiai, ir 
vynas, ir viskas, ko tik jie nori.

Oficieriai atydžiai klausėsi pasakojimų 
Mūry gino. Dimitrius pilnai įėjo į savo ro
lę, piktai koliojo bolševikus, ir galų gale 
papasakojo čia pat išgalvotą istoriją, kaip 
jį patį bolševikai išvijo iš jo nuosavo na
mo, atėmė rakandus, drabužius, žodžiu, vis
ką, kas tik buvo name. Šiaip taip priete- 
liai ant kelio surinko pinigų jam.

—Nieko, tuojaus viską sugrąžinsime. 
Kalėdas pasitiksime tikrai Maskvoje,—tarė 
oficierius.

—Duok jums dieve,—atsiduso Murygi- 
: nas.
; TREČIAS SKYRIUS

Pirmi žingsniai
1.

Į miestą Murygin atvažiavo anksti rytą. 
•Padėjo baksą į stotyje saugojamą kasą ir 
nuėjo jieškoti kambario. Vaikščiojo pusę 
dienos, išvaikščiojo miestą, skersai ir išil
gai ir niekur neužėjo nei vienos iškabos 
apie išrandavojimą kambario. Bandė už
eiti į du tris namus, be užrašų,—nieko ne
pešė. Ir patys nenuomoja, ir kas galėtų iš
nuomoti nežino.

Artinosi vakaras. Murygin sugrįžo į 
gelžkelio stotį, nuėjo į pirmos klasės val
gyklą ir pavalgė. Norėjosi miego, skaudė
jo galvą. Bet užmigti nedrįso,—kas žino, 
kas gali atsitikti. Nusipirko kelis nume
rius laikraščių ir perskaitė juos ištisai, net 
ir apgarsinimus.

Šiaip taip prasėdėjo iki ryto. Rytą išė
jo ant kiemo, šaltu vandeniu nusiprausė 
veidą ir pavilgė galvą, atsigėrė arbatos ir 
vėl nuėjo į miestą. Dabar nusprendė eiti 

■į kiekvieną namą ir klausti kambario. Vėl 
išvaikštinėjo iki pietų ir be naudos,—visur 
atsisako? Murygin pradėjo nerimauti. Dar 
vieną naktį išbūti ant gelžkelio stoties jam 
nesinorėjo, tą galėtų pastebėti šnipai iš 
žvalgybos skyriaus ir galėjo pakliūti į jų 
nagus, net nei nepradėjęs rimto darbo. Pa
siryžo ant žūt-būt. Sutiko žmogų su jam 
pasirodžiusiu simpatingu veidu ir sulaikė.

—Paklausykite, ar nežinote, kartais, kur 
galima būtų gauti kambarys?

Žmogus pažiūrėjo į Muryginą per ap
valius akinių stiklus, ir visai ramiai atsa
kė:—Ne, nežinau.

į —Štai skandalas! Miestas nežinomas, 
"prisiglausti nėra kur, jau ištisa savąitį 
jcaip Čia sėdžiu.

—Taip, čia yra sunku susirasti kamba- 
■rys, visi prisigrūdę pabėgėlių. Čia pabėgė
lių daugiau, negu senų gyventojų. , O jūs 
iš kur?

—Iš Permio. Aš taipgi pabėgėlis,— 
linksmiau tarė Murygin.

—Pabėgėlis? • \
—Taip, aš buvau mokytojas,
—Or reiškia viendarbis. Aš taipgi mo

kytojas. Kurgi jus čia pasiųsti? Palau
kite, aš duosiu jums raštelį pas vieną savo 
prietelių kooperacijon. Jeigu pas jį nėra 
vietos, tai jis jus taipgi kur nors pasiųs.

—Labai ačiū, prieteliau,—nudžiugo Mu
ryginas.

-—Nu, kas čia, nedaug darbo raštelį pa
rašyti.;—Mokytojas išsiėmė užrašų knyge
lę, parašė kas' reik ir padavė.—Nu, štai 
jums. Tas mano prietelius yra geras vy
ras, jeigu tik galės, tai tikrai pagelbės. 
Bet tik eikite pas jį po pietų, iki piet jis 
tarnauja.

Muryginas dar kartą karštai paačiavo 
mokytojui ir sugrįžo į gelžkelio stotį. Čia 
pavalgė, perskaitė du tris laikraščius ir

nuėjo jieškoti Lomovo, tai yra to žmogaus, 
kurio antrašą suteikė mokytojas.

Muryginą pasitiko vidutinio ūgio vyras, 
su plačiu apvaliu veidu ir plačia kiek lin
kusia nosim. Perskaitė raštelį ir užsimąs
tė.

—Kas gi su jumis daryti? Pas mane 
vietos nėra, matote: trijuose nedideliuose 
kambariuose gyvename, mes du ir vaikai 
du.j Pas ką gi būtų gulima, jumis pasiųsti?

—Jonai Aleksandrovič, : jūs priglauštu- 
mėt įmanė, nors ant dienos kitos. Gal būti 
per tą laiką pavyks susirasti. Supraskite, 
savaitę išgyventi gelžkelio stotyj—veik be 
miego.

—Taip, aš suprantu tą, drauge,—biskį 
nusijuokė Lomovas. Papurtė didelius savo 
plaukus.—Nu, žinote ką, kol kas ištikro 
kraustykitės pas mane, į raštinę, čia per
nakvosite, o ten jau toliaus matysim.

—Ačiū jums, ačiū,—Muryginas spaudė 
kraštai ranką.

Vakare Muryginas atvažiavo pas Joną 
Aleksandr o vičių Lomovą jau su savo bak- 
su. Sekančias dvi dienas nuoširdžiai įieš
ko jo kambario. Niekur nesurado.

—Nu, ką, Jonai, varykite mane ant gat
vės. Niekur kambario neradau. Kad nors 
kokiame skiepe,—nėra. Visur pilna. Iš- 
tiesų, gėda, bet ką aš galiu padaryti.

—Gerai.—Jonas Lomov tik mostelėjo 
ranka.—Gyvenkime, būk pas mane, kaip 
nors, o sutilpsime dviejuose kambariuose, o 
aš savo raštinę pasidarysiu valgykloje.

Muryginas labai nudžiugo. Ne tik kad 
jis dabar turėjo kambarį, bet jam labai pa
tiko ir patsai Lomovas. Nuolatos saldžiai 
šypsosi; jo malonus balsas iš karto pririšo 
Muryginą prie Jono Aleksandrovičio. Mu
rygin prisiminė, kad Lomovas pirmame su
sitikime pavadino jį draugu. Suprantama, 
tas dar daug nereiškė ir galėjo būti tik 
taip išsitarimas. Pagalios tarpe koopera
cijos narių žodis “draugas,” galėjo būti 
vartojime ir po to, kaip bolševikai pasitrau
kė. Kaip, ten nebūtų, bet Murygin; t^, pa
vadinimą turėjo mintyje. Gerai būtų per
sitikrinti, kokių pažvalgų yra Lomovas. O 
jeigu jis būtų nors pritarėjas bolševikams, 
per jį būt galima užmegsti ryšiai su kitais 
žmonėmis. Kartą Muryginas parodė Jonui 
keletą sovietinių popierinių pinigų.

—Ar matei, Jonai Aleksandrovič, juos?
—Kas tai? O, sovietiniai pinigai. Ne, 

nebuvau matęs. Kur gavot?
—Pas kareivį nusipirkau. Gal būti iš 

fronto, kareivis gal ką apiplėšė arba nuo 
[užmušto raudonarmiečio pasiėmė.

—Taip, gali būti,—sutiko Lomovas, žiū
rinėdamas pinigus.

—Sako, kad dabar į nelaisvę neima, bet 
visus užmuša?

—Taip kalba!—Ir Jonas skaudžiai susi
raukė.—Stebėtinas žiaurumas šiame kare, 
žmonės žudo viens, kitą, kaip žvėrys, žmo
niškumas visai išnyko.

