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KRISLAI
Kitas Buletinas apie SLA 
Dar Žingsnis Pirmyn 
šešerių Mėnesių Pianas 
Tyli
Vėl Amerikoj

Rašo Petraška

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių. Latisve Darbininkai Visų Šalių, Vienykite*!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re

težius, 0 Islaimėsite Pasaulį!
• • •

• ■ —- ■——---------- ——— ■

Telephone, Stagg 3878Girdėjau, kad šią savaitę iš
eis iš spaudos SLA pažangiųjų 
seimo (Meldažio svetainėj) Pil
domosios Tarybos Sulėtino nu
meris ,antras. Jis bus laikraš
čio formato ir turės daug įdo
mių straipsnių klausimais eina
mos kovos su fašistais.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

Dirbate Ar Ne — Demonstruokite!
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Kuomet Gerardas pasako, kas 
šiandien yra tikrais Amerikos 
valdytojais, tai reikia pilnai 
tam tikėti. Gerardas buvo ar
timas draugas Wilsono ir žino 
visą Amerikos kapitalistinės 
valstybės mašineriją ne tik iš 
paviršiaus, bet ir iš vidaus. Va
dinasi, tikraisiais Amerikos 
valdovais yra kelios dešimtys 
milionierių ir multi-milionierių! | 
Komunistai tatai tvirtino jau i 
senai. Tik jų priešai, ypačiai | 
socialfašistai su liberalais, vi
suomet buvo “linkę manyti,” 
kad Amerikoje demokratija — 
“žmonių valdžia.” Veikiausiai 
tų gaivalų akių ir Gerardo pa
duotieji faktai neatidarys!

“Raudonasis Artojas” žada 
dar vieną žingsnį daryti pir
myn : padidinti savo formatą. 
Tuomet ištikro bus didelis laik
raštis ir jau daug geriau pa
dengs Sovietų Sąjungoj gyve
nančių lietuvių valstiečių ir dar
bininkų reikalus.

Amerikos Komunistų Partijos 
Antrasis Distriktas šiuo laiku 
baigia gaminti taip vadinamą 
šešerių mėnesių planą. Juo ei
nant, visi Partijos nariai turės 
daugiau darbuotis stiprinimui 
visos organizacijos ir pravedi
mui savo kampanijų darbinin
kų organizacijose gyviau ir 
įsakmingiau. Lietuviai komu
nistai ypačiai turi susirūpinti, 
kad per šiuos šešerius mėnesius 
kuodaugiausiai naujų 
įtraukus Partijon.

narių

Kuomet Vitaitis su Gegužiu 
pataria SLA nariams “apsau
goti savo teises,” tai supraskit, 
kad jie prašo apsaugoti fašistų 
teises naudoti Susivienijimą 
antidarbininkiškai, juodai poli
tikai. Tai turi įsidomėti kiek
vienas SM narys darbininkas.

Nelaimingos Atstatymo feen- 
drovės sekretorius ir geras fa- 
šistėlis A. B. Strimaitis, kuris 
nesenai sugrįžo iš Kaunijos, ra
šo : ,

“Liaudis pakrikusi, ‘patenkin
ta’ tyli, nes cenzūra nebelei
džia spaudai kalbėti net tokiais 
dalykais, kurie visiems aiškus.”

O kada komunistai taip pa
sako, tai fašistai rėkia, kad ne
tiesa. Be to, Strimaitis buvo 
ir tebėra garbintojas Smetonos 
Kruvinojo klikos ir Vytauto. Jis 
faktinai prie to režimo palaiky
mo prisideda.

Automobilių Eksportas 
Smarkiai Sumažėjo

WASHINGTON.—Jung- 
tinės Valstijos šiemet pir
muoju pusmečiu pardavė 
užrubežiuose savo auto
mobilių už $156,333,426 
mažiau, negu pereitais 
metais per tą patį laiko
tarpį. Tai yra dalinai del 
bendro ekonominio krizio 
ir del tikslaus boikoto, ku
rį tūlos šalys veda prieš J.

Kanada pereituoju pir
mu pusmečiu daugiausiai 
automobilių iš Amerikos 
pirko—net už $11,127,068. 
Paskui seka Belgija —už 
$6,314,518. Po jos ’— Ar
gentina ir Australija.

Lon Chaney, Judžiu Vaidyla, 
Smarkiai Susirgo

LOS ANGELES.—Žymu
sis Amerikos judžiu vaidy
la —. Lon Chaney — smar
kiai susirgęs čionai. Jam 
jau du sykiu buvo leista 
kraujas kito žmogaus. Cha
ney, galima sakyti, yra ori- 
ginališkiausias vaidyla ir 
nepaprastai turi didelį ta
lentą vaidinti įvairių sukry- 
pėlių roles.

Derybos Tarpe Kauno 
ir Varšavos Fašistą

KAUNAS. — “Express 
Poranny”, pilsudski ninku 
laikraštis, paskelbė, kad 
tarp Lenkijos ir Lietuvos ei
nančios derybos Vilniaus 
klausimu, kurios galį visiš
kai pakeisti jėgų santikį 
Rytų Europoj. Tarpininko 
vaidmenį, matyt, paėmęs 
Vatikanas!

Vienoj konferencijoj, įvy
kusioj Vilnijoj, kurioj 
svarstyta susitarimo sąly
gos, dalyvavęs Vatikano at
stovas. Kalbama apie gali
mumą susitarti šiomis sąly
gomis: (1) nedidelis pakeiti
mas lietuvių-lenkų sienos. 
Lietuvos naudai; (2) kultu*-, 
rinė autonomija Vilnijos lie-- 
tuvių tautinei mažumai; (3)

Tai Jonas Butėnas ir vėl A- 
merikoje. Nesenai buvo atsiba- 
ladojęs Kriaučiūnas, .kuris pir
miausiai nudūlino pas fašistų 
“Vienybę” ir pasakė, kad Lie
tuvoj “viskas labai gerai.” Vėi- 
kiausiai iš tų pačių notų giedos
ir Butėnas. Jeigu jums, vyrai, I mišrios ar tarptautinės ko- 
ten taip gerai, tai kokių paraku į * * 
čia jums važiuot?!

misijos sudarymas dalyvau
jant Vatikano atstovui, ku-

Draugai, ar jūs žinote, kad ri atvg^ atvejais svarstys
evantualius ginčus.

Berlyno spauda ištisai dė
dama tą nepaprastą žinią 
pastebi, kad jei tai ir ne vi
same kame teisinga, bet vis 

daugiau pritarėjų randasi. Tik ^el rimčiausių priežasčių 
sąmoningi darbininkai privalo 1 verta dėmesio. Esą tai duo- 
smarkiau sukrusti, kad tuos da suprasti, kodėl Pilsuds- 
žmones sumobilizavus į komu- kis ilgesnį laiką viešėjęs Vii-

“Laisvės” ir ALDLD vajus jau 
visai arti: tik beveik už vieno 
mėnesio? Ar visi pasirengę pa
sidarbuoti ?

šiemet bedarbė didelė ir to
dėl komunistiniam judėjimui

nistines organizacijas ir jiems 
užrašius darbininkišką dienraš- nijoj.

"Kairieji” Puola Dešiniuosius delei
Indijos, Bet Balsuoja Visi Drauge

ZURICH, Šveicarija.—Čio- vo MacDonaldą. Jie sakė, 
nai įvykęs Antrojo Interna- ( kad Indijoj MacDonaldo val- 
cionalo veikiančiojo komite-1 džia šiuo tarpu laiko 12,000 
to narių posėdis vėl parodė! indusų politinių
visam pasauliui, koki nieka- 
dėjai tie socialistai. Kuo
met MacDonaldo valdžios 
armija skerdžia Indijos gy
ventojus ir padeda Čiang 
Kai šėkui skersti chiniečius 
darbininkus, tai socialistai, 
susirinkę čionai, užgyrė 
MacDonaldo politiką, kaipo 
“darbininkiška”!

Tiesa, pačios Britanijos 
“kairieji” socialistai, vado
vaujami Brockway, kritika-

1 kalinių. 
Spaudos laisvė' ten sutremp-, 
ta; viskas naikinama, kas 
tik priešinga MacDonaldo 
imperialistinei politikai. Bet 
po tos kritikos ir pats | 
Brockway susitaikė su ki- į 
tais socialistais. Priimtas 
bendras atsišaukimas “delei 
visuotino nusiginklavimo.” 
Bet kuomet jie kalba apie j 
nusiginklavimą1, tai MacDo-1 
naldo valdžia galvatrūkčiais 
ginkluojasi. i

Vokietijai Bus Permaža 
Savo Grūdų Duonai

HAMBURGAS. — Pa- 
štaruoju laiku apsilankiu- 
sis didelis lietus sunaiki
no nemažai javų. Ekono
mistai kadaise buvo ap
skaičiavę, kad šiemet Vo
kiečiai pasigamins 3,800,- 
000 tonų javų, bet’ dabar 
manoma, kad apie 300,000 
tonų bus mažiau tos skait
linės.

Tuo būdu Vokietijai šie
met ir kitais metais teks 
pirktis nemažai javų už- 
rubežyj. Kadangi cįerlius 
buvo geras Sovietų Są
jungoj, tai iš ten Vokieti
ja ir turės daugiausiai 
duonos pirktis.

ŠIŲ METU DARBO DIENA PRIVALO 
BOTI PAVERSTA VISU DARBININKU

KOVOS DIENA PRIEŠ BEDARBE :
Tegul Tie 59 Valdytojai, Kuriem Darbininkai Sukrovė Miliū

nus, Moka Bedarbiam Pensijas, Ažuot Skirt ■ 
Bilionus Karo Reikalam!

Amerikietis Darbininkas Panamos Kanalo Dideli Vokiečių Lakūnai Turėjo
Gailisi Puolęs Negrą Uždarbiai Amerikai Nusileisti Kanadoje

JERUZOLIMAS.—Arabų 
paskelbtas pereitą sekma
dienį streikas nepavyko. Tik 
Jeruzolime jis buvo reikš
mingas
gi Haifoje ir kitur—didžiu
ma krautuvių buvo atdarų.

dalinas streikas,
i

PHILADELPHIA, PA.
Visos komisijos ir iš

rinkti darbininkai “Lais
vės” piknikui būtinai susi
rinkit 28 d. rugpjūčio 
(ketverge), Liaudies Na
me, 8 vai. vakare.

* Sekretorius.

STALINGRADAS.—Ame
rikietis darbininkas mecha
nikas, Lemuel Lewis, kuris 
andai buvo užpuolęs negrą 
darbininką ir už tai tapo 
patupdytas kalėjiman, dabar 
apgailestauja savo žygius. 
Laiške, rašytam profesinių 
sąjungų .^komitetui,, Lewis 
sako, kad jis dabar pamatė 
sąvo klaidą ir gailisi puolęs 
nekaltą juodveidį darbinin
ką.

Jis sako, kad nusistatymą 
prieš juodveidžius darbinin
kus jis buvo gavęs Jungti
nėse Valstijose, kur įvairios 
tikybos ir patriotiškos orga
nizacijos, o taipgi valdžios 
mokyklos, stengiasi daryti 
skirtumus tarpe rasių, kad 
tuomi išnaudotojai ■ galėtų 
pasinaudoti.

Sovietų Sąjungos laikraš
čiai griežtai pasmerkė Lewi- 
są už jo nedraugišką darbą, 
t. y., puolimą juodveidžio 
darbininko.

Nuo tada, kai Panamos 
Kanalas pradėjo operuoti 
(16-ka metų atgal), per jį 
perplaukė 60,133 komercinių 
laivų, kurie pervežė' 279,- 
338,333 ton. įvairių prekių. 
Už tą viską Panamos Ka
nalo valdytojai (Jungtinės 

i Valstijos) gavo j $250,660,- 
j 068. ' * - ..

Pastaruoju laiku tačiaus 
Panamos Kanale laivų plau
kiojimas sumažėjo. Tai yra 
delei bendro ekonominio kri- 
zio visam kapitalistiniam 
pasaulyj.

HALIFAX, N. S.—Lekią 
į Jungtines Valstijas keturi 
Vokietijos lakūnai nusileido 
Queensport Harbor, Guys- 
borough kountėj, Nova Sco
tia provincijoj. Jie manė 
atlėkti i Halifaxą ir čia pa
silsėti, bet, matomai, pakly
do ar gal orląįvis. pagedo. _

Gręit jie mano pribūti į 
jungtines Valstijas. Orlai
viui vadovauja kapitonas 
Wolfgang.

Šiaurinėj Mandžurijoj 
Prasidėjo Bruzdėjimas

Pilsudskis Bus Lenką 
Fašistą Premjeru

' VARŠĄVA.—Pereitą šeš
tadienį atsistatydino Lenki
jos ministerių kabinetas, 
kurio,.premjeru* buvo Sla- 
węk. Kadangi Lenkija šiuo 
tarpu gyvėną 1 labai sunkų 
ekonominį krizį; tai, spėjd-‘ 
ma, jog Pilsudskis ims į sa
vo rankas šąlies vadeles. 
Jis, mūnoma, bus premjeru 
ir sudarys savo ‘kabinetą:

Pagimdė Kūdikį Ties 
Ligoninės Durimis

Du Inspektoriai Pakloti 
Kanados Traukinio 
Apiplėšime

FORT FRANCIS, Ont.— 
Du J. V. imigracijos inspek
toriai — Lawrence Do ton ir 
Lawrence Jones?—tapo nu
žudyti. Jų šovė ją, Frenett, 
vėliau suėmė ir ant vietos 
sušaudė govėda. Abu imi
gracijos inspektoriai nušau
ti Frenetto, kuris užpuolė 
ant traukinio pasažierių 
apiplėšimo . tikslais, kada 
Jones ir Do ton ėjo daryti 
reviziją.

MASKVA.— Iš Kirino, 
Šiaurinės Mandžurijos, pra
nešama, kad ten prasidėjęs 
darbininkų levo H u c i n i s 
bruzdėjimas. Prieš 1 d. rug
pjūčio buvo visur išmėtyta 
lapelių, šaukiančių darbinin
kus demonstruoti prieš im
perialistinius karus. Daug 
areštų padaryta. Iš Kirino 
į Tungavą pasiųsta kariuo
menė sutrempti darbininkų 
judėjimą.

I

AudejyStreikaš Bus

i

KAUNAS.— Rugpjūčio 9 d., 
101/2 vai. ryto, kažkokia moteris 
L. Alėjoj palei Raudonojo Kry
žiaus ligoninę pradėjo gimdyti, 
žmonės pranešė Raudonojo Kry
žiaus ligoninei. Taip moteris 
gatvėje ir pagimdė ir su nau
jagimiu gatvėje gulėjo. Publika 
pradėjusi skandalinti, kad po 
ligoninės durimis gimdančiai 
moteriai nesuteikiama pągelbos. 
Moteris paimta į ligoninę.

' i. Tęsiamas ir Toliau

BESSEMER CITY, N. G.- 
—Pereitą sekmadienį čionai 
American Mills (No.i 1-mo 
ir 2-ro) tekstiliečiai;1 strei- 
kieriai turėjo savo mitingą; 
kuriame nutarė streiką, tęs
ti, nežiūrint, kad jų “va
das” Gillespie padatėjšusi- 
tarimą sii fabrikantu R.\ C. 
Gregory grąžinti, darbinin
kus į darbą.

* Laukiama pribūvant Na- 
cionales Tekstiliečių Darbi
ninkų Unijos sekretoriaus 
W. Murdoch, kuriį apleido 
New Bedfordą, Mass;, ir Iš
vyko į Bessemer miestą.

Profinterno Kongresas 
Jau Užsidarė Maskvoje

.' MASKVA., — Penktasis 
Profesinių Sąjungų Interna
cionalo (Raudonųjų , Unijų 
inįernacįonalp) kongresas, 
kurjo sesijos tęsėsi čionai 
virš savaitę laiko, jau užsi
darė. Paskiausiai pasakė 
prakalbas /Lozovskis i r 
Heckerlas. Abu kalbėtojai 
pabrėžė tą nepaprastą vie
nybę ir bendrą nuomonę, 
kuria vaduojantis tapo pra
vesta visi tarimai ir, tiki
masi, ; kad jie bus pravesti 
gyveniman.

Jungtines Valstijas valdo 59 kapitalistai—milionieriai 
i ir multi-milionieriai, sako buvęs ambasadorius Gerard. 
'To fakto niekas neužginčija, nors kapitalistinė spauda ir 
labai nepasitenkinusi jo iškėlimu.

Amerikos valdytojai, vadinasi, yra nepaprasti turčiai, 
kuriem kapitalą sukėlė darbininkai.

