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, KRISLAI.
Meta ar Ne?
Chinijoj
Stokjardininkų Pastangos
Viską žinantieji 
Dig. V. Paukštys.

Rašo P etniška

Kuomet Fišės komisija darė 
tyrinėjimus komunistų, tai For
do vyriausias inžinierius Soren
son pareiškė, kad Fordas nemė
to iš savo fabrikų komunistų ir 
kitų radikališkų darbininkų tik 
del jų pažvalgų. Bet Federuo- 

4 toji Spauda į tai atsako, jog šis 
’ Mr. Sorensono pareiškimas ne- 

atatinka pareiškimui kito For
do viršininko, Mr. Donald Mar
shall, kuris kadaise kalbėdamas 
grupei Detroito studentų pasa
kė: kuomet mums tūli asmenys 
išlauko pranešė, kad fabrike 
randasi komunistų organizuota 
kuopelė, tai jie, komunistai, 
“tuojau buvo išvalyti laukan.”

• Federuotoji Spauda sako, 
tas nepirmiena: jau ne sykį 
dikališki darbininkai buvo 
mesti iš Fordo fabrikų tik 
radikalingumą.

Jei kas bandytų kapitalistus j 
skirstyti į “gerus” ir “blogus,” I 
tai reikštų tai, kaip pilstyti iš ; 
tuščio į tuščią. Jie visi yra ly
gūs ir visi tos pačios sistemos 
verčiami vienokiai išnaudoja ir 
puola tuos darbininkus, kurie 
protauja ir bando kovoti.
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Kalbėdamas apie chiniečių 
Sovietus, žymus Amerikos libe
ralas Šanchajuj, Mr. Stewart, 
sako:

“Chinijos komunistų stiprybė 
nesiveria vien tik valstiečiuose. 
Ten yra raudonoji armija iš 
apie 100,000 vyrų, kuri pasirodė 
gan ryškus kūnas. Randasi apie 
5,000,000 darbininkų, suorgani
zuotų į raudonąsias profsąjun
gas, kurios yra komunistų va
dovybėje. šanghajaus mieste 
vienam aš galėčiau įvardinti ne
mažiau devynioliką įvairių žur
nalų ir laikraščių, kuriuos re
guliariai leidžia kairiosios orga
nizacijos.” 7

Vadinasi, kurie mano, kad 
Chinijos revoliucija sukasi tik 
aplink vieną ar kitą miestą, bei 
distriktą, tie klysta. Reikia at
siminti, jog jau 70,000,000 chi
niečių gyvena sovietinėj tvar
koj.

Chicagos stokjardininkų gal
vos — Swift ir Armour — rei- 

Dis- 
būtų 

krau- 
buvo

Jei jie 
tuomet

kalauja per Kplombijos 
trikto teismą, kad jiem 
leista turėti savo mėsos 
tuves (iki šiol tas jiem 
įstatymais uždrausta), 
tatai padarytų, raišku,
maži bučeriai (mėsininkai) tu
rėtų atsisveikinti su savo biz
niais.
tiesiai į krautuves ir mėsos ka
raliai., turėdami; savo rankose 
visą mėsos monopolį, galėtij 
daug greičiau apsidirbti su t. 
v. nepriklausomais mėsos išdir- 
bėjais.

Tas bus kada nors, 
einama visais garais!

>

Peru Respublikoje įvyko Perversmas
15 Mainierių Užgriuvo 

Angliakasykloj; 6 Žuvo
WIREK, Silezija, Vokie- 

tija.—Pereitą pirmadienį 
čionai angliakasykloje už
griuvo penkiolika mainie
rių. . Tuojau buvo grieb
tasi atkasinėjimo darbo. 
9 mainieriai šiaip taip 
išgelbėta, o šeši ne. Vei
kiausiai jie bus žuvę.

Vokietijos angliakasyk- 
lose kas kart vis daugiau 
ir daugiau nelaimių pasi
taiko. Tai vis del pasku
bamo sistemos; del racio
nalizacijos, kurią Vokieti
jos industrialistai įvedė, 
kad tuomi pasigriebus 
da'ugiau pelnų.

Pasikėsino Nužudyti 
Aigipto Prem. Sidky

Raudonoji Komunistų Armija Sunaikino
Čiang Kai-šeko Kariuomenę, Kuri Buvo 

Pasiysta Naikinti Darbininkus
i Čangša ir Vėl Pereina į Rankas Raudonarmiečių; Čiang Kai- 

šekas Daro Atsišaukimą “del Vienybės Už Chinijos Ateitį”

KAIRO, Aigiptas.—Trau- 
kinyj, kuriame vyko Aigipto 
premjeras Sidky Paša, prie j ta. 
pat Pašos vagono, suimtas 
asmuo, turįs labai aštrų kir
vį. Manoma, kad tasai kir
vis buvo pataisytas nudžio- 
vimui premjero galvos.

Tautų Lygos Komisija 
Atakuoja Britaniją

LONDONAS—Tautų Ly
gos mandatų komisija smar-

ŠANCHAJUS. — Hunan įnieriais, kurie baisiai žudė 
provincijos sostinė Čangša 
ir vėl greitu laiku gali per
eiti į darbininkų rankas. Ja
ponų buržuazija bėga iš jo 
į Hankowa ir skelbia, kad 
Čangšos dienos jau suskai
tytos, kad jis greit pereis į 
rankas raudonarmiečiu.

Duota žinia Hankowo 
I miesto prekybos butui ne
siųsti jokių daiktų į Čang- 
šą.

Nankingo valdžios gene- suareštuoti Fengą ir Jen— 
rolas Tai-tou-kuan su savo generolus, , vadovaujančius 
štabu kažin kur pražuvo po šiauriečių armiją, 
to, kada jo armija buvo 
smarkiai komunistų supliek-

. Tai-tou-kuan buvo pa
siųstas vesti kovą prieš rau
donarmiečius, bet greit buvo 
taip supliektas, kad visa ar
mija išblaškyta į visas pu
ses. Nemažai kareivių per
ėjo į raukas raudonarmie
čių^ Taipgi^ sakoma, komu- 
nisia'? gavd daug amunici
jos.
i Jukiang miestas jau. ram 
koše raudonarmiečiu. Pa
starieji atsiteisė su reakcio- Chinijos.

komunistus ir šiaip darbi
ninkus. Keli šimtai juoda
šimčių buvo sušaudyta.

Čiang Kai-šekas išleido 
atsišaukimą į šiaurės Chini- 
jos kareivius, ragindamas 
juos pasiduoti “del vienybės 
Chinijos.” Esą, komunistinis 
pavojus tokis didelis, kad 
visos pajėgos turi būti su
vienytos ir nukreiptos į jį.

Čiang Kai-šekas ragina

Blogumas Nankingui su 
kareiviais tame, kad jie pa
sirengę sukilti ir pereiti į 
komunistų pusę. Kuri ar
mija tik buvo pasiųsta muš
ti komunistus, ta sukilo. 
Komunistai, mąt, bando pir
miausiai kovoti ne šautu
vais ir kąnuplėmis, ale lape
liais ir laikraščiais, kuriuo
se išrodinėjama, kodėl jie, 
kareiviai, turi būti dalimi | 
raudonosios armijos ir sto
vėti už susovietinimą visos

kiai kritikuoja Britanijos Suimtas Ex-Profesorius 
valdžią del riaušių, kurios ! 
atsitiko pereitais metais Je- 
ruzolime ties Raudos Siena,. 
kuomet arabai išskerdė ne
mažai žydų, o pastarieji 
arabų. Komisija kaltina bri-

delei Suktybės
Vokiečiai Lakūnai 

Tuoj Bus New Yorke

Mesa iš stokjardų eitu tu s tuomi, kad jie nenumatė
1_______ i___  _ — t k Yrr\T nun i VAlrdl-A Irn zJ

Prie to

Tilžės “Balsas” rašo, kad A. 
Jankauskas dar vis tebėra A- 
merikos Komunistų Partijos na
rys ... Kada žmonės, gyvenda
mi už tūkstančių mylių, nuduo-I

to pavojaus išanksto ir kad 
neturėję pakankamai polici
jos pastojimui kelio riau
šėm.

Anglijos MacDonaldo val
džios užrubežinių reikalų 
ministeris Hendersonas 
smarkiai gina Britanijos 
imperialistus, teisindamas 
jų veikimą.

PHILADELPHIA. — Čio
nai suimtas buvusia Penn
sylvania valstijos kolegijos 
profesorius E. H. P. Bam
ford. Jis kaltinamas pasiė
mime pinigų neteisėtais ke
liais. . 1

da žiną daugiau, negu vietiniai, EffllgraClja 1$ LietUVOS 
tai su jais kas nors ir kur nors n vi • * g < ~ v-, f f u U 
negerai. Jei “Balso” redakto- KySniai dUHiaZCJO.negerai.
rius būtų skaitęs mūsų spaudą, 
tai būtų galėjęs mątyti dar per
eitais metais, kad Jankauskas 
buvo išmestas iš Partijos del ne
silaikymo Partijos disciplinos ir 
lakiejavimo Amalgameitų biuro
kratams.

i

. KAUNAS.-^-Ūepos; mėne
si iš Lietūvok emigravo < į 
Argentiną 78 žmonės, į Bra

Vargas mūsų plunksnos dar
bininkam ir veikėjam, štai 
draugas Paukštys. Jei neklys
tu, prie “Laisvės” jis išdirbo 
apie 18-ką metų. Sveikatą su
ardė, dirbti daugiau protinio 
darbo nepajėgia; turi eiti senat
vėje į fabriką, prie fizinio dar
belio. žinoma, tūli sakys, bet 
draugo Paukščio likimas nėra 
išimtis nuo kitų milionų dar
bininkų. Tiesa! Bet tuomet tie 
draugai, kurie sako, būk prie 
laikraščio dirbti yra saldu 
pelninga, tūri žinoti, kad 
klydo.

ir 
jie

vos 1, į Kanadą—56, į Uru- 
guajų — 65, į Amerikos 
Jungtines Valstijas —101, į 
Meksiką—9, į Palestiną—8. 
Iš viso liepos mėn. iš Lie
tuvos išvažiavo 346 emi-. 
grantai; birželio mėn. emi
grantų buvo 319. Emigra
cija sumažėjo į Pietų Ame
riką ir padidėjo į Amerikos 
Jungtines Valstijas. • Dau
giausia šiemet ’ emigravo 
Sausio mėn.—net 1,423 žmo
nės. ,

Amerikos Respublikų 
Biznierių Konferencija

SACRAMENTO, Cal. — 
Čionai prasidėjo konferenci
ja Amerikos respublikų žy
mesnių biznierių,. kurie at
stovauja daugelį Centralinės 
ir Pietų Amerikos šalių.