—Tas pilnai suprantama, Jonai, pilie
čių kare nėra bendros kalbos tarpe kariau
jančių, todėl jis ir yra daug žiauresnis, kad 
tai klasinis karas. Taip jis žiauresnis, ne
gu karai tarpe valstybių.

—Aš suprantu. Bet visgi tas, kas da
rosi, yra baisu, baisu del žuvimo tiek žmo
nių. Jūs tiktai pasiklausykite, kas dedasi 
karo fronte. Aš ištikro girdėjau, kad nei 
raudini, nei balti į nelaisvę neima: Sužeis
tuosius dabaigia ant vietos. m .

Taip yra dalykai,—kalbėjo Muryginas, 
—paimkite tiktai atamanų .darbelius.;. Jau 
jų ir emblema (ženklas)—kaukuolė ii* kau
lai, ’Per kaukuoles eina.. .per kaulus j .. 
per favopus, kraujas ir kraujas: • {

—Taipj taip.—Jonas Lom.ov išbalęs- vaik
štinėjo pb kambarį, pirštais kasė ■ didelius 
plaukus.—Taip, per kaukuoles! ,. . per lavo
nus. ' : .

Lomovas stengėsi kalbėti ramiai, bet bal
se girdėjosi piktas atsidavimas, ir jo nu
trūkimai; kietai spaudė blakstienus, judino 
skruostus ir skausmingoje šypsoje perkrei
pė veidą. Muryginas jau pagal tą jautė, 
ką galvoja ir kaip jaučiasi Jonas Lomo
vas.

—Nu, ar tiesa, kad atamaniečiai mušė 
ir kooperacijos narius?

—Taip, tas buvo.
—Ar tiesa, kad ir už tai, kad kooperaci

jos nariai viens kitam, pagal senus papro
čius, rašydavo “gerbiamas drauge?”

—Taip, tiesa.
—Nu, ir ką gi?
—Tai, ką gi? /

i (Daugiau bus) 1

Apie ‘laisvės Naudai 
Pikniką Philadelphijoj
Piknikas artinasi, žmonės 

plačiai rengiasi vykti į jį. 
Daug žmoųių rengiasi pama
tyti ristikų ir kumštininkų ko
vą, kiti žįųgeidįiuja 'išgirsti di
džiulį Aido Chorą iš Brookly- 
no ir Bangos Chorą iš Eliza
beth, N. J.; svečiai; supranta
ma, gaus progą išgirsti ir Ly
ros Chorą iš ' Philadelphijos. 
Bangos Choro sekretorė drg. 
B. 'Makutėnienė iš Elizabeth 
praheša, kad virš 40 choristų 
organizuojasi vykti ir, be abe
jonės, su' draugais choristais 
nemažai vyks ir pačioš “Lais
vės” rėmėjų. Draugams eli- 
zabethiečiams bus suteikta ge
ografinės . hiškioš informacijos 
taip, kad: jie skriste atskris į 
pikniko vietą.

CARNEGIE,PA
S. Lit A. 128-tos Kuopos “De
legates” Raportas Atmestas 

< i ■ '
10 d. rugpj. įvyko S.L.A. 

128-tos kuopos susirinkihias, 
kuriame “delegatė” E. K. šiur- 
maitienė išdavė progresyvius 
šmeižiantį raportą iš geguži
nio seimo. Jos tas raportas 
susidėjo didžiumoj iš nesąmo
nių ir šmeižtų. 'Bjauriausiai 
šmeižė progresyvius darbinin
kų delegatus, o .gegužinius la
bai išgyrė. Ji buvo nelegališ- 
ka delegatė. Po išdavimo to 
jos neva raporto, iškilo karš
tos diskusijos. Laike diskusi
jų dd. Žukauskas ir Gatavec
kas nurodė gegužinio seimo 
neįegališkumą ir niekšiška pa
sielgimą su S.L.A. progresyvių 
darbininkų delegatais. Ir pa- 

pikniko vietą. Draugams ai- nariams atmesti tą rapor- 
diečiams taipgi bus suteikta nes atmesdami tą raportą, 
ta pati pagelba, kuri išvengs 
visokias klaidas.* Artėjant pik-

nariai išreikš protestą tiems 
gegužiniams bei fašistiniams

nikuij biis <lar aiškiau1 nurody- smurtininkams ir pasmerks ti? 
ta apiėillelnodį svečiams iš įto- '’V neleSaUšką seimą. Kuopos 
limesniu vietų. K. O. Reds j PU™,.. Čirvinckas agitavo kad 
Wilos, " kumštininkas, turgs .nariai balsuotų uz raportą n 
Sunkia kova su savo oponentu, JI, priimtų, ir tuo pačiu sykiu

** | i r» i»rn c< vv\ i i ■v»4* ii-ii it I r i * r«/\i r* rm

kumštiniu- Gegužiu priešakyje, 
žiūrint čirvincko

akrobltiški graudžių verksmų, jo “delega-

Wilos, kumštininkas

Galloper, chicagiečiu— 
sunkiasvoriai ]
K. O. Smithy su Gentle-

George —

užgirtų smurtininkų seimą, su 
Bet ne

žiūrint čirvincko giedojime

tes” raportas tapo atmestas 
dviem trečdaliais balsų. Kuo
met čirvinckas pamate, kad 
jis liko skaudžiai supliektas 
tai tuomet ėmė rėkti, kad Ai
manai neturi balso (Aimana’ 
yra pilni nariai ir jie turi pil- 

j na balsą, tik čirvinckas si 
įJurgeliūte užsispyrė juos if 
šios kuopos išmesti prieš SLA 
konstituciją, žiūrėkite mane 
korespondenciją “Laisvės” No 
181). Tai mat kaip geguži
niai laikosi S.L.A. konst. Jei
gu mato, kad opozicija ;juof 
balsais sumuša, tai tuomet jie 

I būdami valdybose, atmet? 
(progresyvių balsus, šitos rū-

Big 
abu 
kai. 
man 
kumštininkai. Jonas Bagočius
su Whitney, ristikai, mankosi, 
laužo vienas kitam kaulus ir 
kartoja: Aš tave patiesiu taip, 
kad toj pievoj pasiliks duobė; 
—o aš tave, kad spustelsiu, tai i 
kaulai, kaip cigaretai, byrės. | 
Abudu debatuoja ir debatuos- 
iki piknike išriš rezultatą. K.' 
Požėlos, ristiko, manadžerius 
Ch. Binski bus referee kumšti
ninkų ir ristikų. J. Bagočius, 
ristikas, > sako kad “Laisvės” 
piknike būsiąs ir ristikas Po
žėla. “Laisvės” pikniko komi
sijos rengiasi prirengti gerą 
tvarką piknike. Jonas Sutkai-| 
tis ^giajys, tai šokikai įgalės vjes žmonės kuopose nesilaikc 

S.L.A. konstitucijos, jie nele 
gališkų delegatų prisivarė į 36 

• šeimą, ir tą savo seimą nelega- 
l'iškai atlaike,-ė.Čtabar kuopose 

ii

šokti smagiai. ( Senas Vincas 
su chesteriečiaį rengiasi iškir- 5 
sti svinstvą phĮlad'ęlphieę'iams. " 
Jis sako, kad j>o narodas suby- Jį 
tyš Philadelphijos^ visą publi- k‘ej‘ia didžiausia velniava 
ką. Jei taip įvyktų, tai žino- jas skaido, kur tik gali, 
kit, ką Vincas reiškia!

Galima išanksto pranešti, 
kad jisai atsigabens gėdos 
kryžių ir įkas Laurel Springs, 
šalia kelio? lkad visas “Lais
vės” piknikas- kvatotų. Bro
lau Vincai, apie ■■ Philiadelphiją ! 
daug kas kalba, bet philadel-1 
phiečiai, iškilus svarbesniems1 
įvykiams, atlaiko savo pozici- • 
jas, ir tą kryžių jie greičiau 
užkels ant Gibbstowno rotu
šės.