Bet šiandien tie patys darbininkai randasi skaudžiau
sioj padėtyj. Virš aštuoni milionai jų randasi bedarbes 
lauke ir prieš jų akis stovi bado šmėkla, o daugelis jų jau 
tiesiai badauja.

Kuomet tokia baisi bedarbė siaučia, slėgdama plačiau
sias mases darbo žmonių, tai 59-nių valdytojų pastatytas 
priešakyje prezidentas Hooveris pareiškė spaudai, kad 
šiuo tarpu Amerikoje nėra daugiau bedarbių, kai “pus; 
antro miliono asmenų.” O federalės valdžios gyventojų 
surašinėtojai pranešė, kad daugiau bedarbių nesą, kai 
2,508,151 asmenų. Tai yra tiesioginis pasityčiojimas iš 
darbo žmonių!

Jei bedarbiai tylės, nieko nesakys, nekels savo balso 
prieš tą baisią padėtį, kurion juos nustūmė Amerikos ka
pitalistinė sistema, tai jais niekas ir nesirūpins. z .

Todėl jie turi kovoti!
Jie privalo reikalauti priimti Amerikos v Komunistų , ■ 

Partijos patiektą bedarbiu apdraudos bilių.
Bedarbių Apdraudos Bilius, be kitko, reikalauja, kad 

būtų pravestas įstatymas, kuriuo einant, Amerikos vai- 
dytpjai mokėtų kiekvienam 'bedarbiui nemažiau $25 J 
savaitę pensijos. Jeigii valdžia išleidžia bilionus dolerių 
ruošimuisi prie naujo imperialistinio karo, tai jie labai 
lengvai galėtų suteikti bedarbės pensiją bedarbiam; Juk 
Amerikos valdytojai savo pelnus prisiplėšė iš dabartinių 
bedarbių.

Komunistų Partijos bilius reikalauja, idant kiekvienas 
asmuo, turįs nemažiau $25,000 nuosavybės, turėtų mokėti 
proporcionaliai nepaprastus taksus į bedarbių fondą, iš 
kurio būtų mokama bedarbiam pašelpos.

Ir nevien tik bedarbiam turi būti mokama pensijos, bet 
ir seniem, negalintiem dirbti darbininkam, kurie padėjo 
savo pajėgas krovimui kapitalistam turtų ir jau nieko ne
gali daugiau dirbti.

Kad tatai pravedus gyveniman, reikia kovoti.
Darbo Diena, rugsėjo mėnesio 1-ma diena, kaip tik ir 

yra tinkamiausia tam tikslui. , >
Amerikos Komunistų Partija šaukia visus Amerikos 

darbininkus prisidėti prie tos kovos.
Ruoškite masines demonstracijas, į kurias turi eiti visi 

bedarbiai ir dirbantieji darbininkai.
Dirbantieji todėl turi kovoti drauge su bedarbiais, nes 

tai yra jų pačių reikalas. Ryt po ryt ir jie gali atsidurti 
bedarbės laukan ir jų likimėlis laukia tas pats.

Rugsėjo Pirmąją—Darbo Dieną—visoje šalyje, visuose 
miestuose bus ruošiamos bedarbių demonstracijos. Į jas 
privalo eiti kiekvienas darbo žmogus ir kovoti, bendrai 
prieš bedarbę, už darbą arba algas!
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SAUGOKITĖS APGAVIKŲ!

-

Tūlas žulikas, pasivadinęs C. H. Craig, bastosi po Pittsburgh© 
apielirikę, siūlydamas “dideles dovanas” tiem, "kurie per jį užsi
prenumeruos i“Laisvę.” Jis išviliojo $1.25 iš Frank W’arkule- 
wicz, pažadėdamas jam siuntinėt “Laisvę” per vieną mėnesį ir 
duot dovaną^ $L25 vertės “setą dišių.”,

“Laisvės” administracija nežino tokia pavarde žmogaus, kaip 
C. H. Craig. Jis nėra “Laisvės” autorizuotas'agentas ir neturi 
“Laisvės” prenumeratų rinkim© kvitų. ,

Atrodo, kad tasai gaivalas yrą koks socialfašistų ar tautiniu- , 
kų lietuviškų s’tipusių korporacijų buvęs - agentas. Matydamas, J 
kad “Laisvė” turi darbininkuose įtakos ir pasitikėjimo—4jps yar- 
du panorėjo pasipinigauti.

Suktybių mes negalime toleruoti!
Draugai turi rūpintis susekti tą gaivalą ir suimti kaipo Žulį- 

ką. Aišku, kokiais nors būdais jis daro ir kitokias apgavystes. 
Jo suėmimas yra svarbus dviem atžvilgiais: viena, kaipo žmonių 
skriaudiko, antra, kaipo teršėjo mūšy dienraščio vardo. * 

“Laisvės" Administracija.
PARYŽIUS.-Iš Caoahlano 

Indo-Chinijos, pranešama, 
kad ten du darbininkai tapo 
nužudyti ir daugybė asmenų 
sužeista masiniam mitinge, 
kuris buvo suruoštas pami
nėjimui mirties Sacco ' ir 
Vąnzetti. Policija brutališ- 
kai puolė mitingo dalyvius.sorius Seager numirė čionai stu

Profesorius Seageris Numirė Kijeve, SSSR
KIJEVAS.—-Žymusis A- ligoninėj. Jis sirgo plaučių 

merikos universiteto (Co- uždegimu. Seager buvo at- 
lumbia) ekonomistas profe- vykęs į Sovietų Sąjungą pa-

■’ ‘•■■A "?■ ‘'r L' ■: '■ .. ■■ . YU i 'b' .'I r ■’*
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Kapitalistų ir Darbininkų Išeitis

Liepos mėnesio antroj pusėj bedarbiai Vokietijoj pa
daugėjo dar 42 tūkstančiais. Kaip valdžia apskaitliuo- 
ja, dabar šalyje yra 2,757,000 bedarbių. Bet valdžia ma
žina bedarbiii skaičių, kuris tikrenybėje viršija tris mi- 
liopus; o apie žiemos vidurį galėsią būt iki 5 milionų be
darbių. . .

Šiuo laiku Vokietijoj yra antra tiek daugiau* bedarbių, 
negu buvo pernai šiuo laiku. Auga ne tik bedarbių skai
čius, bet'ir jų vargai. Nors Vokietija turi socialės ap- 
dr&udos pensijų įstatymą, tačiaus dabartiniu laiku tik 
1,900,000 bedarbių gauna šiokios tokios paramos sulig 
to įstatymo. Virš milionas randasi tokioj padėtyj, kaip 
ir Visi Amerikos bedarbiai—negauna nei cento pašalpos. 
Buržuazijos gi valdžia su “socialistų” pritarimu daro 
vis. naujų žingsnių, kuriais siekia sumažinti ir dabartines 
menkas pensijas bedarbiams. Pačiose konferencijose 
“socialistinių” unijų vadu girdėt balsai, reikalaujanti vi
siškai panaikint paramą ‘bedarbiams ir šiaip nepajėgian- 
tiejns dirbti darbininkams, nes, girdi, yra šalių, kur be
darbiams neduodama jokių pensijų; taigi Vokietijos fa
brikantai ir valstybė “skriaudžiasi” ir apsunkina sau 
varžytines su tomis šalimis, kuriose nėra jokių išmokėji
mų bedarbiams.—Čia reikia priminti, jog patys įmokėji- 
mai į Vokietijos socialės apdraudos fondą vyriausiai gula 
ant pačių dirbančių darbininkų, ir tiktai iš dalies prisi
deda fabrikantai ir valstybė.

Vokiętijos krizis eina gilyn, apimdamas sunkiąsias ir 
lengvąsias pramones, urminę ir smulkmeninę prekybą ir 
net amatinę, smulkiąją pramonę.- Palyginant su pernai 
metais, šiemet Vokietijos anglies gamyba sumažėjo 31 
nuošimčiu; geležies ir plieno įmonės dirba tiktai 50 nuo
šimčių; šilko pramonėj užsakymai (orderiai) nupuolė 
40 nuošimčių. . •
. Kapitalistinė Vokiečių vyriausybė, akompanuojama so
cialdemokratų, nemato kitos išeities, kaip vis griežtesnį 
varžymą kovojančių darbininkų judėjimo, ir griebiasi 
kaskart aštresnių priemonių. Bet tikrumoje tame nėra 
jokios išeities., Tatai darosi vis aiškiau darbo masėms su 
komunistais priešakyje; jų> kovos smarkėja, kaip ekono
minėje^ taip politinėje dirvoje. Šiuos žodžius berašant, 
atėjo žinia apie naują didelį, raudonųjų darbininkų va
dovaujamą metalistų streiką Katernberghuete, Ruhr sri- 
tyj; kita žinia—apie karingą Berlyno komunistų susi
kirtimą su fašistais ir policija, pasekmėje komunistų de
monstracijų, besirengiant prie ateinančių rinkimų.

Kuomet buržuazija, kuriai bernauja “socialistai,” ma
to “išsigelbėjimą” fašizme, į darbininkų minias vis pla
čiau persigeria supratimas, kad vienintelis išganymas— 
tai proletarinė revoliucija.

Iš to turėtų pasimokinti 
tie lietuviai darbininkai, ku
rie dar vis nėra atsikratę 
religinių burtų: kurie vis 
dar tiki į peklą, velnius ir 
dievus.

Meskite religinius burtus. 
Nesiduokite kunigams mul
kinti ir išnaudoti. Rūpin
kitės darbininkų judėjimu. 
Kovokite už pagerinimą sa- 

!vo ir kitų darbininkų būvio. 
Kovokite už nuvertimą ka
pitalistines sistemos — siste
mos religinių, burtų, skurdo 
ir išnaudojimo.,- i .:. t

Shenandoah Parapijonų 
Kova su Kunigu

“Laisvės” korespondentas 
prisiuntė iš Shenandoah, 
Pa., sejkamą lietuvių šv. Jur
gio parapijos komiteto iš
leistą plakatą į parapi j orius 
sąryšy su vedamu “faitu” 
prieš “dūšių ganytoją”:

EXTRA SUSIRINKIMAS!
švento Jurgio Parapijos !

Ned., Rugp.-August 17 d., 1930
1-mą valandą po pietų 
Bažnytinėje svetainėje 

Shenandoah, Pa.
Gerbiamieji Parapijonai! ,

šis šv.; Jurgio Parapijos ex
tra susirinkimas yra šaukia
mas tam, nes kaip jums jau 
yra žinoma, kad delei mūsų 
“dūšių ganytojaus” kunigo Ka
raliaus sauvališkumų, parapi
jos komitetas, kad apginti pa
rapijos turtą ir teises, buvo 
priverstas teismo keliu tą da
ryti ir atsibuvusiame birželio kvailumo parodo, negu ko
mėm teisme — bylą, laimėjo! kie kiti fašistiniai gaivalai. 
Bet kun. Karalius, nors bylą 
pralaimėjo, ir gana skaudžiai 
pralaimėjo, bet jis net teismo 
nuosprendžiu nepasiganėdino 
ir savo tą bjaurų darbą, para
pijos į savo rankas užgriebi
mą, dar didesniu atkaklumu 
varo. Negana, kad jis iš sa
kyklos kiekvieną nedėldienį ko
mitetą ir visus šv. Jurgio para- 
pijonus iškeikia, išniekina, 
kaip tik kunigo galva ir pro
tas gali. Negana dar to. Ku
nigo pasėkėjai, davatkos ir 
įvairūs fanatikai, prisiklausę 
kupigo žodžių, jau pradėjo šv. ;
Jurgio parapi j onus ant gatvių 

.užpuldinėti, mušti ir nekaltai nias. 
kraują lieti!'Kad apsisaugojus j7110 
davatkų ir fanatikų kunigo pa- ■ 
sekėjų užpuolimų, komitetas 
buvo priverstas vėl eiti į teis
mą ir j ieškoti , teisybės iif ap- - 
saugos nuo užpuolikų. Todėl, 
parapijoiįąi. visi < (kaip. vienas 
pribūkite’ ant Šio šūsillnkitrio, 
kur jumš bus pranešta b^elriirir ’ 
si parapijos su kup._ Kąrą.Uum 
jr jo pasekėjais įvj^iai?U7

Visus kviečia 'švento Jurgio 
Parapijos

Fašisty Kvailybė
Brooklyno lietuviški 

šistai, susispietę apie “Vie
nybę,” yra ypatingo tipo 
fašistai-, Jie daugiausia

fa-

Franci ja Irgi Pasaulinio Krizio Naguose

Francija iki paskutinių laikų buvo skaitoma šalim, 
kurią mažiausiai tepalietė bedarbė. Bet pastaraisiais 
mėnesiais pasaulinis kapitalizmo krizis pradėjo kratyti ir 
Frančiją. Bedarbių priskaitoma jau iki miliono. Beveik 
kasdien užsidarinėja nauji fabrikai. Taip antai, rugpjū
čio^ d. Paryžiuj užsidarė “Reno” ir “Citroen” automobi
lių; fabrikai, kur dirbo 50,000 darbininkų. Uždarytuose 
fabrikuose eina mašinerijos pertvarkymas, racionalizaci
ja,; taip kad vietoj ligšiolinių 50 tūkstančių darbininkų 
paskui užtektų jau tik 32 tūkstančių.

bykiu su augančia bedarbe ir su didėjančiu darbininkų 
išnįudojimu, kyla ir jų kovų banga. Kaip jau žinoma, 
šiaurinėje Francijoje streikuoja 200,000 audėjų ir kitų 
darbininkų Furmyj, Alluene, Rūbe; tiems streikams va
dovauja revoliuciniai unijistai, veikiantieji intakoje Ko
munistų Partijos. .Šie streikai turi stipraus politinio po
būdžio. Reikalaujama pridėti po 5.0 santiipų (4 sovietinės 
kapeikos) uždarbio į valandą; vyriausia gi šie streikai 
yraį masinis, kovingas darbininkų protestas prieš valdžios 
sumanymą—atskaityti iš darbo mokesnio tam tikrą nuo
šimtį į socialės apdraudos fondą. Komunistai ir su jais 
einantieji revoliuciniai darbininkai reikalauja, kad visi 
fondai pensijų bedarbiams, nusenusiems ir kitiems ne
galintiems dirbti darbininkams būtų sumokami iš sam
dytojų ir‘valstybės, lėšų. Pastebėtina, jog čia “socialis
tinė” yla išlindo iš maišo: socialfašistai organizuoja šai- 
kas streiklaužių kaip talkininkų valdžiai ir fabrikan
tams prieš streikierius. Socialfašistų supratimu, našta 
įmdkejimų į socialės apdraudos fondą‘turi gulti ant pe
čių.darbo žmonių, kaip kad yra Vokietijoj ir kaip kad 
dabar Amerikoj siūlo Norman Thomasai ir kiti smalavi- 
riai savo sumanyme apie bedarbių apdraudos pensijas.

Tuo būdų, patys Francijos “socialistai” savo judošiš- 
kais darbais sparčiai mokina darbininkų minias, jog ko-’ 
va prieš kapitalistus yra neatskiriamas dalykas nuo ko- 
vcs<prieš socialfašistus; kad imtynėse už tuojautinius ir 
galutinuosius proletariato reikalus darbininkai tuvi mušti 
ne tik buržuaziją, bet ir jos* “socialistinius” žvalgus, kai
po pirmuosius josios būrius dabartiniame laikotarpyje 
Ūstitejancm kapitalizmo krizių. ■ ' ■ ■

*
Vienos mieste, Austrijoj, tū

las šaltkalvis išrado kelines, ku
rios neduoda skęsti.

Garsus rusas ristikas, cirko 
artistas, J. Zaikinas, rugpjūčio 
1 d. Rumunijoj tapo sutriuškin
tas. Paprastas jo numeris bū
davo šis: ant jo padėdavo len
tas, o per jas važiuodavo auto
mobilis. šį kartų buvo taip 
pat, tačiaus stipruolis neišlaikė 
ir jąm liko sutriuškinta, galva.

“Vienybės” No. 100 ant 
pirmo puslapio dideliu ant- 
galviu šaukia: “Komunistai 
organizuoja visus pasaulio 
juodveįdžius prieš baltuo
sius.”

Ir toliaus žinioj sako: “Iš 
Rigos pranešama, kad vė
liausias Sovietų tikslas, su
kelti viso pasaulio. juodvei- 
džių neapykantą prieš bal
tuosius .

