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KRISLAI
Pusantro Tuzino. 
“Streikas” Dar Tęsiasi. 
“Laisvės” Piknikas.
Bereikalingas Karščiavi

masis.
Rašo Senas Vincas

Pereitame .nedėldienyj, įvy
kusiame ALDLD. 6-to apskri
čio piknike, milžinas Philadel- 
phija, tašius samtį, padarė tik 
Virbalio Magdei dantims pasi
krapštyti šipuliuką. Rengėsi, 
šturmavo į pikniką, o susirinko 
viso labo tik pusantro tuzino 
galvų! Bet tai visgi geriau, ne
gu nieko. Nes iš Burlingtono, 
Trentono ir Readingo, regis, 
niekas nebuvo ir philadelphie- 
čiai gali pasididžiuoti, kad ir už 
juos nerangesnį sviete yra.

Tolimi baltimoriečiai ir near
timi eastoniečiai pasirodė vyriš
kai ir sudarė veik pusę pikniko. 
Philadelphiečial, nors ir netu
rėjo kur akių dėti iš zanaVykiš- 
kos gėdos bei kapsiškos sarma
tos, bet davė garbės (jei ne 
blofo?) žodį, kad jie pasirodys 
vyriškai 31 d. Augusto “Lais
vės” piknike ir pripakuos du 
dideliu busu publikos į Baltimo- 
rės pikniką 7 d. rugsėjo.

Pamatysime, kaip tas šlubis 
šoks ?

Speciališkos Taisyklės
Orlaivininkam Vokietijoj
BERLYNAS.— Vokie- 

tijos valdytojai pagali aus 
susirūpino tvarkymu or- 
laivininkystės. Kad iš
vengus nelaimių, išleista 
padavadijimai, kaip orlai- 
vininkai turi laikytis ore. 
Susitikus kitą orlaivį, vi
suomet reikia lėkti po de
šinei ir palikti geras tar
pas viduryj. Be to, pada
ryta visa eilė • kitų pa
tvarkymų.

Bandys Nužudyti Du
Įkalintu Darbininku

Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės1

ĮSIUTUSI N. CAROLINOS BALTŲJŲ 
GOVEDA UŽPUOLĖ ANT NEGRO IR

BAISIAI NUKANKINUSI SUŠAUDĖ
'Kaltininkai, Kaip Paprastai, Nesurandami, Nors “įieško” 

Visomis Pusėmis; Buvo Apsimaskavę ir Įsiveržė j 
Kalėjimą

21,000 Bedarbiu Montreal
Mieste, Sako Aldermanas

MONTREAL, Kanada. 
—Montreal miestas šiuo

SOV. SĄ-GOS JAUNIEJI KOMUNISTAI 
IŠLEIDO GRIEŽTĄ PAREIŠKIMĄ DEL 

VERSTINO VAIKŲ MOKYMO ŠIEMET 30

. Kaip maiosi, tai tarp Phila
delphijos publikos iš vienos pu- 

> sės ir panelės “Lyros” iš kitos, 
streikas, toli gražu, neina prie 
pabaigos. Dalykas toks: “Ly
ros” choras, pasižadėjęs dai
nuoti piknikuose, laike progra
mų, choristai pradėjo važinėtis 
valtelėmis ir neiti dainuoti, o 

• publika atsisakė remti choro 
piknikus—kaip tu, kūmužėli, 
man, taip aš, kūmužėle,—tau.

Pasidėkavojant tokiam ne
geistinam, ant užsveikinimo pa- 
dėkavojimui, choras prakišo 
bene jau du pikniku, tačiaus sa
vo—“kas jūs mum?”—neišsiža
da. ALDLD. 6 apskričio pikni
ke vėl buvo garsinama, kad 

4,įdainuos “Lyros” choras, bet... 
atvažiavo viso labo tik dvi cho
ristės ir chorvedys, tai ir vis
kas! • ■ * ' ■. .

“Lyra”, befūlydama publiką, 
greičiau pati pasiliks—dem fui!

Vasara baigiasi. Piknikus 
pakeis koncertai, perstatymai, 
operetės ir kiti scenos vakarai. 
Bene tik paskutinis ir užvis 
svarbiausias piknikas bus, tai 
“Laisvės” piknikas, 31 d. rug
pjūčio, Laurel Springs, N. J.

Tą dieną kiekvienas ar viena 
privalo pasižymėt raudonu pai
šeliu ant savo kalendoriaus ir ■ 
lis ar snigs, dangus su žeme 
maišysis, privalo būt toj iškil
mėj, “Laisvės” piknike. Kiek 
tenka nugirsti, į “Laisvės” pik
niką suvažiuos gražaus ir iš to
limų kolonijų svietelio. Malo
nu bus susitikti su senai maty
tais draugais, ir susipažinti su 
naujais ir pasiklausyti didžiojo 
Brooklyno choro dainų.

Jeigu Philadelphijos “Lyros” 
choras nenumirs iš išgąsčio, tai 
gal ir jis pąrodys ką gali?

ALDLD. 6-to apskričio drau
gai, ypač riversaidiečiai, man 
regis, bereikalingai karščiuoja
si už mažmožį. Net supykę ba
rasi už tai, kad apskričio komi
tetas, atsižvelgęs į bedarbę ir 
delegatų kelionės išlaidas konfe- 
rencijon į Baltimorę, paleido 
referendumą per kuopas, nu
balsuoti artimesnę Philadelphi- 
jos apielinkėj vietą. — ' '

Nors dar*' nežinia, kur kon
ferencijos vieta bus nubalsuo
ta, bet Riversides draugai jau 
grūmoja: “Jei konferencija ne
bus Baltimorėj, tai mes arba iš
stosime iš apskričio, arba pasi
kviesime visą apskričio komite
tą į Riverside ir pačiame vidu
ryj žiemos, perplukdysime per 
Del ava rėš upę!”

Man regia, kad už tokį men
ką, jokios principialės vertės
neturintį dalykėlį taip serijoziŠ- delegatų kelionės lėšas į Balti- 
kai karščiuotis ir dar tokiems morę ir atgal, daug naudinges- 
garbės vyrams, kaip Jatužiai ir nį darbą atliksite, jei paaukau- 
Stripeikai, daugiau negu vaikiš- site Tarptautiniam Darbininkų 
ka. Kas čia per svarba, kur Apsigynimui, o ne atiduosite 

1 bus konferencija? Svarba tik gelžkelių ar busij kompanijoms.

BUCHAREŠTAS.— Ru
munijos “liberališkoji” vy
riausybė nesenai suareštavo 
Joną Petrenko ir Aleksan
drą Eminovą—abu kaltina
mi komunizme. Sprendžia
ma, kad žvalgyba juos ban
dys nužudyti kalėjime pirm 
teismo, kaip yra padariusi 
su Povylu Kasčenko, keli 
metai atgal.

Persija Atsakė Turkijai 
Delei Karo su Kurdais
ISTANBUL.— Turkijos 

vyriausybė aplaikė notą iš 
Persijos valdžios, kurioj ai-1 
škiaį pasakoma, jog Persija' 
negalės išpildyti Turkijos 
reikalavimo. Reikalavimas 
buvo tas, kad Persija leistų 
Turkų armijai įeiti į jos te
ritoriją ir bendrai skersti 
kylančius kurdus. Mat, ne
mažai pastarųjų gyvena 
Persijoj ir jie prisideda 

j prie tos kovos, kurią veda 
kurdai, gyveną Turkijos te
ritorijoj.

TARBORO, N. C.—Įdū- 
kusi baltveidžių chuliganų 

j gauja užpuolė ant vargdie
nio negro, Oliverio Moore, 
29 metų amžiaus, pririšo jį 
prie medžio ir sušaudė.

Moore buvo įdėtas kalėji- 
man, nes, kaip sako tūli, jis 
buvo užpuolęs ant savo 
darbdavio (turtingo farme- 
rio) dukterų. (Šitokias pa
sakas pietinių valstijų far- 
meriai visuomet paskleidžia 
ant savo bernų juodveidžių, 
kuomet pastarieji pareika
lauja daugiau algos, arba 
užvilktos algos. Galimas 
daiktas, kad ir čia buvo pa
našiai.—Red.).

Apie 200 asmenų gauja 
įsiveržė į kalėjimą, pasiėmė 
nelaimingąjį negrą, surišo, 
ir^kankindami, nusigabeno 
prie jo namų ir ten apsidir
bo.

Kalėjimo sargas Watson 
tikrina, kad jis “nepažinęs”
nė vieno užpuoliko, nes jie tų).

turėję užsimovę maskas ant 
savo veidų. Nuo automobi
lių buvo nuimta visi nume
riai.

Valstijos gubernatorius 
Gardner sako, kad jis “dės 
visas pastangas” sugavimui 
kaltininkų, tačiaus jau iš 
praeities žinoma, kad visuo
met panašiai valdininkai 
kalba, o kuomet prisieina 
pravesti tas gyveniman, jię 
mandagiai atsisako.

Tai jau 22 juodveidžiai 
nulynčiuota Jungtinėse Val
stijose šiemet.

(Juodveidžiai vargdieniai 
tik tuomet apsigins nuo už
puolikų. lynčiuotojų, kada 
jie susiorganizuos (drauge 
su baltveidžiais darbinin
kais) į apsigynimo korpu
sus. Prie to Amerikos Ko
munistų Partija ir šaukia 
kiekvieną darbininką, ne
skiriant rasių, tikybų ir tau-

tūkstančių be darbo dar
bininkų. Apie 15,000 dar
bininkų tedirba tik kelias 
dienas į 
skaitlinę 
tarybos 
tačiaus 
skaitlinė 
ta.

savaitę. Šitokią 
skelbia, miesto 

narys ‘ Mathieu, 
manoma, kad 

dikčiai sumažin-

Dideli Lietūs Airijoj 
Naikina ir Pūdo Javus
DUBLINAS.— Visoj Ai

rijoj reiškiama daug susirū
pinimo delei lietaus, kuris 
smarkiai pliekia visą šalį. 
Spėjama, kad daug javų ir 
bulvių delei lietaus nuken- ‘ 
tės.

Bessemer Miesto Audėjai Laikosi Kaip
Mūras, bet Randasi Ardančiųjų Kovų

Komunistų Majorai Reika
lauja Atšaukti Diktatūros 

Nutarimą

BERLYNAS.— Penkioli
kos Vokietijos miestų ko
munistai majorai išleido 
(bendrą pareiškimą, reika
laudami valdžią atšaukti 
savo diktatorišką patvarky
mą, padarytą sulyg 48 sky
riaus konstitucijos.

tame, kad konferencija būtų 
skaitlinga delegatais, turtinga 
gerais sumanymais, gyva ir 
draugiška. t

Už tokį mažmožį rokuotis, 
tai neišmintingiau, negu su pli
ku peštis. Draugams riversai- 
diečiams', turint kelis šimtus do
lerių kuopos ižde, atrodo, kad 
tik baikos nuvažiuoti į Balti
morę. Bet reikia pasistatyti 
sau klausimą, ką tos kuopos da
rys, kurios pinigų ižduose ne
turi? O mes tokių kuopų savo* 
apskrityj turime apie septyne
tą. Jeigu jau riversaidiečiai 
taip labai,nori pamatyti Balti
morę, tegul važiuoja į baltimo- 
riečių pikniką 7 d. rugsėjo. Gi

BESSEMER CITY, N. C. 
—Streikuoją American Mills 
fabrikų darbininkai griežtai 
laikosi kovos lauke. Perei
tą antradienį dalis streikie- 
i^ių bandė ištraukti iš jo au- 
tomobiliaus superintenden
tą G. R. Spencer, ir apkulti, 
nes jis, kaip sako streikie- 
riai, yra atsakomingas del 
nukapojimo jiems algų.

Su šituo streiku yra ir 
pavojaus. Mat, raudasi to
kių gaivalų, kurie išėjo į 
streiką ne tam, kad kovoti, 
ale tam, idant trukdžius 
darbininkų streiką. Jau ir 
dabar tie žmonės bando kal
bėti, būk šitas streikas ne
turi pasiduoti jokiai parti- 
jinei vadovybei, efc. Tas 
reiškia, streikieriai turi bū-

ti be vadovybės, kad bosai 
juos galėtų lengvai pasigau
ti į savo bučių. Panašiai 
yra buvę su Flinto .automo
bilių darbininkų streiku, 
apie mėnesis laiko atgal.

Darbo Unijų Vienybės 
Lyga, tačiaus, dės pastangų, 
kad šita Bessemer miesto 
tekstiliečių kova nesuklup
tų, bet kad ji plieningai už-t 
siartavojus laikytųsi, kol 
darbdaviai priversti bus iš
pildyti darbininkų reikala
vimus. Gi reikalavimai 
darbininkų yra visiškai ne
dideli: jie priešingi nukapo- 
jimui algų. Tūliem darbi
ninkam algos tampa nuka
potos nuo $13.80 j savaitę 
tik iki septynių dolerių.

Masini Iškeliavimą

Reikia Darbuotis, kad Beraštystę Išnaikinus; Šaukiami Dar
bininkai Prie Talkos: Statyti Naujas Mokyklas, Ruošti In

ventorius ir Kūrą. -V

Vokietijos Intelektualai Pradėjo Kovą Prieš 
Reiškia Savo Protestus
• BERLYNAS.
apie suareštavimą * Vengri
joj žymaus rašytojo ir pub
licisto Aladaro Tamaso, tūli 
žymūs Vokiętijos intelektu
alai pasiuntė savo bendrą 
protestą Vengrijos fašistų 
valdžiai, reikalaudami pa
leisti Tamasą. Pastarasis 
buvo
žurnalo redaktorium, 
vienatinis marksistinis 
nalas visoj Vengrijoj 
tarpu.

An

“Šimta-Nupšimtis” 
Tai 

žur- 
šiuo

MASKVA.—-Sovietų Są-i naujos mokyklos kaimuose, 
jungos Jaunų Komunistų e^c. 
Lygos centro komitetas iš- . * - .
leido sekantį pareiškimą: i iki pavasariui 1931 metais,

A 2 _ . jaunieji darbininkai turi ap-
sėti 100,000 hektarų naujus 

t žemės, kurios derlius eis už
laikymui naujų • kaimuose 
mokyklų.

Šis Jaunųjų Komunistų 
! Lygos centro komiteto pa
reiškimas aiškiai rodo tą 
masinį pasimojimą, kuriuo- 
imi Sovietų Sąjungos jau
nuomenė pasiryžo užduoti 
smūgį- berašty stei.

Kaip žinoma, su 1935 me- 
tais Sovietų vyriausybė pa
siryžo išnarinti visus be- - 
raščius, t. įr., iki tam laikui 
išmokyti kiekvieną Sąjun
gos pilietį skaityti ir rašyti, 
nežiūrint, ar jis bus senas 
ar jaunas. >

(Tu'o pačiu sykiu matOr j 
me-, kad turtingiausioj A- 
merikoj randasi apie 7 mi- 
lioriai beraščių. Daugiau , 
negu aišku, kad iki 1935 m. 
Amerikoje beraščiai nebus 
išnaikinti,1 kadangi čia nede
dama tam pastangų.—“L.” 
Red.). j

Nuo 1930 metų pavasario' ’ 
jiki pavasariui 1931 metais, 
jaunieji darbininkai turi ap- «

sakymą, kad Jaunųjų Ko- 
munistų-Leninistų Lyga tu-, 
ri būti viena didelė smar-' 
kuolių armija, kuri galėtų: 
imti iniciatyvą ir gelbėti vi-, 
suose pasimojimuose, centro 
komitetas nusprendė imti 
vadovybę verstino mokymo 
Sovietų Sąjungoj. Mūsų

..... kadangi Arija didžiu- y.ra uždaviniu sumobilizuo- 
moj yra katalikiška, tai ku- I1, tveriančiąsias pajėgas, 
nigai ir vyskupai įsakė pa- 
rapijonam melstis dievulio 
sulaikyti lietų. Tolydžio dva
siški ja pasišienauja sau cen
telių !

Ispanijoj Braška Visa 
Moriarchistinė Sistema

tveriančiąsias pajėgas, 
iniciatyvą ir entuziazmą mi- 
lionų suaugusiųjų, jaunųjų 
ir vaikų tikslu, idant nuga
lėti beraštystę ir pravesti 
gyveniman verstiną moky
mą.

Jauni ir augę darbininkai 
turi suorganizuoti speciališ- 
kas savanorias darbo die- 

MADRIDAS.—. Ispanijos T3?’. kad Paruošti,mo- 
r J kyklas, sutaisyti myęntpnusministerija ; vėl svyruoja. . . . ,. v.,, v.

Finansų ministeris' Arguel-' 
les jau pasitraukė iš savo 
vietos, nes negali sulaikyti 
kritimą pesetos. , Spren
džiama, kad greit visas mi- 
nisterių kabinetas turės re
zignuoti.

Darbininkų masėse di
džiausias nepasitenkinimas 
jaučiamas. Su kritimu pe
setos, kyla maisto kainos, ir 
drauge visas pragyvenimas, 
kuomet uždarbiai ne didėja, I 
ale mažėja.

Yra davinių, kad delei ši
to krizio gali susmukti visa 
monarchinė sistema; taipgi 
Ispanijoj gali prasidėti 
smarkesnis revoliucinis ju
dėjimas. Jau tūlas laikas 
atgal daugelyj atsitikimų 
minios piliečių, susirinkusių 
gatvėse, leisdavo šūkius: 
“Šalin karalius ir jo val
džia!” .

pajėgos (malkų, anglies, 
etc.) žiemai, gauti naujos 
budavojimui medžiagos, iš 
kurios būtų galima statyti;

y

Lietuvos Politiniai Darbininkų Kaliniai Tapo 
Nubausti už Tai, kad Minėjo Pirmąją Rugpjūčio
KAUNĄS.— Lietuvos vi- įsisegę turėjo savo švarkuo- 

daus reikalų ministerija už- se raudonus ženklelius, ka- 
draudė duoti politiniams liniai dainavo revoliucines 
darbininkų kaliniams kny- dainas, 
gas per ištisą mėnesį laiko.

revoliucines

gas per ištisą mėnesį laiko. Nors būdami kalėjimuose, 
Taipgi uždraudė prileisti politiniai' darbininkų kali- 
jiems iš lauko maisto arba niai vistiek fašistų valdžiai 
laiškus del to, kad jie minė-;yra pavojingi ir, jinai stenė
jo Pirmąją Rugpjūčio. Oįgiasi neleisti jiems nė p£a- 
jų minėjimas susidėjo iš to: i sižioti.