Banditai Nužudė Studentą
CLEVELAND, O.-r- Trys 

banditėliai tapo, suimti čio
nai; Ir kąltinamį nužudyme 
Princeton universiteto stu
dento Wilkinsono.(

HALIFAX, N. S. — Vo
kiečių keturi lakūnai, vado
vaujami kapitono v.on Gro-“ 
nau, greit pribus New Yor- 
kan. Jie pasiekė Halifaxą 
saugiai. Jų hydroplanas 
(orlaivis, galįs lėkti oru ir 
plaukioti vandeniu) “Dor- 
niel-Wal D-142£” yra gana 
geram stovy j. Spėjama, kad 
šios rūšies orlaivis bus be
ne tinkamiausias lekioti per 
vandenynus, nes juo kada| 
nori galima nusileisti ir 
plaukioti vandeniu.

LONDONAS. — Paaiškė
jo, kad veik kas metai An
glijoj miršta trys tūkstan
čiai, ' motinų gimdydamos. 
Jei būtų tvarka ir atatinki.-, 
ma priežiūra, Tai didesnė jų 
pusė’ būtų išgelbėta, sako

800,000 METAUSTŲ, DARBININKU
GREIT BUS NUMAŽINTOS ALGOS

kad
šiemet draugui v. jrauKsciui su- ninKų juaejime ir praaejo i 
kanka lygiai 50 metų amžiaus Išinėti darbininkiškai spaudai.

ir .25 metai nuo tada, kai jis da
lyvauja revoliuciniame darbi
ninkų judėjime ir pradėjo ra-

Beje, tenka, priminti, 
šiemet draugui V. Paukščiui su

NEW YORK.—Pasak plie* 
no. kapitalistų organo “Iron 
Age,” greitu laiku plieno 
darbininkams, bus numažin
tos algos. Apie ’800,000 dar
bininkų bus paliesta. Tūks
tančiai darbininkų jau ir 
dabar dirba pusdykiai, nes 
algos buvo kapojamos atve
jų atvejais. Bet kuomet bus 
padarytas šis bosų žingsnis

—tuomet dar didesnin var- 
gan paskandins šimtus 
tūkstančių darbininkų šei
mų, c.

Darbo Unijų Vienybės 
Lyga šaukia darbininkus or
ganizuotis į kovingą meta
listų uniją ir nepasiduoti 
darbdaviams įvykinti ■ ■ savo 
užmačias. < . . i

3i

Japonijos Audinyčios— 
Tikri , Kalėjimai

TOKIO. — Tūla moterų 
draugija tyrė Japonijos 
moterų darbininkių padė
tį industrijoj. Apie 800,- 
000 darbininkių, didžiuma 
kurių tarpe 15 ir 20 metų 
amžiaus mergaitės, velka 
nepaprastai sunkią darbo 
naštą. Jų darbo sąlygos 
neišpasakytai šiurkščios.

Padirbę trejerius me
tus, paprastai, japonietės 
darbininkės jau lieka pas
kui niekam netinkamos. 
Jų sveikata suardyta ir 
gyvenimas bevertis.

Atidarė Milžinišką

AMERIKOS IMPERIALISTŲ LIOKAJUS, 
AUGUSTAS B. LEGUIA, PABĖGO IŠ 

SOSTINĖS, METUS DIKTATŪRĄ
Suformuotas Naujas Militarists Kabinetas, Kuris Valdys Šalį 

Be Leguia; Spėjama, kad Angly Imperialistai 
Gelbsti Naujiem Valdytojam

) LIMA.—Virš desėtką me-rvas.
tų išsėdėjęs Peru respubli-' Pastarasis nubėgo į Cal- 
kos diktatorium, darbininkų į lao prieplauką, sėdosi į pa- 
budelis ir revoliucinio judė- ruoštą laivą “Almirante 
jimo persekiotojas, Augus-, Grau” ir, sakoma, išvyko“į 
|tas B. Leguia, pabėgo iš Pe- Panamą. Iš ten veikiausiai 
Iru į Panamą. įbėgs į Washingtoną, nes čia

Šis netikėtas jam ir Ame-j turi jis gerų draugų, tarpe 
rikos imperializmui smūgis kurių Hooveris bene bus ar- 
užduotas pereitą pirmadie-kimiausias bičiulis.

T*If nr U II n ni- ^au šeštadienį tūluose Peru dabar veikia nauja
llllę per nUUSOn lipę miestuose pietų Peru pra- valdžia, kuri, spėjama, yrą

—------ sidėjo kariuomenes brūzdė- remiama Britanijos impert
POUGHKEEPSIE, N. Y. 

-Naujas Hudsono upę sker
suojantis tiltas jau tapo ati
darytas trafikui. Jis turi 
3,000 pėdų ilgio ir jungia 
Dutchess ir Ulster apskri- 
čius. i Didžiai jis palengvins 
susisiekimą automobiliais.

Veikia delei Muitų 
Kainų Revizijos

WASHINGTON.—Prezi- 
dento nuskirtoji muitų ko
misija, kurios pirmininku y- 
ra Henry P. Fletcher,- pra
dėjusi savo darbą su peržiū
rėjimu 27 įvairių daiktų ir 
nustatymu ant jų muitų. 
Kaip žinoma, šita komisija 
gali peržiūrėti visas muitų 
kainas, nuskirtas kongreso. 
Jei, jos manymu, kaikurių 
daiktų muitai yra perdaug 
dideli, tai ji gali rekomen
duoti kongresui sumažinti.; 
Jei permaži—pakelti, 
čiaus padidinimas ir sumaži
nimas negali būti didesnis, 
kai 50 nuoš. nustatytų kon
greso kainų.

jimas, vadovaujamas pulki- alistų interesų. Pradžioj sa- 
ninko Sachez Cerro. Leguia 
įsakė kariuomenės vadam, 
esamiem Lima mieste, vykti 
ir numalšinti sukilėlius. < 
pats Leguia sekmadienį, ra
miai ir linksmai puotavo su 
svetimų kraštų atstovais ir 
diplomatais, vakarop dargi 
atsilankė į arklių lenktynes.

Bet štai pirmadienį žiuri, 
jis, kad Lima miesto pilnos: 
gatvės studęntu ir kareivių, 
kūrie šaukid “Šalin diktato
rius ! ‘ šalin J. V. imperialis-1 
tų"bernas!” Policija atsisa-’ 
ko areštuoti studentus. Pa- 
galiaus karininkai sudaro 
naują valdžią ir įsako Legu- 
iai bėgti, jei nori išlikti gy-

I

vo egzistencijos, naujoji val
džia nuėmė nuo spaudos 
cenzūrą ir suteikė daugiau 

Oi laisvių piliečių ofganizavi- 
muisi. Ar tų laisvių bus su
teikta kiek tiek darbinin
kams, šiuos žodžius rašant, 
dar nežinoma.

Spėjama, kad su pakeiti
mu valdžios, mažai kas pa
sikeis, todėl kad visa siste
ma ta pati. Lima mieste ir 
kitur gyventojai tačiau reiš
kia daug džiaugsmo, kad Il
gai engęs diktatorius paga- 
liaus priėjo liepto galą. Mat, 
Leguia dar 1919 metais! 
smurto keliu pasigriebė val
džią į savo rankas. . /'

MacDonaldo Kareiviai {Tėvas Netiki Pasakom 
Nukentėjo Mūšiuose

PESHAWAR, Indija. —
llw. iYiena? 1brit!J .karininkas ir ci;al7les ^ed“ netikT New 
Ta_ devyni kareiviai žuvo musyj Londono policijos pasakQjį 

v. su revoliucionieriais indu-__

del Sūnaus Mirties
NEW BRITAIN, Conn.—

-------- — rnam del jo sūnaus mirties, 
sais, Wazirlo gentes nariais.. T - nolieiia sako nu- 
300 MacDonaldo valdžios miręs kal’ė"me ir vos valan- 
kareivių ir apie 100 pohci- iajko praGjUs, jis buvęs 
jantų užpuolė ant laisves 'Gmbalmuotas, nepaisant td,

PATYS DARBIEČIAI PA- jnidl!SU 1n\JU0Sjkad graborius vyko tatai
JUOKIA SAVO VALDŽIA efne. ^el to> ?a(^ Vf'-‘padaryti. Tėvas spėja, kad JUOKIA SAVO VALDŽIA staneji kovoja pries _ britų bene policija bus ^kiai 

"7 .. imperialistų pave r g e j u s. ■ - ’■
. GLAMIS, Škotija.-—Patys į paUg krjf0 jr indusu. 
Darbo Partijos nariai ir net i -------------- —-
parlamento atstovai juokia-; Katine Įvyko Gelžkeliečiij 
siL iš socialisto MacDoųalįdo | ir r _ j - ’ 
valdžios, kuri pasiuntė savo 
vidaus reikalų' rriiništerį prie |i KĄŲNfAS^Čia įvyko 6-ta 

r ■ eilinė geležinkelių konferem 
cjja, kurios tikslas, bus nu
statyti sąlygas naudojimuisi 
rusų . tipo prekiniais vago
nais tarp Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir SSRS- (Kon
ferencijoj dalyvavo Lietuvos 
atstovai inž. Račkauskas, 
inž. Maneke, inž. Vaitkevi
čius ir p. Mendis; Latvijos— 
pp. Zam, Resgalis, Jamso- 
nas ir Bilkins; Estijos—Rei- 
mon, ir SSRS—Levčųk, No
vikov Įr Rabecov. Konfe
rencijai pirmininkauja na
rys' inž. Vikt. Maneke.