Drg. D. M. šolomskas iš Ea- 
stono rašo, kad jie jau turi su
organizavę 14 mašinų ant 
“Laisvės” pikniko. Anot jo:' 
“Į ‘Laisvės” pikniką Brookly- 
nan traukėm su 12 mašinų, gi 
į Philadelphiją trauksim su 14 
ir gal daugiau.” Draugai new- 
arkiečiai organizuojasi vykti 
sykiu su Brooklyn© Aido Cho
ru. Burlington©, Riversides, 
Chesterio, Readingo ir Balti- 
morės draugai masiniai atvyks 
į pikniką, t Visi draugai ir 
draugės padarykime šį pikni
ką vieną is didžiausių ir dė- 
kim pastangas, kad> jis di
džiausią naudą atneštų musų, 
darbininkų? dienraščiui • “Lais
vei,” 31 d. rugpjūčio, Laurel 
Springs. y y'? ?U Rep.

J. Gataveckas.

A,LD.LD. Reikalai
1 ' • -į

jA.L.D.L.D. ^ATSKAITA UŽ BIRŽE
LIO MĖNESI, 1930 M.

SEATTLE, WASH.
2 d. rugpjūčio 'pAsimiVė im

lias Marma. Velionis "paėjo iš 
Vidgirių kaimo,'Šakių Apskri
čio, Suvalkų redybos. T’apo 
palaidotas 9 d. rugpjūčio.

Jonas Martha buvo 58 mėtų 
amžiaus; f Amerikoj išgyveno 
39 metus. Daugiausia ,dirbo 
miškuose j>riė medžių kirtimo. 
Apie 20 ;ipętų : atgal velionis 
gyveno Penr^ylyanijęs , valsti
joj A ' ■ ' 1 ." ’ 4

Gal kai kurie draugai jį ge-v 
rai 'pažįsta, nes jis daugiausia 
gyveno ąpij’ Shenandoah, Pa. 
Jo giminės,, kurie gyvena A- 
merikoj ar Lietuvėj, malęneki- 
te atsišaukti, nes jis paliko 
biskį turto. Kuris bus iš ar
timiausių; jo giminių/ gaus pa
skirtą jo dalį turto. Bet gi
minės turi būt su tikrais pa
liudijimais* kąd jie yra tie pa
tys. Platesnių žinių kreipkitės 
šiuo antrašu: M. Baltrušaitis, 
3226—16th Avė. S., • Seattle, 
Wash. MB.’

161 k. A. Žukauskas, Seattle, 
i z Wash. 15:30
74

206

50

A. Načajus, New Kensing
ton, ‘Pa.
M. Blažaitienė,
Rapids, la.
Geo. švedas, Rochester, N.

Cedar

90

27

223

4.60

4.55

15.90

10.90

25.70 ‘

12.60

M. Skistimas, Youngs
town, Ohio i
J. Ambrose, New Britain, 
Cpnn.
Tom Murphy, Willamette, 
Oregon

124 J. P. Kamarauskas, Gir
ardville, Pa.

185 A. Bieliauskienė, 
mond Hill, N. Y.
J. Vaitkus, Philadelphia, 
Pa.
P. Jankauskas, Hamilton, 
Ont., Canada
M. Stakionis, Lawrence, 
Mass.
J. Keveza, Toronto, Olnt., 
Canada
V. Skistaitis, Newark, N. 
j:
E. Jackson, Gibbstown, N.
J-
T. Kaziliūnas, Brooklyn,
Cohn. ' '.ii 155
J. Valatka, Haverhill, 
Mass. , }
H. Bogužienė, N. S. Pitts
burgh, Pa.
A.- Katauskas, Sheboygan, 
Wis.
V. žvirblis, Mahanoy Ci
ty, Pa. v 
A. Paukštis 
Sta., L. I.,
A. Baltaitis; Brooklyn, N.

Rich-

10

113

37

162

5

15

216

85

87

167

'48

231

24

Štampų sunaudota tame laike 
Kelionė lėšos į/P.j posl

džius (8 sykius po;80c)džius (8 sykius po

Viso
‘ ‘ Sufraiika

6.40

^28.40

Viso tą mėn. įplaukė > ' $734.52 
Balansas nuo pereito mėn. ; 2,286.69

Viso.
Išlaidų buvo

$3,021.21
' 328.40

Įplaukos
Kp. Kas prisiuntė. Iš kur. Suma.
182 b. Rymša, Meįrose Park,

Ill. $15.20

9.0C

TU.
212’”K.

ne, N. J.
226 M. Shurmailis, Seltzer Ci

ty, Pa.
K. Yarušauskas, Winnipeg, 
Man., Canada
A. Kaunas, St. Cbair, Pa.
I. J. Bartkus, Mąspeth, N.

A. Sakalauskas, Brooklyn, 
N. Y.
J. , Kvietkauskas, Racine, 
Vis.
Pav. Frank Girvickas, 
Athol, Mass.
A. šlekis, Gardner, Mass.
W. Gedvilas, Muskegon, 
Mich.
J. Julius, Moline, Ill.
A. Jeskevičia, Bronx, N.

J. Griškėnas, Chicafeo-

Maziliauskas, Bayon-

7.35
217

138

b b

65

53
83

64
23

25.25
6.30

6.35

16.95

12.90

1.60
. 1.50

6.30
15.40

6.10
79

RoseUnide, UI.
105. Ą. Laurinavičius, Philadel

phia, Pa. s ' ;
147 V. Mikolenas,' Brooklyn, .

N.: Yc . y:.. :■ •.J ,' • 18.45
156 . J-. < Gataveckds; Carnegie,.Tj 
-J Pa. < U < V '’C...' 9.85

{- Pdv. J. J. K.į per V. Pauk
štį, Brpoklyn,* Ni Y. į ; ) 10.00

* 99 K. Grakauskas, Marlboro,

į 86 A. Yakštą8,yCįucago) 'pi.
48 W. Žvirblis, Mahanoy Ci

ty, Pa.
A. Taraška, Boston, >Mass.
A. > cPetrikonis, > Danbury*, 
Conn. > ■ ■ .
J. Blažiūnas, Harrison, 

j N. J. ..v> ’

13.90

12.60

' 12.00
• 9.1Q

6.25
18.32

184
; 1.00

136
j f $.

140’ J. A. pamijonaitis, Wau- 
kegpn, ylĮi; , j < , ■ j

192 B. Shamauskienė, Bulpit, 
■ iu. .
160 Wm. Mitchell, Benld, Ill.
212 K. ; Maziliauskas, Bayon

ne, N. J.
<84 J. J. Dulkis, Paterson, N.

J. »
J. Rudzinskas, Hartford,
Conn. x
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.
Ch. Sinkevich, Southbury, 
Conn.
Jj Grigas, Lee Park, Pa. - 15.50
I. J. Bartkus, Maspeth,
N. Y. '
K. Lapatta, Baltimore, 
Md.
Jon. J. Pupis, Los Ange
les, Cal.
S. Juozapavičius, Steuben
ville, Ohio
S. Senkus, Springfield, Ill.
Paul Pavilonis, Chicago,.
Ill.
A. Zolis, Hillside, N. J.
J. Raulinaitis, Minden, W.

m. :

3.00

,4>60

12,35
10.50

:84

68

39
225

229
1538

25

145

101

7
45

200
73

6.00

51.95

12.00
21.55

9.70

7.50

6.45

9.50

9.10
4.60

21.35
12-.40

3.25

$2,602.811 d. liepos ižde lieka
IG. BACHES, A. L. D. L; .D. Sekr.

24 60 | J- BONDZI, Iždininkė.

21.00 Į------

12.20 ' ANT

19.70

13.50

33.00

1.60

3.10

18.f55

4.70

•’ 4.50 
Huntington
Y. 4.50

137 M.

Viso

Gudas, Montreal, Can.

Išlaidos
Ig. Baches 

mėnesius
Už šių metų 6 men. alga

alga už pereitus 
1929 m.