Tai kvailas fašistų šauks- 
Komunistai neorgani- 
“visus juodveidžius”; 

organizuoja tik darbininkus 
juodveidžius.i i Juk ir .juod-: 
veidžių tarpe yra Buržuazi
jos, yra kapitalistų tarnų, 
yra fašistinių elėbientų.’ To
kius gaivąlus kųpiunistai nę- 
organizuoją*. į z revoliucines 
darbininkų organizacijas.

Kita1 lietuviški! fašistų 
kvailybė, !tai pasakojimas, 
būk komunistai organizuoja 
juodveidžius “pr^ė^ baltuo
sius.? “Vienybes ■ fašistai, 
ta savo kvaila ; pasaka nori 
“įbauginti” lietuvius darbi
ninkus, kad jie “bijotų” ir' 
“neapkęstų” komunistų, ku
rie prieš “visus baltuosius” 
organizuoja juodveidžius.

Komunistai organizuoja 
visus darbininkus, kaip bal- " 
tuosius, taip ir juodveidžius. 
Juodveidžiai darbininkai ne-

“Žaliasis. Mįestas” Paliai 
MaskVą

VCIK Pj’ezidiun^as patvirtino 
projektą, pagal .kurį netoli nūb 
Maskvos (40 kilm.) sveikoje 
miškupioje vieloje bus statomas’ 
“žaliasis mieštas”.

“žaliasis miestas”' apims 19 
kaimų ii: 2 vasarnamių kaime
lių, iš viso 16,000 hekt. plotą.’ 
Būstų dalis bus pritaikyti vie
nadieniam poilsiui, dalis—dvisa
vaitinėms ir mėnesinėms atos
togoms ir dalis skiriama sana
torijai—specialiai gydytis. Iš 
viso “žaliame mieste” tilps 100,- 
000 žmonių. Atvažiuojantieji 
pasilsėti darbininkai ir tarnau
tojai gaus visą reikalingą mais-; 
tą, nakvynę, kultūrinius pasi
smaginimus ir tt.

Kanadoj 10 Mil. Gyventojų 
, Ottava.— Kanados statistikos 

biuro apskaičiavimu, dabar Ka
nadoj yra 9,934,500 gyventojų.

Politinis Raportas Sovietų Sąjungos Kom. 
Partijos Central™ Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui
(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio 27, 14)30)

(Tąsa)

2. Problema racionalizacijos, sumažinimo gamybos iš- 
kaščių ir produktų rūšies pagerinimo. Spragos mūsų ra
cionalizacijoj, “neišpildymas” plano, del sumažinimo ga
mybos iškaščių ir prastesnė kokybė visų tavorų, kuriuos 
pagamina daugelis mūsų įmonių, negali but toliaus tole
ruojama. Tos spragos ir blogumai sudaro spaudimą ant 
visos piūsų šalies ekonomijos ir kliudo jos pirmynžangą. 
Jau senai mes turėjome prašalinti tą dėmę.

Bolševikai turr parodyti, kad jie gali atlikti tą u&juętį. 
, 3. Problema vienintelės komandos galios. Laužymas 
vienintelės komandos .galios negalima.pakęsti mūsų įmo
nėse. Pakartotinai1 darbininkai nusiskundžia: “Nėra va
dų įmonėj,” “nėrė, tvarkos darbe.” Negalima toliaus to
leruoti, kad mūsų įmonės būtų 1 paverstos iš gamybos 
centrų į parlamentus. Mūsų Partija ir darbo uhijų or
ganizacijos turi nors tiek' suprasti, kad be užtikrinimo 
vienintelės komandos galios ir laikymosi griežtos atsako
mybės prie darbo negalime išrišti pramonės rekonstruk
cijos problemų.

C. ŽEMDIRBYSTĖS REIKALAI
1. Gyvulininkystes ir technikinių augalų reikalai. Ka

dangi pamatiniai mes esame išrišę. grūdų klausimų, mes 
galime eiti tuo pačiu laiku prie išrišimo gyvulių augini
mo—šiuo laiku labai svarbaus klausimo—ir prie techni
kinių augalų klausimo. Spręsdami šiuos klausimus, mes 
turime eiti tuo pačiu keliu, kaip kad e j ome sprendime 
grūdų klausimo, tai yra, mes turime laipsniškai perorga- 
nizuot technikinę ir ekonominę papėdę dabartinės smul
kiai valstietiškos sistemos auginime gyvulių' ir techni
kinių augalų per suorganizavimą sovietinių kolektyvių 
farmų, kurios yra mūsų politikos buomais (dalbomis). 
Galvijų auginimas, aVių auginimas, kiaulių auginimas, 
pienininkystės trustas, plius kolektyvės gyvulių augini
mo įmonės, Dabar esamosios sovietinės ir. kolektyvės 
žemdirbiškos įmonės, auginančios techniškus augalus, yra 
pradiniai punktai delei šio .- uždavinio išsprendimo.
,2. Uždavinys tolesnio išvyšt^mo sovietinių ir kolekty

vių fąriųų. . Vargu bereikia ir pabrėžtu kad mūsų pa
žangai .spdžiuję šįs klausimasturi pačios-' didžiausios/

Kiek Yra Pasauly Naminių 
Gyvulių

Dabar visam pasauly priskai
toma maždaug 107 milionai- 
arklių. Be to, dar yra gal po
ra milionų laukinių arklių.- 

; Daugiausia arklių, beveik treč
dalį viso pasaulio arklių skai
čiaus turi Sovietų Sąjunga. 
Amerikos.- Jungtinės Valstijos- 
turi vos pusę tiek arklių,, kiek 
Rusija. Trečioje vietoje arklių 
skaičium ’stovi "A^i/e'ritina.!' Tie
— u ~ — t ■ - ■ * i *•

šaulio naminių arklių. J 
seka Brazilija ir Lenkija.
kietija stovi šeštoj vietoj ir tu-įįyvų gyvenimo. Grįžimo į senovę negali būti.' Buožių 
ri 3,7 miliono arklių.
nant su žmonių skaičiumi, dau-1 hyks. Vienas kelias telieka atadaras, kolektyvių farmų 
giausia arklių tun Argentina, | įr -g ^epas jau n^ra neginOmas bei nepramintas, 
po arklį. Islandija yra kraštas 
kur dviem gyventojam 1 
vienas arklys. ‘ 
teatsilieka ir Paraguajus. La
bai maža teturi arklių Kinija 
ir Portugalija, čia -vienas arklys 
tenka 10Q gyventojų. Lietuvoj 
vienas arklys tenka 3,7 gyven-

. j •• i organizuojami prieš visus 
*a JI® .halfnnaina • iin' nrcrfjni'znrnji-

Komitetas.
Iš to matyt, kad tarp ku

nigo ir parapijonų eina ne
maža kova. Kunigo’oponen
tai net ant gatvių užpuldi
nėjami ir mušami. Dievu 
nepasitikėdami, parapijonai 
net į teismą nuėjo, kad “su
valdyti” savo dūšių ganyto
ją.” O kunigas, vardan die
vo, pasiryžęs griežtoj savo 
diktatūroj laikyti visą para
pija.

Kunigai sako,
yra dievo tarnai, Kristaus) 
įpėdiniai. Ir dabar prieš 
vieną tokį Kristaus įpėdinį w rie§ kapitalištus; 
parapijonai turėjo daryti; ie|’vis^s kapitai*istus ir ju 
net.teisnuską žingsnį, kad įarnug _ balįuosius ir jUo. 
apsiginti nuo perdideho pa- duosiug Ne• j darbiJnin.
vergimo ir išnaudojimo — 
“apginti parapijos turtą ir 
teises.” 'u.. ' /,

Ne tik Shenandoah, Ba., 
bet Ir kitose vietose kunigai 
joja* ant sprando tafrišiems 
lietuviams darbininkams, 
kurie priklauso rilde paraįpb-

kj IYCv 1 Vz X LA 11 J. O vV VA Ali. 1A1CU ,J|. X į , • . i - V Z’ , 3 <7 <1 * * .
trys kraštai -turf viso pa-y svarbos. Dabar jau ir aklas turi mrityti, jog'valstiečių^- 

Toliau se įvyko galingas ir griežtas pakrypimas nuo- senovės 
. Vb-iprie naujovės; nuo vergavimo buožėms prie laisvo kolek- 

* i _ _. • • • VZ • • W • V ■

Sulygi-; (kulbkų) sistema yra pasmerkta išnaikinimui, ir jinai iš- 
'nyks. Vienas kelias telieka atadaras, kolektyvių farmų
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ui le vienam žmogui ispuo^ paįyS valstiečiai jį ištyrę ir išbandę tūkstančiais atvejų, 
tenka yra išbandytas ir nuspręstas kaip kas tai ndujo, ne- 

NetolTnuo ją šančio valstiečiams paliuosavimą iš buožių vergijos, iš 
skurdo ir tamsybės. Tatai yra pagrindinis punktas mū
sų nuveikimų. /

Kaip gi toliaus vystysis judėjimas sodžiuje? Sovieti
nės farmos, galingiausias mūsų pagelbininkas perorgani
zavime sodžiaus subudavojimo, maršuos priekyje. Po jų 
seks skaitlingos kolektyvės farmos, tolyn varančios nau
jąjį judėjimą sodžiuose. Šių dviejų, sistemų sandarbi- 
ninkavimas sutveria sąlygas pilnam kolektyvizavimui So
vietų Sąjungos kiekvienos dalies.

Vienas iš stebėtiniausių nuveikimų kolektyviame far
mų judėjime yra tas faktas, kad šis judėjimas jau yra 
pagaminęs tūkstančius valstiečių organizatorių, ir desėt- 
kus tūkstančių agitatorių. Mes, kvalifikuoti bolševikai, 
jau nebe vieni: valstiečiai kolektyvėse farmose, desėtkai 
tūkstančių valstiečių organizatorių ir agitatorių už ko
lektyvių farmų judėjimą dabar neša pirmyn kolektyviza
cijos vėliavą. Jie yra' puikūs agitatoriai už kolektyvės 
farmas, kadangi jie randa kolektyvizacijos naudingumo 
įrodymus, kurie yra suprantami ir priimtini kitiems vals
tiečiams, įrodymus, kurie, mums, kvalifikuotiems bolše
vikams, nei neprisisapnuotų. ,i . .

. . jšen bei ten mes'girdime apie ręikaĮihjgumą ritmqsti po-, 
lįtiką vįšiško kolektyvizavimo. Yfa ženkl^ jog tps “idė
jos” šąlinirikų randasi net mūsų Partijoj. . Bętį taip^ kal
bėt tegali tik tie, kurip sužiniai ar nesužiniąi yrą nusidėję, 
su komunizmo priešais. Metodą (būdas praveaimo) išti
sinį kolektyvizacijos yra ta būtinoji metodą, be. kurios 
negalima būtų įvykdyt Penkmetinį Planą kolektyvizacijos 
kiėkviename Sovietų Sąjungos disįrikte. Kaip mes gali
me atmesti šią metodą, be išdavystės atlikimo prieš ko
munizmą, prieš reikalus darbininkų ir valstiečių ? ' Tatai, 
žinoma, nereiškia, kad kolektyvių farmų darbe viskas 

*tU^ės ėit “normaliai,” kaip “pašmeruota.” Visiiomet bus 
įvairiavimų augštyn ir žemyn kolektyvėšę įmonės^ Bus, 
taip sakant, bangos pakilimų ir nuslūgimų. Bet tatai ne
gali ir neturi padaryt nusiminimo šalininkams kolektyvių 
•farmų judėjimo. Juo mažiau į tai begalima žiūrėti, kaip 
įį skerspainę galingam vystymuisi kolektyvių farmų ju- 
:dėjimo. ',Toks' sveikas judėjimas, kaip kolektyvių farmų 
judėjimas, neabejotinai, galų gale, pasieks'savo tikslo, ne
žiūrint įvairių kliūčių ir keblumų. ‘ *■ '(

Mūsų uždavinys yra prirengt savo spėkas ir’prirUdšt 
•vhką delei tolesnio varymo pirmyn kolektyvių farriių ju
dėjimo. .'.. \ 1' < - •
(A! •. 'j/' t ' (Daugiau, bug.)

Asilų Skaičius
Arčiausi, po arklių, žmogaus 

yra asilai
baltuosius, jie' organizuoja
mi, kartu SU baltais darbi- darbininkai—vergai 
ninkais, prieš išnaudotojų ir J U atskiros rūšys, pusasiliai, 
11 ♦ v -. Į. i»- - ‘arba mulai, gimę iš tėvo asilo

ir kumelės ir iš tėvo arklio ir 
asilės. Visų įtartu pasauly yra 
26 milionai, is jų tik- pusė gry
nųjų asilų. Kinija turi asilų 
tiek pat, kiek ir arklių, beveik 
4 milionus. Daug asilų turi 
Brazilija, Jtalija, Ispanija. Is
panijoje daugiau ' asilų, i • negu 
arklių, i Vokietijoje yra- vos' 
25,000 .asilų. . -Amerikosi Jungti
nes Valstijos turi 5>£ mik pušr 
adilų, ( Argentina 623,000 i ;štu- 
ką. i Pirėnų pusiiausaly yra asi- 
lųĮtris kartuš daugiau kaip. ai> 
kliu. (Sovietų iS.įjungoj 62 ark
liam tenka vienas asilas. >. ,.

Kuprių visame pąsauly yra 
tik S1/) miliono. Apie trečdalį 
kuprių turi .Sovietų Sąjunga,’ 
pusę Aigiptasi iri Sudanas, penk
tadalį Indija, šeštadalį šiauri
nė? Afrika. Kitų jojamųjų na
minių gyvulių yra vos 100,000' 
štrikų. i Jų tarpe dramblių" yra' 
veją 50)000. 8000, dramblių tu
ri Siamas, 6000 Ceilono salos 
gyventojai)- 8000 Olandijos In- 
dina ir liekaną Anglijos Indija. 
Kįtuose kraštuose priskaitoma 
vos 1000 naminių dramblių.

i Budapeštas.— V erigri j q j 
ei^a kalbės, kad greitu ląi- 
ku gali įvykti moriarchfiti- 
nįs perversmas; Vengrija 
gali patripti monarchistiška.
> : > 'Z -< ' • <' ■ ' >

kai organizuojami kovę.ti 
prieš negrus fašistus, kaip 
ir prieš baltuosius, fašistus.

1 Visų darbininkų^ Visų pa
vergtų ir išnaudojamų žmo
nių bendri reikalai, nepai
sant jų tautybės ar rasės

jų, kurie tiki į kunigų išsva- drai turi kovoti prieš ben- 
■“L~ --1-1- - drą. priėšą. Baltieji. darbi-'

ninkai turi žiūrėti į juod- 
veįdžiųs darbininku^,, kaipo 
į savo dra'ugUŠ? • ‘

jotą dievą, peklą ir velnius., 
Šis atsitikimas Shenan

doah aiškiai parodo, kad 
kunigai visai netiki į j ūkį 
dievą. Jie tik tuomi jnulki- 
na tamsius žmones, kad pa
sidaryti sau ponišką gyveni
mą. Juk jeigu, pavyzdžiui,, 
minėtos šv. Jurgio parapijos 
klebonas tikėtų; į d.ievą ir bi
jotų peklos, tai taip nesielg
tų su parapijonais, kaip kad 
parapijos komitetas nusi
skundžia.

Šis parapijonų su kunigu, 
“faitas” yra nepirmas. Įvai
riose kolonijose labai dažnai 
būna tokių susikirtimų tarp 
kunigų ir parapijonų.

Furijos Darbininku
Redaktore Nubausta

♦UXu ' L -FLU •< u-,-

HELSINGFORS AS.—Vie
tinis teismas nusmelkė Fin- 
Jiandijos moterų/ .darbiniri- 
Aių laikraščio <• ?(”Darbinin
kės ir yąlstietės: Moterys”) 
redaktorę septyniems mėne
siams kalėti “del sėjimo 
klasines neapykantos.”

dėjimo.



Iš Turčiy Tamy Gyvenimo ELIZABETH, N. JMINERSVILLE, PA

SUSI

THE IDEAL' OPTICAL PARLORSmu

DIENOS ANT VANDENYNO

A. LUTVINAS
LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHEUžlaiko

Biržų Proletaras

ST. LOUIS, MO
BISKIS APIE DRG. DEČKŲ

'ai

New York, N. Y«228 Second Avenue

Pagaliaus Tikra Prog J. KAVALIAUSKAS

5 Metų Plano Turą

TOURISTSWORLDS

PHONE
Stagg 8342

pat ir 
kandžių

ne ir 
AVI-

Bell __
Keystone
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kreipiasi šiuo adresu 
Baltrušaitis, 2571 W 
St., St. Louis, Mo.

mą 
dieną, 
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anglų ir 
bėtojai.

onuokite arba ypatiškai kreipkitės 
ių informacijų:

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA. PA.