PARYŽIUS.—Dalis šiau
rinės Franci jos streikuojan
čių 4 darbininkų jau: sugrįžo 
į darbą, bet dar 80,000 lai
kosi kovos laiike. ’ r ' . i • : : I I t ‘ -i : •(, >

karaliaus i 1 mai^iofef lovos 
laukti girtidymo. ’• Darbietis 
Jonas McGovern sako:

“Sarmata matytu darbi
ninkų vidaus reikalų minis- 
tę r į sėdintį tris savaites prie 
karališkųŽ durų, kai ' kokią 
akušerką, kuomet tuo pačiu 
sykiu darbininkų klasė kan- 

ikinasi desperacijoj ir var
ge.”

Dr. J. šliupas Išsikraustė 
Iš Kauno
•. KAUNAS.—Tenka patir

ti, kad “laisvamanis? dr. J. 
Šliupas,r turėjęs Kaune prie 
Parodos gatvės dviejų augš- 
tų mūrinį napią,. jį .pardavė 
ir išsikraustė į Palangą, kur 
nusipirkęs vilą. . f. . (.
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imperialistų pave r g e j u s . sumušusi, jo sūnų, nuo ko 
jis miręs, ir todėl, skubėjo 
embalmuoti, kad paslėpus 
žaizdas.'1 ■ ... i » ■ Lk

Biznierius Suimtas del
Linglės Nužudymo

CHICAGO. — Tolimesni 
tyrinėjimai privedė poličiją 
prie to,: kad reikėjo suareš
tuoti Petrą von ' Frantzius, 
sporto daiktų pardavinėto
ją, kaipo dalyvį “Tribūne? 
korespondento Lingle nužu
dyme.
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VISUOTINAS UŽDARBIU KAPOJIMAS 
IR KAPITALISTŲ PELNAI

Plieno ir geležies kapitalistų organas “Iron Age” į 
(New Yorke) rašo, kad atėjo laikas darbo mokesnius ma
žinti visu plotu. Bizniui bekrintant žemyn, fabrikantai 
tūrį įvairiais būdais taupyti pinigus. * Vienas būdas pas
kutiniais /laikais buvo—laikinai paleisti dai’binihkus, o 
paskui šaukti juos atgal numuštais uždarbiais dirbti. Bet 
tp neužteksią, sako tas organas J; Valst. Plieno Korpora
cijos ir kitų stambių geležies-plieno koAipAnįjų. Prisiei
sią darbo mokesnį kapoti urminiai, J-,;.,

‘ Taigi gręsia naujas uždarbio nūkirtimdis aštūpnięms 
šimtams tūkstančių plieno ir geležies darbiriii^iį,, kurių* 
darbo mokesnis buvo vienas iš menkiausių; l^ufW>^tįįų^jL; 
dirbti ilgiausią laiką—10 iki 12 valandų į dieną, pavojin
giausiose sąlygose.

• Tas plieno trustininkų sumanytas žingsnis ras prita
rimo pas visus darbininkų samdytojus, kaipo nauja pra
džia generaliam užpuolimui ant rankpelnių uždarbių. 
Tuo būdu, ne šimtams tūkstančių, bet miliohams darbi
ninkų gręsia smūgis.

* Bet jeigu laikai ir “pagerėtų,” tai dar nereiškia, kad 
senieji uždarbiai būtų darbininkams sugrąžinti bei pa
kalti, atvirai pareiškia Wall Stryto “Journal of Com
merce.” Jis primena, pav., jog 1921 metų krizyje pra
monė buvo žemiausiai nusmukus balandžio mėnesį, o 
darbo mokesnio kapojimas ėjo iki lapkričio mėn., vadina
si, dar per ištisą pusmetį po to, kai biznis pradėjo atsi
griebti.

’ Dabartiniame pasaulinio krizio laikotarpyje negali būt 
nei kalbos apie -daug maž pilną pramonės atsigriebimą. 
Tačiaus savaime kyla klausimas: argi šiuomlaikinėse są
lygose kapitalistai turi jau tiek mažai įplaukų, kad jie 
hutų priversti pakartotinai ka^ot uždarbius “delei savo 
išsilaikymo?”—Nieko panašaus. Jie ir šiuo momentu 
traukia sau milžiniškus pelnus, kuriuos stengiasi dūr pa
didinti per naujus darbo mokesnio kapojimus.
'•;1929 m. buvo krizio metai. Bet tais metais, kaip at
randa Amerikos Vidujinių Valstybės Įplaukų Biuras, bu
vę 24 asmenyš, kurie turėjo po $10,000,000 pelno kiek
vienas ir dar daugiau.; Tie parazitai, nedirbanti jokio 
naudingo darbo, susikaupė jaugiau pinigų, pekaip yra iš
mokama dviem šimtam tūkstančių vidutinių darbininkų, 
turinčių pastovų darbąrwk? .iš to uždarbio maitinančių, 
aįjart savęs, dar apie 800,000 šavė šeimynų narių.
ČKas taipo pat yra atžymetina, tai kad bedarbės augi- 

rflUs dar ne būtinai reiškia stambiojo kapitalo pelnų ma
žėjimą. Tatai mums parodo valdžios statistika, sulig 
kurios 1927 metais buvo tiktai 11 žmonių Jungtinėse 
Valstijose, kurie per metus turėjo po $5,000,000 ir dau
giau pelno; o 1929 metais skaičius pelnagrobių, pasiglem- 
žiančių po virš $10,000,000 į metus, paaugęs iki 24!

Plieno gi pramonininkai yra vieni iš pačių lobingiausių. Plie
no ir geležies korporacijij prezidentai ir kiti viršininkai, apart 
didelių algų, plėšia sau dar milžiniškus “bonus,” arba dovanas už 
pasmarkintą darbininkių išnaudojimą. Imkime kad ir E. C. 
Grace’ą, Bethlehem Plieno Kompanijos prezidentą? Be. $12,- 
000 metinės algos, pernai jis gavo dar $1,623,758 už kailio 
lupįmą darbininkams, už darymą kompanijai extra pelnų. .

To nežiūrint, plieno kapitalistai kaip tik pirmi ir užkuria 
general} užpuolimą ant savo skruzdžių-darbininkų, kuriems ir 
taip jau buvo labai sunku suvesti galas su galu, iš tokių menkių 
ligšiolinių uždarbių.

Kapitalistų plėšrumui ir godumui nėra nei galo nei krašto, 
kjtomet milionai darbo žmonių yra stumiami į kas kart gilesnį 
ii; juodesnį skurdą ir kuomet bedarbių minios grimsta begalinia
me varge, bade ir kančiose.

; Badu stimpanti bedarbiai New Yorke siūlo praeiviams par
duot savo palaikius švarkus ir net nuo nugaros nunertus pasku
tinius marškinius, kad gaut keletą centrų nusipirkimui duonos. 
Tūkstančiai minta iš atmatų dėžių, rankiodami purvind maisto 
trupinius. Kasdien vis daugiau bedarbių -žudosi, j ieškodami 
paskutinės išeities. Bet “doroji” ^buržuazijos valdžia, salavei- 
šžški kapitalistai, kurie jau nei suskaityt nebegali savo pinigų, 
nėmato reikalo skirti nei mažiausios pašalpos bedarbiams ir 
beduoniais, kurie jiems tuos turtus krovėm

J Pirmosios Rugsėjo DemOftSitącijoB į j U! t f} W 
'Perdaug mums yra žinomas kapitalizmo’būdas* kkcį galima 

būtų , iš jo tikėtis ko geresnio. Bergždžias ir vyliugirigas? daly
kis yra su kapitalistais eiti į kokius arįtimerituš, derybas,'kaip 
kūd. daro Amerikos Darbo Federacijos vadai ir -“Socialistų” 
Partijos šulai. Kapitalistai santikyje su darbininkais nepripa
žįsta- jokio kito argumento, kaip tiktai orgahjzuotą proletariato 
spėką. Tą darbininkišką spėką dabar mobilizuoja revoliucinė ‘ 
Darbo Unijų Vienybės Lyga ir Komunistų Partija. Su ta ma
sine spėka darbininkai ir turi pasirodyti Rugsėjo pirmosios 
demonstracijose, kurios yra organizuojamos ir šaukiamos už 
socialės apdraudos pensijų bilių naudai bedarbių, nusenusių ir 
ši&ip negalinčių dirbti darbininkų. : -• , z