6.00
4.50 i

$734.52

4-
120.00
180.00

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
A.L.D.L.D. 54-tos kuopos susirinki

mas bus trečiadieni, 20 rugpjūčio, 
po No. 69 S. Park St., 8-tą vai. va
kare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų, kaip tai nominacijos 
centro komiteto ir t. t. Kurie nori
te prisirašyti prie A.L.D.L.D. 54-tos 
kuopos, tai dabar gera proga, gausit 
dovanai sekamas' knygas: “Darbinin
ku Sveikata” arba “Seno Vinco Raš
tai.”

Sekr. A. Skairus.
(196-197)

HAMTRAMCK, MICH.
T.D.A. 72-ros kuopos susirinkjmas 

bus nedėlioj, 24 rugpjūčio, Rusų .Sve
tainėj, ant Yemans St. Pradžia 10-tą 
vai. ryte. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų aptarti; : ,

; o r g.
; P96-197) 

CLEVELAND, OlilG :

Lyros Chpras rengia pikniką ne
dėlioj, 24 rugpjūčio, ant V. Anderson 
farmos, Green Rd. Bus programa 
iš įvairių žaidimų. Kviečiame ||isus 
atsilankyti, smagiai laiką praleist ir 
paremsit chorą. Taipgi visi choiie- 
čiai dalyvaųkit, nes bus nutrauktas 
choro paveikslas. Komitetas.

195-6

STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVŲ” ELIZABETH, N. J

- B. Figens, 221 Second SL 
Š. Mickus, 278 Second St.

• ' ■ • ' Į Į I f

Ir pas Singerj. ,

5 DIENOS AHT VANDENINO
PER CHERBOURG — / 

i 6 PER BREMEN , 
keliaujant iš Lietuvos ir į

LIETUVA •
Greičiausiais garlaiviais

arba populiariu ekspre
siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba

NORTH GERMAN-
LLOYD ‘ i

57 B’way, New York. JF i

LIETUVIS GRABORIUS

NORINTIEJI GE- 
K I A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NĄ, NULlOni- 
MO VALANPOZJ 
šaukitės p<<,

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

"DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EK0S 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

“AR STEBUKLAI PAGYDO?”
PARAŠĖ R. MIZARA

Išleido Dienraštis “Laisvė”

Knygelė nedidelė, bet kupina faktų, čia smulkme
niškai aprašyta Maldeno stebuklas, jo istorija ir vi
sokį incidentai; čia telpa platus aprašymas apie pa
saulinius stebuklus: Liurdą, Aušros Vartus, Santos 

““paną Mariją,” etc. Ęe toj .surašyta vis4. mle įvai
rių net švenčiausių !ųeįik’vJijij,? kuriomis “žihbdes gy
doma,” stebuklai atliJatiSjamą. ’ “ ; » *

Knygelėj “Ar StelidklaLPagydo ?”'taip‘t fcurink- 
. ta visa eilė faktų, kįtip Sovietų, vyriausybe: prikėU iš 
■ grabų šventuosius^ |r stebuklinguosius, kuria lavonai 
“niekad nekirnpjoį ir nepuvq.” žbdjžiu tariant,i ši 

i knygelė tai neįkairiuojąfnaš kiękv|eriam darbininkui 
įrankis kovai prieš .tamsą.

64 Puslapių, Kaina 15:čentų
................... * Į________ U----- --- —i--- - lt, 'į ,

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

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

LAISVĖ
46 Ten Eyck Street, ; , Brooklyn, N. j \
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VIETOS ŽINIOS 228

ir

J. Urmonas.
Pa..

PHILADELPHIA, PA
au-

Didelė Demonstracija.

m

A.

vie-

Ave., Brentwood, 'Pitts-

L. Orloff.
J.

tėvus išvy ti. Birštonas, 2739 Carson

LONDONAS.-

144
300

K. Sliekienė, 8121 El- 
Brentwood, Pittsburgh,

Miliauskas, 626 Wood- 
McKees Rocks, Pa.

DuaUQin

BushkiH
Sctjhner

raštininkas V. J. Geral- 
1946 Sharon Ave.

St.,

St.,

Ave.,

Ave.,

St.,

Ave.,

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun-

2435—33rd St., Moline, III.

271 Second St.
St.’--------------------

st.,

st., 

Rd., 
Ave.,

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

2—J. Saulis. 3225 Stafford St., Pittsburgh,

St., Carnegie,

Arlington

Monroe

Wheelock
Elroy

Poweradalo 

41 Eckert 

E. Mahanoy
Box. 24, Wilsonville, 

|07 N. 

677 
1266

Aiitradieh;, Rugp. 19, 1930

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

Liubertas, 4177 Ashland

Avė.,
Rlcea i

St.,

St.
St. j

IPITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠ1STINĖS TARYBOS 

KOMITETAS10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago*į Iždininkas F. Lukaitis, 
Hoightk, III.

11— J. ĖRi-Skletis, P. O. Box 441, Courtney,

489 . Maplewood
; F. D. No. 42,

434 LibYafy
300 Todd St.,

Penn Ave.,

4>

t > Bu&lapls Penktas
a

PITTSBURGHAS IR 
APIEL1NKE

'darbščiausių jaunuolių Am- 
, bridge’iui ir aš manau, kad 
; nebus didelis “siurpyzas,” kad 
' ateitų nuo 10 iki 15 jaunuolių 
j į sekantį kuopos susirinkimą. 
Kad “seniai” porą nakčių ne- 

Yra i kazyriuotų, o padėtų Onai su 
bet lietu- Tamu> įaį būtų lengva" ir iki 

■ Yra 13Q davaryti. Reikia padėti 
tiems jaunuoliams, nes jie nė
ra dirbę tokį darbą pirmiau

AMBRIDGE, PA.
i šis miestas retai kada 

įprašytas “Laisvėj,” ] 
vių yra nemažas būrelis. __
A. P. L. A. kuopa ir S. L. i 
A. kuopa. A. P. L. A. kuopa 
turi gražų namuką ir pusėti-1 įiem'yra labai sunku.
na: narių. Bėda tik, kad jau-į 
nuolių niekas į kuopą neprira
šo. Yra čionai apie 50 jau-i 
nu lietuvių, tarpe 18 ir 25 me
tų amžiaus. Nesenai teko man 
į Ambridge’ių . nuvažiuoti ir Į 
kuomet suėjau su būriu tū jau- j 
nt|©Jių ir pradėjom kalbėti 
apie draugijas, tai jie nuste
bo, kuomet pasakiau, kad jie 
gali prie A. P. L. A. prigulėti 
ir turėti narių teises. Tuojaus 
Tarnas Rubinskas, jaunas Ge
gužiukas, Qna Vorsęvieiūtė ir 
keli kiti prisirašė prie A.- P. 
L. !Ą. Aš ispildžiau jiems blan- 
}<a£ ir ateinantin susirinkiman 
žada didelis būrys ateiti.* Reiš
kia, jaunuoliai nori prigulėti 
prie mūsų pašelpinės draugi
jos, o nėra kam juos prirašyti. 
Kalbėjau su keliais “seniais”

W pyfešfari'iliU- Jai:ku, !yra
1927 metais su Sacco ir 57 nuošipičiais augšte$nis,

prie to, kas buvo 22' rugpjū
čio, 7
Vanzetti. ■ Lietuviai darbiniu-: 
kai turi parodyti, kad ir jiems 
apeina abelni darbininkų rei
kalai, kad ir jie dalyvauja 
tarptautiniuose mitinguose.

Rengėjai.

kitu' vai’du jiė tęsia tokį pat I 
arba dar didesnį šmugelį, glo
boje “demokratinės” Tamma
ny Hali valdžios.