Užtikripų, kad mano patarnavimas

įdomi kelione skersai Soviet^ Sąjungą 
ūkius ii* dirbtuves — Maskvoje f--4-51-

P. S. Jei kas norėtų 1 dau 
giau sužinoti apie velionį Deč 
kų, lai

Elizabetho lietuviški 
neturi darbininkuose

v, j.—per miestu^ ir kaimus 
busite laike lapkričio' parodoš

kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

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

fašistai 
įtakos, 

todėl griebiasi skundikų ama
to; tikintieji kunigams taipgi 
pradeda suprasti savo mulkin
tojus ir greit'perstos būti bu- 
riutėmis Romos agentų. Mūsų 
ateitis yra viltinga, tik dirb
kime, draugai.

Frank Savick,
Bangos. Choro Koresp,

jimą 
darbininkai veikia šiose orga
nizacijose: A; L. D. L. D., L.
D. S. A., Tarptautiniam Darbi
ninkų. Apsigynime ir Bangos 

pamiršime ) Chore.

TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su pasiniu automobiliu; dalinas j jįri* įallBJ

1 aL n H i ws n a V n • 1

Liepos 18 d., 1930 m., nu
mirė drgk J. K. Dečkus, Koch 

i džiovininkų ligoninėje, kurioje 
išsirgo virš keturių metų.

Velionis Jonas į šią šalį at
vyko 1907 m., būdamas 15 me
tų amžiaus, pas savo dėdę Po- 
vilą Repšį į St. Louis, Mo. Ta- 
čiaus, neilgai St. Louise gyve
no, nes išvažiavo į San Fran
cisco, Cal. Ąr velionis San 
Francisco, CaL gyvendamas 
priklausė prie kokių nors dar
bininkiškų organizacijų ir ar 
jose, veikė, dirbo, mums nėra 
žinoma, nes mes nesuradom jo 
visų rekordų. Tik tiek sura
dom, kad velionis, gyvenda
mas San Francisco, buvo pa
mylėjęs sportą (kumštynes), 
nes 1912 m. velionis mušėsi 
už lengvasvorį čampionatą ir, 
nepaisant kad tose muštynėse 
velionį pusėtinai sužeidė—iš
mušė tris dantis 
šonkaulius, tačiaus velionio iš
silaikytą iki 10 raundų, ir de
šimtame raunde nukirto savo 
oponentą laimėdamas čampio- 
no diržą ir medalį už švarų 
užsilaikymą kumštynėj. Vė
liaus, po tų muštynių, velionis 
sugrįžta į St. Louis, bet sportu 
daugiau jau neužsiima. O 
vieton to įsirašo į tuomet gy
vavusią Lietuvių Socialistų Są
jungą ,ir tuometinę L.D.L.D. 
Nuo tada gal būt ir prasideda- 
velionio aktyvus veikimas viso
se darbininkiškose organizaci
jose ir rašinėjimas korespon
dencijų. Rodosi, daugiausia į 
“Laisvę.” Kuomet Lietuvių 
Socialistų Sąjunga skilo, velio- 
his perėjo į Komunistų Parti
ją ir joją, veikė sulig savo iš
galės. .Tačiaus, velionis svei
kas būdamas, daugiausia vei
kė meno srityj. Jo pastango-jP. R. 
mis šioj- apielinkėj, kaip tail Hebert

‘Neleiskime S. 
Ponams.” .Ta- 
drg. Dečkus 

narius į ikovą 
prieš S.L.A. uzurpatorius. . Ta
čiaus, velionis nesulaukė tos 
kovos pabaigos, nes 18 d. lie
pos numirė. Kadangi velionis 
priklausė prie S.L.A; 214 kp. 

■ ir A.L.D.L.D. .58-tos kp., tad 
muo šių organizacijų ant velio- 
'nio karsto buvo prisiųsta gė- 
llių vainikai. Taipgi buvo vai
nikas nuo dėdės ir nuo artimų 
jo draugų; tik apgailėtina, kad 
laidotuvėmis rūpinosi tokis 
žmogus, kuriam drg. j. K. 
Dečkaus idėjos yra svetimos ir 
nežinomos; taipgi ir palaido
tas ant tokių kapinių, kur di
džiuma ' progresyvių lietuvių 
darbininkų buvo priešingi. 
Mat, viršminėtas užsipyrėlis 
paslaptomis pasišaukė tūlą lie
tuvį graborių, na, ir paėmė ka
pą pats vienas ant tokių kapi
nių, kur, sulyg jo protelio, jau 
labai “gerai?’ Kiek vėliau, 
sužinoję Dečkaus artimi drau
gai, nors lir priešinosi laidoti 
ant viršminėtų kapinių, bet ka
dangi jau buvo pervėlu per
mainyti kapines, tai ar likosi 
palaidotas ant Kalvarijos kapi
nių. Palydėti į kapus susirin
ko pusėtinas būrelis velionio 
draugų ir šiaip artimų pažįsta^ 
mų. Ant kapinių drg. J. Dau
jotas pasakė atsisveikinimo 
prakalbėlę, primindamas velio
nio nuveiktus darbus ir ragin
damas jo artimus draugus sek
ti jo pėdomis ir dirbti jo pra
dėtą darbą. Iš giminių velio
nis paliko seną motiną Lietuvoj 
ir du dėdes Amerikoje, šioj 
šalyj velionis išgyveno apie 23 
metus. Mirė sulaukęs 38 me
tų amžiaus. Palaidotas liepos 
21 d., 1930 m., ant Kalvarijos 
kapinių, St. Louis, Mo. ,

P. R. Baltrušaitis.

Įsteigta 
trisdešimts 

meti} atgal. 
Visų laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj

—perilgas, i 
me priprasti 
vo nurodyta 
ko vardas turėjo būt 
tas. Kadangi bus1 orgAnizu’o- 
jąmi rnainieriai, aliejaus ir ge
ležies darbininkai į vieną uni
ją, tad ir į vardą įeiną visi trys 
vardai. Kadangi' pereitam 
mainiąrių streiką aliejus pava
davo anglį ir tuomi pagelbėjo 
laužyti streiką, tad ateityje, 
kuomet1 tų industrijų darbinin-

gulėti 
augšto 
stogu, 
tis siekia iki 90-95 laipsnių!

ir ilsėkis, kad nori! Pasi
skųsi, ponia įsižeis, ir taip varg
šai turi, kęsti.; Tokiose ąąlygor 
se gyvendamos, kad ir sveikiau
sios merginos, atvykę iš Euro
pos, kad ir žydinčios kai rožės, 
padirba metus ar porą ir žiū
rėk jau išblykšta ta gėlė be sau
lės. šviesai elektrines lempu- 
kes duoda kuomažiausias ir ne
valia ant sykio vartoti daugiau, 
kaip viena, o pažiūrėk jų kam
bariuose dega tuzinas 60 wattų 
lempų, nors ten ir nei vienas iš 
tų išlepeliu nesiranda.

Turčių valgomasis kambarys 
yra nukrautas visokiais nerei
kalingais sidabriniais puodais- 
puodukais, kurie turi būt šva
riai užlaikomi; kas rytą turi 
išimti iš šėpos, uždėt ant šali
nių stalų, o valgant ant valgo
mojo stalo; po valgiui vėl ant 
šalinių stalų, nors tie puodukai 
nėra prie valgių vartojami. 
Mat jiems noris matyt, kiek tur
to jie turi, kuriais gali žaisti, 
sėdėdami prie stalo. Nors val
gio laikas yra paskirtas, bet 
niekados ant laiko neina, rei
kia tarnui dar šaukt kas sykis, 
tai už kokių 5-10 minutų po 
vieną ateina; tai vaikščioja po 
kambarius, dar kartą apžiūri 
gėles, kėdės ir langų uždanga
lus, o tarnaitė ar tarnas turi 
stovėt prte stalo ir laukt tų 
“darbais užimtų” išlepėlių. Ka
da prisiartina prie stalo, tai 
tarnaitė ar tarnas turi patraukt 
ir pastumt kėdę po sėdyne! Ka
da sėdi prie stalo tie mūsų “vi
sagaliai,” tai pasirodo žioplių- 
žiopliausi: stalų patarnautoja 
prineša lėkštę valgių, tai tie 
gudruoliai, paėmę vienoj rankoj 
•šakutes, antroj šaukštą, na ir 
traukia išilgai lėkštę nuo vieno 
galo su šaukutėmis, nuo antro 
su šaukštu. Tokiu būdu valgis 
išsiskiria į abi puses arba iš
byra, o šaukštas su šakutėmis 
palieka tuščiais, ir taip pasi
kartoja keletą1 sykių, kol dasi- 
protėja, kad visa lėkštė nėra 
galima ant syk šaukštu iškelt. 
Kad neparodžius savo apetitų, 
tai tarnaitė turi nešt kiekvieną 
valgį kožnam po du syk. Po val
gių reikia dėti saldumynai, tai 
dar reikia nuo stalo trupiniai 
nuvalyt, nors sykiais pasitaiko 
tik pora trupinių ar kad ir vie
nas, ir jei tarnaitė neateina nu
imti, tai šaukia atgal.

gynimo organizacijos 
choras padarė žingsnį 

i i 4- • darbininku judėjime.Bangos Choras dabartiniu 1 J *
laiku labiausia stengiasi išsi
lavinti dainuoti ateinančiame 
“Laisvės” piknike, Laurel 
Springs, N. J., kurį rengia 
draugai philadelphiečiai. Ka
dangi Bangos Choras pasiren
gęs važiuoti į tą pikniką, tai 
ir stengiasi kuo geriausiai pa
sirodyti. Prie Bangos Choro 
nesenai susitvėrė vyrų kvarte
tas ir jau puikiai dainuoja.

Daug yra rašoma darbininkų i Kad tarnai padarytų daugiau 
darbo ir turėtų mažiau liuoso 
laiko, turčiai ėda labai vėlai: 
pusryčiai 8:30 ir 9 vai. iš ryto, 

. pietūs 1:30 vai. ir vakarienę 7 
j vai. Tie nenaudėliai nenori nei 
valgyt tuo pačiu laiku su varg
šais, kurie .suteikia šio pasaulio 
gerovę.

j Vienas iš keisčiausių Ameri
kos turčių įpročių, tai neduoti 
.nieko tarnams, jei nepasilieka 
[nakvoti. Atsilanko koks būrys 
i tų išlepėlių ir puotauja, priter
šta daug sudynų, paskui išlaks
to, lig deglosios, bulves išknisu-
■ sios.

Kaip jie atjaučia ne tik dar
bininkus, bet, ir savo gimines ir 
kiek jie turi supratimo, 
nėšiu nors porą dalykų 

Inas advokatas milionierius 
I siuntė savo dviem seserim 
ledų dovaną du kiaušiniu! 
vienas^ kely sudužo ir jo seserys 
aplaikė “puikią dovaną”, vieną 
kiaušinį! Antras, kalbėdamas 
apie automobilius, prisipažino, 
kad jis apie automobilį žino tik
tai tiek daug, kad automobilius 
turi radiatorą!

Laikas būtų tarnams ir tar
naitėms suprasti ir stoti į dar- 

jbininkų organizaciją, 
Įgalima tuos dykūnus 
! ir parodyti, kad darbininkai nė- 
i ra tiktai jų gerovės įrankiai,
■ bet turi jausmus ir nori gėrėtis 
gamtos ir.mokslo suteiktais pa
togumais. Bet deja! Pakalbė
si su kokiu vargšu apie darbo

“Kaip drįs- 
tuos, kurie 
Tokį, atsa- 

tik nuo pa- 
bet ir gim-

Pastarasis dar

PER CHERBOURG —
6 PER BREMEN 

pliaujant iš Lietuvos ir j

LIETUVA

Mūsų reko. 
m end u o to jai— 

virš 400 
Brooklyn o 

daktarų, ku
riems mes 

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

mircia, paraše 
straipsnį į S.L.A. 36-to Seimo 
didžiumos, delegatų Bujetiną 
po antgalviu 
L.A. Panaudot 
me straipsnyj 
kviečia S.L.A.

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

sąlygas, tai išgirsi: 
ti tai kalbėt prieš 

i duoną tau duoda?” 
kymą sulaukiau ne 
prastų darbininkų, 
naziją baigusio 
pridūrė, kodėl aš visados tą pa
tį atkartoju?’ Jam jau nusibo
dę. Aš atsakiau: tai kodėl tau 
nenusibodo kunigų pasakos, ku
rie atkartoja tą patį per 2,000 
metų? Tai užsičiaupė lyg tas 
oisteris.

Baigdamas dar noriu primint 
turčių “geradarystę”: kur laiko 
du tarnus, tai neva išleidžia du 
syk į savaitę po pusę dienos, 
bet ir čia tik teorijoj, prakti
koj gi antras pali.kęš turi dvie
jų darbą atlikti, o tie “garbin
gi” piliečiai gauna kredito už 
tai, kad išleidžia tarnaitę nuo 
darbo.

šaltų gėri- 
Cream, taip 
gardžių už- 

Turi dide- 
ainę, t tinka

ntį baliams, teat
rą m s, v vestuvėms, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra
ži o s maudynės 
(swimming pool).

Apmokėta važiavimas laivais,! gelžkęliais, nakvynes viešbučiuose, 
vdlgife, vižos. ' Septynių, savaičių kelionė, iš New Yorko j New

1 . . Yorką, vadovybėje; Wolrd’s Tourists.

Tą pačią dieną vakare įvy- 
jko A.L.D.L.D. 14-tos kuopos 
susirinkimas. Narių dalyvaįvo 
skaitlingai. Atsilankiusieji ga
vo po naują knygelę “Vytau
tas Mažasis,” iš, kurios, sužinps, 
už kokius darbus tas lenkų 
Ųęrnas yra'keliamas lietuviškų 
fašistų į padangtes; Draugai 
pagėidabja, kad-A.L.D.L.D. al
ba mūs- laikraščiŲ' kuri bend
rovė' išleistų knygą' &pie “Pa
bėgimą iš cąro.kąlėjimų 18 po
litinių kalinių”, įr “Dar 4' metai 
katorgos po garsaus pabėgimo 
18 politinių kąįinių.” Nes toji 
knyga būt lengvi platinti ir 
daug žmonių, kurie neskaito 
“Laisvės,” pamatytų, kaip 
žiauriai buvo kankinami revo
liucionieriai, ir kaip tie drau
gai buvo pasišventę labui dar
bininkų klasės. Tokia knyga 
niekad nenustos savo vertės. 
Ateityje jaunoji gentkartė iš 
jos sužinotų, kaip praeityje 
kovotojai už laisvę žiauriai bu
vo kankinami.

Šiaulėniškis.

EUROPA 
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agėnta arba

NORTH GERMAN 
LLOYD

57 B’way,. New York. /

ELIZABETH, N. J,
Telephone: Trinity 3-1045

OPTOMETRAI
394-398 Broadway 331-335 Division Averse

BROOKLYN, N. Y.

NEPADALINAMA ATSAKOMYBE
Mes ištiriame akis. Išrašome receptus. Suplanuojame, padįr 
pritaikome akinius, kada jie reikalingi. DVIGUBAS PATA 
MAS Už VIENĄ MOKESTI.

Pereitame • Bangos Cfiord Nusi
rinkime nutarta prisidėti prie 
Tarptautinio Darbininkų Apsi- 

tuomi 
pirmynlaikraščiuose apie industrijos 

darbininkus, oet apie turčių 
tarnus nieko nesimato. Todėl 
sumaniau iš savo patyrimo kiek 
galėdamas parašyti, kokiose są
lygose jie turi dirbti ir kaip 
turčiai su savo tarnais elgiasi.