;Darbo minios, todėl, privalo su didžiausiu pasiryžimu reng
tis j tąsias masines demonstracijas už bedarbių apdraudą sulig 
Komunistų Partijos įatiekto biliaus. Spiriant buržuazijos val
džią ir kapitalistus išleisti minimą apdraudos įstatymą, tuo pa- 
Čię kartu per Rugsėjo Pirmosios demonstracijas bus daroma 
Ir* galingas atsispyrimas prieš uždarbių kapojimus, prieš sk,u- 
bir.imo darbą, prieš visą kapitalistinę racionalizaciją. Tinkahiai 
organizuotas, todėl, prisiruošimas, i? visų-skaitlingiausįąs daly
vavimas Pirmosios Rugsėjo demonstracijose yra gyviausias, svar
biausias tuojautinis uždavinys ir 

Uos darbininkiškos

APŽVALGA
Sako, Prospektai Geri 
Naujam Susivienijimui

“Vilnies” No. 199 drg. V. 
A., prisiminęs apie fašistų 
ir sočialfašistų šauksmą del 
organizavimo, naujo susivie
nijimo, sekamai rašo:

Pirmiausia, kokie prospektai 
tokiai organizacijai? >

Geri. Viena, dėka fašistų 
! ir sočialfašistų'. šeimininkavi- 
Į mo, kurį jie dar apvainikavo 
! seime policijos lazda; ir smur- 
j tu' išmušdami: daugiau 200 'de- 
' legatų, dš tos organizacijos iš

eina visas energingasis ele-' 
mentasj (visos konstruktyvės 
pajėgos.1 Su tomis spėkomis, 
su tuo pasiryžimu, darbinin- 

, kiškas^ susivienijimąs, > augtų; 
^bufotiĮ,f Ituomet likučiai :'fašįSi- 

, tųsočialfašistų i’kontroiėj 
nlferdolM/ ; ' '. > <J..

Antra, yra- kįekv^hpjy kolo- ( 
nijoj po kelias ir daigiau; lo
kalių pąselpinių draugysčių, 
kurias galima įtraukti į nau
ją didelę organizaciją. Tos 
draugystės jau veik visur de
dasi bendrai į vieną didesnę 
draugystę, nes mato, kad il
giau taip gyvuoti negalima. 
Pravedus gerą supratimą, tas 
draugystes galima gauti susi
vienijimam O jos vien didžio
se kolonijose sudaro tūkstan
čius narių.
Ir toliaus:

Labai svarbu taipgi, kad to- 
kis darbininkiškas susivieniji
mas turės simpatiją ir para
mą visų Amerilcos lietuvių dar
bininkiškų organizacijų, šios! 
organizacijos juk turi šimtus 
parengimų, susirinkimų. Jos j 
noriai padės darbininkų susi
vienijimui naujų narių gauti. 
O kandidatų tose organizaci
jose yra daugybė... Reikalui 
esant, šios organizacijos gal 
suteiktų net ir finansinės pa- 

į. ramos. Jau ir dabar tūlos 
1 ALDLD kuopos gelbsti SLA 

nuskriaustiems nariams .kovo- 
r ti su fašistais ir socialfašis- 

tais.
Taigi prospektai darbinin

kiškam susivienijimui >. labai 
geri.

Suprantama, ant kiek šio su
sivienijimo augimas būtų sėk
mingas, ant tiek blogiau fa
šistų ir sočialfašistų susivie
nijimui, taipgi visai jų politi
kai. Ir va delko:

Pirma, jie patys labai gerai 
žino, kad jokiam organizaty- 
viam darbui jie netinka. Visos 
jų organizacijos juk faktinai 
mirė. Kas liko iš sandaros? 
Kas liko iš TMD? Kas liko iš 
tos dalies LSS, kuri buvo pa
silikus socialfasistams? Visos 
jos faktinai mirę.
Tatai labai gerąi supran

ta fašistai ir socialfašistai. 
Už tai jie siunta ant pažan
giųjų SLA narių, komunistų 
vadovaujamų, del organiza
vimo naujo susivienijimo.

Jie manė, kad išmes dalį 
veikliausių SLA.darbuoto jų, 
kovotojų prieš fašistų ir so- 
cialfašistų politiką, ir tuomi 
viskas baigsis-visi SLA na
riai’su milionų dolerių pa
siliks jų kontrolėj.,Bet visas, 
.dalykas eina kitokia kryp-i 
įtim. Tūkstančįiąi SLA na-| 
jrių nusistatę ik^pą^ptinių-į' 
jų kovoti prieįi fašistas i$ 
socialfašistus. ! F
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Kaip “Veikia” S.LA. Fasisty 
ir Sočialfašistų Pasekėjai

Brooklyno fašistų “Vieny
bėj” K. Demikis rašo kores
pondencijų iš Wilkes-Ęąrre, 
Pa., ir nusiskundžia del fa
šistų ir sočialfašistų pase
kėjų neveiklumo SLA orga
nizacijoj. Girdi: '

Didelis apsileidimas mus 
apylinkėj gyvuoja jau nuo se
nų laikų. Kas tik būtinai rei
kia padaryti, tai jau viskas 
nueina be gerų pašekmių, o 

i* vien tik del to, kad didelis ap
sileidimas pas mus veikėjus.

ĮDOMUMAI
SLA VII apškr. išvažiavi

mas šiais metais taip buvo ko
miteto “apgalvotai” siirengtas, 
kad drovu pasakyt. Tam pik
nike buvo daug mažiau žmo
nių, negu reikėtų...

Tai tokie iš jų “veikėjai.” 
Tokie iš sočialfašistų ir fa-

I i I
šistų veikėjai ne tik Wilkes- 
Barre apielinkėj, bet ir kito
se kolonijose. Ąiškū, kad jei 
ne pažangieji SLA nariai, 
tai tie reakciniai elementai, 
kurie gifiasij > susivienijimo 
išaugiriimu, nebūtų suimda
vo j ę-.„tokios didelės orgąnL 
zacijos.
i Šis .faktas parodo; 
pažangiesiems pasitraukus 
fašistų ir sočialfašistų klika 
taip nuvadovaus SLA, kaip. 
<jie nuvadovavo savo organi
zacijas.

KIEK YRA NAMINIŲ 
GYVULIŲ

(Pabaiga)

Avių Skaičius
Iš kitų keturkojų naminių gy

vulių pirmą vietą savo skaičiu
mi užima avis. Avių pasauly 
yra 630 milionų .štukų. i Ir čia 
pirmą vietą užima n Sovietų Są
junga,: turinti 124 milionus 
avių. Australija turi 100 mi
lionų, ji (antras kraštas avių 
daugumu. Po 30 milionų avių 
turi Argentina, Indija1, i Jungti* 
nės Valstijos, pietinė Afriką; po 
20 milionų turi Ispanija, Naujo
ji Zelandija, ir arti 20 milionų 
turi .Anglija, Uruguajus,\Ru
munija ii*! TuVkiįų. i Vishpavių 
neturi Siamaš,1 Kihija, Kuba ir 

kadįpBolivija. Bolivijoj yya ;/ąpie 
300,000 lamų ii’ ai p akų,V Ii® iių 
vilnos taip pat nebldgoš^lįię- 
tuvojė avių1 yra apie? 15*0(10 
000.-

Kiek Pasauly Karvių'
Naminių karvių, įskaitant iy

Toliaus tas fašistų “veikė- prijaukintus stųn)b>us, pasauly 
nurodo, kad fašistams ^ra ,58d ’jas”

ir socialfasistams reikėjo 
-“didelis darbas” nuveikti, 
tai, girdi, “SLA Seimas Chi
cago j.” Bet:

Apskritis tik galėjo duoti 
$250, tiek mažai, kad kai ku
rie delegatai savais kaštais va
žinėjo į seimą ir nežinia, ar 
kas sugrąžins tas išlaidas.
Reiškia, jis dar tikisi, kad 

SLA fašistiniai valdonai 
kaip nors sugrąžins “tas iš
laidas.” Bet jam dar “nežL n

Politinis Raportas Sovietų Sąjungos Kom. 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui
(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio 27, i930)

(Tąsa)
3. Uždavinys aparato artimo susisiekimo su jdistrik- 

tais ir sodžiais. Negali būt abejonės, kad mes nebūtume 
atlikę milžiniško uždavinio perorganizavime žemdirbys
tės ir išvystyme kolektyvių farmų judėjimo, jeigu mes . . 
nebūtume* priėmę šistęmą paskirstymo į rajonus. De- 
partmentų padidinimas ir jų pavertimas į distriktus, 
panąįkiniynąę gubernijų, ir jų pavertimas į mažesnius < 
vienetus ię,( pągįaliąiU, distriktų padalinimas, kaipo Cen- 1 j 
tro Kpmiteto. tjeąiogĮnm. bazių (veikimo punktų)—toks 
tai yra bendrasai} vaizdas rajoninės sistemos. Rajonų 
sistemos tikslas yra suvesti paftijinį, sovietinį ir ekono- 
minį7kooperatyvį aparatą ir “artimesnį . susisiekimą su 
distriktų ir sodžium, :kąd ;$utvęrt i galimybę laiku išrišti > 
aštriuosius' klausimus žėmdirbyŠtės, jos gerinimo ir per
būdavo jimo. 1 •. • ’ . ‘ • ! t •

Aš pakartoju, jog.rajoninė sistema tuo būdu sugebėjo, 
duoti didelės naudos mūsų perbūdavojimo darbui? ’ •