Connecticut Valst. Lietuviai 
Darbininkai Budavoja Dar 

bininkų Mokyklą

Žmogžudystės
Sekmadien. rytą 2 vyrai,ūmai 

sustabdę savo automobilį, 
šovė tūlą Patricką Corozą

Connecticut valstijoj Komu- kampo 2nd Avė. ir 25th St.,

nu-
ant

Rugpjūčio 22 d., 1927 
Massachusetts valstijoj, pada
lytu kapitalistų suokalbiu, ta
po nužudyti du darbininkų va
dai—Sacco ir Vanzetti. Da
bar vėl Georgia valstijoj—At
lanta mieste, yra kapitalistų 
padarytas suokalbis nužudyti 10 d. rugpjūčio New Ha^ene 

jšešis darbininkus, kurie ten I kuris gerai pavyko, 
[organizavo darbininkus j tini- nuo pikniko 
ją kovai už geresnes darbo są- palaikynlui.

i lygas. Atlantoj ; kapitalistai 
deda visas pastangas, kad tuos rengia _ _ ( .
organizatorius — keturis balt- - įvyks 31 d. rugpjūčio, Water- 
'veidžius ir du juodveidžius, | bury, Conn., žinomoj vietoj— 

kuopos nariais, tai man atsa-[nugalabinti. Tarptautinis Dar-[ lietuvių darbininkų parke, 
kė: “I£aip mes. juos prirašy-'bininkų Apsigynimas deda vi-i Nuo šio .pikniko visas pelnas 
sim, tai sudarys kokį mitingą sas pastangas, kad tuos drau-lbus skiriamas Jungtinių Vals- 
savo didžiumą ir nebeleis [g«ys išgelbėjus nuo .mirties. ' ” Tr - - -L- 
mums kliube pakazyriuoti.” 
Tai, draugai, negražu. Jei 
jūs norit, kad draugija augtų, 
būtų pilna gyvumo, .tai jau
nuolius prirašykite nes jiems 
metai po metų viskas paliks.

4K) kaip su kazyriavimu, tai ne
manau, kad vaikai 
tų iš kliubo.

Man nebūnant 
nerandant kam iš 
suorganizuoti jaunufc 
pavedžiau* Onai Vorsevičiūtei 
su Tarnu Rubinsku. Jiedu iš

nistų Partija yra įsteigus dar-(New. Yorke; vėl susėdo į 
bininkų mokyklą, žinoma, už
laikymas mokyklos skristas su 
nemažomis išlaidomis. Ir čia'nii piktadariai, ; .. _ .
ateina pagelbon lietuviai dar-i rius po num. 22 ( Carroll St., 
binįnkai ir darbininkės, kurie Brooklyne, nušovė gyventoją 
susiorganizavo į A.L,D.L.D. ir .Luciano Cerdasio, ir pabėgo.
L.D.S.A. šių organižacųų ap
skričiai buvo surengę pikniką

Pelnas
skirtas mokyklos

Dabar tie
kitą

patys apskričiai
pikniką, kuris

vietiniu ir 
senų narių 

narius,

tomobilį ir nupleškėjo.
Tą pačią dieną du nežino- 

atėję į kamba-

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTftO KOMITETO 
ANTRASAI

Pirrftitiinkas—F. HORGERS.
312 Oregon St„ Pittslrir«h, 
(Cpriips Sta.) 

Vlcc-Pirrtilnihkąo—K. STA9INSKAS,
Box 655, Noyv Kensingforf, Pa.

Sėkrctoriuį—J. MILIAUSKĄS,
626; Woodward Ave., McKcob Rocks, P«. 

Iždininkas—K. URMONAS, 
, 37 Norwich Avę., Wee t View, Pa.
Globėjai:

G. URBONAS.
434 Library St., Braddock, Pa.

A. žvirblis;
3012 Brdmen Ave., Brentwood, Pa.

J. URBONAS,
1723 Jane St., S. S. Pittsburgh, Pai

Prigąvikai Pasiplėšė 4 
Miltonus į Vieną Mėnesį

Didžiajame New Yorke 
na liepos menesį prigavingi
bankieriai ir beverčių Šerų par
davinėtojai išsuko iš žmonių j 
$4,000,000, kaip sako genera- 
lis prokuroras’Hamilton Ward. 
Viena šuleriška Woody Kom
panija, 40 Wall St., tuo būdu 
pasiglemžė porą milionų dole
rių nuo lengvatikių.

Vyriausybė žada sustabdyti 
i 68 panašias kompanijas ir as- 
: menis, kurie šitokiais būdais i 
, šmugeliauja. Bet kaip paro- 
■ do pastarieji patyrimai patys

Pa., (CorlisB Sta,)
3— ‘P. Sadulienė, 108 Cress

Pa.
4— J1. ' PacaUBkas, 589 W<

Šhenandoąb. Pa-
5.—V. LaButis, 121 E.

McAdęo, Pa.
G—M; E/ Custer ienė, 926

Cleveland, Ohio.
t—J. D. Bliekas; 3121

Brentwoo<l, Pa.
$—W, Stašinskas, 2310 Sarah St., S. S.

Pittsburgh,. Pa.
9—K. Stažinękas, P. O. Box 655, Now

Kensington, į?a.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Vaidybos Adresai:

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

Clark PI.
Prot. Rašt. B. > Barkauskis, 

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

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

Clark PI.
Iždo Globėjai: D. KalnetienS, 

S. Park St., J. Krakauskas, 
j First St.
j Organo Rašt. J. Kentrus, 201 E. 
i Westfield Ave., Roselle Park, N. J. 

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad- 
i way.

vjivc-A uui. uuona, ! Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė-
Protokolų Sekr. A. Trepkus, 349— nesio^ antrą ketvergą, po No. 269- 

10th St.
Fin. Sekr. K. Shimkus, 135—36th 
Ižd. M. Milienė, 502—4th Avė. 

Visi Moline, III.
Iždo Globėjai: J. Julius, Box, 48th 

St. and -5th Avė., Moline, III.;
M. Junaitis, 215—il7th Ave., East _ _ __ ________ t_ __
Moline, Ilk; Maršalka J. kairia, ker Avė.; Pirm. Pagelbininkė O. 

2435—33rd St„ Moline, III. ! Turskienė, 79 Vino St.; Protokbhj
____ ____________________________ raštininkėj T. Zizen, 673 N. M^in St.;

Finansų raštininkė K. .čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė’ M. Klima
vičienė, 31 ęiarence St.; Kaso^ Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

Fin. Rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell 
Ave.

Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton 
St. i

Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162 
Meluose $t.
S.- Mačiulaitis, 57 Arthur St.
D. Vetkauskas. 33 Andover St.

M,urŠalką_ J\ .Pilipąuskig, 19 Ames
St. Visi Montello, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą \^redą 

kiekvieno mėnesio.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 

ILLINOIS
Valdyba 1930 Metams

Pirm. A. Matusevičįa, 1003—25th St. Į 
Vice-Pirm. K. Juška, 325—4th AVe.

st.
121

'tijų Komunistų Partijos Conn.
Dabar, paminėjimui nužu-j valstijos rinkimų kampanijai, 

dytųjų Sacco ir Vanzetti tri--Vietos ir apielinkių darbinin- 
metinių sukaktuvių, 22 rugpjū-’kai privalo dalyvauti šiame 
čio, 8-t4; vai. vakare, Jeffor-j piknike ir paremti Komunistų 

■son Square ir Federal St.,' Partiją. 
Tarptautinis Darbininkų Apsi-, . 
gynimas rengia didelį masinį! 
mitingą,. Visi vietos ir. apie-! i .
linkių darbininkai ir darbiniu-1 57 N’UOŠ. DAUGIAU, NE- i augštieji valdininkai dalyvau- 
:kės privalo šiamė' mitinge da
lyvauti ir prisidėti prie protes
to, kad sulaikius kapitalistų! 
užsimojimą nužudyti šešis dar-,

r^TT imi ' TVT ir T A IQ tuose šmugeliuose. ■/O koksGU 1914 ME 1 Alb ..ems tuomet išrokavimas pa- 
.'naikinti tas prigavystes? Jei- 

. ..................................   Anglijoj gu del svieto akių ir uždaro 
bininkų vadus, kad neprileiduš/pragyvenimas, palyginus jį j kokią šulėrių kompaniją, tai

Pa-12— j. Kinduriu, 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R.
Landing, Pa. ’•

14— Gc<J. Urbonas,
Braddoęk, Pa,

16— P. Kavalinuski
17— k. 

f“w
19—J.

:as, 
Aliquippa,/Pg.

Levjnd',:/ 24? Penn Ave., Exten., 
Turtle Creel!, Pa.