Darbininkai, kurių protas nė
ra užnuodintas atbulakalnierių 
religiniais burtais, labai aiškiai 
mato, kad turčiai elgiasi su tar
nais kaip su įrankiais, žmonės 
sako: jei būsi protingas, tai bū- 
xi turtingas, bet tikrenybėj 
Wtiguma turčių yra neišmanė
liai arba turi tiktai vaikišką 
supratimą, kad ir apie papras
čiausius dalykus. ;

Samdydami tarnus turčiai pa
sirenka: jaunus, dailius ir mik
lius, kurie geriausiai jiems tin
ka: tokie, kurie mažai valgo, 
mažai ilsis, o daug dirba ir nie
ko neprotauja apie darbininkų 
būvį. Merginos, kurios prie 
stalo patarnauja, yra aprėdytos 
nuo ryto iki pietų pilkomis 
sukniomis, o vakare juoda suk
nia ir ant galvos dar uždedama 
keista kepuraitė, sykiais dar su 
kasnykais. Daroma todėl, kad 
parodžius, jog tai yra tiktai ta r-; 
naitė, mat tankiai pasitaiko, į 
kad tarnaitės yra dailesnės, ne- i 
gu tos išlepėlės panelės. Su j 
tarnais ir tarnaitėmis turčiai 1 
elgiasi tikrai despotiškai, kaip j 
caro oficieriai su savo karei
viais: darbo valandoms nėra ri- i 
bu ir jokio įstatymo, nustatau-1 
čio darbo valandas. Tai kiek i 
turčiai nori, tai tarnai ir tar- į 
naitės turi dirbti, o jei kuris ■ 
išdrįsta pasiskųsti, kad yra nu- i 
vargęs, tai ponas ar ponia įsi- i 
žeidžia: girdi, aš nenoriu tokios i 
kalbos girdėt, tas mane padaro I 
sergančia!

Didžiausiuose namuose gyve- ( 
na po vieną ar du tų nenaudė- ■ 
lių, o tarnai ar tarnaitės turi j 

su šunimis ant pirmo I 
arba ant “belingio” po 

kur Vasaros- laiku karš-

kaip surasti surę<limys 
statyti. fJCa8 vJskas mpkinama 
dentą nraTctišlau. po priežiūra

2. Elektra ir Magnettžmas. S?: 
šia prie dabartinių adCSmobni’

3. Važinėjimas. Kaip "pastoti ’ekspertu !<>£•• 
riu.
Pabaigę mnsų mokyklos kursą, turite pila* 

progą pasinaudoti vienu iŠ dviejų 
mechaniko arba Šoferib. Garantuojame l|d»- 
nius ir diplomą. Mokiname yrtynai lietuviu
kai ir angliškai. Kaina prieinataiĄ VUdjBut. 

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIčUS. Lekcijos dienomis ir .■vhkArafe. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. HUO 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 14th Street

Mūsų Veikimo 
rugpjūčio įvyko 
Partijos vieneto 

rinkimas. Smagu pažymėti, 
kad narių dalyvavo skaitlin
gai. Tas parodo, kad drau
gai rūpinas savo klasinės or
ganizacijos reikalais. Buvo iš
duotas raportas iš , Naci opai ės 
Mainierių Unijos konvencijos,. 
Iš kurio pasirodė., kad nuo da
bar viršminėta unija bus va
dinama Mainierių, Aliejaus, 
Geležies Tarpinimo Unija. 
Nors) tas vardas nepopulįariš 

bet prie to turėsi- 
i. Nes raporte bu- 

priežaštiš del 
pakeis-

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

17 d. 
munistu

tšbaleamuoja Ir inidojn numiru«lu» 
visokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
goriauiiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZJNS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 
dūlių, Bendro NusilpiYno, Nusiminimo, Galvdsvai- 

1 gio, Skilvio, Žarnų ir MSšlažarnės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėj’usių Liaūkų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji-

1 mo-_ Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
į galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok- 
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. AŠ 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos. /

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

DR. ZINS 110EAST16thST.N.t
Specialistas Jau 25 Metai (Tafpe 4th Avė. ir Irving Pl.j 

' VALANDOS: • A. M. iki t P. ML NedėlioJ • A. M. ild 4 P. M.

Apmokėta laivakortė, gelžkeliai, viešbučiai, valgis ir vizos. Pen 
kių savaičių kelionė iš New Yorko j New Yorką, vadovybėje 

World’s Tourists.

atidėliojimo, rašykite, telef 
del platesr

Iš Darbininkų Veikimo
Jei mes pažvelgsime nors 

valandėlę aplinkui
visas savo nepalaimas, tai pa
matysime nepaprastų dalykų, 
kurie randasi darbininkų gy
venime.

Paimkime nors ir Elizabetho 
gyvenimą ir veikimą. Religija 
apnuodyti darbininkai papras
tai nesirūpina geresne ateičia, 
o , seka paskui kunigus, kurie, 
mulkindami juos, žada per 
bažnyčias/) nuvesti į “dangų.” 
Fašistai, matydami įog darbi
ninkų judėjimas stiprėja ir aš
trėja, bando pakenkti skundi- 

valdžiai. Pavyzdžiui, A. 
). L. D. ’Antro • Apskričio 

piknikas, kuris buvo surengtas 
Linden, N. J., likosi’ fašistų ap
skųstas valdžiai. Bet pažan
gieji Elizabeth'o darbininkai 
to nepaisė ir; vietoj nusiminti 
-H-stiprina save) kolonijos judė-

visų trijų industrijų darbi
ninkai. Tada aliejaus pagal
ba nebus laužomas angliakasių 
streikas, ir darbininkai lafrūės. 
Todėl kiekvieno darbininko 
yra pareiga prigulėti toj uni
joj ir remti ją visais galimais 
būdais, nes tai yra vieninte
lė unija, kuri tikrai kovoja į už 
darbininkų reikalus.

Nutarta rengt pikniką 31-mą 
rugpjūčio ir 1 d. rugsėjo, reiš
kia, per dvi dienas. Jei pir- 

dieną lytų, tai įvyks kitą 
Jei bus pagada, tai 
bus dvi dienas. Bus 
ukrainų kalbose kal-

175 Fifth Ave., New York City
Parduodame laivakortes į visas pasaulio dalis 

, Telefonas: Algonquin 6656

St. Louis, Mo., ii' East St. 
Louis, Ill., tapo suvaidinta ke
letas stambių veikalų; Be to 
iš jo buvo gabus aktorius, ne- 

| paisant kokią rolę velionis vai- 
! dindavo, visuomet savo uždtio- 
įtį atlikdavo kuo geriausia; ž,o- 
džiu sakant, velionis turėjo sa
vyje nepaprastų gabumų, tik, 
deja, neilgai jam buvo lemta 

i nešti revoliucinį švyturį savo 
l rankose, nes 1925 metų gegu- 
jžės mėnesį velionis pradėjo 
i skųstis, kad kas nors blogo yra 
j u jo sveikata. Nėkurie iš jo 
i artimų draugų patarė jam 
kreiptis prie gydytojaus, ta
čiaus velionis nekreipė domės 
iki liga jį galutinai 'paguldė į 
lovą 21 d. rugpjūčio, 1925 m. 
Velionis pasidavė į miesto li
goninę, kur daktarai ištyrę su
rado, kad velionis turi džiovą, 
ir spalio 24 d.', tų pačių metų, 
tapo perkeltas į džiovininkų 
ligoninę, kurioje ir mirė. Nors 
velionis nelemtos ligos tapo at
skirtas nuo aktyvaus veikimo 
darbininkiškose organizacijose 
tarpolaikyj jo sirgini’ėjimo, ta
čiaus liga nepajėgė jo atskirti [kai bus organizuoti į vieną uni- 

Įnuo revoliucinio darbininkų ju-hą, tai laike streiko sustreikuos 
dėjimo ir bendradarbiavimo 
mūsų spaudoj, kaip tai “Lais- 

Vilnyje.” Vienas da- 
praleisti ne- 

patėmijus, būtent, savaite prieš 
S.L.A. 36-tą Seimą nuvažiavęs 
į ligoninę velionio atlankyti, 
žiūriu prisidėjęs krūvą knygų, 
laikraščių ir šiaip visokių žur
nalų, lovoj sėdėdamas, ką tai 
skubiai rašo. Paklausus, kaip 
sveikata, atsako, kad su svei
kata nekaip. Pastebėjau jam, 
kad mažiau skaitytų, rašytų, 
o daugiau ilsėtųsi, nes norint 
pasveikti džiova sergančiam 
žmogui, reikia kuo ramiausiai 
užsilaikyti. Ir štai ką drg. 
Dečkus man atsakė: Argi ga
lima, sudėjus rankas ant krū
tinės, ramiai gulėti lovoj, kuo
met šaly siaučia reakcija, kuo
met šimtai mūsų geriausių 
draugų sugrūsta į kalėjimus ir 
nekuriems iš jų gręsia mirties 
bausmė; girdi, gėda būtų ma
tant tą visą tylėti!

Tačiaus, įdomiausia yra tas, 
kuomet drg. Dečkus, prieš, pat 
savo mirtį, galima sakytį, ko
vodamas

UŽ NEPAPRASTAI ŽEMĄ KAINĄ 
NEPAPRASTAI PUIKI KELIONĖ

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIŲSrŲNDERTAKER

i . v' ■ * ‘y? u* % .'r?** '■ ; i
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RUMFORD, ME.

GRABORIUSLIETUVIS

mainieriui

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.

uz- 
ki-

NORINTIEJI GE
RI A U ŠI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NĄ, N 11 LIŪDI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PAS:

nuo atletų $10. Da:
Elizabeth, N. J. K;

Organizuojama

Svarbus- Pranešimas Visiems Į

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 47 kuopos susirin- 

, kimas bus iseredoj, ’27 rugpjūčio, pa
prastoj vietoj, ,8. (Vai. vaka/e. Visi 

. nariai ateikit laiku, yra svarbių rei- 
1 kalų. Sekr. K. Vainer.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

ūdra, užlėkė visai netikėtai. Karta Mil

kuo didžiausį pikniką, kiek
yra bent kada buvusių. Vasa- ir tęsis iki"vėlumos.
ros sezonas jau baigiasi ir jau s?,s vietos ir apielmkes lietuyius at- 

, _ , .. _ . ni • • silankyti ir smagiai laiką praleisti.pradės darytis vešiau. Taipgi Turėsime skanių užkandžių ir gėri- 
gal bus ir paskutinis piknikas mų; bus įvairių žaidimų. Kviečia 
šiemet. Taigi, brangūs darbi- rengėjai.
ninkai ir
čiam visus

są uždarbį. Mainieriai visiš
kai nesijaučia, kad j id yra or
ganizuoti. Viskas, ką jie tu
ri, .tai mokėti duokles kokiems 
tai biurokratams, kurie nesi
skaito su mainierių reikalavi
mais, darydami tokius kon
traktus, delko gali pasidžiaug

—Kas tokio?.. .
Iškarto jis pajuto pavojų. Atsargiai nėjo

inubs Aido Choras iš Brooklyno, 
aibės “Laisvės” redakcijos narys 
bus’ai ir mašinos iš Newark, N.

Baltimore įr iš kitų aplinkinių miestų. Į šį pikniką
orkestrą, skanūs užkandžiai ir gėrimai. Kas norės maudytis, pasiimkit siūtus.

ją, tik išpiltą kelią, pasukite po kai- 
rėi, ten rasite pikniko Vietą. Iš bp- 
noros išeis du ttokai: vienais 12 vA, 
antras 1 vai. dien, nuo L. U. K. sa
les. Tai paskirta lajku susirinkit* 
prie salės. ' ' ‘ 202-4*

NEW KENSINGTON, PA.
Didelį ir linksmą pikniką rengia 

A. L. D. L. D. 74 kuopa nedčlioj, 
rugpjūčio (August) 31 d., A. Martin- 
kaus farmoj. Prasidės 10 vai. ryte j

Kviečiame vi- i
- y .. j 

; silankyti ir smagiai laiką praleisti. ‘

b.

B?-“

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

mai, moteris sustojo.
—Broliai, pavežkite mane, man tik dvi 

stotis reikia pavažiuoti! !
—Patiems 'ankšth, matai, kad viens ant 

kito sėdim.
—Bet man ir nereikia vietos, man tik 

kur nors bakselį patalpint, o aš pati jau 
pastovėsiu. Nu, kaip nors man vietos, bro
leliai ! <

—Paimti, ar ką, nieko dar sau boba, gra
ži,—kalbėjosi kareiviai. ’ ’ į:

(Tąsa)
—Kaip, niekur negavo kitur?
—Ir kas gi ją paims, Jonai Petrovič? 

Nueina, tartum yra vieta, bet kaip pra
deda klausinėti, kokia ir iš kur,—tai jau 
ir vėl nėra.

Chlebnikovas netikėtai pasikėlė iš užsta- 
lio, priėjo prie Simo, draugiškai sudavė per 
petį jam:—Štai ką, drauge, pasakyk tu 
man ištikro... Ar tavo pažįstamosios vy
ras yra bolševikas?

—Taip, ir kaip čia jums, Jonai, pasaky
ti. ..—nukreipė akis į šalį.

—Nu? — raginančiai kalbėjo Chlebniko
vas.

—Taip,, ką dar čia, reikia tame prisipa
žinti. ..

—Oh tus obeline galva, jau senai taip rei
kėjo sakyti !-»-nudžiugo Jonas Chlebnikovas 
ir vėl atsisėdo.—Nu, štai ką, Simai: lai ji 
ateina kaip nors, aš su ja pasikalbėsiu, o 
kol kas štai jai perduokite nuo manęs ir 
pasakykite, kad nuo draugo.—Jonas Petro
vič išsiėmė pinigų krepšelį ir pradėjo jieš- 
koti.

Simas iš džiaugsmo jau neišlaikė savo ro-1 
lės ir pradėjo:—Palauk, drauge, tas tiesa, ] 
kad jos vyras bolševikas, bet tik ji dabar 
jau nereikalauja taip paramos...

—Ką tas reiškia, Simai?—klausė Chleb- Ipasilikitc ir pasidalinkite’tą, ka joje rasite, 
nikovas nustebęs. _ ......... i _Ačiu, prietelka, ačiū!
T ~TU1, ^’.1 noiejau tave istnti, kas tu, —Nereikia. Neužrakintas kraitelis, tik
Jonai Petrovič, esi per žmogus Dabar su- atriškite virvukę.
prantu, kad tu irgi bolševikas! _(; j ? Q gausime d ,
patirtiAjuokėsi Jonas. Į poteris sustojo, palauke kol traukinys

J nuėjo ir greitai skubino atgal namo. Taip 
tai Natalija Kiseleva įdavė pirmą lapelių 
pluoštą kareiviams, važiuojantiems į karo 
frontą, u . <

tinės, ką? ' ' ‘ ;
—Degtinės tai nėra, bet dar geresnio yra, 

—juokavo moteris.—Priimkite,, hįoliai.
—Priimti, ar ką?—kreipėsi viens karei

vis pas kitą. ( ■ < ■
—Broliai, jau dvi dienos kaip sėdžiu sto

tyje,- ir niekaip išvažiuoti negaliu. Viso 
man reikia tik dvi stotis pavažiuoti.

—Nu, gerai, duok jau kraitį. O pati 
šoksi, kada traukinys jau pradės eiti, 
taip negalima.

Moteris padavė kraitelį ir pati atsitrau
kė toliaus. Greitai jau trečias varpelis 
pasigirdo, kareiviai pradėjo raginti ją.

—Ei, jaunuole, greičiau skubink į trauki- 
inį!
i —Aš apgalvojau, broliai,—kalbėjo mote
ris, eidama su pradedančiu važiuoti trau
kiniu,—aš jau nevažiuosiu. Kraitelį sau

Dabar jų jau buvo penki: Muryginas, 
Chlebnikovas, Roschožovas, Simas ir spaus
tuvės darbininkas Zotovas. Zotovą susira
do pirmiau jo gerai pažįstamas Roschožo
vas.

—Štabas paruoštas,—linksmai prakalbėjo j l yginas grįžo naktį vėlai namo. Priėjo prie 
Simas, mosuodamas ilgomis rankomis, da-’namonr pamatė pusiau atidaras duris. > 
•bar armiją mobilizuoti.

—Mūs ir taip daugiatf divizijos,—juoka
vo Muryginas,—penki žmonės,_ čia kaip!į koridorių ir paliko atdaras (Juris, kaip 
penki pulkai, pilnai pasirengę mūšiui. |rado. Pridėjo ausį prie sienos^ prisiartino 

Draugai susirinkdavo kartais pas Simą, |prje savo kambario durų ir vėl klausosi, 
kartais pas Chlebnikovą fabrike, o kartais Užgirdo daugelio kojų greitus žingsnius ar 
Roschoduvo bute. Pas Murygmą užeidavo hal-us *" ' ' ' ' '
tik retai, tik būtiname reikale ir tiktai po 
vieną. Po dviejų-trijų susirinkimų išsidir
bo veikimo planą ir pasidalino darbais. 1 
Chlebnikovas, apart fabriko, turėjo rūpiai- Į n 
tis visais kooperatyvų reikalais. FabriKe 
jam turėjo gelbėti Simas, kuris, apart to, 
sudarė ryšius su gelžkelio darbininkais. 
Roschožovas, kaipo žaliadaikčių skyriaus 
vedėjas, turėjo plačius ryšius su kitais 
miesteliais visame apskrityje, ir turėjo 
rinkti žinias apie nepasitenkinimus kolčaki- 
nių režimu. Per Roschožovą manė praplės
ti darbą apskrityje. Zotovui buvo paves
tas darbas spaustuvininkų profsąjungoje, 
lęšiai su kalėjimu, gaminimas pasportų ir 
leidimas lapelių. Muryginas dirbo tarpe 
karįnių skyrių ir rūpinosi bolševikų suda
ryto susijungimo reikalais.