Socialistą Policijos 
Naujasis Kovos Įrankis

Rochester^ Darbininkai
Gins Dvi Komunisti

■Jį
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Orlaivininky Uždarbiai 
Jungtinėse Valstijose

WASHINGTON.— Jungt. 
Valštijų5 geriausi ir kabiau
siai prityrę) orlaivinįhkąi už
dirba, palyginamai, dėL ne
mažai: po' $550 į ,mėnesį. 
Žinoma, ne visi, bet tik ge
riausieji. Atsižiūrint į jų 
darbo pavojingumą ir išk'aš- 
čius mokymosi, tai ne kažin 
kiek ir jie uždirba.
ANTISEMITAS DANILA 

SUIMTAS
BUCHAREŠTAS.— Žydų 

telegrafo agentūra praneša, 
kad pagaliaus jau tapo SU

Sužinoję | LISBONA.—• Portugalijos 
valdžia ėmė rūpintis suturė
jimu emigracijos į Pietų A- 
meriką.' Pasirodo, kad dL 
džiuma jauniausių vyrų ir 
merginų apleidžia šalį, ir ke
liauja svetur geresnio gyve
nimo jieškodami. Gyvento
jų skaičius čia neauga ir iš
keliavimas jaunų pajėgų ap
skritai atsiliepia ant šalies 
viso ekonominio gyvenimo, areštuotas Karolis Danila, 
Todėl bus bandoma sulaiky- anti-semitų vadas Rumuiii- 
ti masinį iškeliavimą. joj-

*

BERLYNAS.—Berlyno ir 
Leipcigo miestų policija da
ro bandymus nuodingų ga- 
zų ir jų taikymą malšinimui 
darbininkų denlonstracijų. 
Iki šiol tos rūšies gazai tik 
karuose buvo naudojami ir 
tai Susilaukdavo, protestų. 
Berlyno policija yra kontro
lė j ė socialistų.

McPHERSONIENĖ APA
KO—MIRŠTANTI

lit •

‘ LOS ANGELES, Cal. — 
Skandalistė ir naujos “tiky
bos” uždėję ja, Aimee Mc
Pherson, sakoma^ apako ir 
jau i bemirštanti. Jinai, sa
vu laiku, iš naujos “tikybos” 
padarė nemažą biznį ir 
smarkiai paskilbo.

ROCHESTER, N. Y.—ši
to miesto darbininkai, vado
vaujami komunistų parti
jos, labai smarkiai pasipik
tino nuteisimu kalėti dviejų 
komunisčių neva už ^išnie
kinimą vėliavos”. Sekamą 
šeštadienį čionai ruošiamas 
masinis mitingas užprotes- 
tavimui prieš tai. Be to, 
nutarta sukelti fondas gyni
mui jų. Dviem komunistėm 
yra Ailene Holmes ir Mabel 
Husą—Van Etteno vaikį 
kempės mokytojos.

Amsterdamas, Holandija. 
—Darbininkas De Roy tapo 
nusmerktas penkiolikai mė
nesių kalėjimo tik už dali
nimą anti-militaristinės* li
teratūros. •

Rugp jūčio 22 d,, New Yorke, Union Sq., Bus Masinis Mitingas Paminėjimui Sacco ir Vanzetti Nužudymo Sukaktuviy, Kiekvie nas} Lietuvis Darbinin
kas ir Darbininkė Privalo Dalyvauti ir Kovoti Prieš Žudomus ir Kalinamus Darbininkus Dabar.
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Nemokami Darbo Biurai Neišriš 
, Bedarbės Klausimo

(Visokių.gudrybių griebiasi kapitalistiniai politikieriai, 
ad, pąjcęnkt darbininkų ir bedarbių kovai už socialės ap- 

draudos pęnsįjas bedarbiams, nusenusiems įr ahelnai nę- 
galintieųjsj hiiį’btii darbiniųlfąms. Tai gi bendrai bedarbių 
ir dirbančiųjų kovai vadovauja Amerikos Komunistų 
Partiją ir parbo Unijų. Vienybės Lyga.

Viena5 priemonė, ,kurią buržuazijos politikieriai naudo-, 
ja prieš reikalavimus darbo arba algų bei apdraudos pen
sijų, tai yra valdiški darbo biurai, kurie “dovanai” suva
dinėtų* užsiėmimus bedarbiams. Tuo tikslu senatorius 
R. F. Wagneris iš New Yorko padavė sumanymą Jung
tinių Valstijų kongresui reikalaudamas įsteigti visą tink
lą panašių “neapmokamų” darbo agentūrų ir surašinėti- 
reaistruoti bedarbius,

Ęet tik paskučiausi neišmanėliai gali tikėti, kad to
kiais biurais, agentūromis bei bedarbių registravimais 
buį jie aprūpinti darbais. Jok;ie “nemokami” biurai ne
gali patiekti milionams badaujančių 'bedarbių tų darbų, 
kuįių nėra.

~ HJą tiesą paskutinėmis dienomis storai pabrėžė New 
Yofko miesto valdybos įkurtas darbo biuras, kuris “be 
aprfiokėjimo” iš darbo jieškančiųjų pusės siunčia juos į 
šiokius bei tokius darbus. Čia per keturias pirmąsias 
dienas po biuro atidarymo užsiregistravo 10,000 bedar
bių; ir tiktai 33’5 iš to skaičiaus tapo įstatyti į palaikius, 
daugiausia laikinus darbus su mizemais uždarbiais. 
Stambi dalis iš to trejeto šimtų “laimingųjų” buvo pa- 

. siųsti j vietas tų, kuriuos pavarė samdytojai, nenorėda
mi Jiems mokėti senųjų “p.erdidelių” uždarbių; “labda- 
ringasai” gi miesto biuras į pavarytųjų vietas parūpino 
išbadėjusių bėdartių, kurie' jaučiasi priversti dirbt už 
tie&, kiek, samdytojas teiksis pasiūlyti. Nors tuo būdu 
“nęmokamasai” biuras, kaijpį matome, patarnauja ir ske- 
binjams darbdaviams, bet iįhiai jis tepajėgia vos vienam 
iš kiekvienų trijų desėtkų ' surastu darbo.

Pątys valdininkai daleidžra, kad Didžiajame New Yor
ke ėiuo laiku yra apie. 250,000 bedarbių; bet tai pusiau 
surtiažinta jų skaitlinė': tikrenybėje čia yra ne mažiau 
kaip pusė miliono darbininkų be jokio darbo. Aišku, kad 
jokie darbo biurai negali įstatyt tą didžiulę bedarbių 
masę į darbus, kurių nėra. Dar daugiau. Kuomet “ne- 
mokamasai” miesto valdybos biuras gauna, sakysime, 
arti šimto vietų bedarbiams per dieną, tai tuo pačiu lai
ku nauji tūkstančiai darbininkų kasdien yra išmetami į 
^gatves, nes bedarbė vis dar didėja. O New Yorkas yra 
skaitomas miestu, kur šiuo laikotarpiu darbai palygina
mai eina kiek geriau, negu didžiumoje kitų, vietų. Taigi 
ten nemokami valdiški darbo biurai, kuriuos perša sena
torius Wagneris, turėtų pasirodyti dar silpnesniais prieš 
milžinišką bedarbę.

Štai kodėl Amerikos Komunistų Partija žiūri į tokius 
-darbo biurus, kaip į prigavystę, kaip į gudrybę buržua
zijos, kuri stengiasi išsisukti nuo bent kokios tikros pa
ramos bedarbių masėms. Štai kodėl Komunistų Partija 
reikalauja, kad bedarbiams tuojaus būtų dubta “darbas 
arba alga;” štai kodėl jinai išdirbo ir bilių, kuriuom rei
kalaujama .iš Jungtinių Valstijų kongreso išleisti socialės 
apdraudos įstatymą; visas karo reikalams skiriamas pini
gų sumas pervesti į socialės apdraudos fondą; iš valsty
bės; fabrikantų ir kapitalo savininkų įplaukų ir turto 
sudaryti penkių bilionų dolerių fondą, iš kurio būtų iš
mokama ne mažiau kaip $25 į savaitę kiekvienam bedar
biui ir tinkamai būtų aprūpinti nusenę nusilpnėję, su
žeisti bei |iaip nepajėgianti dirbti darbininkai.

Tai yra svarbiausias, centralinis klausimas ir reikalas 
kiekvienam bedarbiui ir dirbančiam darbininkui šiuo lai-’
kuktai įrra ir'vyriausias Komunistų Partijos reikalą vi-! 
mas dabartinėje rinkimų kampanijoje. Kiekvienas, to
dėl, darbininko talkos bei pagėlbos žingsnis komunis
tams šioje kampanijoje reikš patarnavimą visai plačiai 
Amėrikos darbininkii klasei, todėl ir sau pačiam. Ir tai 
nėra kokios “filosofijos” bei teorijos dalykas; tai yra la
bai praktiškas klausimas, kuris paliečia kiekvieną darbi
ninką ir bedarbį iki pat gyvam kaului; tai yra dalykas, 
kuris yra vertas pasiryžusios, vis smarkesnės ir pasi- 
šveiitusios kovos, jeigu norima tas reikalas pastūmėti 
pirmyn delei tiesioginės naudos bedarbiams ir dirban
tiesiems.

Įth patį, tikslą muš ir Pirmosios Rugsėjo masinės dar-1 
bininkų ^demonstracijos, kurias visuose pramonės cent
ruose šaukia Komunistų Partija ir Darbo Unijų Vieny
bės Lyga—už socialės apdraudos įstatymą., Visi darbi
ninkai 
zuotąi 
muile

ir visos jų organizacijos turi sutartinai ir organi- 
dalyVąuti tose demonstracijose, o lapkričio rinki- 
bakv.oti už Komunistų Partijos kandidatus.

Vienas Chinijos komunistų 
vadų, drg. Čhie-Hūa,' “Interna
tional Press Correspondence” 
rašo, kaip Chinijos Raudonoji 
Armija užėmė miestą čangša 
(Changsha), kaip Chinijoj ple
čiasi proletarinė revoliucija.

Čangša, sostinė Hunan pro
vincijos, vienos iš svarbiausių

tolimesniam vystymui Chinijos 
revoliucijos.

Pergale Raudonosios Armijos 
čangša mieste įrodo nesulaiko
mą pirmyn žengimą darbininkų 
ir valstiečių revoliucijos. Chi
nijos revoliucija nedvejotinai 
artinas į naują revoliucines ban
gos pakilimą. ' Sekanti svar- 
______ l Chinijos ' revoliucinių 
masių užduotis, tai įsteigti So
vietų galią kitose provincijose. 

.. , ■. , . . v./Svarbiausia Chinijos Komunis-
dqnojj darbnuqku n- valshecių, linija, tai suvienyti
aiimuą, remiama, ?ukiluSlli <iw-|v^us esamus So’vieliriius dist. 

nfiL? • fiM-; būtų galimą sudary- 
ti. centralinę Sovietų galią. Iki 
šiol Visose pietinėse provincijo
se gyvuoja miestelių ir kaimų 
Sovietai. Chinijos Komunistų 
Partijh yra tos nuomonės, lUd 
sukoncentravimui tų Sovietų į 
jų geografines ir politines po
zicijas reikalinga sovietinius tų 
provincijų distriktus paskirsty
ti į dvi grupes; pirma grupė tu-

provincijų Chinijos centre, tapo bįausia
užimta liepos '<28. d. pergalingai 
maršuojančios Chinijos Sovietų 
Teritorijų 5-fos Armijos. Rau-i

bininkų ir .vąlptiečių mieste 
kaimuose ir remiama sukilusiu 
valdžios kareivių, kurie atsuko 
savo šautuvus prieš savo ko- 
mandierius, po didvyriškos ko
vos galėjo laimėti tą didelę per
galę. .

Valdžios kareiviai ir “karei
viai del apsaugos ir tvarkos” 
(policija), kurie priešinosi, ta
po sunaikinančiai /Sumušti ir 
nuginkluoti, reakciniai oficieriai retų apimti Kwangtung, Fukien 
pastatyti prie sienos, policijos 
stotys ir visuomeniniai namai, 
pašto ir telegrafo ofisai tapo 
užimti, f 
gė valdžios namus, kur buvo 
vyriausia reakcijos kempė. Tur
tingieji, svetimšaliai kapitalis
tai ir misionieriai pabėgo di
džiausioj panikoj. Reakciniai 
elementai, kurie suorganizavo 
kontr-atakas, tapo sušaudyti. 
Tarp neapsakomo didelio revo
liucinių masių entuziazmo Rau
donoji Armija, skaičiuje de
šimts tūkstančių vyrų, atmarša- 
vo į miestą gerai disciplinuoto
mis eilėmis. Į stebėtinai trum
pą laiką visas čangša ‘ miestas 
buvo apdengtas raudonomis vė
liavomis, kadangi revoliuciniai 
gyventojai jau gerai išanksto 
buvo paruošę savo vęliaivąs pįr- 
ma miesto užgriebimo. Lsipeliaį'. 
buvo paskleisti ir skelbimai išt 
lipdyti namų prie£aky.( Sovietų 
galia, galia darbihiiikų, vAlstie- 
čių* ir kareivių tapo paskelbta. 
Vienam iš svarbiausių in4wstiii- 
nių Chinijos centrų, y'kūriS Jheše-. 
nai buvo tvirtovė kruvinos’Kuo
mintang reakcijos, dabar plevė
suoja. raudona vėliava ,su- kuju 
ir pjautuvu, vėliava Sovietų re
voliucijos.

Didžiojoj Chinijos revoliuci
joj nuo 1925 iki 1927 .metų dar
bininkai ir valstiečiai Hunan 
provincijos lošė svarbią rolę. 
Hailkowo periode taip vadina
mas • “kairysis” Kuomintang 
sparnas, atstovai smulkiosios 
buržuazijos, taip buvo išsigan
dę Hunan provincijos revoliuci
nių darbininkų ir valstiečių ra- 
dikališko veikimo, kad, kaip jų 
pirmtakūnas Chiang Kai-shek, 
perėjo su plevėsuojančiomis vė
liavomis į kontr-revoliucijos 
kempę. Po sumušimo didžiosios 
Chinijos revoliucijos, Hunan 
provincijos valstiečiai, pasinau
dodami patyrimais, įgytais jų 
praeities kovose, nepaisant kru
vinojo teroro, toliaus tęsė kovą 
po Sovietų revoliucijos vėliava. 
Iš tų kovų prieš nepanešamas 
augštas žemės nuomas ir taksas 
išsivystė \ginkluotps kovos, ku
rios davedė prie įsteigimo kai
mų Sovietų. Iš fą "partizanų 
kovų išsivystė Raudonoji Armi
ja,- kuri sistematiškai žengė pir
myn prieš buržuazijos, galios 
centrus. Jau per geroką laiką 
vei£ (visuose žemės ūkio distrik- 
tuosd Hųhaįi/ipĮtovincij^ įvfe- 
patavo rauįipp^jįį galją,vkutydą- 
bar persim'use į' provincijos sos
tinę.

ir Kiangsi provincijas, o antra 
grupė turėtų apimti Hunan ir 
Hupeh provincijas. Raudonasis 

Sukilusios masės užde- Čangša miestas sudarytų tų 
-- , kur buvo dviejų grupių galios centrą.

Svarbus Revoliucinis' 
žingsnis

Su užėmimu čangša miesto 
prasidėjo naujas skyrius Chini
jos revoliucijos istorijoj. Tai 
pirmu kartu - nuo Kantono So
vietų sukilimo gruodžio mėnesį, 
1927 m., tokis didelis pramoni
nis miestas ' pateko į revoliuci
nių darbininkų rankas (Čangša 
miestas turi sųvirš1 5£)0;;000. gy
ventojų). Tarpe Sovietinių kai
mų if miestelių dabar randasi, 
didelis Sovietinis miestas, kaipo 
svarbiausias jų galios, parėmi
mo punktas. Tuo būdu, valstie
čių Sovietiniai distriktai (įgyja 
platesnį social-ekonominį pama
tą, kiltis Sudaro varomąją jėgą

Kunigų organas “Draugas” 
No. 191aper visą puslapį į sa
vo skaitytojus sušuko: “Katali
kų vyskupas Chinijoj- yra pa
vojuje.” !<Ir toliaus dejuoja, 
kad' -tas vyskupas (O’Shėa) 
randasi Kanchowe, Kwangsi 
provincijoj, kur plečiasi prole
tarinė revoliucija.

Darosi pavojus visokiems 
parazitams Chinijoj. “Vishg'a- 
lingas dievas” negali apsaugoti 
nei savo agentų. -• '

-- 0-7- - . .