__ ", PreiRSa,' Box 201, Minden, W. Va.
20—A. Botyrlus,’ Box 237, Burgettstown, Pa.

I 22—P. CibulsRia, 7042 Link- Court, Maapeth, 
N.’ Y. - .

24— P. Sodeikis, 1324
Youiigstown, Ohiqi.

25— A. DelĮnikaiciūti,
Buffalo, N. Y. •

26 A/ Jlambauskas. 224 
Glfhrdvilfc, Pa.

27—Motiejus Batutia, 
III. '?

30—J. Leonaitis,
Benton, Ill.

32—K. Bakanauskap,
Easton, Pa, 

'33—A. B. Shatkiia.
Grand RtUiids, Mich.

34—J. A|idiej01tis, Box 113, Royalton, Ill.
3o—R. Bagdortas; 114 N. Vine St.,

Shamokin, Pą.
36— Ch.

Harrisburg,
37— L. Aiman, B< 

Fa.

su,Vaičiūnas. 929 So. Hobson 
Harrisburg, 111. 

lox 568, Castle Shannon,

Siaučijilis, 304 E. 6th St., W. 
i Frankfort, 111.

, , 417 N. Morrison Ave., 
Collinsville}, III.

40— Ig. Kirtiklis, 1388 Andru« St., Akron, 
Ohio.

41— J. Guzevičiepė, Box 400, Benld, Ill.
12—F. Miller, Box 264, Buckner, III.
43—K. Šatas, 215 Hesa Ave., Saginaw, 

Mich.
41- i-M. Ažukicnč, Box 4?6, Zeigler, III.
45—M. Snvukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa. ’
4(5—J. Petrtiuąkąs, Bpx 118,' Blanford, Ind. 
47—LJ. VaitKiavlčius, 4829. Merrit Street

246,

St.,

. s.,
Ave.,

138—r
i r__  .. ...
| 39—J. WiUuiW.

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, 

Minersville, Pa.
49— A. Matu|evlčiuą, 

Brooklyn, N,. Y.
50— -Ch. Adorpaitis, 4 

Pittsburgh', Pa.
52—Kuklierius, 8114

Chicago, Ill.
51— J. Stan'islovaitis, 

Wilkes-Barre, Pa.
I 

Pa.
54— G. Braknis, 222 Crystal Lake

Pontiac, Mich- /’
55— T. Sopata, 1130 Syęąmore St., 

Washington. Pa.
56 - V. ęiaubi'čius, 316 George Ave., N. 

Willis-Barre, Pa.
57— John- Norkus, 351 Ferdinand 

Scranton, Pa.
58— J. N. Valnachausky, 11 Bigelow 

Brighton, Mass.

P. O. Box

46 Ten Eyck

Lager St., N.
S. Auburn

307 Plymouth Ave.
vv imvi>«DUiTV»

53—J. GudiSaųskaą,, 437 Ęlm St., Tamaqua,
Dr.,

End,
St.,
St.,

DIDŽIO ; LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNĘ, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai:

Pirmininkas K. Maziliauskas,
• 593 Avė.

Vice Pirmininkas A. Bočis,
68 W. 10

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

Finansų Sek. A. Arasimavičius, 
625 Boulevard :

, t-j m ... ,T ,T 330 Broadway j pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius, i gt Pittsburgh, Pa.

Pirm, pagelbininkas J. D. Sliekas, 
3121 Elroy ‘ “ - — -
burgh, Pa.

Sekretorė A.
roy Avė., 
Pa.

I Iždininkas J.
Į ward Ave., 
Finansų sekr. J. Urbonas, 1728 Jane

St., S. S. Pittsburgh, Pa.

1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,
20 E. 22nd St.

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,
348 Avė. C.

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St. ;

VIENYpĖS DRAUGYSTĖ 
BR0CKTON, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirm. M. Meškinis, 9 Burton St.
Pirm, pagelb. W. Gelusevičius, 51 

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

tejl Avė.
Piniginis rašt. K. Venslauskas, 12 

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

St.
Kasierius D. Pagojus, 75 Intervale 

St.
Kasos globėjai: A. Amšejus, 129 

Ames St.; M. Jazukeviczia, 153 
Ąnįes St.; P. Krušas, 141 Sawtell 
Avė.

Maršalka F. Saulepas, 20'Faxon St.
Visi Montello, Mass. ,
Susįrinkifnai afsibun? paskutinį 

panedėlį kiekvieno' mėnesio.
LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-JA

grand rapįdSv Mich.
' Valdybos Adresai:

Pirm; K. Jakimavičius, 1564 Turn
er Ave. :

Vice-Pirm. A; Kareckas, 730 Na
son Šti, N .W .
Nutarimų Rašt .K1 .Rasikas, R. R. 9,
Box 117

Turtų Rašt. A. Gatbanauskas, 1108 
Elizabeth :Ave. j

Iždininkas A. Daukšas,, 1131 Walk
er Ave .

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

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

Trustisai: I. tyfedustavičiųs, F. Ze- 
gunis, T. RąsikaS, Ą. Lujuš, A. Ja
saitis. 1 _

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

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St.'

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

Draugijos sūširinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą utaminką, 
savam įtartie, 10^7-68 Hamilton Ave.
ŠV. ROKO DRAUGI JA; 

M0NTELLO, MASS.
Vaizba:

firm. V. Gelusevičius, 51 Glendale
St. ’ \ ■ ■

Vice-Pirm. M. MiŠkibįs, 9 Burton St.
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Ffcęon 

St.

Pirm.
Avė.

Vice-pirm.
Avė.

Nutarimų

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

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.
Guntarienė.

Iždo globėjai: E. Vegeliene ir O.
Draugijos susirinkimai atsibūna 

kas ketvirtą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St. 
ir Dix Avė., 3 vai. po pietų.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitienė, 431 

Summit St.
Protokolų Raštininkus J, Kazlauskas, 

481 Hudson St.
Fin. Rašt. A. Giraičiūtė, 431 Sum

mit St.
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas 
vergą kiekvieno mėnesio, 
ceum, 29 Lawrence St., 
Conn., 7:30 vai. vakare.

T

Staugaitis,

antrą ket- 
Labor Ly- 
Hartford,

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

išbalzamuoja ir laidoja numirusiu! ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir ut žemą kainą, nuliflaiako 
valandoje Saukite! pas mane. Pas mana 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už Žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

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

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

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
zG7 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. *518 ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ajneriką pagarsėjusius f <

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

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

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue ’
(Kampas Clermont Avenoe) 
MASPETH, L. L N. Y. 
Telephone, Juniper 979^6

151 Metropolitan Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint' 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonškįt 
mtff prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody- 
mais, kaip* vhrtoti.

Vardas------

No—

Miestas -

Street or Avenut

State

M



Puslapis Šeštas LAISVI
^^^■ĮT^1^^**^™**'™^***"'** ' jkoms rinkti dėžučių ir šiaip Ii-VIETOS ŽINIOS ' jterdtūros, ką organizacijų vai-

Demonstracija Prieš 
Darbininkų Deportavimus

Pereitą šeštadienį New Yor-I ...... r__ ____o.......„„...........
ke darbininkai surengė demon- kis, kuris oficialiai kaipo ver- 
straciją, ties East River prie
plauka num. 8, kuomet atplau- jimo 
kė laivas “Cristobal Colon,’’, prekybos organizaciją Amtor- 
kuriuom buvo deportuojami 
septyni ispanai komunistai iš 
Kubos salos atgal į Ispaniją. 
Demonstrantai prote s t a vo 
prieš jų deportavimą ir prieš 
fašistinio Kubos prezidento 
Machado terorizavimą darbi
ninkų abelnai. Sykiu buvo pasakojo 
protestuojama gyvu žodžiu ir riams, pats Amtorgas padir- 

! parašaiš ant didelių iškeltų bęs tuos falšyvus dokumentus 
plakatų prieš Amerikos impe
rializmą, kuris yra tikruoju 
Kūbos ponu. '

Į laive esančius deportuoja- 
m.us komunistus demonstrantų 
-kalbėtojai sakė prakalbas ang
liškai ir ispaniškai.