Bet ar viskas buvo padaryta, kad užtikrinti tikrą* ir 
veikmingą susisiekimą tarp aparato ir sodžįauš? įfe, 
dar ne viskas tam padaryta. Dabartiniu momentu kolek
tyvių farmų judėjimo svorio centrus liko pervestas dis
triktų organizacijoms. Čia subėga visi siūlai šio judėji
mo ir visų kitų, ekonominių darbų sodžiuje, ar tai būtų 
iš kooperatyvų, Sovietų, kreditinių ir reikmeninių aptar
navimų. ?Ar.’distriktinės organizacijos turi užtenkamai 
padėjėjų, kad galėtų atlikti tą visą daugeriopą įvairų 
darbą? Kas reikia daryti? Kokių reikia daryti žings
nių, kad papildyti šį trūkumą ir suteikti distriktinei or
ganizacijai, kiekvienoj mūsų veikimo srityj, reikaliAgą 
sandarbininkų skaičių? Šiuo tikslu reikia bent dviejų 
dalykų: pirma, panaikinti antrinius paskirstymus-sub- 
divizijas (plojimas delnais), kurios sudaro bergždžią per
tvarą, tarp departmento ir distrikto, kad tuo būdu iš po 
skyrių-subdivizijų paliuosuoti darbininkai galėtų sudrū- 
tinti sandarbininkus distriktinės organizacijos. Antra, 
tai betarpinis susisiekimas distrikto organizacijos ir de
partmento (departmentinis komitetas, federalės respu
blikos centro komitetas). Tatai reiškia pilną užbaigimą 
rajoninės organizacijos, aparato susisiekimas su distrik- 
tais ir sodžiais.

Nurodymas poskyrių (subdivizijų) panaikinimo buvo 
šičia pasveikintas delnų plojimais; Poskyriai ištikro tu
ri būt panaikinti. Bet klaida būtų jnanyti, kad šis rei
kalas duoda mums teisę išniekinti poskyrius, kaip kad tu- 

j—— i- — « Reikia nepamirš-
. is darbo ir savo lai-i , 

ku suvaidinę didėlę istorinę rolę, ^’j^pelnais plojimas.)’ ^

Daugiausia 
karvių turi Indija; čia yra 150 
milionų karvių. Sovietų Sąjun
ga turi 66 milionus,. Amerikos 
Juhgt. Valst? 56 mil., Argėnti-- 
na 37 mil,, Vokietija 18 mil. 
Toliau seka Kinija ir Prancū
zija. Per 10 mil. karvių turi 
pietinė Afrika, Australija, Sia
mas, Uruguajus ir Lenjdja. 
Kraštų be karvių pasauly nėra. 
Priešingai, kiaulių neturinčių 
kraštų yra. Indijoje visiškai 
nėra kiaulių. Labai maža kiau
lių teturi Siamas, Turkija, Is
landija, Kuba ir Aigrptas. Iš. 
255 mil. mūsų žemės kiaulių 
daugiausia turi Amerikos Jung
tinės Valstijos, čia yra 55 mil. 
kiaulių. Toliau Kinija turi 45 
mik .kiaulių, Sov. Sąjunga 25 
nįil., Vokietija apie 20 milio- 
hįj Brazilija 16 mil. Danijoje 
kiekvienam gyventojui tenka po 
Jųaulę; Lietuvoj maždaug dviem 
gyventojam yiena kiaulė. 

.. Ožkos, ■
'Ožkų pasauly yra 165 mil.' r %n . .• * •i i • «

Tndife Wri 50 milionų ožkų, Ki-jMano manymu, klaida butų juos pinhikmti perskubiai.
•• ~ ‘ Centro Komitetas vra padaręs nutarimą tuo klausimu.

Bet tatai nereiškia,; kad tas nutarimtas turėt būt įvykdy
tas tuoj aus vienu užsimojimu. AišlM, jog turės būt at-

nimaš: panaikinimas bus įvykdytas. .

r > D. Tr^nsęartacijos Reikalai.
J Pūgą,liaus—-transportącijos uždavinys. Nėra reikalo 
daug žodžių eikvoti'; apie milžinišką svarbą transporto 
njūsų Šalies ekonomijoj. Ir ne tiktai šalies ekonomijai! 
Gerai yra žinomas faktas, jog valstybės apgynimui tran- 
sįortacija turi rimčiausios svarbos. Nežiūrint tokios di
džios transporto svarbos, perbudavojimas šios mūsų eko
nomijoj šakos velkasi paskui bendrąjį vystymosi spar
tumą. Argi bereikia nurodyti, jog tokiose apystovose 

(išsky-imums pavojus, kad mūsų transportacija gali lik
es turi “silpnuoju punktu” mūsų šalies ekonomijoj ir trukdy-

i , • • t , į • k $ ‘ i i j

Kaip Dievas “Įsimaišė!’j
Motery Rūby “Stailas” / 7

“Draugas” No? . J 
kąip mulkina savb 
jus, tamsius katalikus darbi
ninkus j, • A H ’■//(<

Išrodo, kad pagundos į pui
kybę ir tuštybę visuomet var
gino moteris, pradėjus nuo pir
mosios moteriškės Ievos ir bai
giant mūsų laikų moteriškąja 
lytimi.
Ieva nuskynė uždraustąjį vai

sių, kuomet gundytojas-velnias 
’jai įkalbėjo, kad ji ir jos vy
ras Adomas būsią kaip dievai, 
jei pavalgys to vaisiaus. _

. . iOOO. Jų- daugiausia pietinėje
Būti kitokiais negu , Dievas ■ Afrikoje ir nedaug Madagdska-

Ii draugai yra darę “Pravdos” skilty 
ti, jog šie paskirstymai yra atlikę d 
1 1*1-1 • J • 1

niją 22 ; tnil., Sov.' Sąjunga 12 
mik, Turkija 10 mil. Labai 
daug yrą kraštų, kurie neturi 
ožkų. Taip neturi ožkų Ame- likta reikalingas prirengiamasai darbas pirma, negu mi- 
rikos Jungt. Valst., Belgija, Au- ' ” * * ......................
Stralija, Uruguajus ir kiti? Lie
tuvoje pastaraisiais metais ož
kų skaičius taip pat smarkiai 
sumažėjo.

Reikia paminėti ir dvikojus 
naminius strausus, kurių prisi- 

i jaukinę žmonės turi apie, 200,- 
■000.

skyrė, žinoti tai, ką Dievas ži-|r(y saioje. 
no, tai buvo Ievos troškimas ! - -
ir jos puikybė ir tuštybė. Tos 
aistros ją nugalėjo. Ji griebė
si naujos mddos—pasijuto, kad 
ji nuoga. Bandė tuomet pri
dengti savo kūno nuogumus 
naujosios mados rūbais — me
džių lapais. Tas jos prasima
nytas rūbas buvo netinkamas 
ir Dievas nurodė tinkamą.

Taigi Dievas įsimaišė į tai, 
. kokiais, rūbais turėtų žmonės’ 
>-dengti savo kūną. Mat,1 pasi
rodė, kad pirmųjų tėvų prasi
manyta rūbų “staila”, ne pil
nai dengė jų kūną. Dievas 
jiem nurodė tinkamą. Nuo to 
laiko dažnai Dievui teko įsi
maišyti į žmonių rūbų, itin mo- 

; terų rūbų “stailas.” T^aį^ rodo 
’ senovės raštai. |L; 
; ‘I {L■ Kaip .galima tą nesąąionę 
pude.iihti šĮi>šiųmcv'” j 
Ju? ; Matote,5 ta||k 
svajotas dįeVas {kišasi p)et į 
moterų, r^bų “stailas.’J Bet 
dievas nors ir labai “galin
gas,” bęt vis tiek jis negM/ 
priversti moteris ir mergi
nas dėvėti įilguš sijonus;' net 
ir senos rpotėrys, net-pušda- 
vatkės, dėvi trumpus sijonė
lius, dėvi suknias atlapomis 
krūtinėmis, kas dievo tar
nams “nelabai: patirika.”

Jeigu tas dievas negali 
apdengti nuogų dalių mer
gų kūno, tai kaip jį galima 
vadinti visagalių? Tatai 
“Draugo” “filosofai”; dievo 
tarnai, turėtų paAfslHh'ti.

Abelnas Skaičius
Iš viso visoje žemėje ketur-: 

kojų naminiij gyvulių ' i.....
rus šunes ir kates) Žmonės turi - - - . - . - -. v. , . -
apie 1,9 milijardo. Išeina, kad .ti mūsų pažangą? Argi ne laikas padaryti galą šitokiam 
maždaug’ kiekvienam žmogui,dalykų Stoviui? 
tenka po vieną gyvulį, čia, ži
noma, yra didelė nelygybė, nes

. viename krašte keli gj 1.. J ....
tenka vienam žmogui, kitame I sportas pasiekė tiktai 60 nuošimčių prieškarinio laipsnio, 
keli žmonės turį pasitenkinti' o Dniepre tiktai 40 nuošimčių! Tai vieninteliai “pasie- 
viėnū gyvuliu. ' Lietuvoje sta-ikimai,” kokius gali užrekorduoti mūsų laivinis transpor- 
tistikos daviniais 1928 metais! tas upėmis. Puikūs pasiekimai! Argi ne laikas būtų 
buvo 4,337;000 iiaminių ketur-1 padaryti galą šiam negarbingam dalykui? (Bąlsas iš 
kojų gyvulių. Iš čia išeina, kad publikos: 
Lietuvoje, be šunų ir kačių, 
kiekvienam žmogui tenka f 
naminiai keturkojai.