Lietuvos fašistų organas 
“Liet. Aidas” No. 163 patalpi
no kunigo Tumo kalbą, pasa
kytą tieš Monarcho* Vytauto 
bažnyčia, liepos 15 d. Ir tas 
fašistinės Smetonos valdžios 
garbintojas, pasakęs kelėtą 
žocįžiųj iškėlęs galVą į viršų, 
suriko: “Vytaute DidysąiT Ar 
Tu i matai mus iš aiugštybių ? 
Tikime Tave mus mantant. Tai 
ar negaili Tau; kad taip vėlai

Partijos Centralinio Komiteto Partijos 
Šešioliktam Kongresui

Užėmimas Yochow Miesto
Pradžioj liepos 5-ta Raudono

ji Armija užėmė Yochow mies
tą, kuris randasi čangša mies
to šiaurėj, bet buvo priversta 
apleisti jį iš priežasties Angli
jos ir Amerikos imperialistų 
karinių laivų bombardavimo. 
Tąčiaus Raudonoji Armija šį 

• miestą apleido ne tiesioginiam 
atsitraukime, nes ji tuo būdu 
sukoncentravo savo jėgas toli
mesnėj nuo vandens vietoj,, kad 
galėjus maršuoti ant čangša 
miesto. Yochow sudaro Hunan 
.provinčijbs įėjinlą ir išėjimą. 
Jis randasi prie šiaurinio rube- 
žiaus ir yra sujungtas su Yangt- 
še -upe Tung-Ting ežeru. 'Yo
chow susijungia šu Čangša ne 
tik upe Siang, kuri įeina į 

’juilg-Ting ežerą’, bet taipgi 
įelžkelio linijh, kuri taipgi ’eina 
į Hankowa. Kad užtikrinus ap
saugą čangša miestui, tai Rau
donoji Armija dabar prieš save 
turi užduotį maršuoti ant Yo
chow. Yochow miestas ne tik 
yra . militarimąi-strateginėš 
svarbos del čangša. miesto, bet 
tuo pačiu sykiu yra svarbus kai
po punktas iškeliavimui del žy
giavimo ant Wuhan (HankovV-, 
Wuchang ir Hanyang miestų).

CvJL JLlV^CAJLil XCVU4j IkCVvA VV1C41 . £

Lietuva Tave pripažino didį L 
esant?”

Fašistai negali nei jo kaulų 
surasti. O Tumas nori, kad 
tas “didvyris” be kaulų maty
tų fašistus “iš augštybių ?”'• •

Be to tas fašistų “pryčeris” 
vieną dalyką savo pamoksle 
teisingai pasakė, tai kad tik 
dabar Lietuva (fašistinė Lietu
va) tą “didvyrį” pripažino 
“dideliu esant.” Jeigu 'ne 
Smetona kruvinasis, kuris taip
gi nori patapt Lietuvos “didvy
riu,” tai Vytautas ir ant toliau 
būtų pasijikęs nykštuku.

—o—
Kitam numery “Lietuvos 

Aidas” praneša, kaip ' “stara- 
vierai” rusai žemaičiuose (Ju- 
zapave) pasitiko Vytauto pa
veikslą :

“šie Vytautui Didžiajam pa- 
gerbti pastatė gražius garbės 
vartus su užrašu: ‘D’a zdravst- 
vujet svobodnaja litovskąja, 
respublika’.”

Tai taip rusai “staravierąi”, 
(suprantą Lietuvos “didvyrį.,”

u •••»/. r 'i ? / ‘ , i j j : ,

Sakoma, kad Lietuvoj sme
toniniai fašistai išlęido lape
lius prieš buvusį fašistiąį dik
tatorių Voldemarą. Tuose la
peliuose “moksliškai” įrodinė
jama, kad Voldemaras nėesąs 
sveiko proto, jis sergąs didy
bės ir persekiojimo manija.

Tuo bųdu smetoniniai fašistai 
nori politiniai užmušti savo 
buvusį sėbrą, paleiskim, jei
gu būtų nuverstas Smetona ir 
pastarasis šiauštųsi, tai “tau
tos vadas” irgi būtų “moks
liškai” paskelbtas sergančiu 
proto liga.

Mobilizavimas Spėką Užė
mimui Trijų Svarbių 

Miestų
Užėmimas tų trijų kaimyniš

kų mįestų, didžiausių industri
nių miestų centralinėj Chinijoj, 
yra siekis Centralinės Chinijos 
Raudonosios Armijos. Aplin
kui Wuhan jau gyvuoja Sovie
tų distriktai. Raudonoji Armi
ja deda pastangas, .su pagelba 
kylančių valstiečių, praplėsti sa
vo kovos dirvą daugiau ir dau
giau į centrą ir apsupti Wuhan 
(tuos tris svarbius miestus),.

Apart Hlinan provincijos, ku- šalį pramoniniai visu smarku- 
rios raudonosios’ armijos beveik šalis progresuoja. Jokioj 
visos perėjo Yangtse upę, revo
liucinė padėtis . kaimyninėj 
Kiang's! provincijoj labai opi. 
Sulig -pranešimų, Nanchang, tos 
provincijos sostinė, tapo užim
ta '4-tos RaudonpSyArmįjos. Tas, 
ž|iį(5ma, daug slihirĄtink" Čangša 
miesto poziciją^ 5 Per‘ilgą laiką 
Nanchang miestas buvo sukilė
lių apgultas. Jau vidury balan
džio mėnesio buvo tikimasi, kad 
Raudonoji Armija užims Nan- 
changą. Kuomet turtingieji ir 
svetimšaliai kapitalistai pabėgo 
ir didžiausi valdžios viršininkai 
jieškojo prieglaudos imperialis
tų kariniuose laivuose, tai revo
liuciniai gyventojai laikė savo 
raudonas vėliavas, pasirengę už
griebti miestą. Kiukiang mies
tas,1 Kiangsi provincijos šiauri
niam parubęžy/taipgi yra Rau
donosios Armi jos- apgultas. J is 
yra sujungtas su miestu Nan
chang upe Kan , ir gelžkejiu. 
Kiukiang del Nanchango yra to
kios pat militariniai-strateginės 
svarbos, kaip Yochow/del čang
ša miešto.

(Tąsa ant *8?jįūšL)

Grigaitis “Naujienose” sa
ko, kad Sovietų Sąjungoj pen
kių metų planas yra ■ niekas 

'kita, kaip “Rusijos badu mari
nimo planas.” Ir. paskui klau
sia: “Kažin kaip ilgai Rusi
jos darbininkai ir ūkininkai su
tiks, vardan beprotiškos Stali
no ‘idėjos,’ badą kęsti?”

Lai socialfašistai staugia, o 
i Sovietų Sąjungos darbininkai 
ir ■ valstiečiai budavoja 'savo

. šalis progresuoja. Jokioj 
kiibj šaly Jxramones budavoji- 
mas nėjo tokiuo smarkumu, 
kaip Sovietų Sąjungoj dabar 
eina, žinoma, tam reikalin
gas ir pasiaukojimas. Bet šū 
kiekviena diena’ ten gyvenimas 
gerėja' ir ’ gerės,1 khotnėt' bui*1 
žuazinėsė' šalyse- darbo ‘žrhot 
niųj gyvenimas blogėja/ ' ’

• • I !■ . i i > ' J '.y , '
Dr. Samuel N. Hąrper, Ru

sijos istorijos profesorius Chi- 
cagos Universitete', kuris taip, 
kaip ir Grigaitis, yra Sovietų 
priešas, šiomis- dienomis atvy
kęs į Berlyną iš Sovietų Są
jungos pripažino,' jogf “Sovie
tai padarė milžinišką progresą 
industriniai bėgy pereitų kelių 
metų.”

• Dar kelių metų bėgy So
vietai padayys dar didesnį pro
gresą pramoniniai. Is to nau
dos turės ne saujalė parazito, 
bet milionai darbo žmonių. Už 
tai mes sakome: šiandien,’ 
kuomet visąš kapitalistinis pą-. 
sausis visokiais, būdaU" boiko
tuoja Sovietų,. Sąjungą, darbi- 
nitikams ir valstiečiams'' prl-

**•

(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio 27, ?^30)
< (Tąsa) ' • '

Kokios yra priežastys to rimto nupuolimo pas kapi
talistus ir stebėtino' pasisekimo Sovietų .’Sąjungos?
' Buvo sakoma, jog šalies ekonomijos stovis žymihi pri
klauso nuo kapitalo perviršio arba trūkumo. Tai, žino-, 
ma, yra tiesa. Ar tad krizius kapitalistinėse Šalyse ir 
So v. Sąjungos kilimą galima išaiškint mūsų kapitalo per
viršiu, o jų kapitalo stoka? žinoma, kad ne. Kiekvienam, 
be abejo, i yra (žinoma, jog Sovietų (Sąjunga turi žymiai 
mažiau kapitalo,-nekaip kapitalistinėj šalys. Jeigu Čią 
būtų klausimas (kapitalo) susikųopimo stovio, tai {mes 
įturėtųme: l^rizįj o> kapitalistinės šalys džiaugtųsi savo ki
limu Rūgšty n.. / /"‘J

• BuvOj sakoma, kad ^konomija labąj dąug priklauso nuo
organižacinip'įr technikinio išlavinimo ekonominių kad
rų., Tai, žinbma, yra tiesa:. Ar tad • galima išaiškinti 
kl’izį: kapitalistinėse šalyse ir, Sovietų Sąjungos kilimą 
tuom,'kad.’ jdmš tfūksta’technikinių kadrų, b mes turime 
jų perviršį? Anaiptol ne. ‘Tikrai visiems-yra žinoma, 
jog kapitalistinės šalys turi kur kas didesnius techniškai 
išlavintus kadrus, negu mes. Mes- niekad'neslėpėme to 
fakto, neigi manome slėpti, jog technikos srityje mes 
esame mokiniai vokiečių, anglų, francūzų, italų, o labiau
siai amerikonų. Todėl,' technikinių' kadrų perviršis * ar 
trūkumas nėra nulemiantis veiksnys ’ šičia, nors kadrų 
klausimas yra labai svarbus vystymuisi šalies ekonomi
jos. ; :

Gal minklės išrišimas galima surasti tame fakte, kad 
mūsų kultūros laipsnis yra augštesnis, negu kapitalistu 
nėse šalyse? Ir vėl ne. Kiekvienam yrAk žinoma, jog pas 
mus kultūrinis laipsnis žmonių masių yra žemesnis, ne
kaip Jungtinėse Valstijose, Anglijoj, Vokietijoj ir kt. 
Ne, tai ne masių kultūra vaidina čia nusveriamąją rolę, 
nors tatai yra taip svarbu vystymuisi šalies ekonomijos.

Gal .priežastis randasi asmeninėse ypatybėse vadovau
jančių žmonių kapitąlįstinčse šalyse? Bet ir vėl atsaky
mas yrą “Ne.” Kriziai gimė tuo pačiu laiku, kai įsikūrė 
kapitalizmo tyarka.. Daugiau kaip per ,100 metų'buvo 
periodiniai kriziai kapitalistinėje ekonomijoje, pasikarto
dami kas 12; 10, 8 ir mažiau metų. Visos kapitalistinėj 
partijos, visį daugiau bei mažiau žymūs kapitalizmo at
stovai, pradedant nuo didžiausio ^genijaus” ir baigiant 
vidutiniu žmogum, dėjo pašthngas, stengdamiesi “neda- 
leistf? krizių arba jūoš “pagydyt” Bet višiems jiems rte- 
ipavykė.' Ar yra,- todėl, Stebėtina, kad taip pat nepavyko 
ir-Hoo^efiui su j o mokiniais? <Ne. Tai’ nėra klausimas į 
apie kapitalizmo vddusi bei (partija^ norsf ir tie vadai 'ir 

‘partijosJturLnėmažos svarbosT’amė dalyke. ; <1. ji.
Kame tad: prįęža^tię? Kaip gi .tad: yra, kad Sovietų 

Sąjunga, nors jai stokuoja kapitalo,, nors jai trūksta tęch-; 
nikiniai išlavintų ir patyrusių ekonominių tkadnj, ran
dasi stovyje ekonominio žengimo pirmyn ir gali uzrekor- 
duoti savo stambius pavyktomis darbe^ ekonominės kūry
bos, kuomet kapitalistinės šalys, nežiūrint savo kapitalo 
perviršio, nežiūrint savo technikinių darbininkų pervir
šio ir nežiūrint augštesnio kultūros laipsnio, randasi sto
vyje augančio ekonominio krizio ir kenčia nepasisekimą 
pu nepasisekimo srityje ekonominio besivystymo?

Priežastis randama skirtume tarp ekonominės tvarkos 
kapitalistinėse šalyse ir Sovietų Sąjungoj. .. J

Priežastis randama bankrutavime kapitalistinės eko
nomijos sistemoš.

Priežastis randama Sovietų sistemos pirmenybėse (ge
rumuose), palyginant su kapitalistine sistema.

Kame’Sovietų sistema veriasi? Sovietinė sistema reiš
kia, kad:

1. Kapitalistų klasės galia nuversta ir jos vietoj 
įsteigta darbininkų klasės galia;

2. Gamybos priemonės, žemė, fabrikai, dirbtuvės ir 
tt., yra atimti iš kapitalistų ir perduoti darbininkų kla
sei ir minioms dirbančių valstiečių;'

3. Gamybos vystymas nėra priklausomas nuo principo
varžytinių ir užtikrinimo kapitalistams pelnų; jis čia 
priklauso nuo planingos ekonominės organizacijos ir nuo 
sistematiško kėlimo medžiaginio ir kultūrinio laipsnio 
darbininkams; •

4. Paskirstymas šalies įplaukų nėra daroma^ pralobi- 
mui išnaudotojų klasės ir skaitlingų jos parazitinių prie
lipų, bet reikalams sistematiško gerinimo medžiaginės 
būklės' darbininkams ir Valstiečiams ir padidinimui so
cialistinės 5gamybos fniėstudše ‘ir sodžiuose; 1 '

> 5. 1 ’Sištematiškas gerinimaš ’ihateridlės. padėties darbi- 
ninkahis ii“ valstiėčihms ir hūoldtihis augimas jiį bėikaEu 
vinių (pirkinio pajėgos), šudarydanias- nuolat augantį 
šaltinį delei didėjančios ;gamybos,- apsaugoja darbininkų 
klas.^nuo, krizių, nuo,didesnių bedarbių ir tt.; ’

• 6. Darbininkų klasė, kuri yra, šalies valdovas, dirba 
ne’kapitalistam, .betąsau, savąjai klasei, u

Kame--veriasi kapitalistinė ekonomijos sistema? Kapi
talistinė ekonomijos sistema reiškia, kad.: - 1 .

1. -Šalies galia’yra kapitalistų rankose; į •
2. Gamybos priemonės yra susikuopusios į išnaudoto

jų rankas;
3. Gamyba nepriklauso nuo principo gerinimo me-, 

džiaginės būklės dirbančioms masėms^ bet nuo principo’, 
užtikrinimo augštų įpelnų kapitalistams^

4. Šalies įplaukų paskirstymas nėrą daromas pageri- 
nipiui- materialės padėties darbo minioms, bet gavimui 
kuo* didžiausių pelnų išnaudotojams; r

4 1 • (Bus-daugiau)' . • •
.. r ■. i. i r,*,1 hi.' iiffirr "i«. '$=zs«e3S3S=S39*assesMsasBEBaBMna»

riziai gimė tuo pačiu laiku, kai įsikūrė

sieina pasiąukpti.
aukojimas, nebus veĮtųį.' 
budavoja sau puikią atei

sieina pasįaukpti. TĮet pasi- vilties, nepaisant vienokių ar 
aukojimas, nebus veĮtųi.' J'ie -kitokių gyveniitio trūkumų/ hę- 
budavoja- sau puikią ateitį. Už patogumų 
tąf jie pilni: entuziazmo, pilni

pastaruojd laikui • 
J. S.
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kuopa atsisakė mokėti fašisti- !mineti nariai yra sumušę Klo- <įi
Q T. A nild AYY.nini 4-nvxrhni ! a • » 1 • -t v •nei S.L.A. pildomajai tarybai

TRE IDEAL OPTICAL PARLORS

kam

gelba mušeikų {slogerių) ir’tokią valdybą, kuri spekaur

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHS

Laikas * Amerikos lietu- 'Kuomintango
----- - q n nndnc Immi

ELIZABETH, & X

Draugai didžiumos dele- Jurgeliūtė ir kompanija.

3.

M. želionienė,' iš Minersville,
Sanoj. Pa., $10.39.

Komisija
I I

M

*1

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

del, kad nariai norėjo jį laiky
ti, bet todėl, kad fašistinė S. 
L.A. pildomoji taryba jį visaip 
rėmė, kiekvienu, net kvailiau
siu, jo skundu didžiavosi ir P.

BeU ----
Keystone

PHONE 
Stagg 8342

gus.
P. Klova prilipo liepto ga- 

Jis išmestas iš A.L.D.L.D.

LIETUVIS GRABOKItJS
IR BALZAMUOTOJAS

KELRODIS;: Privažiavę Maynardą, paimkit Maynard 
Rd., davažiuokit iki vietai, arba kurie važiuosit pro 
Wayland, Sudbury, paimkit Lake Boon Rd.; privažiavę 
Maynard Rd.', sukitės į Maynard Road.

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
■ bus atatlnkamlausias Ir už prieinamą 

kainą. Nulihdimo valandoje prąlau 
kreiptis prie manįs.

.... Apie tai jau kelis kartus 342 kp 
duokles. Kuopos nariai pagei- buvo' ’ ' ~ '

buvo ir S.L.A. 231-mos kuopo 
nariais, 
kuopos susirinkime 
vadina fašistais.

Nepaisant visti konfliktų ir
> Kuomintang 

kontr-revo-

ganizacijų. Iki šiol laikėsi S.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimu ir 
tt. Puikus steičius su naujai
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS. 
i

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

KELRODIS: Važiuokite iki Stoughtono, o iš ten paimkite Tauntono 
kelių ir važiuokite iki antrų kapinių. Privažiavus kapines, pasukite 
po dešinei, o nuo ten bus ženklai.

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

u . i..

231yna'šolomską, apšmejždami, būk

TELEFONAI: 
________ —Orei 
_____________ Mate 1417 •

va.
spaudoj rašyta yra ir 

S. L. A. žinios

Ketvirtad.,, Rugp. 21, 1930.