Prie tikslo ėjo povaliai, bet nuolatos pir
myn. Pirm negu' žengti' žingsnį pirmyn, 
atydžiai apčiupinėdavo vietą,—kad ne par
puolus. Ir tik patyrus dirvą, pilna koja 
atsistodavo.

Laukė progos susijungti su kitais mies
tais. Nuo Natalijos Muryginas žinojo, kur 
veikia Aleksejus Petruchinas, bet kaip jį 
surasti? Nėra antrašo. O ar ir yra dar 
gyvas Aleksejus iki dabar? Buvo žinių, 
kad šnipai daug sugaudė tame mieste, kur 
paskutiniu laiku veikė Aleksejus Petruchi
nas. Vieną kartą, pasimatęs su žmona, 
Muryginas užsimąsčiusiai pažvelgė į ją ir 
paklausė:

—Gal gerai būtų tau, Natalija, nuvažiuo-1 bėgo svetimą kiemą ir lengvai peršoko ki
ti ir surasti Aleksejų? Pas mane dar at- ‘ ‘ 1 *1 1 ’’ ’ *V1 "
mintyje yra užsilikę kaip kurie antrašai 
draugų, gal mes galėtum susirišti darbui.

—Kodėl ne,—Natalija pilnai sutiko,—Mi
šą galima palikti pas Ivanovną, tiktai 
rimta motei is.

Muryginas apie tai rimtai galvojo.

—Krata!
Povaliai ant galų pirštų pradėjo korido- 

* irium eiti link" lauko. Prie durų, iš lauko 
—ės, priėjo žmogus pilkame kariniame 
ploščhije, tamsoje sužibėjo oficieriškos 
žvaigždutės ant antpečių. Jis pamatė Mū
ry giną ir sustojo.

—Sustokite, kur jūs?'
—O, aš, kaip matote, per klaidą ne* į sa

vo namus pataikiau!
—Grįžkime, gal būti ir į savo,—nusijuokė 

oficierius.
Muryginas stovėjo du laiptu augščiaų 

oficierio. Dešinioji ranka kišeniuje kietai 
laikė suspaudus brauningą. Žaibo greitu
mu galvoje perbėgo mintis:—Nušauti? Už
gins viršuje name ir vysis. O gal ir ant 
gatvės jų yra daugiau,—sugriebs.

Oficierius užkėlė koją ant kito laipto. 
Laukti ilgiau negalima. Muryginas greitai 
ištraukė iš kišeniaus ranką, užsimojo ir iš 
visų spėkų kirto brauningu oficieriui per 
galvą. Oficierius parvirto. Subarškėjo jo' 
kardas į trepus. Iš kambario Jojip Ąlek- 
Sandro vičio Lomovo atsidarė duryš'ir .pa-’ 
sigirdų balsai. Muryginas vienu šūkiu per
žengė oficierių, perbėgo kiemą, peršoko -per 
tvorą į keno tai kito kiemą. Iš užpakalio 
tauškėjo jau šūviai. Taukštelėjo kulka į 
tvorą arti. Girgždėjo sniegas po kojomįs 
vejančiųsi žmonių. Muryginas greitai, per

Kartą iš mažo namelio išėjo šiltai apsi
rengusi moteris. Jos rankoje buvo nedide
lis keleivio bakselis, surištas kryžiavai vir
tuke. Atėjus ant gelžkelio stoties, moteris 
sunkiai prasiskverbė tarpe trečios klasės 
keleivių ir pradėjo eiti išilgai traukinio, 
kuris ėjo i karo frontą... Prie vieno iš va
gonų, iš kurio girdėjosi dainos ir rėkavi-

tą tvorą, atsidarė vartelius ir išbėgo ant 
gatvės...
-Kur dabar? Pas kurį nors draugą?— 

negalima. Gal būti pas visus yra krata! 
Eiti pas Nataliją. Gal būti ir ten krata. 
Nu, jau kartą pavyko ištrūkti, o kitą kar
tą gali būti kitaip. Ne, nei pas vieną iš 
jų negalima...

Greitai ėjo šaltame ore tuščia gatve, su
kosi galvoje minčių sūkuris. Nejaugi su
sekė? Reiškia, reiks pradėti darbą vėl iš- 
naujo. Bet apie tai paskiau, paskiau.* Da
bar kur dėtis? Prisiminė vieną iš tarnau
tojų, kurį skaitė už pritarėją.

—-Štai kur, pas Nikolajų Ivanovičą!
(Daugiau bus)

ti visa kapitalistų klase, o ne 
patys mainieriai.

Tik mes, patys mainieriai, 
kurie nešame tas sąlygas ant 
savo pečių, galime pasakyti 
apie tuos laimėjimus. Dabar
tine mainierio padėtis yra blo
gesne, negu kada mainieriui 
yra buvu'si.

Užtai gi, džiaugiasi visa A- 
merikos kapitalistų klase, 
džiaugiasi ir visi S. L. A. vir- 

Nct ir šininkai iš po “Tėvynės” pa- 
Įstogės, tik pas pačius mainie- 

šiiiėja tą mainierių didelį “lai-|rius matosi nusiminimas, vie- 
.” Bet mainieriai ne- Joj ' džiaugsmo.

V. Glaubičius.

WILKES BARRE, PA.
|4;n . ! ■ i

Mainieriai Nepatenkinti 
Kontraktu

Didelis džiaugsmas visiems 
kapitalistams, kad mainieriai 
laimėjo ilgą sutartį, su darbda
viais. Kodėl gi patys, mainie
riai nesidžiaugia ttiohi savo 
laimėjimu, o tik džiaugiasi vi
sa Amerikos buržuazija ir vi
si darbininkų priešai?
“Tėvynė” džiaugsmiiįgai apra-

mojimą, 
turi kuom džiaugtis', nes jie; 
patys geriau suprantą savo rei
kalus, negu kapitalistų bernai.] 
Jie žino, kad ta sutartis pad a-.! 
ryta - tik ; kapitalistų, naudai.!
Nes mainieriai gerai' žino, kam ------ - —• .
Lewisas tarnauja per daugelį i Rumford o. Lietuviams ir Apie-] 
metų; Mainieriai gerai- žjuo, i ! 1 linkių Ūkininkams.
kad - padarytasis ■ kontraktas] Labai' didelis piknikas yra1 
neužtikriną - mainieriui dienosrengiamas 31-mą d.'rugpjūčio, 
mokestį; 'jis gauna užmokėti!Taigi, ar žihot delko šis pikni- 
tik tiek, kiek, boso-loska.' ' > ūkas bus didžiausias? Ogi to-1

Dabartinėj 'unija, paėmus;c]ep pUg rengiamas abie-' 
nuo pat Lewiso iki grievance i jų A.L.D.L.. D r-jos kuopų— 
komiteto, tarnauja bosams. ILewistono ir Rumfordo. Taip-1 
Taigi mainieriui ir nėra kur gį kviečiame Portlando mies-j 
daugiau kreiptis, kaip tik pra- t0 įr visų1 apielinkių darbiniu-: 
syti boso mylistos, kad neuž- kus atsilankyti į minimą pik-' 
sirūstintų ir nepasilaikytų vi- niką, nes mes turime sudaryti

skaitlingiausiai, nes visas pel
nas yra paskiriamas darbinin
kų spaudos reikalams. Tai to
kiu būdu mes visi darbininkai 
ir darbininkes turime pasi
stengti, kad atliktų bent kiek 
daugiau pelno parėmimui mū
sų darbininkiškos spaudos. 
Kaip žuvis be vandens, taip 
mes, darbininkai, be savo spau
dos negalėtume gyvuoti. Tai
gi, brangūs darbininkai ir dar
bininkės, mes kviečiame visus 
susirinkti 31 d. rugpjūčio j vi
siems žinomą vietą, Fish Hat
chery, Auburn, Me.

Lewiston, Me., ir Rumford, 
Me., A.L.D.L.D. Kuopų

Komisija.

fe ? i I i ■' '""te
lenais išpiltu' Melitu Tuo pačiu kej® 
reikia valiuoti iri automobiliam.

'* 1 ‘ - 202-8
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DONORA, PA.
Didelį pikniką rengia Lietuviškų 

Laisvų Kapinių Bendrovė nėdėhoj, 31 
rugpjūčio (Augušt) ant Thomson 
farmos. Prasidės 10 vai. ryte ir 
tęsis iki Vėlai nakčia. Gerbiami lie
tuviai ir lietuvaitės! Kaip vietiniai, 
taip ir iš apielinkės, nepraleiskite 
šios progos, i Seni, jauni, dideli ir 
maži, atsilankykite į šį pikniką. Bus 
visokių išlaimėjimų ir gera muzika, 
kuri grieš visokius šokius. Visi tu
rėsite progos : smagiai pasišokti. 
Taipgi bus visokjų užkandžių ir gė
rimų. Tat, sulaukę minėtos dienos, 
visais keliais traukime j pikniką, šir
dingai kviečia visus L. L. K. pikniko 
rengimo komisija.

Kelrodis.—Iš Donoros ir Websterio 
automobiliais važiuokite arba pėsti 
eikite brukuotu keliu. Pasiekę nau-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

DARBININKU DIENRAŠČIO

PIKNIKAS
Organizacijos

bus įvairių žaidimų.
i.

rlnrhininkpą kvin- 1 Kelrodis.—Iš New Kensingtono rei-|CtaiOmillKes, KVie-lkia važiuoti gatvekariu ir išlipti vie- 
susivaziuotl kuo ną bloką prieš Springdale ir eiti pe- !

f

‘LAISVES’
Rengia, Philadelphijos Darbininkiškos

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

I . i . i t < j . j' ’■ T. ■ s f ' ; .i ,

Draugai, 'draugės ir gerbiamoji lietuvių visuomene! Visi buvusieji atsimena pereitų metų surengto 
pikniko '“Laisvės” ųaudhi puikiausią programą, kuri žavėjo visus vietinius pikniko • dalyvius ir svečius.

Šiemet programa bus dar žymesnė. Štai pikniko programa: 'C ' ' . j,......

Jonas Bagočius su Whitney Strong, ristikai, imsis už čampionatą; K. O. Reds Wilos su Big Galloper, 
sunkiasvoriai kumštininkai, kumščiuosis už čampionatą; K. O. Smithy su Gentelman George, kumštininkai, 
kumščiuosis tris roundus. Taipgi atletai atsigabens sunkią vogą, kurią kas nors iš publikos iškels, gaus

11 Lyros Choras iš Philadelphijos, Bangos Choras iš 
drg. R. Mizara. Moterys trauks virvę su vyrais.
J5; Elizabeth, N. J.; Easton, Reading, Bethlehem, 
manoma suvažiuoti iki 5,000 žmonių. Bus puiki šokių

Is. pasiimkit siūtus. Kviečia RENGeJAI.

ii jos, persikėlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clementon gatvekarį ir važiuokite apie 45 minutes iki Laurel 
dešinei sapie 7 minutes; perėję tiltą, ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite. Iš Philadelphijos, nuo Filbert 

. Pervažiavus trekes, ant sekančio sustojimo reikia išlipti

KELRODIS: Iš Philadęlp
Road. Išlipus, eikite po 

ir Broad Sts. kas 15 minučių eina BERLYN BUS ir daveža visai arti pikniko "vietos, 
ir eiti tiesiai vieną bloką iki tilto.

Pervažiavus Delaware tiltą, važiuokite White Horse Pike keliu iki Union Avė.; paskui sukit po dešinei į Laurel*Ave. .
‘.To; perVažiavę tiltą, sukit po dešinei ir ten pikniko vieta. ' 1 f ' ' *

AUTOMOBILIAIS: i 
ir važiuokite tiesiai iki tilth 

i



Antradienis, Rugp. 26,4930 Puslapis PenĘJap,'

. e,j 1114. uaiy vauj ant laiciotuvese, 
yemmas,buvo sunkus, dienos;įeR0 pasakyti keletas žodžių

v ra
kų

MINERSVILLE, PA.
A. K. P. Piknikas

šio

tu

NEW HAVEN, CONN.
visus

į pik- ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZsa-
ir ta

CLEVELAND, OHIO

klasės labui.
Org. A. P. Baltrušaitis.

keliu 
kurie 
kelias 
neap-

per 
ra- 
lai- 
v.el- 
pa- gera muzika. Kurie 

galės šokti kiek tik 
tesės.
ir apielinkės darbi-

si žiemos sezonas, tad šiame 
susirinkime turėsime nustatyt lankyti.

Rėp.
ZECERIO PASTABA.)—Nors 

drg. Reporteris pataria brook-

A.L.D.L.D. ir L.D.S.A. Kuopų 
Veikimas

Sakoma, kad newhavenie- 
įčiai užmigę ir nieko nesidar-

Telefonas Jefferson 1683F. AUGUST
• v • 1 ■ ką mes veik-1 j)ar prje “Laisves” Pikniko ri i vx ui ri t x» Ir n Iri i n/Ari J

Philadelphia
Tliurię iš alginės vergijos, tai irJUKuld KullLuVlLwJ ;į laidotuves susirinko daug 

draugų ir pažįstamų palydėti. 
Daug gyvų gėlių buvo nuo or
ganizacijų, draugijų, draugų, 
giminių ir jo mylimos. Pitts- 
tone tarpe katalikų žmonių 
buvo didžiausias nusistebėji
mas, kad įvyko tokios didelės 
laidotuvės, tiek daug buvo pa
lydovų.

J. K. tapo palaidotas tautiš
kuose kapuose, liepos 19 die
ną. Dalyvaujant laidotuvėse,

sime apšvietos ir kultūros 
skleidimo dirvoj.

Kuopa turi keletą narių; ku
rie nėra pasimokėję duokles. Platesnis Paaiškinimas Apie 
už šiuos metus. Draugai, ne-j 
jaugi leisite save išsibraukti iš 
organizacijos tik už tuos kele- diliai iš Brooklyno, Newarko, 
tą centų ? Būtų didelis prasi
žengimas prieš darbininkų kla
sę, jei pasitrauktumėte iš šios 
organizacijos, kuriai prigulėjo
te per daugelį metų. Tad dar 
kartą prašau visų narių skait- 

____ .Jlingiau lankyti kuopos susirin- 
apie jo gyvenimą ir veikimą I kimus ir kartu dirbti darbinin- 
darbininkų klasės naudai.

Jurgis Kuncevičius trumpai 
gyveno, vos tik 42 metus, bet 
jis daug nuveikė del darbinin
kų klasės. Be laiko mirtis jį 
nuvarė į kapus. Tai išnaudo
tojų klasės auka. Be laiko 
mirtys bus prašalintos tik ta-1 

smočiuką ir apgynus nuo badoiCja> kuomet patys darbininkai 
laimiem hrnh .r aocnfo valdys pasaulį. Kiekvieno

Jurgis Kuncevičius atvyko iš 
Lietuvos, kaip ir daugelis duon- 
pelnių, jieškoti geresnių gyve
nimo sąlygų.

Būnant Lietuvoje, J. Kunce
vičiaus tėvai gyveno iš dieni
nio darbo. Prienų miestelyj, 
Suvalkų rėdybos, eidavę tai 
pas ūkininkus, tai šiaip užsi- 
darbiauti. J. Kuncevičiui gy-

juodos. Bet staigi mirtis išski
ria vyriausi duonpelnį tėvą 
Kuncevičių. x J. Kuncevičius 
pasilieka vyriausiu duonpelniu, 
vos tik turėdamas 12 metų am
žinus. J. Kuncevičius su mo
tina darbavosi tai padieniai, 
/tai dirbtuvėlėse, kad tik užsi
dirbus bent juodos duonos

jaunesnį brolį ir sesutę.
; Kadangi gyvenimas buvo 

sunkus, tai apie mokslą nei 
Raibos nebuvo. J. Kuncevi
čius, suprasdamas mokslo svar
bą, dėjo pastangas pats 
save pramokti skaityti ir 
syti. Pagaudamas liuoso 
ko valandukę, neleido jos 
tui, bet mokinosi. Ir daug 
žengė moksle.