Klastuotojai Dokumentu 
Prieš Amtorgą Giliai Įklimpę

Jau pats Gregoras Bernads-

tėjas tarnavo Fishes “tyrinė- 
komisijai prieš Sovietų

gą, pripažįsta, kad buvo su- 
klastuoti tie dokumentai, ku
riuose būva žabaliojama, būk 
Amtorgas “Maskvos pinigais” 
šelpiąs Komunistų Partiją, 
streikus,; demonstracijas ir tt. 

į ’ Bet, kaip dabar Bernadskis 
laikraščių reporte-

ir leidęs juos pavogti. Am- 
torgo buvęs toks išskaitliavi- 
mas: kada tip dokumentai pa
klius į rankas policijos ir pa
teks j kapitalistinius laikraš
čius, tai Amtorgas lengvai ga- 

Vardude-jles įrodyti, jog minimi popie- 
portuojamųjų, atsiliepė Vienas iriai yra netikri, ir dargi labai 
iš jų, drg. Hernandez, kurį, ta- negudriai kontr-revoliucionie- 
čiaus, laivo tvarkdariai po 'ke- rių padirbti.
lių minučių sustabdė ir išblaš-- Vadinasi, sulig Bernadskio, 
kė susispietusius apie tą kalbė- į Amtorgas iškirtęs bjaurų špo- 
toją pasazienus. isa policijos ex-komisionieriui

Tarptautinio D a r b i n inkų Lyhalenui, kapitalistinės Pilie- 
Apsigynimo atstovas, Charles !čiu Federacijos vadui'Easley’- 
Mitchell, šio distrikto organi-iui, kurie, išgavę tuos doku- 
zatorius, užėjęs ant laivo, įtei- įmentus, prisispaudino daugiau 

$30, kai-j jų kopijų ir paskelbė buržuk- 
nuo Am- zjnjuose laikraščiuose; taipgi 

jtokiais dokumentais padaryta 
.juokai ir iš kongresinės “tyri
nėjimo” komisijos, kuri su Fi- 

Ishe priekyje priėmė tuos po-

kė deportuojamiems 
po paspirtį kelionėje 
erikos darbininkų.

Tarp kitų obalsių 
monstrantų plakatų 
“Šalin Jankių Imperializmą! 
ir “Vienybė su Revoliuciniu ■pjerius už gryną pinigą. 
Darbininku Judėjimu Kubo-j 
jer

ant d e 
buvo ir

Raudonųjų Pionierių 
Pareiškimas prieš 
Kukluksinį Smurtų

Vietinis Jaunųjų Pionierių 
distriktas išleido pareiškimą 
prieš du tūkstančiu kukluksų, 
Kurie padarė užpuolimą ant 
darbininkų vaikų vasarinės 
“kempės” Van Etten’e, N. Y., 
ih grūmojo sudeginti, tų kem
pę.Juodašimčiai ypač varėsi 
kad komunistiniai ir jaunuoliai 
prašalintų iš ten savo raudo- 

pionierių vėliavą, o jos 
Vietoj iškeltų Amerikos vėlia
vą. To kukluksų užpuolimo

Taip aiškindamas, Bernads- 
; kis padaro žiopliais ir pats sa- 
,ve ir visus tuos, kurie dalyva
vo suklastavime kalbamų do
kumentų; tvirtina, būk sovieti- 
, nis Amtorgas užtaisęs tiems 
ponams slastus, i kuriuos jie

Antra vertus, tai yra ban
dymas kaip nors išeiti iš keb
lumo, į kurį įklimpo caristi- 
niai ex-oficieriai, valdininkai j 
ir kiti fašistiniai elementai, kuL 
rie sužiniai dirbo klastingus 
dokumentus, bet ta klasta 
jiems baisiai' nepavyko. Juo 
daugiau tie gaivalai aiškina
si, tuo labiau patys nusikalti- 
na, kaipo purvini klastuotojai, 
kurių darbas greitai liko 
maskuotas.

dybų nariai paims ir pasi
stengs išdalinti tarp savo na- 

yj rių, o šie irgi visi tą literatūrą 
■ ^turės platinti ir rinkti aukas 

demonstracijos dienoj.
Todėl, draugės ir draugai, 

( šiandien vakare, nors ir turė- 
’ tumėt kitus susirinkimus, tai 

tuo pat laiku užeikit ir į šitą 
delei labai reikalingų ir neati
dėliojamų dalykų.

Ateinantį ketvirtadienį, tai 
yra prieš demonstracijos die
ną, yra rengiama visa eilė mi
tingų atvirame ore. šitų mi
tingų tikslas—paskleisti kuo 
daugiausia propagandos, iš- 
platint tūkstančius lapelių, ir 
tuo būdu sutrąukt darbinin
kus į demonstraciją.

Mums,'delegatams, nėra ži
noma, ar T.D.A. 17-tos kuo
pos sekretorius apie tai yra 
informuotas ir ar veikia. Jei 
ne, tai ir tą darbą turėsim at
likti ant karštųjų šitame susF 
rinkime, tai yra surengt pra
kalbą ketvirtadienį.

Prisirengimo konferencija 
buvo labai gyva. Kalbėtojai 
nurodė milžinišką Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
organizacijos svarbą. Jie nu
rodinėjo, kad jei kuris darbi
ninkas nors vieną dieną pabū
tų T. D. A. ofise, tai sakytų, 
kad jau yra tikrasai pilietinis 
karas, nes telefonas veik kas 
dešimts minučių skambina, 
pranešdamas, kad jau nauja 
auka reikalauja pagelbos, kad 
ten, šen ir kitur vienas, du ar 
net dešimtys darbininkų sua
reštuota.

Sacco-Vanzetti demonstraci
jos tikslas yra ne vienas ku
ris, bet visi krūvoj, tai yra: ' 
protestas prieš nužudymą Sac
co-Vanzetti, prieš naujus lyn- 
čiavimus negrų ir baltųjų dar
bininkų, protestas prieš depor
tavimą ir varžymą svetimšalių, 
parodymas buržuazijai darbi
ninkų solidarumo ir griežtas 
reikalavimas paliuosuot kaip 
darbininkų delegaciją už šeš
tą d. kovo — Fosterį, Amte- 
rį, Minorą ir Raymondą, taip 
ir visus . politinius kalinius 
abelnai. . . . ,

Darbininkai turi eit į de
monstraciją būriais, nešini sa- 

obalsius. ;
, T.D.A. 17-tos Kuopos

Delegacija.

v o

nu-

LIETUVIS

pasekmėje, kaip žinoma, tapo I p .. p .* * 
Areštuotos tenaitines pionierių SuTCltaS BClnSldS

’* iVisiem Darbininkamdirektorės Mabel Husą i 
Aileen Holmes, kurias kaltina 
Už “išniekinimą Amerikos vė
liavos.”

Savo pareiškime pionierių 
distriktas nurodo, kad šerifas 
jr valstijos kazokai, kurie da
bar giriasi, kad jie pionierius 
minimoj kempėj išgelbėjo nuo 
kukluksų keršto, tai tikreny
bėje jie patys padėjo kukluk- 
sams.

Raudonieji Pionieriai šau
kiasi į Amerikos darbininkus, 
kad protestuotų prieš tokius 
kukluksų pogromus ir apgintų 
komunistines jaunimo organi
zacijas.

vie

Darbo Unijų Vienybės Lygos 
Kovos Fondas

Šitas rašinėlis yra lyg ir 
i šas raportas ir sykiu praneši- 
jmas visoms darbininkiškoms 
.organizacijoms, ką jos turi da
ryti delei rugpjūčio 22 d. Sac- 
co-Vanzetti demonstracijos.

Prisirengimo konferencija 
įvyko 15 d., o demonstracija 
bus 22 d., ateinantį penktadie
nį. Aišku visiems, kad laikas 
yra labai, labai trumpas, ir 
mūsų delegacija, kaip ir kitų 
tautų, pareiškė tatai konferen
cijoj. Gi konferencija instruk
tavo ir suteikė galią delega
tams laiku šaukt susirinkimą 
organizacijų valdybų, kur 
susitarta, kaip padaryti 
demonstraciją atsakančią 
vo tikslui.