UŽDAVINIAI

P. V. žalpis.

DURYEA, PA. •"

AUKOS

■I

landos darbavosi, kol atgaivi
no. Pasekmės to visko—vie-

S. L A. DIDŽIUMOS SEIMO DELEGATU
MIESTĄ

(Tąsa1 nuo;2-4’0 pusi.)
Kas liečia užėmimą Wuhan, 

tai Chinijos Komunistui Partija 
yra persitikrinus, kad pergalin
gas žygiavimas ant .Wuhan gali 
būt daromas tik bendrų veiki
mu darbininkų, valstiečių jr ka
reivių po vadovyste revoliucinių 
darbininkų kovos mieste. Be 
didelės kovos darbininkų mies
te negalima Raudonajai Armi
jai užimti Wuhan. Palaikymas 
Sovietų galios Wuhan užtikrin
tų pakilusios visos revoliucinės 
kovos į Chinijoj. Wuhan revo
liuciniai darbininkai, kurie ve
dė dicįvyrįšką kovą didžiojoj

Nors gyvenu už vandeny-privalo pasiduoti jokioms 
no, bet vis dar negaliu už- provokacijoms’ nei leidžia
mi ršti organizacijų, kuriose miems melams. Visi nariai, 
per eilę'metų dirbau. Seku kurie remiate pažangųjį jū- 
atydžiai SLA 36 seimo is-'dėjimą, neprivalote svyruoti 
torinį įvykį, kuris įvyko bir- arba pasyviai laikytis nuo 
želio 17 d. Chicagos Lietu- kovos, bet aiškiai ir drąsiai 
vių Auditorijoj Chicagoje. reikia remt didžiumos pro- 
Taipgi seku ir SLA kuopų gresyvių seime išrinktą val- 
reagavimą į šį svarbų klau- dybą. 
simą. Mano nuomone kuo-i Organizacija didžiumoje 
įfos ne užtektinai drąsiai re- susideda iš darbininkų, ku- 

'aguoja ■ į fašistų puolimą.'rie sudaro organizaciją ir 
1 Rodos, negal būti žiauresnio sudėjo savo sunkiai uždirb- 

pasielgimo, kaip mušimas ,tus centus ne tam, kad j Chinijos .'revoliucijoj, dabar iš- 
delegatu ir ju areštavimas jiems kas galvas skaldytų įjudinami į nnujas, kovas; juos

Nejauti SLA kuopa 'ir ij .„v.a.ei.ou ou.l-1Į “■ .J“ S3
išrinkti delegatai suvažiavo .rinkimų mušeikos mėtytų(Wulw apiehnkėse. Neims.daug 

laukan, bet kad nelaimėj tu- įjaiko, iki susidarys sąlygos de
rėtų bent kokią parama, j lei pergalingos atakos ant Wiir 
Joks susipratęs darbininkas Į han. 
negal eiti į kompromisus su 
savo priešais fašistais, ku
rie yra pasiryžę bile kritiš
kam momente smeigt peiliu 
šonan. Fašistų kovos būdai 
ir metodai yra žinomi vi
sam pasauliui.

Teisingai daro tos kilo

tam, kad jiems samdyti mu
šeikos skaldytų galvas ir 
kalėjiman sodintų. O reikiū 
žinoti, kad Suvienytose A- 
merikos Valstijose nei poli
cija, nei mušeikos veltui 
niekam netarnauja.

Kad fašistai mušė, arešta
vo ir didžiumą pažangiųjų | 
delegatų spėka prašalino iš j 
seimo, visai nenuostabu.'
Tas tik galėjo kitaip many- pos, kurios iki šiol rėmė seJ 

cti, kas nepažįsta gerai fašis- nąją fašistų valdybą ir po 
ią S. Gegužį, kuris agentau-j seimui persitikrino, ir pe- 

ija unijos biurokratui p. L
wisui. Lewisas angliakasių Aišku, kad nei vienas sąži-

LAISVfi Puslapis (Trecią^

EASTON/PA.
Prilipo Ožys Liepto Galą

I delegatus,' nes tie delegatai ne- įjova didžiavosi, kad jis yra rius 
rėmė, f ašiai ijsį J L ’ | h-i S.L.A. p”J —• •• • ■
. Pagalinusį pirm perinto sei
mo, su į pagelba iponų ^Klovos, 

S.L.A. 231-ma kuopa laikė kagočių .ir Gegužio pild. tary- 
reguliari susirinkimą 10 d. ^biaukfa S.L.A. 231-mos 

._v.- T . b 'kuopos narius: J. Bimba, L.rugpjūčio. Jau pirmiau buvo 'TilvikQ) A. švegžda ir D\ 
rašyta, kad T A

. i ir ' ;darbininkų
-j-T-’-A. pild.. taitybos. įgaliotinis, bet priiimti nedori, 1 
’S.L.A. 231-ma kuopa atsiliuo- [kad su vėjo; neštu ir 

suodama^ nuo fašistinės pild. įsutvėrimu ir ten rodos nebus*"’ 
tarybos, kartu išvijo ir jos tą'Prilipo ožys liepto galą, 
vėjo neštą ir pamestą “Įgalio-' Senas S.L.A. Narys.
tinį,” mums jokiu “įgaliotiniu” l______________ *_________—
“S'į.,. .,.b„ j-. .. . . . . .BROOKLYN LABOR LYCEIM-I

ia yra antra S.L.A. kuopa, tai 1 
Joje turi didžiumą 

fašistiniai gaivalai, bet, deja,dauja, kad greičiau susitvarky
tų naujoji pildomoji taryba su nekartosiu. 
M. Bacevičium priešakyje. Tei
smas prieš fašistus kas del S 
L. A. turto, kurį nariai sudėjo 
o dabar ponauja gegužiniai fa
šistai ant jo, lai eina savo ke
liu, o organizaciniai reikalai 
reik sutvarkyti greičiau.

Kuopoje buvo, svarstomas 
skundas ant Petro Klovos. Tas 
elementas per penkis metus 
bjauriausiai kenkė kuopai ir 
progresyviams. Jis per pasta
ruosius penkis metus visaip ko
vojo prieš darbininkus. Per, 
tą, laiką jis suruošė net, iki 20 
skundų ant kuopos ir jos veik
liausių narių. Nebuvo seimo, 
nebuvo svarbesnio S.L.A. orga
nizacijoje įvykio, kad Klova 
nebūtų davęs skundą. Jis pra
dėjo savo skundus nuo to, kad 
kada vietos A.L.D.L.D. 13-toš 
kuopos susirinkime nariai pa
reiškė, kad S.L.A. pild. taryba,

No. 1 ir tą net f asistuojančių gaivalų ke- 
I lėtas pareįškė‘/Mes Klovą 

Mes sakėme ir tada, kad fa-j nepriimsim, nes tai skandalis- 
•'šistams nepavyks Eastono dar-j tas, tegul jis pasikaria kuri” 

bininkų visuomenę įtikinti ta-1 Ot tai tau “įgaliotinis” dasir 
me, nes ji buvo piknike ir ži- gyveno, ir fašistai nenori! Mat, 
no, kad ne Klovą kas užpuo- fašistai jį naudojo, kaipo įran- 
lė, bet jis užpuolė Komunistų kį prieš sąmoningus S.L.A. na- 
Partijos pikniką. ' 1 ■ > 1

Dabar S.L.A. 231-mh kuopa 
vienbalsiai išmėtė P. Klovą iš 
savo tarpo. 1 Išihetė dėl to už
puolimo, de] neteisingo gavi
mo pašelpos iš S.L.A. (t>er pa
ties'sukeltas Muštynės ligą ga-1 
vo, bet fašistinė .Gegužio S.L. į 
A. pil. taryba'pašelpą jam iš-' 
mokėjo, ir paskiau reikalavo I 
nuo virš keturių draugų, kad ; 
jie tą sumą atmokėtų į S.L.A. 
iždą), del P. K. nuolatinių 
nepavyzdingų elgesių S.L.A. 
kuopos susirinkime: kėlimas 
skandalų ir puolimas narių 
mušti, ir del to, kad tas su
tvėrimas yra pasilaikęs Augš- 
čiausios Prieglaudos narių mo-

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj.

Mūsų reko- 
menduotojai— 

virš 4D0 ' 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

a k is egzaml* 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentams

Chinijos revoliucija kreipia 
domę ne tik į Chinijos centrą, 
bet ji taipgi deda daug svarbos 
ant Kwantung provincijos, ku
rios Kantonas, sostine, buvo 
tvirtovė didžiosios Chinijos "re
voliucijos. ?" 
vos kylančių valstiečių ir Rau
donosios Armijos į šiaurius ir 
rytus nuo Kantono. Distriktai 
Hailųfung, į rytus nuo Kantono, 
kurių vietiniai Sovietai gyvavo 
per suvirs šešis mėnesius 1927- 
28 m., vėl jau per ilgą laiką iš
buvo Sovietų valstiečių rankose.

Nuolatos didėja^ko- su Gegužiu priešakyje, yra fa
šistai, tai Klova skundė tuos ]<estis, bei buvusios Proletarei 
A.L.D.L.D. narius, kurie kartu Meno Sąjungos kuopos pini-

fašistus :]a.
Tas sutveri- 13-tos kuopos keli įmetai at- 

mas norėjo net A.L.D.L.D. or- gal. išmestas iš A.P.L.A. 32-os 
- , - t . .... „ , gamzacijos nariams užčiaupti kuopos; išvytas ir iš kitu or-

unijoj tik ir pasilaiko pa- ningas žmogus negal remti Darbininkų judėjimas Kantone, burnas, kad jie nesakytų ki- ganizacijų. Iki šiol laikėsi S. 
................... ! " dienovse tiems darbininkams, kad Ge- L.A. 231-moje kuopoje ne to

ir pe
reina pažangiųjų pusėn.

kaip kad rodo kovos <
Rugpjūčio gūžio klika yra fašistai, r • * * *

Kuopoje viši tie jo skundai 
ėjo po stalu. Bet S.L.A. sei
muose fašistai pasinaudodavo 
jo skundais prieš mūsų kuopos

MCA v iiunid MiuYUd, Kliu Y i Gegužės Pirma ir
policijos, kuriuos samdo uz į mušeikų pagelba non valdy-i pirma> atsigauna. Visas revo- 
unijos^ pinigus, kad skaldy-'ti organizaciją. Tokias kuo-1 bucinis judėjimas Chinijoj pa
tų mainieriams galvas. Ge-(pas reikia sveikinti, kad jos kilimo laipsny, 
gužis agentaudamas Lewi-j nors kartą persitikrino ir ‘
sui irgi turėjo puikios pro-'drąsiai išstoja prieš fašistų aštrių kovų tarp 

_ ’ Itraicę. Senai laikas pasi- generolų, Chinijos
• fašistu palai- liucija priešinsis visomis jėgo- 

.......................   • ‘ " mis, kokias tik gali panaudoti, 
revoliucinių darbininkų ir vals
tiečių pirmynžangai.

.Patekus į revoliucionierių 
rankas čangša 'ir Nanchang 
miestams, prasidėjo nuožmi | 

> ir imperialistų 
spaudos kampanija. Pilna bai
mės visa imperialistų spauda 
šaukia apie “raudonųjų bandi-1 
tų plėšimus ir žmogžudystę,” ir 
reikalauja, kad imperialistinės 
valstybės bendrai darytų inter
venciją. ' “Kad apsaugoti sve
timšalių gyvastį ir nuosavybę,” 
karo laivai siunčiami į Chinijos ; 
upes. Imperialistų kanuolės at
kreiptos prieš Chinijos raudoJ 
hųosius miestus.

Viso pasaulio proletariatas 
su entuziazmu tėmija Chinijos 
Raudonosios Armijos pergalin- 

i gą pirmynžangą. Jis tačiaus 
mato pavojų, kuris gręsia Chi
nijos revoliucijai iš imperialistų 
pusės. Kad pagelbėti savo bro
liams chiniečiams jų aštrioj ko
voj, tai viso pasaulio darbinin
kai turi padvigubinti savo pa
stangas ir sudrūtinti kovą savo 
šalyse, idant užkirsti kelią im
perialistų plėšikiškai kampani
jai prieš Raudonąją Chiniją.

Nepaisant visų kalbų Antro 
Internacionalo vadų, kad Chini
jos revoliucija yra mirus, ir ne
paisant baimingų tvirtinimų ■ 
mūsų dešiniųjų ir kairiųjų re
negatų, kaip Chen-Du-sju ir 
trockistų, kad Chinijos reakci
ja susikonsoliduos ant ilgo lai
ko, Chinijos revoliucija marguo
ja. .pirmyn. (

’Chinijęs revoliucija, vedama 
milionų darbininkų ir valstiečių 
po,Sovietų yeliąva, po vadovybe 
Chinijos Komunistų Partijos ir ; 
remiama viso pasaulio proleta
riato, atsieks galutiną pergalę, 
pergalę Sovietų Chinijos, nepai
sant visų kontr-revoliu'cioriierių 
ir imperialistų.

NEPADALINAMA ATSAKOMYBE ■<
Mes ištiridme akis: Išrašome receptus. Suplanuojame, padirbame ir 
pritaikome akinius, kada jie reikalingi. DVIGUBAS PATARNAVI
MAS UŽ VIENĄ MOKESTI.

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

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

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

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

gos susipažinti su visais me-1 
todais ir kompaniniais mu-įtraukti nuo 
šeikomis, kuriuos ir užfun- 
dino SLA 36 seimo delega
tams.
4^ Pažvelgus į didžiumos de- 

. legatų seimo fotografiją, 
* kuri tilpo “Laisvėj’’/didelis 

seimas, kuriame -‘dalyvavo 
pats geriausias organizaci
jos aktyvai Kas riežino, 
kad Amerikos lietuvių gyve
nime pulsu yra komunistai 
ir jiems pritarianti darbi
ninkai, ir pažangieji žmo
nės, nepritarianti fašizmui.

mintos gegužinės klikos, ku
ri per eilę metų viešpatau
ja, nekenčiama didžiumos. 
Atėjo laikas tam viskam 
padaryti galas ant visados.

viams darbininkams prasi
blaivyti , ir pažinti savo 
priešus.

Pennsylvanijos mainieriai 
turėtų pasimokinti iš šio 
seimo. Laikas ir jiems pa
žinti kam tarnauja p. Ge
gužis, jo sėbrai Vitaitis,

RENGIA A.L.D.L.D. 8 ta KUO^Uį^^BRIDGE, MASS

Prasidės 11-tą Valandą Ryte Vėlumui Vakaro

ATSIBUS ANT

LAKE SHORE PARK
North Easton, Mass., ant pat ežero kranto

, įvairių šaltų ' gėri
mų, Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už
kandžių. • Turi 1 dide
lę svetainę, tinka
mų, baliams, teat
rų pi s, vestuvėms, 
sporto . parengi
mams ir.tt. Tik kelk 
žingsniai nuo gra
ži o s maudynės 
(swimming pool).

Lutwin’s Hall yra 
; plačiai žinoma ne 

tik Elizabeth©, bet 
ir kitų' miestų ^lie
tuviams ir. fevetfjft- 

f taučiams.
Užsiimu it Reitl 
Estate—pykinu)' .» 

’ pardavimu namĄ'Įht 
žemių.
tarnavimas pmlatG

1 kuš., . .. ■

gatai • ir visi SLA nariai. 
Delegatai gerai padarėt, 
kad išmušti fašistų ir jų 
samdytų mušeikų neišsi- 
skirstėt ir atlikot pareigas, 
kurias ant jūsų uždėjo SLA 
kuopų nariai. Bet to dar 

į neužtenka. Darbas prieš i 
jumis stovi didelis, istorinis 
ir gana atsakomingas,. ku-j^ai patraukęs Jėzaus kraujo, 
ris reikalauja didelio įtem-'sugrįžęs iš bažnyčios pradėjo 
pimo energijos ir jėgų, i muštis ir vos neužmušė savo 
Kiekvienas delegatas priva- P°s“ni> nes ^gydytojas pusę va
lo imti lygią atsakomybę ir "p^^ės 'to ’viskoVvu. 
stengeis iki galui drūtai lai- lnas randasi už grotų, o kitas 
kytis kartu su visais. Prieš i guli lovoj. Tai tikrai katali- 
visus turi stovėti vienas kiškai pasielgta.
klausimas: ar ir ateityj fa-1 
šistai skaldys galvas? At-j 
sakymas' turi būt duotas 
bendfas ir aiškus, ne.; Or
ganizacija turi būt apvaly
ta nuo mušeikų ir fašistinio 
brudo.. Kiekvieno delegato 
pareiga yra rūpintis, kad 
kiekviena kuopa, kurią at
stovauja pažangieji delega- 

pamestų fašistus ir kad 
eitų su didžiuma, su pažan
giuoju elementu, kad griež
tai atsisakytų nuo fašistų.

Paš kuopas ir atskirus 
narius neprivalo būt jokio 
svyravimo nbi nusiminimo. 
Fašistai dės visas pastan
gas, kad kaip nors suklaidi
nus narius ir patraukus sa
vo pusėn. Tautininkų (fa
šistų), menševikų ir kleri
kalų spauda leidžia ir leis 
visokius melus ir mėgins su
klaidinti SLA narius. Bet 
sąmoningi SLA nariai ne-;

Rugpjūčio 17 d., mes, susi
pratę darbininkai, važiavome 
į darbininkiškos spaudos nau
dai surengtą pikniką, o katali
kai—į bažnyčią. Katalikas 
Martynas Kaspariūnas, gero-

Pas mus Pittston Coal Co. 
lyg ir geriau pradėjo dirbti,1- 
nes dirba po 4 in> 5 dienas į 
savaitę. Bet žmonės labai ,bė- 
davoja, kad negali uždirbti, 
neduoda vagonėlių. Kartais, 
per visą dieną gauni vieną ar 
du vagonėliu, vietoję gauti ke
turis. Pavyzdžiui, vienas iš
dirbo septynias dienas ir įa- 
vo 18 dblerių, o kitas išdirbo 
11 dienų ir gavo 30 dolerių.

Tai matote, kokia mainierių 
padėtis. žinoma, būna išim
čių, kurie uždirba daugiau, 
bet išimtis negalimą skaityti 
taisykle.