Mūsiškis transportas laivais upėmis randasi ypač blo- 
gyvuliai Same stovyje. Tai yra faktas, jog Volgoje laivinis tran-

AKRON, OHIO
Didelis Piknikas

7

“Laikas!”)

enų niokš-į 
unigų iš-

į Bet

D*ir L( <D; E 
su draugais 
įvyks 31 d. rugpjūčio, Ken
more, Stop^ :^7, ąn^'Ulijpno 
fafmbs, Springfield ltd., palei 
31st St.

Draugai, šis piknikas ren
giamas bendromis spėkomis 
todėl, kad labiaus patenkinti 
publiką, kad būtų galima pa
imti 
tt.

.kuopas,-sykiu 
ais. | Piknikas' 
gpjūčib, Kėn-

geresnius muzikantus ir

Rengimo Komitetas

reikalas kiekvieno darbd žmo- 
y . * 5 * * l M •* »organizacijos. ... . .

■ i • ■ \ „I. , .

Beilynas.—Pereitą pįrnia- 
di'enį Berlyne įvyko susikir
timas tarpe fašistų ir komu
nistų. Du policmanai ir vie
nas komunistas tąpo sunkiai 
sužeisti.. Apie šimtas sužeis
ta lengviau.

ų. Mūsų uždavinys,’ kaip bolševikų, yra rimtai griebtis 
du i transporfo ^klausimų Hr užsitikrinti, kad, galų gale, jis 

padai-ytuhifolftSoJ' •
Tokie įtai yra tučjautiniąį Partijoj uždaviniai. Ko rei

kia jiernfe* įvykdyti ?.
Virš visko,' pačią didmuiią svarbą čia ŪĮuri tęsimas 

ofėnsyvos visu frontu pries kapitalistiniu^ į ^elementus: 
Čia tab yra cęntraHhls T^kt ‘ ’ - 
J^os dabartinių moinentu.i (Plojimas.)

įjl l liL Partija
DabaL as pereinu-prie Partijos klausimo.
Pirmiau savo kalboje aš kalbėjau apie Sovietų ekono

minės tvarkos pirmenybes (gerumus), palyginant su ka
pitalistine tvarka. Aš kalbėjau apie milžiniškas galimy
bes, kurias mūsiškė sistema teikia kovoje delei pilnos so
cializmo pergalės.. Aš priminiau jums, jog be šių gali
mybių ir bę pilnb jų išnaudojimo, mes nebūtume galėję 
pasiekti tų laimėj imu, kuriais pasižymėjo ką tik praėjęs 
laikotarpis.
, ’Bet dabar klausimas kyla: ar Partija pasirodė gabi 
pilnai išnaudoti tas galimybes, kurias teikia sovietinė sis
tema; ar jinai neleido toms galimybėms bergždžiai gulė
ti, ir per tai suturėjo darbininkų klasę nuo pilno ir ištisi
nio revoliucinės pajėgos išvystymo ; ar jinai’pasirodė ga
bi iš tų galimybių ištraukti viską, kas galima buvo iš
traukti naudai socialistinio perbūdavojimo visu frontu?

(Daugiau bus.)

ipitalistimuj • ’elementus: 
as ir pagrindas; $ūsų politi-

■M1'

L-* i t *
uis . r 1
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Kalbant apie Philadelphijos 
Lyros Chorą, reikia paminėti, 
kad j augsčiau minėtą pamo-

PHONE: 
Sta^gg 8342

Bedarbiu Tarybų.
Šio pobūdžio demonstracijos

f > 
r ’

į;d

ne, lai sprendžia patys cho-!

nai, o ne darbininkų bųvis.
Todėl visi Milwaukės dar

bininkai, kaip vienas, pirmą 
dieną rugsėjo eikite į demons
traciją ir parodykite valdan-

Darb. Darže,
Waterbury, Conn. Programe 
dalyvauja; žymūs.šios šalies re
voliuciniai darbininkų vadai.

val
džios reikalaujamą apdraudą,

! i i T. S. Klishis,-
N. T. W. I. U. Sekr

riai Amalgameitų
tai iškolektavimu duoklių, nes

Pirmą dieną rugsęjo (Sep
tember) yra rengiama masinė 

Red , .

Cpnnscticut V/iJątjjas, Tarpių-, 
tinis Darbininkų Išva- 

; j žiavimas. ;

■jį

Mūsų reko- 
menduotojai— * 

virš 400
Į Brooklyno 
daktarų, ku-> 

riems mes 
a k is egzami- 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentams

t I i , . > ■ I ' ; •. A. LLivtAAą

69 3. PARK ST„ KAMPAS FRONT ST. 
t • Telephone: Trinity 3-1045

i k lasė. ' j 1. .
Trade Union Unity Ųyga, 

302 West Water St.'

Aš nenoriu minėti tų 'dainų/ryj miesto,’ priešais kareivių ir 1 
kad jūs, I jūreivių stcfvylą; West < Mahr ; 

jgatvėj, pradžia 10 vai. 'ryte. 1 
Lietuviai1 darbininkai, visi

štai ką teko išgirsti .Waterbury Darbininkai Ren- 
-r” ’ ' giasi i Demonstracijas Išreika-

■ # i vr'-. :'V 
gM-T I

Q£

aNMH

Trečiadienis, ,Rugp. $7, 1930 Puslapis Trečias

PHILADELPHIA, PA. 1r ir chorisčių. ( Matyt, pas' visus' 
yra'gūra ėhergijA dailės šrityj, 
nes choras daugiausia nuside
da’iš Kmėrikoj augusio jauni- 

Im’o. Tiesa, pačiam chore įvy
ko šiokių 'tokių nesusipratimų, 
t. y.', užsipuldinėjimų; ar tie

Lyros Choras Rengiasi, Dien
raščio “Laisvės” Naudai 

Piknikan
Kadangi darbininkų dien

raščio “Laisvės" piknikas, ku
ris bus Laurel Springs, N. J., 
31 d. rugpjūčio, jau netoli, tik
kelios dienos ligi jam, o darbi- ristai, bet, nepaisant to‘visko, 
ninkiški parengimai visuomet j pas choristus tie kivirčai užsi
turi gerų rezultatų, tai nėra! baigė gerai, teigiamon pusėn, 
abejonės, kad ir minimas pik- ir visi dainininkai su padvigu- 
nikas bus su teigiamomis pa- bintą energija stengiasi atitai- 
sekmėmis. Teko nuo daugelio syti, kas buvo negera, 
draugų girdėti, kad iš visos | 
apielinkės žmonės rengiasi tani 
piknikan. Na, o ką atsilan- 

fe^siems svečiams duos Phila- 
delphija? štai ką teko is^iiati .

| būnant Lyros Chprė pamokose Įg 
rugpjūčio 22 d. Lyros Cho- i’lavimūi Darbininkams Socialūs 
ras, vadovybėje drg. Jurčiukb< ! • ' Apdrąudos.
nio, rengias) užganėdinti drauJ;' Demohstracijos - įvyks1 per 
gus svečius naujomis dainomis. iLabo'r- Day, '1 d\ rugsėjo, vidų-

privalo, k.ovpH;, Mtąip, j,ię ,lįW be, tų^iębių, akdarbininkai. ]
tiktai per nuolatinę kovą dar- , 
bininkai tegali išreikalauti iš ,, , ,. ■ > , . . .• . .

a 1 : .v; ! ‘i ') t • t •. irnnifniioHnno o o „ 'Mokestis ] ydįeiTai-b i u rok r ataiRugp.-Aug. 31 di, Lietuvių kapitalistines valdžios sau pa- . - " ?
už Lakewood, gerinimų, nes

gų, kokias daląar sau pasiima.i 
, i 

kariifnliRtnmJ lsIuPa prispyrę, Nepaisydami,■ 
dyrinusiai, rūpi jų .pačių ‘pel- kat! _dau8el>s neturi iš ko pasi-l

■ mokėti randų, bet apie pageri
nimą kriaučių padėties’nesirū-J 
pina. Kriaučiai, matydami, to
kį atvirą i pasidarbavimą < įbo-J 
sams" Amalgameitų unijos biu
rokratijas, deda visas pastan
gas perorganizavimui unijos.' 
Jau ir Baltimorej yra susiorga-

užsipuldinėjimai pamatuoti, ar: Į<aibės apie pasaulinę ir šios 
'šalies politinę ir ekonominę 
! padėtį. Gera orkestrą del šo-1 
kių. Waterbury niekad nebu-jčiajai klasei savo spėkas, 
vo tokio tarptautinio išvažia- j Taipgi organizuokitės sto- 

ivimo. Praėjusiais keliais, me- d aini į Trade Union Unity Ly- . . . , . , „ , .
t tais, • tokie išvažiavimai būda-igą, ‘į Komunistų Partiją ir ki-b^^s 
Įvo tik Hartforde. Suvažiuoda- tas _ ...
ivo'1 tūkstančiai Įvairių tautų tvirtai organizuotų darbininkų.' 
darbinihkų. Tikimasi čia turėti >balsu tesiskaito kapitalistinei 
daug iš Ivišur. > Pelnas .skiria
mas Komunistų Partijos 15-to 
Distrlkto! kongresinių rinkimų 
kampanijai. Taigi visi Conn, 
valstijos lietuvi] a i idarb., 'daly
vaukite. . i ’ ; f i J. Z. '

vardų, t nes tikiuosi, ] 
drauge skaitytojau, būšite pik- [ 
nike ir. išgirsite sako, ausimi^, 
žinoma, ne vien; philadelphie- privalome dalyvaut bendrai su 
čių Lyros Choras pildys pro- kitų tautų darbininkais šioj ^omonstracija 
gramą, bet bus ir apielinkių ~ .
chorų, kaip tai, Aido Choras 
iš Brooklyn, N. Y., Bangos 
Choras iš Elizabeth, N. J. Bet 
philadelphiečių Lyros choristai 
ir choristės dainavimo progra
moj nori likti pirmoj vietoj ir 
parodyti, ką jie gali. Lyrie- 
čiams linkiu tvirtai stovėti opo
zicijoj, bet drg. svečiai bus liū-