Mes, lietuvių delegacija, iš 
svetainės išėję, nutarėm šaukt 
tokį susirinkimą šiandien, ant
radienį, .19 d. rugp., aštuntą 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje.

Čia bus lapelių, kortų, au-

Ačiū Dalyvavusiems Br. 
Stulgaičio Laidotuvėse
' Tariame širdingai ačiū vi
siems velionio Broniaus Stul
gaičio draugams, kurie pirko 
gėles ir palydėjo velionį; tai- 
po pat nuoširdžiai ačiū velio-l 
nio draugams ir pažįstamiems, 
atsilankiusiems šermenyse 
laidotuvėse.

Šimaičių šeimyna.

ir

bus 
šitą 
sa-

Darbo Unijų Vienybės Lygos 
Centras, išleisdamas paskutinį 
savo * pareiškimą-atsišaukimą 
“Organizuokitės ir streikuoki
te prieš uždarbių kapojimus ir 
skubinimą,”' tuo pačiu laiku 
pradeda kampaniją- už sukė
limą $100,000 bendrojo fon- 
do\streikams, vis didėjančiam 
skaičiui darbininkų kovų prieš 
žiaurSjančius išnaudotojus.

Paspaudus Durų Varpelį, 
Eksplodavo Gazas

Norėdamas užsitroškinti, Ro
bert Lyons, 188-30 Jamaica^ 
Ave., , Queense, atsuko savo į 
virtuvės gazo kranus. Tuo j 
tarpu atėjęs prie durų jo pus-| 
brolis T. McTigue paspaudei 
knypkį elektrinio durų varpe-1 
lio, kaipo atsilankantis svečias. I 
Nuo varpelio elektros kibirkš
ties užsidegė ip, eksplodavo 
gazas, užmušdamas Robertą 
Lyonsą ant , vietos. Velioniu 
buvo šlavikas vienos kareivi
nės (kazermės). , . ,

A.L.D.L.D. 185 Kp. Nariams
A.L.D.L.D. 185-tos kuopos 

susirinkimas įvyks 21 d. rupg- 
pjūčio, 8-tą vai. vakare, 218 
Van Sicklen Avė. Visi na
riai atsilankykite, nes yra no
minacijos blankos centro vir
šininkų sekantiems metams, 
kurias reikės išpildyti, taipgi 
gausite knygelę “Vytautas 
Mažasis.” Y.ra ir kitų svarbių 
reikalų. V. P.

IĮ^mirtys-laidotuvesJ
Anna Cassiglia, 60 m., 231 

Boerum St., mirė rugp. 15 d.; 
palaidota 18 d. rupp. šv. Jono 
kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinosi gra- 
boriųs Matthew P. Ballas-Bie- 
liauskas.

IŠRANDAVOJIMAI
BIZNIO PROGA

Pasirandavoja arba parsiduoda bu- 
černč in groserne. Biznio daroma 
nuo $400 iki $500 j savaitę. P. 
Walentukevicz, 100 Perry St., Stough
ton, Mass. 190-201
PASIRANDAVOJA mažas, šviesus 

kambarys, tinkamas del vaikino 
ar merginos; garu apšildomas: yra 
maudynė, elektra ir telefonas; arti 
karų ir eleveiterio. Kreipkitės po 
num. 31 Grove St., tarpe Broadway 
ir Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Foxcroft 5818. 194-6

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Ice Cream, stationery 

ir kendžių storas, geroj vietoj, prie 
parko. Parduosiu pigiai, nes turiu į 
du bizniu. Kreipkitės po num. 686 
Ferry St., Newark, N. J. Telefonas: 
Market 2-3057. 196-201
PARSIDUODA mainierski padargai, 

pradedant nuo jack-hammer iki 
shovel. Kas nusipirks, galės stoti 
darban ir dirbti. Matyt galima bile 
laiku po num. 239 Charles Street, 
Scranton, Pa. 195-200

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS

Užveda ir sistemaČiai sutvarko 
biznio knygas ir taksų raportus. 
Peržiūri knygvedžiij tvarkomas 
knygas ir sudaro atskaitas.

Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas:

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

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

I ( I

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. L 
Tel.f Juniper 6776

Pelephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu? 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 
'rikštynoms ir pasivažinėjimam?-

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Namy Maliavotojai ir Dailydčs
(CARPENTERS)

Maliavojame namus iš vidaus ir lauko. Taipgi padarome visokį dai- 
lydes (karpenterio) darbą. Sąžiningai atliekame darbą ir už prieina
mą kainą. Kreipkitės į bi - kurį :•

A. BALCHUNAS
321 CHAUNCEY STREET 

Brooklyn, N. Y.'

P. BIELIAUSKAS 
390 CRESCENT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Arba Telefoniiokite: Applegate 6648

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

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

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

2220 Avenue J
DR. H. MENDLOWITZ

Brooklyn, N. Y.
Tel.: Midwood 6261 ?

Telephone, Stagg >910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvio Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvęs” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
f PKTRICR" 1

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gctzo Anestetiką

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja vise
te i u 8 paveikslu* 
įvairiom!* ep a 1- 
vomia. Atnaujina 
*onu* ir krajavu* 
tr b u d a r o *u 
MMerikonifikai*.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1450

Kreipkite* 1 i u o 
adre*u>

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

Telephone: Stagg 440f

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) ,< r
GRABORIUS ►
(UNDERTAKEĘ)

NOTARY PUBLIC

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio Ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmihgas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ....................................................60e, per paltą 65«.

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Ąvenue < Brooklyn, N. Y.
Kanrp. N. 4-tos gat. Tel,, Greenpoint 2017-2860-8514 

> t

likirpkit ij skelbimą ir prisiųskit karta su užsakymu

Pašovė 5 Chiniečius
New Yorke smarkėja kova 

tarp chinų biznierių, priklau
sančių prie dviejų priešingų 
organizacijų (vadinamų “ton- 
gų”). Sekmadienio vakare 
tapo, pašauti penki chiniečiai 
viename “pulruimyje,” po 
num. 18 Pell St. Pašovė juos 
Pro Jangus penki ar daugiau 
priešingos organizacijos žmo
nės. Visi šovikai paspruko, 
nors policijos, rodos, buvo pa
kankamai. šaudymo laike 
“pulrtiimyjė” buvo *25 chiniė- 
Čiai.. i, t i , i . .i,.;.,,..;,;

Visi Draugės ir Draugai, Ateikite Talkon Trečiadienį 
ir Ketvirtadienį

Amerikos Komunistų Partija dalyvauja rinkimų kam
panijoj. Apie tai jau žino visi susipratę darbininkai. 
Partijai reikalinga gauti tam tikrą skaičių piliečių para-' 
šų, kad padėti Partijos kandidatus ant baloto. Parašų ' 
rinkimas labai svarbus, bet nesunkus darbas.

Visi, draugės ir draugai, ateikite talkon. Sereda ir 
ketvergas—lietuvių dienos. Kas tik galite, lietuvių dar
bininkų organizacijų nariai ir pavieniai, ateikite į “Lais
vės” ofisą seredoj arba ketverge, čia rasite draugus ar 
drauges, kurie nurodys, kur ir kaip gauti ir rinkti piliečių 
parašus. Laikas nuo 6 :30 iki 9 vai. vakarais.

• Draugai, šį darbą gali atlikti vyrai, moterys, merginos, 
jaunimas. Ateikite visi, padėkite kitus reikalus į šalį bent 
dviem ar vienam vakarui į savaitę. Lietuviai darbininkai 
gali prisidėti prie šio darbo. Visus kviečia

Lietuvių Darb. Org. Komitetas.

Tel., 0783 Stagg ;

J. LeVANOA
(Levandatiskas)

GRABORIUS
(Undertaker) t

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
*z>

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

‘ KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

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

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., Šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y.
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