Lake Side Park išvažiavime, 
kurį rengė A. L. D. L. D. De
vintas Apskritys ir L. D. S. A. 
šeštas Rajonas, rugpjūčio 15 
d., rinkta aukos į Agitacijos 
Fondą ir apsigynimui nuo S. 
L. A. uzurpatorių. Aukų su
rinko sekančiai:

Armonienė, iš Minersville, 
Pa., $9.81.

Naravienė ir Motuzienė, iš/ 
Shenandoah, Pa., $14.22.
. Grabocauskaš ir Kuzmickas, 

iš Shenandoah, Pa., $10.39.
A. Miller, iš McAdoo, au

kojo $1 ir Bevardis 16c.
Visiems ‘aukų rinkėjams ir 

aukotojams rengėjai taria šir
dingą ačiū.

Bus visokių žaislą, kaip tai plaukikų lenktynės, vaikų 
bėgimo lenktynės ir t. t» Bus ir muzikantų, glėsite šokti 
ant pievos, o jau skanių užkandžių ir gėrimų bus užtek
tinai.

Busas išeis iš Cambridge nuo kampo Moore ir Wash
ington Sts. Norinti važiuoti busu, užsiregistruokite išank- 
sto pas kuopos narius.

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su galiniu automobiliu: dalina* j 1H* "

1 Mechanizmas. Kaip ku)tafrti 
kaip surasti RUgedlmllfl* kaip 
statyti. Tas viekas mokinama rr_
denti} nraktižkai, po priežiūra lattrtktariQ- 

2. Elektra ir Maffnetizm#*. Tai wik*luutML> 
šia prie dabartinių automobilių. ■.

ažinėjimas. Kaip pakloti ek*p«rt« Bota- 
‘ riu.

Pabaigę masų mpkyklo* kuruj, turite 
I progą pasinaudoti vienu ii*’ 

mechaniko arba Šoferio, fi 
nius ir diplomą. Mokln 
kai ir angliškai. Kaina 

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS.. Lekcijos dienomis 
kite apžiūrėti, mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., ncdcld. nU(?" 

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 14th Street228 Sccopd Avenue

HUDSON, MASS.HUDSON, MASS.

MILŽINIŠKAS METINIS

RENGIA HUDSONO AIDO CHORAS

Vose’s Pond
MAYNARD, MASS.

NEDĖLIOJĘ

24 d. Rugpjučio-Aug., 1930

Pradžia 10-tą vai. ryte. Programa kaip 5 vai. po piętų
Pikniko vieta gražiausia visoj apielinkėj. Svetainė 

didžiulė šokimui. Ežerėlis ant vietos jnaudytis. Kam
bariai pasidėt drapanom. Kurie mylite maudytis, pasi
imkit siūtus.

DIDELE PROGRAMA
So. Bostono, Norwoodo, Montello, Lawrenco ir kiti 

chorai dainuos. Taipgi sportiški žaislai..

J. KAVALIAUSKAf A

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jei^u kenčiate nuo| Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosv^i- 
gio, Skilvio, Žarnų ir Mėšląžarnės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidfijusių Liauk 
Plaučių, Kvėpuojamųji| Dūdų, Nosies ir Gerki 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir StrSnų Skaudį 
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminu. aB Įuu 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Motery W 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgirtala mol 
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmes. < 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gyaymb Laili 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZINS 110EAST16thST.N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving 

VALANDOS: » A. M. iki i.P. M. NedfiioJ • A. K iki 4 P. M.
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NEW BRITAIN, CONN

KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIK A
Parašė Pavel Dorochov Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa)
Kada svečiai apleido, Muryginas paklau

sė:—Pasakykite, Jonai Aleksandrovič, ar 
jūs buvote čia laike kolčakinių perversmo?

—Taip, buvau. Aš tik buvau atvažiavęs 
čia, iki tol gyvenau kitur.

Lomovas įvardino miestą, kaip tik tą, kur 
iki perversmo gyveno7 ir Dimitrius. Mury
ginas atsimindamas pažiūrėjo į Joną,—ma
no, ar nebuvau aš jį susitikęs kur nors pir
miau? Ne, tartum, tokio veido neprisime-

taip smarkiai sužeidė, kad tik 
apie penkias minutas gyveno.

Tai vis kompanijos kaltė, 
bet ji bando bėdą suversti ąnt 
darbininkų, kad jie neapsisau- 
goja, todėl ir nelaimės įvyks
ta..

Kitą dieną krito akmuo ir 
jaunam darbininkui, 22 metų 
amžiaus, sulaužė pečius, šis 
nelaimingasis visą amžį bus 
paliegėliu. Lengvesnių sužei
dimų būna labai daug.

Čia dirba tik < tris dienas į 
savaitę, tai kiekvienas darbi
ninkas labai skubina, nori 
nors kiek uždirbti. Kasykla, 
sena, išdirbtą, tai visur griū
va, krinta. Tuo tarpu kompa
nija dažnai neduoda užtekti
nai sparų, todėl darbininkams 
prisieina dirbti labai pavojin
gose vietose. , Kuomet darbi
ninką patinka nelaimė, jeigu 
kurį kasykloj užmuša, tai ■ jo 
giminės nepasvarsto, kad čia 
kompanijos kaltė, bet tuojaus 
sugraibo keletą dolerių ir bė
ga pas kunigą mišias užpirkti 
sakydami, kad tai buvo dievo 
valia tokia.

Mosses Taylor ligoninėje 
randasi daugybė 'darbininkų, 
kasyklose sužeistų. Daktarai 
su jais elgiasi žiauriai. Dar 
darbininkas nespėja pasveikti, 
ja'u jį veja laukan iš ligoninės 
ir liepia eiti dirbti, nes esąs 
sveikas.

: PHILADELPHIA.. PA. 7, *
A.L.D.L?D. 10-tos kuopos susirinki

mas bus pahedelj, 25 rugpjū<£<L Liet. 
Liaudies Nameį 8th St. ir Fairmount 
Ave.< ^Pradžia B-tą vai. vakate. Drau
gai, malonėkit visi atsilankyti, turi
me svarbių ‘ reikalų apsvarstymui. 
Taipgi turėsime nominuoti t centro 
valdybą. » , Org. A. G. —

PHILADELPHIA, ‘ PA. ”
A. ž. V. Draugijėlės susirinkimas 

bus nedėlivj, 24 rugpjūčio, 8th St. / 
ir Fairmount Ave. Pradžia 10-tą 
vai. ryte. Visi nariai ateikit ir nau
jų narių atsiveskit, nes komisija turi 
daug raportuoti. Delko susirinkimas : 
šaukiamas 24, o ne 31 rugpjūčio ? 
Dėlto, kad 31 rugpjūčio įVyks “Lais
vės” naudai piknikas' Laurel Springs, 
N. J. Kiek • girdėti, tai; suvažiuos 
daug, svečių iš tolimų miestų, todėl ir 
kitos' organizacijos susirinkimus šau
kia kelias dienas pirniiau,'kad'tik ta 
diena būt liuosa, kad tik jbūt gąlyjba 
dasigauti. prie Laurel Springs, N. 7J., 
kur bus daug pažįstamų ir draugą^ 
gera programa 'ir šauni muzika. 7 ■ 

. , Komisija.
(197-199)

PHILADELPHIA, PA.
Sacco-Vanzetti paminėjimui de

monstracija įvyks pėtnyčioj, 22 rug
pjūčio, ant 4-tos ir Fęderal gatvių. 
Prasidės '7-tą vai. vakArėi Vi^i lie
tuviai darbininkai dalyvaukite, bus 
proga išgirsti gerų prakalbų ir savo 
protestą pareikšti. <

3 Dist. Biuro Narys.
.... . ’ , . ■ (197-198)

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių Dailės Choras, A.L.D.L.D. 

66 kp. ir L.D.S.A. 37 kp. rengia 
smagų pikniką nedelioj, 24 rugpjūčio, 
Darbininkų Kooperacijos Kempėj, 
Green Lake. Bus gera programą ir 
šokiai. Dainuos Lietuvių Dailės 
Choras. Bus įvairių žaislų. Tat 
kviečiame vietos ir apielinkės lietu
vius atsjlankyti ir pasilinksminti. 
Kurie nusipirksit tikietus išanksto, 
tai turėsit progą gauti indų setą. 
Tikįetus galima gauti pas komisiją 
ir jiraugijų narius.

A.L.D.L.D.■'66 kuopbš susirinkimas 
įvyks panedėlį, 25 rugpjūčio, Liet. 
Sūnų ir Dukterų D. svetainėj, 8-tą 
vai. vakare. Viši nariai įsitėmykit 
dieną ir. atsilankykiit, nes bus no
minuojama [ centro ^valdyba. Pasi- 
stengkit ir mokesčius užsimokėti, nes 
šis mėnuo j/ra paskubtais del Užsi
mokėjimo. Taipgi nariai atsiimkit 
knygas, . i Komisija.

(197-198)
< • • j ■* ' • \ .____ i . 1 i

PHILADELPHIA, PA.
A^L.D.L.D. 141-mos kuopos susirin- ; 

kimas bus nedelioj, 24 rugpjūčio, po 
No. 928 E. Moyamensing Avė. Pra
džia 10-tą vai. ryte. Visi nariai su
sirinkit laiku, 1 yra svarbių reikalų 
aptarti.

Sekr. J. Baranauskas.
(197-198)

inTcerman, pa. į

Lietuvių Pašelpos Draugija rengia 1 
tarptautinį pikniką, kuris įvyks ne- ! 
dėlioj, 24 d. Rugpjūčio (August), 
Valley View Varke, Inkerman, Pa. 
Programos išpildyme dalyvaus Aldo
na Peters, dainininkė; šokikės—Ona 
ir Milda Kimeliūtė ir daugiau. Taip- i 
gi bus kalbėtojų anglų, lietuvių, fi- ■- 
nų ir kitų tautų.

Kelrodis: Reikia paimti Laure] i 
Line ir išlipti ant Inkerman stoties. ;

Visus kviečia Komitetas. , 
(198-200) 1

BALTIMORE, MD.
Amerikos L.D.L. Dr-jos 25 kp. ir j 

L.D.S. 28-ta kuopa laikys nepapras- : 
tą susirinkimą pėtnyčioje, 22 d. rug- 1 
pjūčio, 1930, 8-tą vai. vakare, Lietu- j 
vių svetainėje, 851 Hollins St. Šia- , 
me susirinkime bus drg. M. Žaldokas. | 

Viršminėtų kuopų nariai turite 
būt šiame susirinkime ir užprašome 
visus darbininkus ateiti į šį susirinki
mą.

Vienaip viena bėda, kitaip 
j kita, tad net nęžinia, kada lie
tuviai pripras prie T.D.A. ben
drų parengimų? Kuomet ban
dėme vieni vasaros laiku reng
ti piknikus, tai būdavo baimė, 
kad neprakištume su parengi
mais. Bet kaip jau pradėjo
me rengti bendrai trys T.D.A. 
kuopos piknikus, ■ tai lietuviai 
rodos tikrai užmigo, ar kur 
dingo, kad jiem‘išrodo nesvar- 

Ibu tie parengimai, nes jų su
vis pradėjo nesimatyti pikni
kuose. ’

Nesenai diskusubdavom, kad 
ot, jeigu ir kitų tautų darbinin
kai sutvertų T.D.A. kuopas, ta
da jau kad veiktume, tai veik
tume. Bęt kuomet jau kele
tas kuopų susitvėrė, tai- pasi
rodo didelis apsileidimas ir ne
paisymas, o tas nepaisymas 
apsireiškė labai nelemtu laiku, 
štai čia bedarbė, tūkstančiai 
darbininkų be darbo, visas 
darbininkų nusistatymas dau
giau linkęs^ prie kairėjimo, 
tūkstantinės minios susirenka 
į komunistų gatvėse ir svetai
nėse prakalbas, kiti stoja į or
ganizacijas. Reakcija, maty
dama tą viską, siunta. Puola 
parengimus, areštuoja kalbė
tojus. Abelnai sakant, kuo
met tikrai svarstai šių dienų 
reakcionierių planus, tai ma
tai, kad kurie dar šneka apie 
demokratiją, apie laisvę, tai 
verčiau 'sakytų—aš nieko ne
matau.

Taigi žinodami, kad reakci
jos plėšrumas daro daug iš
laidų, turėtume daugiau rū
pintis T. D. A. reikalais. Tu
rėtume labiau ir labiau remti 
parengimus ir bandyti daugiau 
įtraukti naujų narių į kuopas. 
Seniau sakėme, kad darbinin
kus sunku įtraukti į darbinin- 
'.kiškas organizacijas iš priešas-1 
ties, kad darbu ir mokestim i 
būdavo labiau patenkinti, b.et j 
dabar, kuomet didelė bedar
bė, tai jau to laikotarpio nerei
kėtų prasnausti. Kas dabar 
dar vis nemato reikalo pasi
leisti į spartesnį veikimą, bet j 
jieško išsisukinėjimų, 1

ir

LIETUVIS GRABORIUS

PHILADELPHIA, PA.

U

X

4Vikutis.

SCRANTON, PA

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

PARAŠE r. mizara
Išleido Dienraštis “Laisve”

LINKSMAS DVIEJŲ DRAUGIJŲ

prisitaikyti 
kreipkitės

“AR STEBUKLAI PAGYDO?

arti,

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NA, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
šaukitės pas>

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
čia rąndasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vįus- 

^.tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST, DETROIT, MICH.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Norintieji • tinkamai 
savo akims akinius, 
šiuo antrašu:

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ob, surašyta visa eile įvai- 
kvijų, kuriomis “žmonės gy-

—Taip, taip, suprantama.
Nesmagus namo grįžo Muryginas. Kaip 

matyti, niekų negalirha padaryti, reiškia, 
reikės lauktb netikėto susitikimo ir tiek. 
Gal gi ištiesų reikia pasiteirauti miesto 
valdyboje? Jeigu paveikslus imdama pa
davė savo tikrą vardą, tai reiškia—ji po 
tuo vardu gyvena, o jeigu užsirašė mieste, 
tai tep ir antrašas, ne kitaip, kai taip.

Kitą dieną nuėjo Mūrygin į miesto vai? 
dybą. Gavo parodymus, kad Natalijos PiO- 
dorovnos Kiselevos vardo ten nėra visai.

na.
—Nu, kaip čia tas įvyko?
—Manau, kad taip pat, kaip ir kitur. I Tas Muryginą vienok nenupuldė viltyje. 

Suprantama, galima buvo manyti, kad Na- 
k dalija jau išvažiavo iš miesto, bįt galėjo bū- 

a D ' ti ir kitaip,—kad ji visai neapsiskelbė. An
tras kelias jam atrodė daug tikresniu. Jei
gu tas būtų ne taip, tai tada jam būtų pa
sakę, kad ji buvo, bet išvažiavo. Aišku, kad 
ji yra čia, tik reikia jieškoti.

Muryginas pradėjo kiekvienų diena lan
kyti ta gatvę, kur yra paveikslų studija. 
Praeidavo arti, kartais ant ilgo sustodavo, 
žiūrėdavo ant berniuko nuo galvos iki kojų 
ir palinksmėjęs eidavo toliau.

—Palauk, Mišuk, palauk, sueisim!
Tankiausiai ten eidavo priešpiečiais, nes 

pirmiau Natalija apie tų laikų mylėjo pa
sivaikštinėti su Miša. Turi ji ateiti nors 
karta prie paveikslų studijos pažiūrėti, 
kaip lange atrodo Miša. Tiesa, ji veikiau
siai turi jų keletu name, bet be abejo ji

Tiesa, aš patsai netėmijau, neturiu patrau
kimo prie tokių scenų, bet žinau, L_ ___
tieji žudė žiauriai... Buvo masiniai šaudy
mai. .. Gaujos per kelias dienas viešpatavo 
komisarų namuose, žudė tuos, kurie nespė
jo pasislėpti... Tarpe žuvusių yra ir mano 
pažįstamų.

—Pažįstamų?

Muryginas daugiau neklausinėjo, buvo 
jau aišku ir iš to, ką jis gavo nuo Jono.

—O pasakykite man, Jonai, kur yra tie 
paveikslai, apie kuriuos pasakojo tas ofi- 
cierius ? •

—Ką, norite pamatyti?
—Taip, aš veik visą miestą išvaikštinėjau, 

o tokių paveikslų nemačiau.
Jonas papasakojo kur. Muryginas tą pat

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

diena* nuėjo jieškoti. Prie paveikslų buvo jpanorės pamatyti ir lange... Ant galo pat-
. daug žmonių. Muryginas prasiskverbė ar

čiau ir atydžiai žiūrėjo į sukoneveiktus la
vonus. Nebuvo jokių abejonių,—tai buvo 
tikrai toki paveikslai, kaip Permiuje, ku
riuos Dimitrius gerai žinojo. Baltieji savo 
darbus vertė ant “raudonųjų galvų, pra
dėjo jis trauktis nuo paveikslu, užmėtė akį 
kitoje pusėje ant paveikslų civilių žmonių, 
ir taip įvairūs paveiksliukai. •.. Staigiai 
puolė jis pirmyn.

—Negali būti! Miša!
Į Mūry ginų žiūrėjo per Įaiigį rimtas Vei

delis sūnelio Mišos paveifelė. Tėvas pri
lipo akimis prie paveikslo ir niekaip nega
lėjo akis atitraukti nuo jo. Krūtinėj dide
lis džiaugsmas.

—Miša! Miša, juk štai tavo tėvelis čia! 
Oh, sūneli! Sūneli!