N. T. W. I. U. Konferencija

Dabartiniuoju laiku kriau
čių padėtis ir darbo sąlygos 
darosi nepakenčiamomis. Bor ■ 

Arrow sai, naudodamiesi bedarbe, iš- į 
Reikalaukirp . Parke, 10-tas St. ir Wisconsin naudoja darbininkus 

. Avė. Demonstracija šaukiama 
Trade Union Unity Lygos ir

demonstracijoj.
darbininkams socialūs apdrau
stos bedarbės laiku ir senat
vėje. LDSA. 12 kp. išleido at- Jai priklausančių unijų ir 
sišaukimą Į lietuvius darbiniu-1 
kus. Lapeliai lietuvių kalboj.1
Dabar draugės-moterys priva-’bus laikomos po visas J. Val
io plačiai, paskleisti' tą atsi-’stijas reikalavimui darbininkų 
šaukimą, kad visi lietuviai1 apdrąudos, kaip tai: bedarbių, 
darbininkai sužinotų apie tą j nusenusių, paliegėlių, ligos lai- 
demonstraciją, reikalaujančią ke ir tam panašiai — valdžios 
darbininkams socialūs apdrau- ir kapitalistų lėšomis. Bet, kad 
dos. Visi, liet, darbininkai, išgauti iš kapitalistinės 
rinkitės laiku, 10 vai. ryte.

Virš du šimtmečiu R p g t A Q Gold Medai Haatkm 
Oil buvo pripažintaJjj ^gyduole Inkstų, Kepe
nų ir puslėfc bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
pagerintas Gold .Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant,- 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.
“ tfu^Pradek tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c, 

75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu
tėse "Gold Medai" vardo ir kitų neimk. ';y u?e;;sjI

organizacijas. Tiktai su ininkl? i'^ustrinęs unijos sky- 
,rius ir saukia konferenciją: 7- 
!tą dieną rugsėjo, 10-ttą valan- 
jdą ryte, 1206 E. Baltimore St., 
'Baltimore;,; Md., čia delegatai 
šuvažiuosi iš visų dirbtuvių ir 
išdirbs planus rimtai kovai su 
bosais ir skebinės .unijos biuro- 
krataišJ Todėl; idelegatai, bū
kite visi laiku . ir ateikite, prisi
rengę. ■ 'ii.'1 ; j r 1 .

Del Prasto Apetito
ir Nevirškinimo

iki gy-i ■ '.iii!
Ar jūsų apetitas yra prastas? Ar jūs tu- Mokestvs ntika- r't0 keblumų bu suviriškiniAiū to, kų jūs 

r suvaikote? Ar jūs turite gasys ar išpūstus kad ir nuolatos pilvą ar vidurius. Ar jus vargina konstipa-' 
. . , ei ja ai- silpni inkstai? Ar jūs esate ner-vargiai ne- Viskas ir negalite gauti gero nakties poilsio? 

Jeigu jūs turite vienų šių pakrikimų, jūs O nusistebėsite, kaip greit Nuga-Tone suteiks

Nuga-fone suteikia jums geresnę sveikatų 
nulatOS* dirba. *r didesnę spėkų, kadangi jis išvalo kūnų 

. . v. ..." nuo ligas ir nesmagumus girųdanėių nuodų.Pasipriesmt bosams, darbiniu-uis timuiiuoja nervus, muskulus ir orga- 
, , i i .. i „ I nūs, suteikia jums gerų apetitų ir leidžiakamS yra be galo sunku, La-ijllrnH lengvai suvirškinti viskų suvalgytų; 
dangi Amalgameitų unija dir-i™ 
ba kartu ranka rankon su' bo-
sais. Visa kuo rūpinasi lydė-hr atsigaivinę po gero nakties miego .

.. 1 Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vai-
UllljOS, stų pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas ne

turi jų stake, paprašykit jį užsakyti jų del 
jūs iš savo džiaberio.

-vam kaului, 
potos taip, 
dirbdamas darb. 
galėtų žmoniškai pramisti 
šiandien nedaugelis yra. “lai- 
mingų,” kurie

juL norik ciga/reta 
waM/nembi/r

■ TU^k į* • - ■ ■! 1 71Chesterfield
Švelnesnis, taip — bet dar daugiau. 
Chesterfield suteikia turiningumą, < aromatą, pa
tenkinantį kvapsnį.

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

© 1930, Licoett & Myibs Tobacco Co.

; >■ ■ • ■. d H *

^{įtenkina

| LIGGtT F & MYERS TOBACCO CO. ' $

Įsteigta 
trisdešimts i ‘ 

metų atgal. 
Visu laiku Kg 
gyvavo' šioj 

pačioj1 tvieĮoj< < J

A

j

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

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

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

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

. , Įvairių šaltų gėri
mų, Ice Cream, taip 
pat ‘ir gardžių; Už
kandžių. Turi didp-F 1 
lę svetainę, tinka- ' 

' mą baliams; teat-' ' 
(r a.ms,r . vestuvėms, ; 
s p o r, t o ' parėngi- 

' 'marfis ir tt. Tik kėli 
žingsniai nuo gra
ži o s,; m apd ynės , 
(swimming 'poblj:

Lutein’s Hall yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu t ir Real 
Estate—pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
žemių. • Mūsų pa
tarnavimas prielan
kus.

ELIZABETH, N. J.

-------- TT

TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti su Kasiniu automobiliu; dalinas j tris daliai

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulijt plaMI 
kaip surasti sugedimas; XD1’ Išaędžiua ao- 
statyti. Tas viskas mokinama k^kvier" 
dent# praktiškai, po priežiūra instrtl

2. Elektra ir Maanettzrnas. Tai reikal 
šia prie dabartinių aatbmoMlių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu iof*
riu. ..
Pabaigę mnsų mokyklos kursų, turite pUn^ 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų-r 
mechaniko arba šoferio. Garantuojapie bd* 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuviš
kai ir angliškai. Kaina prieinama viatesĮ*. 

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atttf- 
Rite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedčld. DUO 10 iki 2 P.M.

NĘJV YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street New York, N. Y«

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKIUS

IR BALZAMUOTOJ  AS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bell _________________Oregon 5186
Keystone

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZĮNS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Li^ų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilphno, Nusimjnimo, Galvosvai- 
gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Uaūkų, 
Plaučių, Kvėpuojamąją Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatihos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydorna naujausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Aš 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieirfttmos.

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

D R. ZI N S no EAST 16A ST. N. T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving H./ 

VALANDOS: • A. M. iki 1 P. M. NedllloJ t A. M. iki 4 P. M.



DANBURY, CONN'

ta savo kakta, nuolatine šypsą, ramiu, ma-

WORCESTER, MASS.

UŽ NEPAPRASTAI ŽEMĄ KAINĄ 
NEPAPRASTAI PUIKI KELIONĖ

L f. 
k
I

galva. —. Reikia nors galutinai sužinoti,

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

DONORA, PA.
Didelį pikniką rengia Lietuviškų 

Laisvų Kapinių Bendrovė nedėlioj, 31 
rugpjūčio (August) 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. Seni, jauni, dideli ir 
maži, atsilankykite į šį pikniką. Bus

Be atidėliojiųao Pamykite, telefonuokite arba ypatiškai kreipkitės 
; del platesnių informacijų:

WORLDS TOURISTS
175 Fifth Ave., New York City 

Parduodame laivakortes į vifWis pasaulio dalis 
Telefonas: Algonquin 6656

mot’s
kur

kius kavalkus šokių, kbkią‘ jūb Gorė
site. Taipgi bus skanių valgių ir šal
tu« gėrimą, j • - . j {

Kelrodis:— Imkite Northern elec
tric karą ir važiuokite iki Hollow 
Ąve., išlipę pereikite per upelį ir ei
dami tiesiai prieš kalną išgirsite 
ziką, tai ten bus piknikas.

! (203—204)

SHENANDOAH, PA.
Paskutinis didelis piknikas, kurį 

rengia ALDLD. 17 kuopa, ‘ Shenan
doah, Pa., nedėlioję 31 d. rugpjūčio, 
ant. Šatrijos Kalno (angliškai vadina 
Brandelville Crossing). Kadangi šis 
piknikas bus paskutinis šį sezoną, 
tai kviečiame visus lietuvius atsilan
kyti ir pasilinksminti.

Pastaba. Išvažiavus iš miesto
North Main St. reikia važiuoti po

... x pikniko
vietą. (203-24)

NEW KENSINGTON?" PA.

Didelį ir linksmą pikniką rengia

5 Metu Plano Turą
Įdomi kelionė skersai Sovietų Sąjungą—per miestus ir kaimus, 
ūkius ir dirbtuves — Maskvoje būsite laike lapkričio parodos.

20 DIENŲ SOVIETŲ SĄJUNGOJE, $347
Apmokėta važiavimas laivais, gelžkeliais,, nakvynės viešbučiuose, 
valgis, vizos. Septynių savaičių kelionė, iš New Yorko į New 

Yorką, vadovybėje Wolrd’s Tourists.

' į jį j J; 10 jlįįmĮ SOVIETŲSĄ JUNGOJE, $287
J Apmokėta laivakortė;, ^elžkeliai, viešbučiai,1 Valgis ir vizos. Peti- 

< kių;savaičių. kėlioneiiŠ New Yorko ’L New Yorką,: vadovybėj©’
World’s Tourists.,.