1905 metais atvyko į šią 
lį ir apsigyveno Pittstone, 
Čia kitokių darbų nerado, kaip 
tik lysti po žemėmis rausti an
glį. Kasyklų nelengvas/dar-j 
bas ir pavojingas, labai pa- Į 
greitino mirtį. Daug kartų bu- 
X’o sužeistas.
k 1907 metais susipažinęs su) 
'Anele Slušinckiūte, apsivedė ir j 
vedė pavyzdingą gyvenimą.

Kadangi darbininko gyveni
mas nepastovus, tad ir J. Kun- 

. v- • 1 vi 1 1 1 clue i c;, 111 o y 1 a ti ei u 1

cevicius buvo blaškomas lyg nn^varstvmui
1 t y v • • 1 1 1 - 1 It/lKcllŲ d PoVctl ovVaudros. Užėjus bedarbes lai

kams, turėjo bėgti į ’didesnius 
miestus uždarbių jieškoti. Bet 
nežiūrint kur jis nuvykdavo, [ ~ 
ten jis buvo ištikimu darbo' 
klasės nariu.

’ J. Kuncevičius, suprasda- ’ 
m as darbininkų klasės reika
lus, rūpinosi kiek galėdamas 
prisidėti prie kovos. Pirma 
imperialistinio karo priklausė j 
prie. Socialistų Partijos. Ski-;

S. P., J. K. nuėjo -su ko-1 
linunistais ir buvo komunistų! 
>cilėsę-4ki mirtis pakirto jo, gY-j ■ 
vybę.! Ne* tik jis jojo prikiau-, 
sė, bet ir energingai darbavosi. 
Priklausė prie A.L.D.L.D., T. 
D.A. ir kelių pašelpimų orga
nizacijų. Ir ne vien tik jis bu
vo minėtų organizacijų nariu, 
bet ir jose veikė. Kuomet 
drg. J. Kuncevičius daug dar
bavosi del darbininkų klasės, 
tai fašistiniai elementai jo ne
apkęsdavo. Kuncevičius nė 
tik žodžiu atmušdavo fašisti
nius puolimus ant darbininkų, 

' bet ir per spaudą tankiai ra
šinėdavo, nurodydamas, kaip 
fašistai ir socialfašistai apgau
dinėja darbininkus.

Jam laikraštis buvo mieliau- i 
sias ginklas kovoj. Tad jis nie- 

fkada nebuvo be darbininkiš
kų laikraščių—“Laisvės” ir
“Vilnies.” Ne tik .prenumera
vo, bet ir piniginiai paremda
vo, kiek tik jis galėjo. Taipgi 
tankiai rašinėdavo žiputes, ko
respondencijas. Kuriant “Dai
ly Worker,” J. K. daug dar- j 
bavosi tarpe vietos draugų, 
kad kuo daugiausia sukėlus pi
nigų ir kad kuo greičiausiai 
įsteigus.

Siaučiant bedarbei 1924 me- . 
tais, veik visus metus išbuvo . 
be darbo. ,1925 metais buvo! 
streikas. Vienok J. K. nieką-1 
dos nebuvo nusiminęs ir ne- i 
puolė skebauti, kaip daugelis j 
darbininkų įpuola į nusimini- 

. mą ir bėga streiklaužiauti.
Kuomet J.' K. augo vargin

gai ir jam nebuvo progos lan
kyti mokyklą, tai jis per save 

rasilavinęs ir -suprasdamas, ' 
*kokią svarbą duoda mokslas, 
rūpinosi visais galimais budais 
pagelbėti vaikučiam pramokti 
lietuvių kalbos ir rašybos per 
A.ž.V.D. ir pralavinti, kiek 
•galima, klasinio supratimo.

J. K. gavo nesveikatą, (vė
žį) nuo sunkaus darbo. Nors 
ir ligonis buvo, bet gyvenimo ; 
sąlygos versdavo dirbti, pelny-J 
ti sau duoną, o turčiams turtą. , 
Ir tol dirbo, kol galutinai liga 
pasiguldė. Pasirgo apje pusę 
metų ir liepos 16 d. mirė.

Kadarigi J. K. darbavosi del 
darbininkų klasės ir jis kovojo 
kartu su visais susipratusiais 
darbininkais pasiliuosavi-

I Kelrodį
Važiuojant busais ir automo- • • • v 11 _ _ — "X T — 1__ 1 _
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Elizabetho ir kitų apielin'kių 
miestų, važiuokit iki Trenton, 
N. J.; iš ten paimkit kelią 4 
Camden, per Burlington, N. 
J., t. y., iš New Jersey valsti
jos pusės, prie Delaware upės. 
Važiuokite tuo keliu iki Cam
den, N. J., ir už kelių blokų 
pamatysite daug bėgančių ma
šinų skersai į kairę pu^ę, ten 
bus White Horse Pike—kelias 
į Atlantic City.

Įvažiavę į tą kelią, važiuo
kite 10 mylių ir sekitd kelio 
numerius 30 ir 43. Atvažia
vę pas Laurel Springs Roa;d 
(Union Avė. arba Laurel 
Ave.), ten rasite sekančias iš
kabas : pirm to kelio pamaty
sit didelę gasolino stotį—Rich
field, ant pat kelio pastebėsi!

Laisve Picnic, Laurel 
’ Dar kita iškaba yra 

Bus prakalbos anglų ir uk- Kirkwood, ten sukit po piešinei 
rainų kalbomis. Taipgi bus 
šokiai ir 
mėgsta, 
“šleivės” 

Vietos 
minkai prašomi skaitlingai at- 
Isilankyti, kur galėsite linksmai 
praleisti laiką, taipgi išgirsite 
kalbėtojus, kurie aiškins pas
kiausius dienos įvykius darbi
ninkų judėjime. Tuo pačiu 
kartu paremsite savo klasės 
organizaciją, kuri kovoja už 
visų darbininkų reikalus.

Pasarga.—Jeigu 31 d. rug
pjūčio lytu, tai piknikas įvyks 

Igiausia, nes yra daug svarbių |1 d. rugsėjo; jei bus pagada, 
. Artina- tai piknikas bus abi dienas._ 

Visus širdingai prašom atsi- 
Rengėjai.

Kiekvieno 
darbininko turi būti pareiga 
neilstamai vesti kovą prieš iš
naudotojus už darbininkų kla
sės galią, vesti kovą prieš im
perialistinius karus.

J. Kuncevičius paliko nuliū
dime savo moterį Anelę Kun
cevičienę ir du sūnus—Kazi
mierą ir Vilimą, taipgi 
draugus ir pažįstamus.

M.

A. L. D. L. D. 22 Kuopos * 
Reikalai

28 d. rugpjūčio įvyks 22 
kuopos susirinkimas, Grdina 
svetainėj. 6021 St. Clair Ave.
^Draugąi nariai, atsilankykite į 
Į šį susirinkimą kuo skaitliu-

Tarptautinį pikniką rengia 
Amerikos Komunistų Partijos 
vietinis vienetas, 31 d. rugpjū
čio ir 1 d. rugsėjo, tai yra, ne- 
dėlioj ir panedėlyj. Vieta vi
siems gerai žinoma—Sveikatos 
Pušyne, už lietuvių katalikų |iškabą ' 
kapinių. j Springs.

lyniečiams važiuot “Laisvės” 
piknikan New Jersey val
stijos. keliu, bet ištikrųjų, tai 
niekam nepatartina tuo 
važiuot, ypač tiems, 
nakčia grįš namo. Tas 
labai siauras, didžiumoj
šviestas; N. J. automobilistai 
važinėja su t. v. “bright 
lights” ir tamsoj papuolęs į 
tą kelią sveikas esi dingęs. 
Painumų visokių ikvaliai ir 
dienos laiku važiuojant, o-ke
lias nei kiek netrumpesnis, 
kaip važiuojant per Philadel- 
phiją. Bus visiem sveikiau, 
kas iš* New Yorko apielinkių 
važiuodamas iš Trentono sta
čiai patrauks link Philadelphi- 
jos, kur kelias platus ir ne- 
klaidus,' beveik trečdalis nuo 
Trentono yra didelis bulvaras, 
įeinantis tiesiog į Broad St., 
Philadelphijoj, kuria gatve be 
vargo galima pasiekt Kace St. 
(arti City Hali) ir iš, ten jau 
važiuot į Camdeną per Dela
ware tiltą, o paskiu—kaip 
drg. korespondento nurodyta.

Važiavęs Abiem Keliais.

gerai. Ačiū komisijai ir drau-j rinkimas įvyks‘rugsėjo 18 d.’, 
gėms, kurios taip gerai pasi-18 vai. vakare, Lietuvių Bend- 
darbavo. Linkėtina, kad ir ki-' rovės Svetainėj, 243 Front'St. 
tą sykį būtų išrinkta tokia ge- Į Koresp. B. Alešiūmūtė 
ra komisija ir geros darbiniu-' 
Įyės, kad dar daugiau pelno 
padarytų.

Mūsų moterų kuopa su na- i 
riais neprastai stovi, turime į 
apie 20 narių, bet finansiškai, ■ 
tai labai silpna. Kaip dabar i 
bus rengiama daugiau paren
gimų, tai gal biskį atsigaus.

Yra rengiamas draugiškas 
piknikas bendrai su A. L. D. j 
L. D. kuopa nedėlioj, 7 d. rug
sėjo, Indian Grove Parke; Pra
sidės 10 vai. ryte ir tęsis iki 
vėlumui vakare. Pietūs bus 
pagaminti 1 vai. dieną. Kat
rie draugai mylėtumėte dau
giau dažinoti apie šį parengi
mą, tai kreipkitės prie sekan
čių draugių: B. Vikšrienės, A. 
Žakevičienės, A. Petkienės ar
ba pas drg. Didžiūną, kurie 
visi yra komisijoj.

Katros draugės nepribuvo į 
šio mėnesio susirinkimą, tai 
prašau atsilankyti į sekantį su
sirinkimą, nes yra labai svar
bių dalykų apsvarstyti. Susi-

GERIAUSIA 
AUTO REPAIR SHOP

819 Lexington Ave., arti Patchen 
Brooklyn, N. Y.

PINIGAI
didžiausia žmogui bėda, kada

jų nėra, o reikia automobilių tai
syti. Aš taisau ir dirbu visokį 
darbš, kas tik reikalinga prie au
tomobiliams, ir dar užmokesties 
palaukiu penkis mėnesius.

Savo Darbą Garantuoju 
Patarimai ir parvežimas sugedu- 

karo veltui. Reikale kreipki- 
i mano dirbtuvę viršuj paduo- 
adresu. Aš esu lietuvis.

ir važiuokite keletą blokų iki 
privažiuosit tiltuką ir sukit po 
dešinei į pikniką.

Draugai, važiuojanti
niką per PhiladelphijaĮ, įva
žiuokit į gatvę Race St
gatve per tiltą tiesiai važiuo- Įbuoja, bet jau ir mes pradėjo- 
kite į White Horse Pike kelią, I 
Camdene. Traukiniais) atva-1 
žiavę, paimkit busą Berlin- 
Laurel Sprihgs pas CitV Hali 
Plaza. Pasiklauski! drąiverio, 
kur reikės išlipti. j

Philadelphiphiečiai ir kiti 
“Laisvės” rėmėjai turi viską 
prirengę ir lauks svečių ir Phi- 
ladelphijos publikos. )

me krutėti ir darbuotis. Va
sarą, kai būna šilčiau, tai new- 
haveniečiai biskį aptingsta ir 
daugiau i mares važiuoja, bet, 
orui atšalus, ir veikimas pra
sidės geresnis.

Nedčlioj, rugpjūčio 10 d., 
buvo surengtas piknikas A. L. 
D. L. D. ir L. D. S. A. kuopų, 
bendrai su T. J). A., Darbinin
kų Mokyklos naudai, šis pik
nikas buvo pasekmingas, liko 
pelno suvirs $150. Tai labai

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

Tel: Midwood 6261

MALONAUS PASIMATYMO

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame x 
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.MALONUS RŪKYT

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

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

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

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

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

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand A venų® 
(Kampai Clermont Avinei) 
MASPETH, L. I„ N. Y. 
Telephone, Juniper 9796

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas

No,

Miestas _

Street or Arenus

State-
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PAJIEŠKOJIMAI
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DARIJĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

klausimus sekretorius 
nieko negalėjo atsa-;

darbo, 
pinigai galėtų būt iš-

uždarbius; kodėl

ne pranyko iš lokalo iždo, 
nors jie nevedė jokios kovos, 
jokio organizacijos 
kam tie

džia paprastu laiku. Visi di
rektoriai būkite. J. Nalivaika, 
sekr. 202-4

\ MASPETH, N. Y.
Veikalo “Farmstzonai” praktikos 

įvyks trečiadienį, 27 d. rugpjūčio 
(August), 8-tą vai. vakare, Lenkų 
Svetainėj, 91 Clinton Ave. Visi lo
šėjai būkite paskirtu laiku. . .

Komisija.
(201-202)

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmusame Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens. :
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
• Mūsų darbu patenkinti 
visi, kuriem tik dirbame.

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso 
k i u s paveikslus 
įvairiomis i p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikonižkais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės i i u o 
adresu:

JONAS
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Puslapis šeštas Antradienis, Rugp. 26, 1^0VIETOS ŽINIOS
Sereda ir Ketvergas 
Parašų Rinkimui

Draugės ir draugai, ateikite 
talkon parinkti parašų. Infor
macijas ir nurodymus gausite 
“Laisvės” ofise. Nesivėluokite. 
Nuo 6:30 iki 9 vai. vakare yra 
geriausias laikas.

Komunistų Partija dalyvau
ja rinkimų kampanijoj, bet kalo sekretoriui Lehmanui, ko-j 
kad dalyvauti rinkimų kovose, del viršininkai sutiko numušti 
partijai reikalinga tam tikras veiteriams 
skaičius piliečių parašų. Visų jie atėmė iš darbininkų žodį 
pareiga pagelbėti Partijai su- apie darbo sąlygas ir pavedė 
rinkti reikalingą skaičių para- visą kontrolę bosam; kur vir
šų. Partija kelia darbininkų [šininkai dėjo tuos $7,000, ku- 
kovos obalsius šiuose rinki- 
mųose ir kovoja už juos. Va
dinasi, Komunistų Partija yra 
darbininkų partija; darbinin
kai jai turi padėti.
Rink. Kampanijos Komitetas.

Tuojau Užsisakykite
Iš Brooklyn© važiuoja du 

busai j “Laisves” pikniką Phi- 
ladelphijoje, kuris įvyks 31 d. 
rugpjūčio. Vieną busą užims 
|Aido Choras, o antrą—margas 
svietelis. Dabar jau laikas 
užsirašyti norintiems važiuoti. 
Kelionė j abi pusi $3. Tuojau 
kreipkitės i “Laisvės” ofisą.

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

Atsiminkite, kad ant ryto
jaus po piknikui švente—La
bor Day. Turėsite progos pa- 

Nariai state klausimus lo-j silsėti, kad ir vėlai sugrįžę.

“Veiterių” Klausimai
Darbo Federacijos Vadam

Valgyklų ir viešbučių stalų 
aptarnautojų-“veiterių” unijos 
lokalo pirmo susirinkime buvo 
iškaršta kailis vadams Ameri
kos Darbo Federacijos, prie 
kurios tie darbininkai priklau
so.

Reikėsią Dar Žemiau 
Kapoti Uždarbius

“Annalist,” vienas

750,000 Bedarbių 
New Yorko Mieste

į tuos 
Lehman 
kyti; tiktai mikčiojo, kad prie 
savęs neturįs dokumentų ir to
dėl negalįs tų klausimų kaip 
reikiant nušviesti.

Lokale susiorganizavo eili
nių narių komitetas, kuris su 
komunistiniais darbininkais 
priekyje reikalauja kovos už 
astuonių valandų darbo dieną, 
penkių dienų darbo savaitę ir 
už dėjimąsi į kairiąją, kovo
jančią Maisto Darbininkų In
dustrinę Uniją. Tas eilinių na
riu komitetas išleido ir 
tinkamus lapelius.