Kad neatkreipus ant savęs žmonių aty- 
dos, paslėpė savo džiaugsmų ir nuėjo šalin. ... -.v * _
Jautė, kad reikia gerai apgalvoti. Daly- e1^ ^gal; Natalija ir Misa-atsitrauke nuo 
kas atrodė paprastas: panorėjo Natalija PaveiksįU- Muryginas seka paskui juos^ ki- 
nutraukti Misos paveikslų, gal būt net tu- . j * i • • j., \ . j .
rėjo kokių viltį pasiųsti Dimitriui, užėjo į einu ^aiP ^į’^1 nu° jų, tik kita gatves puse,

sai Miša ragins motiną eiti pažiūrėti čia. 
Mišai tas, suprantama, svarbu. Vaikšti
nėjo Muryginas tankiausiai kita gatvės pu
se, kiekvieną kartą sujudusiai žiūrėdamas 
į antrą pusę. Jeigu pastebėdavo 
'moterį su berniuku, manė—ar nęjį

Kartą, artinantis jam prie paįįji 
dijos, pamatė jis, moterį su be^_ 
tina laikė vaiką už rankos.- Su 
kančia širdžia Muryginas sulaik® 
Nu, taip, taip, jie—Natalija ir 
ir norėjosi pulti prie žmonos i.rf 
šaukti:

—Natalija! Natalija! Miša, š 
no mažasis!

Muryginui svaigo galva. Ne, ne 
arti negalima, pavojus. Pasikėlė kalnierių, 
greitai praėjo pro studiją. Ant kampo 
perėjo į kitą gatvės pusę ir pradėjo povąliai

tolokai
?

Laisniuotas Graborius Penn
sylvania ir New Jersey 

šiuomi pranešu gerbiamai 
lietuvių visuomenei artimų 
apielinkių minėtų valstijų, kad 
mąn.o storonė padėjo man per
eiti vfsūs reikalingus kvotimus 
ir ekzaminus, liečiančius Gra- 
borystės Laisnio New Jersey 
valstijoje. Turiu pilną teisę 
ir- galę patsai be tarpininka
vimo. kitų laidoti numirėlius 
ant vietos New Jersey valstijo- 

tai jis|je -r^a P.^rve^^ mįru$įo kū-
Jieznu ibbibUKuicjuuų, m PpnnsviVania vaktiion sii-negali. būt tvirtas darbininkų r uBT
judėjimo draugas. .‘ W '‘' r " 'Vietinių trijų kuopų T.D.A. ^1YUS1° W,kto Pa?feut>n?s 
buvęs 17 d. rugpjūčio nikni- ?W®..Por<> lr Pareisimo.' blu. 
kas tikrai įrodė, jog lietuviai 
ir net nariai T.D.A. nenori nie
ko. Piknikeįmatėsi vos vienas 
asmuo , ir taš^nę narys. Beje, 
kitas dirbo >ji(cnike ir viskas. 
Jau gėda ir kitiem pasakyti, 
kaip pas mūs yra.

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

J i ’ i ' 1 ‘ I , <
Optometras 

Optikas

nutraukti Mišos paveikslą, gal būt net tu-Oh, kad jie^ žinotų^ kad aš 

—galvojo Jis.—Kaip tai nudžiugtų Natali
ja, kaip pultų prie tėvo Miša... Ne, nega
lima, negalima...

Muryginas taip lydėjo juos iki mažo na
melio. Pažiūrėjo, kaip jie įėjo į Vidų. Kaip 
tai traukė jį, kad eiti paskui juos vidun, 
pulti prie Natalijos ir Mišos. Ne, negali
ma, reikia palaukti. Gal būti ten, name, 
yra nereikalingų žmonių. Sūnelis—Miša.

paveikslų traukimo studiją, -nutraukė, pa- 
veikslėlį^ j^čjo geras ir paveiįcslininkas pa
de

m
kifc
e
fn

an.
batalija ir Miša yra mieste, ta- 
tūabar būti jokių abejonių. Kei
kčiau jieškoti. Taip, taip, reikia 
U imtis to darbo. Juk surasda-

jis suras ir ryšius su draugais,
>s patsai Simas yra bolševikas,

galėtų duoti jo antrašą Alek-I mažas, kvailiukas, tuojau išplepės, kad tė
velis parvažiavo—pagal balsą tuojaus tė
vą pažins. Ne, ne, negalima. Pastatyti

ki
sė

Muryginas apsisuko atgal ir neskubotai _
ėjo linkui paveikslų studijos... Įėjo vidun, savę^pavojun Dimitrius neturi tiesos, jis 

—Pasakykite, kad jūs malonė, ten, lange, partijos darbuotojas.
tokis vaikučio paveikslas, ar negalima būtų 
pagal jūsų Jurašus sužinoti jo pavardė? Į

Nusipenėjęs geltonplaukis maloniai pa
siūlė krėslų ir pradėjo:

—Kuom galiu pasitarnauti? Gal norite, 
kad nutraukčiau?

—Ne. Mat, aš esu pabėgėlis. Tas ber
niukas taip panašus į sūnelį mano giminai
tės, su kuria aš pasimečiau kelyje.' Atro
dytų, kad jie čia yra mieste. Man norėtųsi 
persitikrinti, ar tikrai to berniuko paveiks
las, sužinoti jo pavardė.
,—O,, jūs kalbate apie berniuką su gerbi- 

niuotais plaukais... Taip, taip, nusitraukė 
jie paveikslų apie mėnuo laiko atgal. Tuo
jaus pažiūrėsim.

Jis pradėjo vartyti paveikslų užsakymų

etruchinas!

—Taip, taip... Štai, štai, čia ir yra,— 
Kišeleva, N. F.

Muryginas pažiūrėjo į knygą, ar kartais 
nėra antrašo. Bet antrašo nebuvo.

—Ne, ne jie,—atsiduso Muryginas, ir at- 
,’sikėlė nuo kėdės.—O kokis gražus berniu

kas. Nu, labai ačiū ir atleiskite už su
trukdymą.

—Malonėkite kitą kartą. Jeigu norėsite 
paveikslus nusitraukti—ateikite' pas mus, 
mūsų firma puikiai atlieka.

Kartą Muryginas pasikvietė Joną į savo 
kambarį. *

—Aržinai,, drauge Lomov, kokis reika
las . i Čia man netikėtai teko [Sužinoti,! 

’’kad... i kad Čia gyvena■ viena moteris su! 
kūdikiu,’kurids vyras ar tai yra užmuštas, 
ar Sovietų Respublikoje. Aš norėčiau tai 
moteriai prigelbėti. Bet man pačiam, nu, 
jūs suprantate, del tam tikrų priežasčių, 
jai perduoti pinigų nesinorėjo ir nesinorė
tų... Žodžiu, ar kartais jūs negalėtumėte 
man tame pagelbėti?

Lomoyas biskį pagalvojo.
—Tai ką, ar norite, kad -aš perduočiau tai 

moteriai pinigus ? . '
—Labai meldžiu jus tą padaryti, jeigu 

tik galite. Antrašą aš jums pasakysiu. 
Vadina ją Natalija Fiodorovna Kiseleva.

—Kiseleva?—nustebusiai paklausė .Jonas 
Lomov. >'f'

—Taip. Argi jūs ją pažįstate?
—Ne, nepažįstu, bet tur būti pažįstu jos 

vyrą..
—■Pažįstate?—kiek pamainęs balsą tarė 

Muryginas.
(Daugiau bus)

buvęs 17 d. rugpjūčio pikui- . > . . .■ liūdimo valandoje prasiu 
kreiptis tiesiog pAe manęs, 
o tas sutaupys’ Jum bereika
lingų iškaščių ir išlaidų.

Atsidavęs Tamįstų sąžinin
giems, tvarkiems ir puošniems 
laidotuvių patarnavimams, pa
silieku,

Su augšta pagąrba, 
Joseph Kavaliauskas/ 
Laidotuvių Direktorius.

1439 S. 2mį St., 
Philadelphia, Pa. 

Tel., Bell, Oregon 5136.
MAHANOY CITY/ PA.

Iš priežasties A.L.D.L.D. IX Apsk
ričio ir L.D.S.A. VI Rajono išvažia
vimo 15 rugpjūčio, Ą.L.D.L.D. 48 
kuopos susirinkimas neįvyko. DaJjai 
minėtos kuopos susirinkimas bus pel
nyčio j, 22 rugpjūčio, 
joj, 7-tą vai. vakare, 
lonekit susirinkti.

Hyde Park Colliery
labai daug 

Pasta- 
užmušė lietuvį 
Jis buvo našlys,

Iš
Šioj kasykloj 

ssužeidžia darbininkų, 
ruoju laiku 
Vincą Drulį.
pasiliko keturi vaikai, kurių 
vyriausias 21 metų amžiaus ir 
jauniausias 17 metų.

Drulis, išdirbęs savo pakai
tą, ėjo namo. Bet bosas jį su
laikė ir pradėjo prašyti, kad 
pasiliktų ant sekančios pakai
tos, nes kur tai esąs kelias už
griuvęs. Druliui ir kitiems 
darbininkams reikėjo eiti siau
ru keliu. Tuo tarpu vežė 20 
vagonėlių. Darbininkai, netu
rėdami kur pasidėti, šalę bė
gių užsikabino ant sparų. Tuo 
tarpu nušoko nuo bėgių vienas 
vagonėlis toj vietoj, kur Druj 
lis buvo užsikabinęs, paskui 
pradėjo ir, kiti nūšokinėti; .iš
mušė sparus ir Drulis nukrito 
po vagonėliais. ' Vagonėliai jį

Central Studi- 
Visi nariai ma-

Komitetas.
(197-198)

HILLSIDE, IO.
A.L.D.L.D. 200 Kuopa rengia šau

nų autingą .nedelioj, 24 rugpjūčio, 
prasidės 11-tą vai. dieną. Kviečia
me visus atsilankyti, nes smagiausia 
laiką praleisti tyrame ore. Bus įvai
rių žaislų, skanių užkandžių ir gėri
mų. Kelrodis: iš Newarko nuo Park 
Place imkit busą No. 48 su užrašu 
Morris Avė. ir išlipkit ant Hillside 
Liberty Avė., paeikit 3 blokus augš- 
tyn iki Pocahontas Ave., ten bus nu- 
,rodytą vieta. < Iš Elizabeth, paimkit 
Irvington-Hillside busą įr išUpkit 
gillside ant Chestnut Ave. ir eikit

illside Ąve, iki .rasit rpipųą gątye 
po’kairei, teh bus Pocahontas Ave.

> tiuli i Rengėjai., - 
f J ’ (197-5.98)^

RENGIA BENDRAI LAISVĖS IR ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 

Nedelioj, 24 J. Rugpjūčio (Aug.), 1930
FLORAL PARK, NORTH BERGEN, N. J.

Pradžia 1-mą Valandą po Pietų
Gei’bijam.a vietos ,ir apielinkės-lietuvių visuomene! Jau antras iš 

eilės įvyksta bendras dviejų pašelpinių organizacijų piknikas. Perei
tais metais :mūsų bendrame piknike dalyvavo arti septynių šim^ų-.sve- 
čių. Šiais metais tikimės turėti tūkstantinę painią publikos, • Šiais 
metais parkas daug puikesnis ir svetainė šokiams parankesnė. Tad 
kvečiame kaip senus, taip ir jaunimą, kas tik mėgsta šokius, skait
lingai pribūti į pikniką. Muzikantai geri—Smiling Jimmy McMąhon; 
grieš kąip lietuviškus, taip ir angliškus šokius.
ĮŽANGA 50 CENTŲ Kvečia RENGĖJAI.
KELRODIS: Nuo Journal Square paimkit Hudson Blvd, busą arba 
Summit gatvekarį ir išlipkite ant Angeline Sf., v

Grafonol-Radiolos, Atwater-KentRadios,VictroJaRadiolou

GEORGE rMASIH W -
377 Broadway South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ ( 
į LIETUVIŠKA KRAUTUVE i

LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTQ- 
PIANAI, • LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDĄ!

■nr,,, , ....................... ........... , ...... , ,
< $ ė.’ ’ \

«;• . . . ,-----------*-444 f--- “----------------------------------------------------------- -----

Knygelė nedidelė, bet kupina faktų, čia smulkme
niškai aprašyta Maldeno stebūklas, jo istorija'ir vi-» 
šoki incidentai; čia telpą pljatus aprašymas žipie pa
saulinius stebuklus: jLiUrdąt Aušros Vaitus, Santos 
“paną Mariją,” etc... A 
rių net švenčiausių r 
d omą,” stebuklai atli1

t’ I ; ,< t t 1 i f , A 1 • į

.. ^Knygelėj “Ar Stebuklai ^Pagydo?” taip jaju surink
ta visą eilė faktų, kaip Soyiėtų vyriausybė prikėlė iš 
grabų šventuosius ir stębūkįihgūošius, kuriį lavonai 
“niėkad nekįrmijo. ir, nepųvo.”*! žodžiu tariant, ši 
knygelė tai neįkainuojamas kiekvienam dkrbininkiii 
įrankis kovai prieš tamsą.

64 Puslapių, Kaina 15 centų

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

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir nelaikę brošiūrų 
platinkite tarp parapijonų.

r ---- --------------- - ■ ■ - - - - ■ - - -

LAISVE •
46 Teri Eyck Street, J Brooklyn, N. Y.



etvirtad.,’ Rtigp. 21, 19Š0

IG. BACHES, Sekr., 909'Pennsylvania Ave., Union Co., Union* N. J.
J. BONDZI, Iždininke, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

NARIŲ MOKESTYS
Pagal A.L.D.L.D. konstituci

ją ir Centro Komiteto patvar
kymą A.L.D.D. narių užsimo
kėjimo laikas pasibaigė su pa
baiga liepos mėnesio. Tačiaus,

džiaugtis" kad užsimokėjimas 
narių mokesčių eitų- tai'p jau 
gerai, tačiaus nėra reikalo ir 
nusiminti. šiuo laikotarpiu 
Draugijos reikalai nėra blo
giausi ir jie kasdien taisosi. 
Visos mažosios kuopelės, vie-

susideda, 'a'psižįūri aplink’ įr važiuoti dolėga1;a|ns| į BalHmo- 
surandi, kad' visur tas.-pats, 
nepaisant, kad didžiosios kolo
nijos ir garsios. 1

žinoma, {kis ‘mus visus yra 
noras ir pageidavimas, kad 
kas nors atvažiuotų iš kitur, 
sutvarkytų draugijų reikalus 
ir-vėl išvažiuotų sau, o mes, 
pasilikę, vėl džiaugtumės, kad 
pas mus viskas gerai -ir tam 
panašiai. O kad’.patiem -įdėti 
triūso ir energijos> tai ne. šim
tai nuotikių yra įrodę, kas-tik į0 neapleidžia kuopos.

rę daug lėšų otų. Buvo išsireiš
kimų, kad mūšų kuopoj del 
tokių permainų “net sėptyni na
riai apleidę kuopą.: 1

Turiu pasakyti; kad to ne
buvo. Kada reikėjo balsuoti, 

itai balsavo segamai: už Ches- 
Iter—7$; Baltimore—7; River
side—1.

Mūsų kuopos nariai supran- 
Ita dalyką, sutinka su didžiu- 
;mos narių nubalsavimu ir del

kys i minimą pikniką ir pa-i S. Mačiulaitis, 57 Arthur St. 
, .v , - . i Di Vetkaųskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames 
SV Visi Montello, Mass. 
Susirinkimus laiko pirmą >. ■'rėdą 

tkiekviejio , mėnesio. ■ i

rems, pagal savo išgalės, ir pa
sirodys, kie'k iš mūsų yra tokių, 
kurie prijaučia darbininkiškam 
judėjimui ir tų rielaimihgų pa
dėčiai; kurie pūna už kalėji
mo sienų už darbininkų reika
lus.

atsižvelgiant į besitęsiančią di- na p0 kitai, užsimoka ir pasi
dėję bedarbę, Centro Komite- lieka toj didelėj ir bendroj šei-
tas priėjo prie išvados, kad 
uf‘ ‘
nukirsti negalima, bet kreipti 
Rinkamą domę, kad visi nariai 
užsimokėtų, kuomet jiems yra 
prieinamiausiai ir jų aplinky
bės jiems -pavėlina. ... , .

A. L/ D. L. D. yra darbi-* 
ninilška organizacijai ir, kaipo 
t(>kia, ji negali neatsižvelgti 
į i savo narių blogą finansinę 
padėti, jai rūpi kiekvienas 
Draugijos narys, kad liktų 
grmizacijoj, nežiūrint, ar 
gUli užsimokėti ar ne.

Išsiuntinėtos Knygos
Pabaigoj liepos mėnesio 

daryta antra ekspedicija kny
gos “Politinės Ekonomijos Pa
matai.” Taip pat padaryta 
ekspedicija ir knygutės “Vy
tautas Mažasis.” ? . Nekurtoms 
kuopoms pasiusta knygų dau
žau, negu joms reikėjo, kaip 
pirmosios knygos, taip pat ir 
Antrosios. Tas padaryta su ta 
intencija, kad kuopų komite
tams ir šiaip veikėjams būtų 
lengviau iškolektuoti iš narių 
mokestis.

mynoj su susipratusiais lietu
^mokėjimo laiko galutinai viais darbininkais—A. L.. D., L

dirba, tas; ir darbo vaisius turi j 
gerus. ■
Išsiuntinėta Nominacijos Blan- ■ 

kos j P. K. 1931 Metams

Su pradžia ;šio mėnesio vi
soms A.i L. D. L. D. kuopoms, 
kurios yra užsimokėję mokes- '■ 
tis už šiuos įlietus, * . pasiųsta į 
nominacijos bląjįkos nominuoti į 
kandidatus j Aj L. ~ 
domąj'į> i Komitetą 
tams, t Kuriosy kuopos tokių 
blankų i negavote,

A.L.D.L.D. 254os Kp. Sekr.
P. Kupris.

WORCESTER, MASS

or- 
jis

pa-

Dalykai Taisosi
Nors negalirpa perdaug

Draugijoj. - I
Suprantama, a p s n ū d i m o 

Draugijoj randasi •. visur, kaip 
kuopose, taip jpat apskričiųose 

, ir nuo to nėra liųosas ir .Cen
tras. Centro i apsnūdimas (gal
būt tame, kad neduoda tinka
mos agitacijos už Draugiją ir 
neskatiną -•narių • ii^simo-kėti 
duoklių. Kitą visą savo užduo
tį Centras atlieka, rodos, ge
rai. Dvi knygos jau išleistos 
ir išsiuntinėtos. Trečia knyga 
verčiama. Sekamiems metams 
knyga apie religiją irgi jau 
ruošiama. Finansinis Draugi
jos stovis—su pabaiga mėne
sio yra suvirs $3,000.