Taip vadinamame “neapmo
kamame” darbo biure, kurį į- 
steigė demokratų politikieriai 
New Yorke, yra susiregistravę 
jau 30,000 bedarbių. Iš biu
ro tapo pasiųsta į laikinus, ne
tikusius bei skebinius darbus 
kokie keturi šimtai bedarbių 
išviso; dabar gi jau ir tokie 
darbai išsibaigę. Komisionie- 
rius Rybicki, matydamas tūk
stantines minias, 
gulusias tą biurą, bergždžiai 
laukiančias darbų. į 
kad New Yorke būsią bent 
250,000 unijistų bedarbių. O; Aidietės ir aidiečiai, ar jau

ata-

kasdien ap-| ... „
i Aidas okambes Laisves 

Piknike Philadelphijoj
neorganizuotų darbininkų, ne-■ vįsį esate prisirengę važiavi- siurbėlių politikos.
vwk.4vs.4-ii 1 n v. .... r. i lino n n M'O ’ • 1 • — v • * _ v • _ • * _ . ____ _

amunicijos savininkas yra Di- 
amondas; bet jijs pereitą šeš
tadienį “Baltic” garlaiviu iš
plaukęs į Europą.

Diamondo šoferis Dalto- 
nas, užklaustas, kokiu tikslu 
jis čia atvažiavo, atsakė, kad 
spaimti valizą ir nuvežti Peg- 
gę Witcherienę į Arco, N. Y., 
kur Diamondienė vieši. Detek
tyvai suėmė Daltoną ir Wit- 
cherį.

Jack Diamond per paskuti
nius 16 metų buvo areštuotas 
20 sykių, įtariamas žmogžudy
stėse ir plėšimuose; ir tiktai 
sykį 1914 metais jis buvo nu
teistas už plėšimą. Po to kiek
vieną kartą jis mokėjo išsisuk
ti, žinoma, papirkinėdamas 
policiją ir teismų mašinerijos 
kriukius.

Taip antai, pernai .mielais 
Diamondas buvo jięškomąs ą- 
reštuot už dvi žmogžudystes 
TIotsy Totsy kliube, New Yor
ke. Jis pasislėpė ir ąštuonis 
mėnesius nepasirodė jokiems 
“nereikalingiems”, žmonėms; 
paskui gi, kada visos kliūtys' 
jo išteisinimui buvo prašalin
tos, tai jis pats atėjo į poli
cijos stotį, pasidavė areštui, ir 
liko išteisintas. Bet pirm,'ne
gu jis pasidavė policijai, tai 
buvo nužudyti keturi žmonės, 

Ikuriuos valdžia šaukė kaipo

DRAUGYSTĖS ŠV. JURGIO PIKNI
KAS ATIDĖTAS

Brooklyniečiai ir apielinkės lietu
viai jsitėmykit, kad Šv. Jurgio Drau
gystes piknikas įvyks subatoj, 6 rug
sėjo (September), Dexter Parke, Ja
maica Ave. ir 75th St., Brooklyne. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Įžanga 50c 
ypatai. Iš priežasties ‘didelio lietaus, 
Šv. Jurgio Draugystės piknikas 23 
rugpjūčio neįvyko. Nariai į sekan
tį pikniką bus leidžiami su tais ti- 
kietais, ką buvo del 23 rugpjūčio. 
Tat visi nariai jsitėmykit būsiančio 
pikniko dieną ir raginkit kitus da
lyvauti. Rus dvi orkestrbs, galėsit 
smagiai pasišokti. K. J. 202-3

Telephone, Stagg 8916

LORIMER RESTAURANT
Liehiviu Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
• f ’ "T (PETRICK)
LIETUVIS DENTISTAS

221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.
X-Spinduliu Diagnoza

, ; Gazo Anestetiką n.
VALANDOS: •

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

tik susitarus.

Wall 
Stryto kapitalistų orgaaių, pra
našauja dar didesnę bedarbę 
ir uždarbių kapojimą darbi
ninkams: “Artinasi toks biz
nio punktas, kad turės būt dar 
plačiau uždarbiai kapojami, 
nekaip iki šiol; tatai reikia 
spręsti iš pranešimų apie su
mažėjusias korporacijų įplau
kas,” sako “Annalist.” Kaip 
komunistinių laikraščių skaity
tojams yra žinoma, desėtkuo- 
se pramonių iki šiol tapo nu
mušti uždarbiai 10 iki 40 nuo
šimčių ; šiomis dienomis Wis- :]iūclininkus apie žmogžudystes 
consin Motor (automobilių) |Hotsy Totsy kliube. Gengste- 
Kompamja skelbia nukirtimą iriams prašalinus tuos liūdinin- 
10 nuošimčių darbo mokesnio'kus> Diamondas įgijo drąsos 
savo darbininkams; panašius |ir VČ1 liko laisvu piliečiu, ku- 
pranešimus skelbia ir eilė kitų |ris bosauia vienai iš didžiausiu 
kompanijų, kurios sakosi, “ne
galėtų išsiversti,” mokėdamos 
senuosius uždarbius.

Tų nusiskundimų nežiūrint,, 
kapitalistai vis dar kaupiasi 
bilionus dolerių pelno; bedar
biams gi nei cento.

Darbo Unijų Vienybės Lyga 
mato, kad darbininkai ir be
darbiai negalės iškęsti tokios 

Lyga ruo
šiasi ir darbininkus rengia prie 
didelių kovų prieš uždarbių 
kapojimus ir už bedarbių ap- 
draudos pensijas. Tuo tikslu

panašius |jr vg] ]ik0 ]aiSvu piliečiu, ku- 
jris bosauja vienai iš didžiausių 
kriminalistų saikų.

unijistų, lengvai bus antra j 
tiek daugiau. Sudėjus, todėl, ma dienraščio 
visus krūvon, susidarytų baisi, įdai 
750,000 masė žmonių be dar-ipa>?
bo. i stengkit patys ir kitus paragin-j jinai dabar varo vajų už su-

Ką gi siūlo miesto valdyba' kit, kad gerai prisirengtume' darymą $100,000 į “Organi- 
su dainomis ir skaitlingu- pasi-J zacijos ir Streikų Fondą.” 
rodymu p h i 1 a d e 1 p hiečiams. Rugsėjo gi 1 d. įvyks , masinė 

McKee duoda sumanymą, kad Kaip jau matėme “Laisvėj” demonstracija Union Square, 
tilpusius aprašymus, į minėtą New Yorke, kur bedarbiai ir 

dirbantieji reikalaus, kad bū
tų išleista socialės apdraudos 
įstatymas, ' sulig Komunistų 
Partijos pagaminto biliaus. Pa
gal tą bilių, turėtų būt iš ka
pitalistų ir valstybės lėšų mo-

mui 31 d. rugpjūčio į rengia- 
__ > “Laisvės” nau- 

pikniką Philadelphijoj,
Jei dar ne, tai pasi- {

delei paramos jiems? Nagi, 
miesto tarybos pirmininkas

būtų palaikoma 2,000 . darbi
ninkų prie įvairių parkų geri
nimo darbų; ir tuom užbaigia !SVečių 
savo planus, kas liečia bedar-'Taį įr mes, brooklyniečiai, tu- 
bių ir jų šeimynų šelpimą. Bet rime neatsilikti nuo kitų; 
tai tik lašas jūroje.

Tiek tai težada 
nimui” T 
ponai, kurie trims metams pa
siuntė kalėjiman drg. Fosterį, 
Minorą, Amteri ir Raymondą 
už tai, kad jie, kaipo delegatai 
kovo 6 d. demonstracijos, no
rėjo įteikti miesto valdybai 
reikalavimus tikros, o ne hum- 
bugiškos paramos šimtam/ 
tūkstančių miesto bedarbių.

Visi darbininkai turi ruoš
tis masiniai traukti į didžiąją 
bedarbių demonstraciją, kuri 
yra šaukiama Pirmojoj Rugsė
jo, Union Square, 
straciją už socialės apdraudos! prasidės rudeniniai koncertai 
įstatymą. Tai bus tinkamas jįr operečių perstatymai, 
atsakymas buržuaziniams poli
tikieriams, kurie temoka tiktai 
tyčiotis iš bedarbių vargų ir 
ku/ie nieko daugiau nežino, 
kaip tiktai žiauriai persekioti 
draugus, vadovaujančius kovai 
UŽ bedarbių reikalavimus.

pikniką suvažiuos daugybė 
iš skirtingų valstijų.

mū
sų visų pareiga organizuotis, 

palengvi- kad galėtume savo skaitlingu-
bedarbės New Yorko mu sumušti rekordą kitų kolo- karna ne mažiau $25 į savaitę

nijų. Draugai, aidiečiai, bū
tinai visi atsilankykite į pamo
kas penktadienį, 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj. Turėsime 
suregistruoti visus choro na
rius važiavimui į minėtą pik
niką. Mes gerai žinome iš 
praeities: kur tik dalyvavome 
ir buvome atatinkamai prisi
rengę, visada turėjome geras 
pasekmes. Tai ir šį sykį turi
me dar geriau prisirengti, nes 
tai jau bus paskutinis vasari- 

į demon-1 nis išvažiavimas. Paskui greit

kiekvienam bedarbiui, sergan
čiam, nusenusiam bei del kitos; 
priežasties nepajėgiančiam j 
dirbti darbininkui.

28

Knygos Jau Gatavos; 
Ateikite Atsiimti

Ketvirtadienį, rugpjūčio
d., 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj, įvyksta A. L. D. L. 
D. .1 kuopos mėnesinis Susirin
kimas. Ateikite atsiimti kny
gą '‘Vytautas Mažasis” ir už
simokėti būtinai už 1930 me
tus. Viena iš svarbiausių už
duočių—tai neapleisti mokes
čius.

A. L. D. L. D. yra labai 
svarbi darbininkų apšvietos 
organizacija, kurią mes turime 
stiprinti visais galimais būdais.

Į susirinkimą turite ateiti ir 
užsimokėti tą mažą mokestį— 
$1.75 į metus, ką ir biedniau- 
sias darbininkas bei darbinin
kė gali padaryti, jeigu tik su
pranta savo klasinės apšvietos 
didelę reikšmę.

Kas į šį mitingą neateis už
simokėti, tai vėliaus tų vardai 
bus paskelbti “Laisvėje.”

Visos komisijos ateikite iš
duoti raportus.

Org. J. J.

Jack Diamond Kriminalistu 
Amunicijos Sandėlis

Trys detektyvai pereitą sek
madienį užtiko didoką, krimi- 
Inalistams priklausantį ginklų 
sandėlį apartmentiniuose na
muose po num. 210—61st St., 
Brooklyne. Jie pasekė puikų 
Lincoln automobilį, turėdami 
kokią tai nuožiūrą. Automo
biliui privažiavus prie to na
mo, sustabdė šoferį James 
Daltoną, kuris tarnauja pagar
sėjusiam plėšikų ir žmogžu
džių vadui Jack (Legs) Dia- 

_ __ w Imondui. Fredo ir Peggės Wit-
Tarpt. Darbininkų Apsigy- cherių, Diamondo artimiausių 

nimo 17 kuopa surengė išva- 
ižiavimą Forest Parke, pereitą 
Isekmadienį. Nors iš ryto die
na pasirodė labai maloni, ta- 
čiaus apie 3 vai. po pietų jau 
pradėjo lynoti. Bet išvažiavi
me vis tiek dalyvavo būrys są
moningų darbininkų, nepaisy
dami lietaus. Bet iš lietaus 
priežasties nedalyvavo Lyros 
Choras, nors ir buvo garsin
tas; taigi programos nebuvo. 
Tačiaus, pradėjus lynoti, vis 
viena dalyviai, suėję apie ren
gėjus ir šnekučiuodamiesi, da
rė pelno kuopai tos Tarptauti
nio Apsigynimo organizacijos, 
kuri pasišventusiai gina darbi
ninkų reikalus, kuri veda areš
tuojamų kovotojų bylas, Huo- 
suoja juos iš kalėjimų ir tei
kia medžiaginės paspirties ka
liniams bei jų šeimynoms.

S. Peleckas.

V. L. Dvariškis,
Aido Choro Pirmininkas.

Iš Tarpt. Darbininkų 
Apsigynimo Išvažiavimo,

PAJIEŠKĄŲ savo brolių Stanislovo 
ir Kazimiero Atgalainių. Pirmiau 

gyveno Philadelphia, Pa. Turiu svar
bų reikalą, meldžiu atsišaukti arba 
kas žinote praneškit. Antose Jakš
tiene, Stakių paštas, Raudonės vals
čius, Raseinių Apskritys, Lithuania.
PAJIEŠKAU gyvenimui draugės, ne 

senesnes 30 metų. Aš esu 35 me
tų, gyvanašlis, turiu du kūdikiu, jau 
nemaži. Norėčiau susirasti sau drau
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)

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS
MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)

LIETUVIS

Suėmė Bombų Fabrikantą
Areštuotas liko i sekmadienio 

vakare Rozzano. Prosanarino, 
6805—14th Avė., Brooklyne, 
kaipo bombų dirbėjas ir par
davinėtojas. Vienoje kavinė
je su juo susipažino detekty
vas Eugene Caneyari; pasisa
kė, būk esąs kriminalistas, ku
riam reikia gerų’bombų. Po 
geram pasivaišiniftiui, Prosa
narino sutiko Canevariui par
duoti vieną bomba; išreikala
vo iš Canevario $1100 rankpi
nigių, o kitus $150 tai gale-1 
siąs paskiau atmokėti. Cane- 
vari sakė, kad jam reikalinga 
bbmba sprogdinimui namų. 
Detektyvas ilžmokejo sužymė
tais pinigais, ir po to areštavo 
šį bombų biznierių.

Namų sprogdinimas yra vie
nas iš didesnių New Yorko 
“riakctų.” Amerikos Darbo 
Federacijos namų 'statymo li
nijų vadai irgi naudojasi 
sprogdintojais. Kada namų 

įstatymo kontraktorius heduo- 
Jda jiems tinkarho kyšio, jie 
atsisako duot jam djarbininkų; 
o kada kontraktorius bando 
darbą varyti su kitais darbi
ninkais, tada, žiūrėk, ir lieka 
išsprogdintas jo statomas na-j 
mas, eksploduoja jo medžiagų 
sandėliai ir tt. Bombomis nau
dojasi ir kiti “riaketieriai,” 
kad priverst įvairius biznierius 
mokėt savo gengėm tam tikrus 
mokesčius, už kuriuos jie žada 
tuos biznierius “apsaugoti”; o 
kai kyšių negauna, tuomet pa
leidžia veikmėn bombas.

sėbrų, kambaryj po lova de
tektyvai surado tokį amunici
jos sandėlį: penkias bombas, 
24' rankines granatas, penkis 
plieninius bruslotus (apsisau
gojimui) nuo kulkų; tris me
talinius pilvo apsaugotojus 
nuo šūvių; tris revolverius su 
pritaisytomis prie vamzdžių 
stipriomis elektros šviesomis, 
taip kiad naktį galima būtų, 
geriau pataikyti į cielių; dvi 
medines kulkosvaidžių dalis; 
tryliką bombų šviesdi padaryti 
nakties laiku; keturis įtaisus 
nutildymui kulkosvaidžių, taip 
kad mažai tebūtų girdimas jų 
šaudymo garsas; 29 ’dėžes 
kulkosvaidžio ir revolverio šo
vinių; 150 palaidų kulkų; 
22 mažiukus revolverius, pa
našius į fontaninę plunksną, 
ir tt.

Manoma, kad tikrasis tos

SUSIRINKIMAI 
“LAISVĖS” DIREKTORIŲ 

ATYDAI
Ketvirtadienį, 28 d. rugpjū

čio, įvyks “Laisvės” spaudos 
bendrovės susirinkimas. Pra-

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

ACCOUNTANT
KNYGŲ FERŽIOReTOJAS

< ____  _________
Užveda ir sistemačiai sutvarko 
biznio knygas ir taksų raportus. 
Peržiūri knygvedžhj tvarkomas 
knygas ir sudaro atskaitas.

STOKES

Telephone: Stagg 4401

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
fUNDERTĄKER)

Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas:

J. JESKEV1Č1US
46 Ten Eyck Street
BROOKLYN, N. Y.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Z.t,;...

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave.f Brooklyn

7 ei. Grecnpoint 9-78 3 J

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo • nedaro. Mano ofisas 
daras dieną ir naktį. Da 
atlieku gerai. Reikale 
kites pas mane, o patarnau 
kuogeriaųsiai.

■ 734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šiais vaistais neuitraukia pajročio Ir atliuosaoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima dubt 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ........................................................60e, per paltą 65c.

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

-* tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

.229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-to b gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-8514 
likirpkit Jį .skelbimą ir prisiųskit karta so užsakymu

MOLLYN S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR .

PRANEŠIMAS MOTERIMS

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

KAINOS NUO

Nudažom žifus 
biniuojame ilgafn 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET
° Prie Lorimer St., šalia Aptiekos

BROOKLYN, N. Y.

$5.50 IKI $10.00

plaukus ir sugar- 
laikui. Kreipkitės
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