Matome, dalykai nėra' taip 
blogi, jie galėtų būti dar ge
resni, jei mes galėtume nusi
kratyti tą , nelemtą apsnūdi
mą. Nors nelabai smagu mi
nėti, kad šiuo laikotarpiu di
džiausias apsnūdimas - viešpa
tauja ’didžiosiose kolonijose, 
kur" randąąi -kalbėtojų, agita
torių, rašęjų įr šiaip veikėjų, 
kuriems Centro agitacija ir-pa- cija būtų ne Baltini orėj 
raginimas visai netinka ir Čen- nutarta, bet Philadelphijoj ai 
tras nėra kompatentiškas juos ba jos apielinkėf, nes dabartį-j priklausys nuo mūsų draugų ir 
mokyti. Kuomet dalykai taip niu laiku, siaučiant bedarbei, j simpatizatorių,

JvAirumaj Šios Vasaros 
Olympia Parko

Tat varde T.D.A. pageidau
jame kuo daugiausia publikos 
ir kuo geriausių pasekmių. Vi
sų klasiniai sąmoningų darbi
ninkų yra pareiga dalyvauti 
šiame piknike. Bus daug įvai
rių pamarginimų, o taipgi kal
bėtojų, kurie nušvies dalykus 
dar plačiau apie reikalingu- 

jmą paramos T. .D. Apsigyni
mui.

L. S. ir D. B. Dr-jos

. D. L. D. Pil-i . Tai yra Liet, Sūnų ir Dųk- 
1931 ' me- terų Broliškos.Draugijos sodas.

šią vasarą ten Įvyko daug 
parengimų, ir Įvairiųblankų i negavote,: • kreipkitės Įvairių

prie Centro Sekretoriaus ir jis Į draugijų, kaip tai: pašelpinių, 
tuoja'us prisius. Kalbamos J A. L., D. L. D., Apskričių Mass, 
blankus turi būti sugrąžintos ] valstijos, chorų ir menininkų, 
ne vėliau, kaip iki rugsėjo j Iš to.skaičiaus vieni turėjo ge- 
(September) mėnesio šių me-Iresnių pasekniių, o kiti—pras
tų; vėliau prisiųstos blankos | tesnių.
nebus priskaitytos. '

Ig. Baches, i pe, bet vistiek kurie smarkiau.
A. L. D. L. D. Sekr. Į padirbėjo, tai tie daigiau ir

i laimėjo. Tad dabar, baigian
tis vasaros sezonui ir gavus 
jliuosą nedėldienį, pati L. S. ir 
D. B. Dr-ja sumanė surengti 

[pikniką, 24 d. rugpjūčio 
’(August), kurio visas pelnas 
skiriamas Tarptautinio D. Ap-| 
sigynimo reikalams. Visgi 
išanksto reikia draugiją pagir-

Nors šių metų bedar
bės labai daug ant to atsilie-}

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

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

Vtce-l’irmininkas—K. STAŠINSKAS, 
Box 655, New Kensington, Pa.

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

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

Globėjai:
G. URBONAS,

434 Library St., Braddock, Pa.
A. ŽVIRBLIS,

3012 Bremen Ave., Brentwood, Pa.
J. URBONAS,

1723 Jane St., S. S. Pittsburgh, Pa.

Pa.,

P. L. A. KUOPŲ 
ANTRAŠAI

SEKR.
■Kuopoms

Būnant A.L.D.L.D. Vi Aps
kričio piknike, pasikalbant su 
draugais ir apskričio valdy
bos nariais>( kai kurie nusi
skundė, kad negerai padarytą, 
jog apskričio valdyba sumanė
konferencijos nutarimą per- ti už tokį puikų sumanymą ir 
mainyti, kad sekanti konferen-'prijautimą darbininkiškam ju-

j, kaip įdėjimui. Negana to, bet kad
I tas viskas atneštų naudos, tai

kurie atšilau

; i i ; /

A U K ST AI ' > • t,

Kai norasa persivaUgyt

VAŽIUOJANT t

“Ateinanti jvykiai
1 meta savo ;

šmėklas priešakin

2—J. Saulis, 3225 Stafford St., 
1’a., (Corliss Sta.)

3

4

5.

Pittsburgh,

—I’. Sadulicnė, 108 
Pa.

—J. Pacauskas, 539

Cress St., Carnegie,

W. Arlington St.,
Shenandoah, Pa.

.—V. Labutis, 121 E. Monroe St.,
McAdoo, Pa. < 

—M. E. Cuatcricno, 926 Wheelock Rd,,
Cleveland, Ohio.

—J; D. Sliekas, 3121 Elroy Ave.,

6-

7

8— W.
r?

9— K.
I"'

10— J. Albauskis, 
Heights. UI.

11— J. Barškietis, 
Pa.

12— J. Kindcris, 
Ąmbridge, Pa.

13'—Wm. Orban, 
Landing, . Pa.

14— Ged. Urbonas, 
Braddock,.' Pa.

15— P. Kavaliauskas, 
Aliquippa, Pa. 
•K. Lovinę, ,242 
Turtle Greek, Pa.

Brentwood, l’a.
Stačinskos, 2310 Sarah St., S. S. 

Pittsburgh, Pa.
Stašinskas, P. O. Box 655, New 

Kensington, l’a.
...................... 1100 Union Ave., Chicago

P. O. Box 441, Courtney,

439 Maplewood

F. D. No. 42,'

434 Library ' J '
300 Todd 3t„

Penn Aye.>

n.
Avė.,
Rices

St.,

z
17—-K. Lovinę, ,242 Penn A\o.> Extern, 

Turtle Greek, Ta.
19— J, Preikšą, Box 201, ; Minden, W. Va.
20— -A. Botyrlus, Box 237, Burgettstown, l’a. 
22—11*. Cibulskis, 7042 Link Gųuift, Maspcth, ;

•A vet,
St'.,

Avė.,

N. Y.
24— P. i Sodeikis, • 1624 

Youngstown)
25— A. DclinlkaiciūtČ,

Buffalo, N. Y. , •
26— A. Dambauskas. 224 

Girardville, Pa.
27— Motiejus Balutis, Box 

III.
30—J. Leonaitis, 107 N. 

Benton, III.
32— K. Bakanauskas, 677 

Easton, Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256 

Grand Rapids, Mielių

Povvorądnlę t
< F r < • * <
41 Eckert

E. Mahanoy

24, Wilsonville,

Duquoin

Bushkill

Scribner

34— J. Audiejaitls, Box 113, Royalton,
35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 

Shamokin, Pa.
36— Ch. "

37— L.
Pa.

38— F. - Šiaučiulis, 304 
Frankfort, Ill.

39— J. Willumat, 417 
Collinsville, Ill.

40— Ig. Kirtiklis, 1388
Ohio. -*

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

Mieh.
4 4—M. Ažukicnė, Box 426, Zeigler, Ill.
45— M. Savukaitiene, P. O. Box 262, Cuddy, 

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

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, 

Minersville,. Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— Ch. Adomaitis, 4 

Pittsburgh, Ta.
52— Kuklierius, 3414 

Chicago, Ill.
51— J. Stanislovaitis, 

Wilkes-Barre, Pa.
53— J. GudiŠauskas, 437 Elm St., Tamaqua, 

' Pa.
54— G. Braknis, 222 Crystal Lake 

Pontiac, Mich.
55— T. Sopata, 1130 Sycamore St., 

Washington, Pa.
56 V. Glaubičius, 316 George Ave., N. 

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

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

Brighton, Mass.

st.,
st.,

Ave., 

, Ill.

st.,Vaičiūnas, 929 So. Hobson
Harrisburg, III.' 
Aiman, Box 568, Castle Shannon,

E. 6th St., W.

N. Morrison Ave., 

Andrus St., Akron,

4829 Merrit Street

P. O. ’ Box 246,

46 Ten Eyck St.,

Lager St., N. Si,

S. Auburn Ave.,

307 Plymouth Ave.

Dr.,

End, I

st.,

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

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

Clark PI.
Prot. Rašt. B. Barkauskis, 

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

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

i Clark PI. ,
Iždo Globėjai: D. Kalnetienė, 

K. Juška, 325—4th Avė., s. Park St., J. Krakauskas, 
Sekr. A., Trepkus, 349— 1 First St.

121

255
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

ILLINOIS
Valdyba 1930 Metams

Pirm. A. Matusevičia, 1003—25th St. j
i ęC4* 1*^1 rm Tt.xLn ook a

Protokolų
10th St.

Sekr.
M. Milieno, 502—4th Avė.

Visi Moline, III. __________  _______________ __
Iždo Globėjai: J. Julius, Box, 48th nėšio antrą ketvergą, po No, 269- 

St. and 5th Avė., Moline, Jll.; 271 • Second St.
M. Junaitis, 215—17th Avė 
Moline, III.; Maršalka J.

2435—33rd St., Moline, III.

VYRŲ IR 
MOLINE,

228

Fin.
Ižd.

K. Shimkus, 135—36th

144 
300

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

Maršalka !J. Kiceina, 259 Broad- 
i way.
I Susirinkimai įvyksta kiekvieno mS- 

111.; 271 Second 1 St.
., East
Kairis, i

’MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS- 
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
PįrmininkC E. Beniulienė, 16 Bun

ker’ Ave.; Pirm. Pagoibininkė O. 
Turskienė, 79 Vine St..; Protokolą 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.į 
Finąnsfų; paštininkė ; K. čereškieng, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31'CIairdrice ;St,;i Kasos Glbi- 
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.

st.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE,,N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: . 

Pirmininkas K.-Maziliauskas, .1
U ’ - { į I . • r 593, Avęt. A.

Vice Pirmininkas A. Bočis, < 
'' ) r ’ ; - ) | 68 W. 10 St.

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

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
625 Boulevard

Iždininkas F. Lukaitis, 
, 330 Broadway

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

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis, PITTSBLŪGHO IR APIELINKĖS 
■ v „ v v 848 ^ve’ C’ | PRIEŠ FAŠISTINĖS TARYBOS’

Maršalka L. Rimša, i KOMITETAS
167 W. 20 St. I 

_________________ .____________ _ I Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon
I St., Pittsburgh, Pa. 
j Pirm, pagęlbininkas J. D.
i 3121 Elroy 
‘ burgh, Pa. 
, Sekretorė A. 

roy Ave.,
! Pa.
| Iždininkas J. 
I ward Ave.,
Finansų sekr. J. Urbonas, 1723 Jane 

St., S. S. Pittsburgh, Pa.

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

Pirm. J. Liubertas, 4177 Ashland 
Avė.

Vice-pirm. J. Birštonas, 2739 Carson 
Ave.

Nutarimų raštininkas V. J. Gerai- 
tauskas, 1946 Sharon Ave.

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

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.
Guntarienė.

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

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ j 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN. ’

Valdyba 1930 Melams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park 

Terrace. ,
Pirmininko pagelb. O. Giraitiene, 4^1 

Summit St. • ;
Protokolų Raštininkas • J. Kazlauskas,. 

481 Hudson* St.
Fin, Rašt. A. Giraiciūtė, 431 Sum

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

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ket- 
vėrgą kiekvieno mėnesio, Labor Ly
ceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 .vai. vakare.

PL ATTN KIT
LAISVĘ”

Sliekas,
Ave., Brentwood, Pitts-

K. Sliekienė, 8121 El- 
Brentwood, Pittsburgh,

Miliauskas, 626 Wood- 
McKees Rocks, Pa.

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKŪS
GRABORIUS-UNDERTAKER

(fcbilzamuojn ir taiaojn numirusiu* ant 
viliokių kkpinlų. Norintieji gerinusio pa
tarnavimo ir ui žemą kainą, nuliUalmo 
valandoje Saukite* pa* njanė. Pas mane 
galite gauti Įotua ant visokių kapinių kuo 
gerlausione vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.MALONŪS RŪKYT

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

Todėl Gerbiamieji Draugai
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose,

i kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo, 
visur Amerikoje iŠsiuntinčjam per paštą. Ad
resuokite

prakilnesni biznię- 
Visi rankomis pa-

ne tik Brooklyn®,

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

Vietoj tp uzsirūkykšt Lucky
* w anwrona* sechbl. —j

Būk nuosaikus^—būk nuosaikus visiems dalykams, net ir rūkydamas. Venk 
tos«at«itie!s šmėklos,* išvengėdamas perdėjimų,' jei tlori išlaikyti tą modern-

1 ‘‘ išką, fisada jauną figūrą. "Ju, vietoj-*-užsirūkyk-Lucky”. ,J**- 
Į : ' <<'■!> • ' • • '! i---------  ’

Luckypuikiausi cigaretai, kokius jus kada 
ruket, pagaminti iš puikiausių tabakų— iš Smetonos 
viso tabakų Derliaus—“JIE SPRAGINTI”. Lucky 
Strike turi extfa, slaptą šildymo procesą.Visi žino 
kad šiluipa valo ir taip sako 20,679 daktarų, kad 
Luckies rhažiau erziną jusĮ^. gęrklę.

"It’| toasted”
Jusu Gerk ė; Apsauga—Pries knitėjinws~~pries kosulį

*  • 1 -'—l-r- ■ -nr-“’ ■1     . , III I I u. ..............................

* Amerikos Life Insurance Sąjungos daktarų ir Statistikų Draugijos laikytas tirinįjimas iskėlė'f aktąjog žmogaus mirtingumas didėja veik 1% ant 
kiekvieno svaro svorio perviršio nešiojamo tarpo 40 it 44 metų aimžiaiis žmonių.tKitaip sakaiit, amžiau^ žmogus sveriąo 40 svarų daugiau negu 
normaliai, tegali pasitikėti tik 60% nortnąlio svorio*žmogaus givenimo ilgio. Mos^notvirtitiadlr’Lucky Strike cigaretų rūkymas sugadins. mod«. 
erniŠkas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam* jog kai norisi persivnlgyt, towwuž»irGl<yidt Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimųt
dalykuos, kurie padidina svorį ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modemišką,1 įgražią figūrą.

UŽSUK—Lucky Strike *Š6ktU Orchestrą kas ketvirtadienį’ ir-Šeštadienį- vakarais,«N.B.C. tinklą. ‘ j <
: y ' ' . ,, ' . . 1930. The American Tob>c<p:fi<>-tMfr»

VIENYBĖS DRAUGYSTĖ
- BROCKTON, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirm. M j Meškinis, 9 Burton'St.
Pirm, pagelb. r

Glpndale St.
Nutarimų rašt.

,tell Avė* i i
Piniginis rašt, 

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

st. ; .
Kasierius D. Pagojus, 75 Intervale

St. ' !
Kasos globėjai: A. Amsėjus, 129

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

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

panedėlį kiekvieno mėnesio.

W. Gelusevičius,
J. Stripinis, 49 Saw-

51

K. Venslauskas, 1g

šV. ROKO DRAUGIJA,
’ MONTELLO, MASS.
Valdyba:

Pirm. V. GeluseviČitis, 51 Glendale
St. .

Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St.
Užrašų Rašt. J. Stonkus, 20 Faxon

■st.- ■■■ * .
Fin. Rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell

Ave. , ;
Iždininke T. Petrauskas, 29 Merton 

St.
Iždo Globėjai: S, . Petrav.ičia, 162

Melrose St. ' • ' g.

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

, i Urbo < Lax Tabs
i yra tai kanuolė prie# kitą amži
ną žmogaus priešą—Vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę, t :

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalvių nebijo. Už 75c ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo! ’ I • I r

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Črand Avenu© 
(Kampas Clermont Atobm) 
MASPETH, L. L, N. Y. ' 1 
Telephone, Juniper 9796

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y, 

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

’Aš, žemiatis pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurj malonėkit 
man prisiųsti URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip .vartoti.

Vardas

No

Miestas

Street or Avenin

, State-
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ketvirtadienio vakare, bus vie- j demonstracija bus 
noc ič nonin a v a i n > iei 11 mosi. Q<iz. LIETUVIS

(197-198)

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

litiką taip ir driekiasi ištisas Telephone: Stagg 4409

A

SklT- £ 
ski^4

KmMHMI

GRABORIUS'
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Vandens. ’
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

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

PARSIDUODA mainierski padargai, 
pradedant nuo jack-hammer iki 

shovel. ’ Kas nusipirks, galės stoti 
darban ii’ dirbti. Matyt galima bile 
laiku po num. 239 Charles Street, 
Scranton, Pa. * 195-200

PAJIEŠKAU brolio Kazimiero Kun
droto, Kauno rėdybos, Telšių apsk

ričio, Luokės parapijos, Indrečiškių 
kaimo. 5 metai atgal gyveno Cle
veland, Ohio. Meldžiu jį patį atsi.- 
liepti arba kas žinote, praneškit. 
J. Kandrotaitė-Navalinskienė, Box 
915, Forest City, Pa. (198-200)

PAJIEŠKAU dėdės Dom. Juozevi- 
čiaus, paeina iš Kupiškio valsčiaus, 

Paketurių kaimo. Gyvena Amerikoj 
i apie 25 metai, j Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote, .malonėkit pranešti. 
Mar. Lauciūtė-KaVoliūnienė, 2471 St. 
Zotigue St., Montreal Canada.

(198-199)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, biznis 

įdirbtas per 25 metus. Parsiduo
da nebrangiai, nes savininkas važiuo
ja Lietuvon. Kreipkitės po No. 
281—10th Avė., tarpe 26 ir 27th Stš., 
New York, N. Y.

* (198-200)

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmušame Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo

PAJIEŠKAU Baltramiejaus šližiaus, 
paeina iš Kauno rėdybos, Kretin

gos apskričio, Platelių kaimo. Se
niau gyveno JEastoin, Pa., apie 4 me-

Kas žinote, kur jis gyvena, malonė
kit .prane'šti, aš turiu svarbų reika
lą. M. Skaudienė, 19 N. Locust St., 
Easton, Pa.

Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas:

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

’’Alephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

PAJIEŠKAU gyvenimui draugės, ne 
senesnės 30. metų. Aš esu 35 me

tų. gyvanašlis, turiu -du kūdikiu, jau 
: nemaži. Norėčiau susirasti sau drau- 

po iškaba SU užrašu, kurią lai- gę be kūdikių. Daugiau žinių suteik
siu laišku arba ypatiškai. Meldžiu 
atsišaukti ir prisiųsti savo paveiks
lą. V. Daržnikas, 189 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. (198-203)

PARSIDUODA Ice Cream, stationery 
ir kendžių Storas, geroj vietoj, prie 

parko. Parduosiu pįgiaj, nes turiu 
du biznių. .Kreipkite^ po num. 636 
Ferry St., Newark, K J. Telefonas: 
Market 2-3057. 196-201

Puslapis Šeštas LAISVA Ketvirtąd.,. Rugp, 21, 193
.......................        I l!,l I ■ ■■

j

VIETOS ŽINIOS
Paskutinis Vakaras Šią Savaitę Parašu Rinkimui
šį vakarą jau paskutinis vakaras lietuvių darbininkų 

partijinei talkai šią savaitę. Draugai ir draugės, kurie 
dar nebuvote parašų rinkti, ateikite šį vakarą į “Laisvės” 
raštinę, tarp 6 :3O ir 9 vai. vakare, čia gausite informa
cijas ir nurodymus, kaip rinkti piliečių parašus.

Mes prašome ir kviečiame mūsų jaunimą iš Aido ir 
Lyros taip pat ateiti šion talkon. Kviečiame simpatikus 
ir draugus iškelti parašų rinkimo klausimą choruose ir ki
tose organizacijose, raginti, draugus ir drauges ’padėti 
Komunistų Partijai šiame darbe.

Liet. Darb. Org. Komitetas.

Atsišaukimas į Lietuvius 
Darbininkus, Ypatingai j i 
Darbininkišką Jaunimą

Greenpointėj tapo suorgani
zuotas vienetas (grupė) Jau
nųjų Komunistų Lygos. šis 
vienetas susirenka kiekvieną 
pirmadienį (panedėlį), 8-tą 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck Sts.

Jaunųjų Komunistų Lyga llol 
yra visų tautų jaunų darbiniu-[Ne 
kų organizacija, kuri kasdien lutinai 
kovoja už darbininkų klasės Hillmano ir kompanijos veido, 
reikalus, kaip už jaunų, taip [susitelkti į neatlaidžią kovą 
ir senų. Jaunųjų Komunistų i prieš bosus ir jų hillmaniškius 
Lyga veda kovą už septynių1’ - • --------
valandų darbo dieną., penkių 
dienų darbo savaitę, prieš už
darbių kapojimus ir prieš bo
sų karus.

Toj kovoj Jaunųjų komuni
stų Lygai reikalinga yra pa
rama visos darbininkų klasės, 
ypatingai parama iš jaunuolių 
pusės. Nes jaunieji darbinin
kai yra labiausia išnaudojami; 
jaunieji taip pat darbininkai 
bus naudojami karo metu, kai
po kareiviai, verčiami kariaut tinklas jo slaptų susitarimų su 
už didesnius pelnus kapitalis- i bosais; o ta politika nieko dau- 
tų klasei; o darbininkui, galųlgiau darbininkams nelemia, 
gale, toks už tai atlyginimas, j kaip tiktai visuotinus uždar- 
kad jis paskui bus priverstas 
kęsti skurdą, bedarbę, badą.

Tiktai per darbininkų kla
sės susiorgąpizavimą mes te
galėsime ,. sėkmingai kovoti 
prieš bosų karus, taip pat tr 
prieš, bjaurias sąlygas, kurio
mis mes dabar esame priversti 
dirbti ir gyventi.

Šiandien Vakare Viši 
Vyrišką Darby Kriaušiai j 
Svarbiausią Mitingą!

Tuoj aus po darbo, šiandien,

bininkai, Sacęo ir Vanzetti nu
žudyti vien todėl, kad jie ko
vojo už darbininkų, tai yra, už 
mūsų visų reikalus. Tad mū
sų visų yra pareiga apvaikš
čioti jų nužudymo sukaktuves; 
parodyti, kad mes esame dva
sioje su jais ir pasiryžę kovų 
tęsti iki pergalės. Tokia pro
testo demonstracija Įvyks šį 
penktadienį, 4 vai. po pietų 
Union Sq., New Yorke. Nuva
žiavusios draugės, susirinkite

kys viena .draugė iš Pirmo Ra
jono Komiteto: užrašas ang
liškai toks: Lith. Working 
Women’s Alliance District I.

Kviečia visas ten būti
L.D.S.A. 1-mo Rajono

, Komitetas.

Mooney-BiJlingso Istorija 
Ir Rytojaus Demonstracija 
' > Rugpjūčio 22 d., šį penkta
dienį, Union Square masinė 

i ne 
nas iš pačių svarbiausių masi-Į protestui, prieš Sacco ir 
nių mitingų, į kurį kairioji Na- 
cionalė Adatos Darbininkų 
Unija šaukia visus vyriškų dar
bų kriaučius. Mitingas įvyks 
po num. 66 East 4th St., Man
hattan Lyceum svetainėje, 

:w Yorke. Jo tikslas yra ga- 
nuplėšti kaukę nuo

batlaižius ir paversti dabartinį 
feikerišką streiką į tikrą, ko
vojantį streiką.

Nevidoniškas Hillmano pla
nas yra sudaryti prigavingus 
streikus, lokautus ir darbo su
stabdymus, kad to pasekmėje 
užkarti darbą nuo štukių ir 
toms Amalgameitų Unijos da-‘bUy0 
lims, kurios iki šiol dar dirbo ]<aci atsikratyt 
nuo savaičių. Per visą tą pur- ( 
viną Hillmano ir jo sėbrų po- zątorių.’

bių nukapojimus ir spartesnę 
skubininio sistemą.
Hillmaniškiai Skebautojai

Hillmano agentai bandė dar
bininkus įtikinti, kad jie ve
da streiką, dienos laiku. Bet 
užtat ‘ naktį jie siunčia- savo 
mašinos vyrukus skebauti į ne- UHVH u I v V , . . . V

Greejnpointės Jaunųjų Ko-jva. uzstretkuotas vietas, prieš 
tnunistų Lyga atsišaukia į visus j unijistus, priešu siuvėjus, kurie 
lietuvius darbininkus, kad siųs
tų savo sūnus ir dukteris, sa
vo jaunus draugus, jaunus 
darbininkus, su kuriais dirba 
fabrikuose ir dirbtuvėse, į mi-: 
tingus Jaunųjų Komunistų Ly
gos, taip kad jie galėtų įstoti 
į šią vienintelę darbininkų kla
sės jaunimo organizaciją.

Lietuviai darbininkai yra 
spaudžiami ir išnaudojami ly
giai, kaip ir kitų tautų darbi
ninkai. Kovai prieš tą prie
spaudą ir išnaudojimą, mes 
šaukiamės į jus, darbininkai, 
padėti mums susiorganizuoti ir 
kovoti.

Mes kviečiame visus jaunuo
lius darbininkus, kurie skaito 
“Laisvę,” ateiti į mūsų susi
rinkimus, kurie laikomi 8 vai. 
pirmadienio vakarais, “Lais
vės” svetainėje; ateiti ir pa
matyti, kaip mes varome savo 
darbą naudai darbininkų kla
sės.

Marty Gross, 
Vardu Greenpoint Jaunųjų 
Komunistų Lygos.

TJ)A 17-tos Kp. Nariams
't.b.A? 17-tos kuopos nariai, 

būtinai ’kiekvieiįas atvažiuoki
te įtUipon §quąre, penktžtdie- 
nfc • 4 r tą Iva]; po pfetų'; Susto
kite po 17-tos kuopos iškaba, 
kurią vienas iš komiteto lai
kys demonstracijos metu.

Ne vien tik kp. nariai daly
vaukite, bet stengkitės ir pa
šalinių darbininkų atsivesti į 
demonstraciją.

17-tos Kp. Delegatė.

iunijistus, prieš siuvėjus, kurie 
lyra tiktai mulkinami, būk jų 
'vadai kovoja už darbininkų 
reikalus.

Hillmano šaika, su savo par- 
davystės programa, su savo 
streiklaužių gaujomis, su sa
vo slaptais skebais, nuolat nau
doja kapitalistinius laikraš
čius, per kuriuos pučia darbi
ninkams pelenus į akis, būk 
Hillmano mašinerija puikiai 
gilia siuvėjų reikalus ir būk 
“viskas einą gerai.” Ir tuo 
pačiu laiku, kada darbininkai 
atmeta bosų ir Hillmanų pa
siūlymą padaryt sutartį, reiš
kiančią uždarbio numušimą 
nuo $5 iki $10 į savaitę,—tuo’ 
pačiu laiku Hillmanai skelbia 
per kapitalistinius laikraščius, 
būk “bosai visai nenorį nu
mušti darbininkams uždar
bius.”

Kiekvienas vyriškų darbų 
kriaučius. šį vakarą turi daly
vauti tame mitinge, kad galė
tų apsidairyt, apsimąstyt, ap
svarstyt, ir suprast, kas reikia 
daryti kovai prieš hillmaniškę 
pardavikų gengę. I t

Načionalė Adatos Darbiniu- ' 
kų Unija; jaukia: “šąbų” komi
tetų konferenciją, šeštadienį,
rugsėjo 6 ;d. :‘ ^‘oirirfthizddkite 1*1 • • • 1 j •» • * 1 1 •kiekvienoj dirbtuvėj darbinin
kų komitetą delei pasiuntimo 
delegatų į ta konferencija!’7

K. B. J.
—J-------------- -----

L.D.S.A. 1-mo Rajono
Draugėm

Šį penktadienį sueina 3 
tai, kaip tapo nekaltai du dar-

me-

44-TAS METINIS 44-TAS METINIS
PIKNIKAS DRAUGYSTĖS ŠVENTO JURGIO . 
įvyks Subatoje, 23 d. Rugpjūčio-August, 1930 
DE1XTER PARKE Jamaica Ave. ir 75th St., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 2-rą valandą po pietų
Gerbiami Brooklyno ir apielinkės lietuviai ir lietuvaitės! Kviečia-- 

me visus atsilankyti j mūsų puikinusį pikniką, kur bus proga su 
pažįstamais sueiti ir prie puikios muzikos smagiai pasišokti.

Mužikantai, po vadovyste Prof. P. Rich, susidedanti $ dviejų be-1 
nu, gneš ’ be perstojimo vėliausius lietuviškus jr aTnerikoniŠkųs šo-

-1 ' Įžanga ypatąi tik 50 centų *
. KELRODIS: BrooklynieČiams geriausia važiuoti Jamaica Line “L” 

ir Išlipti ant Elderts Lane- stoties ir eiti į parką. ; < *

PAJIEŠKOJIMAI
PARSIDUODA 4 kambarių fornišius;

taipgi yta "du> vaikams ' vežimukai 
ir vygė. G. D;, 281 ' Bęrry St., 
Brooklyfų N.c Y, ; ' ' (198-200)

REAL ESTATE: Namai, Žemė
GERA PROGA’!

PARSIDUODA dviejų šeimynų na
mas ir garadžius. Naujai numalia- 
votas, visi parankumai ’ ir vėliausi 
Įtaisymai. Visom linijom galima pri
važiuoti už 5 centus. Reikia važiuo
ti Fulton “L” ir išlipti ant Green
wood stoties. Atsišaukite: 10122—r 
110th St., Richmond) Hill, N. Yj- 
Telephone: Cleveland 10436.

U H (198-200)

Telephone, Stagg 1910

LORIMER RESTAURANT
. Lietuvių" Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

milu y vcnv a ca.j caįjivj ‘t inu
tiktai ! tai kaip iš Easton, Pa., prasišalino.
Van

zetti nužudymą tą dieną treji 
metai atgal; tai bus taipo pat 
demonstracija delei paliuosavi- 
mo visų dabartinių politinių 
kalinių ir teisiamųjų darbinin
kų kovotojų; tai bus ir protes
tas prieš naują kapitalistų te
rorą prieš sąmoningus darbi
ninkus.

Suplaukusios į Union Sq., 
4-tą vai. po pietų, minios ne
pamirš ir Mooney’o su Billing- 
su, kurie Californijos kalėjime 
pūdomi yra -jau keturiolika 
metų. Jie buvo įkalinti būk 
už tai, kad išsprogdinę bombą 
laike patriotinės parodos, ka
ro metu. Nieko panašaus iie- 
!du, žinoma, nepadarė. Tai 

___ > buržuazijos suokalbis, 
____ ,______j nuo'’ tų dvieili 

energingų darbininkų >'organi- 
, J Nors visoj eilėj tar

dymų buvo aiškiausiai įrodyta, 
jog kapitalistai ir teismas 
prieš Billingsą ir Mooney nau
dojo papirktus liudininkus; 
nors paskui visa eilė tų 'liu
dininkų prisipažino, kad krei
vai prisiekė ir melavo prieš 
tuodu darbininku veikėju,— 
tačiaūs ■ kapitalistinė vyriausy
bė laikė ir pūdė juos kalėjime ir 
tebenūdo. Kuomet dabar šim
tai 'tūkstančių •darbininku sa
vo reikalavimais 'spiria Cali
fornijos gubernatorių Younvą 
paliuosuot ttibdu’ kankiniu, jis 
kaip ir žada “peržiūrėti” jų 
byla, bet ne dabar, o vėliaus 
kada; jis negalįs kreipti do
mės į tą byla. kol praeis rinki
mai. Gubernatorius geriau 
negu bet kas žino, jog Moonev 
ir Billings yra nekalti: bet jis 
nenori nusidėti kapitalistams) 
rinkimu laikotarpyje. Jis lo-; 
šia sudėtinę rolę Judošiaus ir 
Piloto.

Sacco-Vanzetti demonstraci- 
iose. rugpjūčio 22 d., darbinin
kai pasmerks visas tokias bur
žuazijos šunybes ir dar galin
gesni padarvs spaudimą į ka
pitalistu valdžia, suirdami ja 
paliuosuot visus mūsų klasės 
kovotojus.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambarys su vė

liausios mados įtaisymais, vienam 
vyrui ar merginai. Važiuojant pa
imkit Jamaica eleveiterj, išlipkit ant 
Cypress Hills stoties ir paeikit vieną 
bloką po tiesiai.
Mrs. Zack, 24 Hemlock St., Brook
lyn, N. Y. (197-199)
PASIRANDAVOJA šeši kambariai;

visi šviesūs ir gražiausiai ištaisyti, 
visi moderniški įtaisai. Randa labai 
žema. Kreipkitės po numeriu 
446 Linwood St., East New York, 
N. Y.

(197-19°
_ BIZNIO PROGA

Pasirandavoja arba parsiduoda bu- 
černė ir grosernė. Biznio daroma 
nuo $400 iki $500 į savaitę. P. 
Walentukevicz, 100 Perry St., Stough
ton, Mass. 190-201

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, N.

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

[Į^miRTYS—LAIDOTUVES J

John Jankus, gyv. 363 Corne
lia St., mirė rugpjūčio 3 d., 
palaidotas rugpjūčio 8 d., šv. 
Jono kapinėse. • I

Adam. Meiskis, 266 Keap 
SU, mirę rugp. 11 d.; .palai
dotas rugp. 14 d., šv. Trejybės 
kapinėj, • -p f į» • 1 -

Appįė .LąįZp^&ky,; 71 So.- 8th 
St., mirė rugpjūčio 6 d., pa
laidota rugp. 8, d. šv. Trejybės 
kapinėse. (

Pijus ChesnuĮevich, 
Floyd St.,, i ‘ 
palaidotas (kada? — Red.) 
šv. Jono kapinėse. •,

202 
mirė rugp. 14 d.;

Steven Verbitzky, 186 Wat
kins St., mirė rųgpiūčio 19 d., 
■palaidotas ,Alyvų Kalno kapi- 
mėse rugpjūčio 20 d.

Laidotuvių apeigas aprūpi
no J. Garšvos laidojimo įstai
ga.

Mary Staselis, 5 metų, 927 
Grand St., Brooklyn, N,[ Y., mi
rė Aug. 18 d.; bus palaidota 
Aug. 21 d., 2 vai. po pietų, 
šv. Traicės, kąpuoge. . Laidotu-, 
ves prižiūri graborius J 
Vanda (Levaridauskas). ’

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS

^balzamuoja ir laidoja numirusiu 
mt visokių kapinių; parsamdo au 
tomobilius ir karietas veselijoms 
frikfitynoms < ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN; N. Y.

■ • ’ l

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

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

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

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

Tel.: Midwood 6261

Te]., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

' ■ i;
107 Union Avenue

BROO

T '

t Iii .- ’i

Si*’ SS J-

Telefonas: Stagg 9105

DR: A.; PETRIKĄ
f ’ (PETRICK) 
LIETUVIS DENTISTAS

22,1 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.
X-Svinduliu Diagnoza

• ■ Gazo Anestetiką
• j VALANDOS: <

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

tik susitarus.

u et u vi s
FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

Nufotografuoja Ir 
uumaliavojtt viso
kį u s paveikslu* 
Įvairiomis s p a I- 
vomis. ’ Atnaujina 
senus ir krajavus 
Ir sudaro au 
amerikoniškais.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1460

Kreipkitos i i u o 
adresui

JONAS STOKES
171 Bridge SU C. Brooklyn, N. Y.

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitan Aveniu
(Arti Marcy' Avenue)

BROOKLYN, N. Y

416

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be 
tumo. Tolumas del manęs 
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Ibeike le kreip- 
kjtės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phono, Stagg 5043

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS

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

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus plaukus ir §ugar- 
biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
•sekamu adresų: • i i

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos

BROOKLYN. N. Y.
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