J IŠVAŽIAVIMAS Spalių (October) 15 dieną ' 
į Laivu MAURETANIA ir Spalių 25 d. Laivu EUROPA

ir “karčiamos galva

Svirplis ir Vėl Sugautas.
18 d. rugpj. ir vėl įvyko kra

ta vadinamoje “Joe Chamo! d?š.inei ir *reit pasieksite

; rengėjai, i ■ '<
I Kelrodis.—Iš New Kensingtono ■ rei
kia yažiuoti gatvekariu ir įšliptį vie
ną bloką prieš Springdale ir eiti pe
lenais išpiltu keliu. Tuo pačiu keliu 

i reikia važiuoti ir automobiliuin.
' t ■ ' 202-3
i »

Puslapis Ketvirtai

kutiųis šių metų, bet ir pui
kiausias. Turėsime gerus mu
zikantus net iš Pittsburgh©, 
Pa. Todėl visi lietuviai darbi
ninkai pasistengkite dalyvauti 
šiame piknike, kur galėsite 
puikiai pasišokti ir pasiklau
syti puikios muzikos.

Kviečia visus Komisija.

Trečiadiepis,- Rugp. 27, 1930’:

m'

K

f

K i

(Tąsa)
Greitai ėjo linkui Jo gyvennamio. Lan

guose buvo tamsu, reiškia, čia viskas ramu. 
Muryginas tvirtai paspaudė elektrikinį 
skambutį. Už minutės dviejų, kurios pasi
rodė Muryginui ištisa valanda, kambaryje 
pasidarė šviesu, atsidarė durys ir iš viršaus 
pasigirdo piktas Nikolajo balsas:

—Kokist en velnias?
v —Nikolajau Ivanovič, tai aš, Muryginas. 
Atidarykite duris greičiau.

Nikolajus nulipo, tylomis atidarė duris, 
įleido ir tylomis užlipo trepais ant antro 
augšto prie savo kambario.

—Nu ką, pakliuvai, bolševike?—pakuždo
mis paklausė jo Nikolajus.

Muryginas nuvargusiai atsisėdo ant so
fos.

—Susekė, Nikolajau Ivanovič. Pas Lo
mova krata. Aš nebuvau namie. Dabar 
parėjau prie savo namų, išgirdau žingsnius 
ir balsus, leidaus bėgti. Kieme kokį tai 
oficierių per smilkinį brauningu nukir
tau ...

—Gerai,—piktai tarė Nikolajus,— kam 
pastoja kelią. Nu, gerai, dabar gulk čia 
ant sofos, ryte pakalbėsim plačiau. Gulk.

Rytą susikalbėjo, kad Muryginas pasilie
ka kokiam laikui čia, pas Nikolajų, o Ni
kolajus stengsis patirti, kas atsitiko praei
tą naktį. Sugrįžo Nikolajus Ivanovič tik 
pavakaryj, nuliūdęs ir visas piktas.

—Pilnas prapuolimas', drauge-Murygine. 
Iš zemcų areštuoti spaustuvės darbininkas 
Zotov ir dar trys linotaipistai, iš koopera- 
torių—Jonas Lomovas, Chlebnikovas ir 
Roschožovas. Buvo areštai ir ant gelžke- 
lio stoties. Gaila Jono Aleksandrovičio 
Lomovo, nervingas jis žmogus, pražus 
žvalgybos nuovadose.

—Ar nežinote, fabrike, apart Chlebniko- 
vo, daugiau nieko neareštavo?

—Negirdėjau, kalbėjo tik apie Chlebni- 
kovą.

—Reikia sužinoti ar neareštavo ką nors 
fabrike iš darbininkų ? • , • •

Muryginas taip norėj.0. sužinoti, ar lais
vas yra dar Simas, o jeigu jis laisvas—lais
va ir Natalija, jo žmona.

—Tą viską mes sužinosime,—rūpestingai 
suraukė kaktą Nikolajus.

—Viskas nieko, bet svarbiausia jums,! 
drauge Murygine, reik išvažiuoti.

—O čia viską pamesti?

nias.” Murygino nuvargęs veidas tuoj aus 
prisipildė džiaugsmo. Taip ir norėjos šo
kinėti, kaip vaikui, jeigu nebūtų vyras.

,—Ką, bolševike, nudžiugai?
—Ir kur gi ne! Kas atnešė raštelį?-klau

sė Muryginas, spausdamas Nikolajo ranką.
—Roschožovo moteris.
—Ar nieko apie draugus negirdėjai?
—Nieko, tartum kiaurai žernę nuėjo. 

Mūsų pirmininkas apvažinėjo visus, pas ką 
tik galima buvo, nieko nesužinojo. Nei to 
neteko sužinoti, kas toki areštuoti. Iš ko- 

j operacijos susivienijimo taipgi teiravosi— 
i nieko neghvo. Velnias žino, kas darosi, 
: tartum kokiame dykame krašte, kur nėra 
tiesų, gyvename!

—Ar jūs dabar jau persitikrinote tame? 
—įkirto jam Muryginas.

Nikolajus Ivanovičius dar vos nesenai 
tik nutraukė ryšius su savo “socialrevoliu- 
cionierių” partija, jis vis svyruoja.

—Ne dabar,—Nikolajus piktai mostelėjo 
ranka,—ne dabar persitikrinau, bet ne ta
me ir dalykas. Dasiristi iki tokio niekšu- 
mo, imti žmones be jokių patvarkymų, ko
kia ten nebūtų valdžia! Taip, kaip dabar, 
tai bile grupė niekšų gali žudyti ir areštuo
ti, ką nori, ir niekas nežinos, kaip tai ir del 
ko? Velnias žino, kas tokio!

Muryginas dar kartą perskaitė raštelį. 
Reiškia, Simas yra laisvas! Tik neaišku, ar 
jis paspėjo pasprukti, ar visai nebuvo areš
tuotas. Bet tas kol J<as ir nesvarbu,— 
svarbu, kad laisvas. Ir žinios nuo Aleksė
jo yra. Suprantama, Natalija kalba apie 
Petruchiną. Nejaugi patsai Aleksejus pri
buvo? Bet tas taipgi galų gale nesvarbu, 
ar jis patsai pribuvo, ar ką prisiuntė. Svar
bu, kad, reiškia, Aleksejus gyvas. Dalybai 
yra ne taip blogai, kaip rodėsi. Ne viskas 
dar žuvo.

Muryginas džiaugėsi toliaus:—Nu, taip 
gerai, ir Simas yra laisvas, ir nuo Aleksėjo 
žinios;

Kitį dieną Nikoląjus namo grįžo be galo 
pikįasL—Nu," drauge Murygine, vėji^įnipsi 
ir tokios, kald ir. sakyti i riešinorįr; f J į ’ - į 

—Nu?! Nu??—sujudo Muryginas. -i 
’ — Už miesto, miške, ’ šūrado Zotovą ir 
tris kitus lihotaipistus. Nuogi, sukone- 
veikti lavonai, sniege... Prie susivienijimo 
parvežė—guli. Buvau nuvažiavęs pažiūrė- 

’;ti,—baisu! ■ '' ' . ? ’
rp. , , , ( —Prakeikti budeliai^;.—1

v ■ - .. v. . lie ūaug pade- balo ir nusitvėrė už galvos.
ta spėkų įsmegsi! ryšiai, darbas jau pra- kambarį kaip kaiinyss 
dėtas? Ir viskas veltui? Ne, taip negali-Į - - J
ma.

—Aš nesakau, kad išvažiuoti visai,—lai- 
’ . kinai išvažiuoti ant mėnesio kito,— 

vo Nikolajus.
—Lengva pasakyti—ant mėnesio kito. 

Ne, tas tiesiog negalima.

—Muryginas iš- 
Lakstė po

—O jūs sakote—išvažiuoti! Čia reikia 
dirbti ir dirbti! Dieną ‘ir naktį mušti į 

, priešą. Lai mūs žūs dar desėtkai, šimtai, 
leikala- reįkia sugriauti, sudaužyti į šmotus tas

kolčakinis terorai!
—O kiti draugai kaip: Lomovas, Roscho- 

T . . . v - , XT • i • i. r• • žovas ir Chlebnikovas?—kiek nusiraminęs—Juokingas žmogus! Nu, eikite tiesiog paklausė.
į šnipų nagus, tik jūs ten ir trūksta!—Ni- 1 \ /J 
kolajtls pradėjo pykti.—Supraskite, drauge ni- dingo. 
Murygin, kartą dar jūs išliksite—ne^iska~ ‘
žūva, bus kam pradėti darbas.

—Apie juos nieko nežinia, kaip į vande- 
„ ” „ . Tur būti‘ir juos nukankino ir 

įmetė į vandenį, kad paslėpus pėdsakus.
Kaip gyvi atsistojo prieš Mųryginą drau-

Ne, negalima. Muryginas pakraipė gaį: jonas Aleksandrovič Lomov su augš-
• * V j • 1 1 * 1 j ♦ 1 Į ta savo kakta, nuolatine šypsą, ramiu, ma-kaip istikro yra su draugais, perduoti kam ioniu balsu: tokis menkutiš iš pažiūros, bet 

reikia ryšiai. O paskiau galima ant -savai-, tvirtas dvasioje 
tės kitos ir išvažiuoti. "

—Kaip norite.—Nikolajus patraukė pč-įchJobMkov 
čiais.—Del visko, jeigu jūs nevaikštinėsite I Vissis, 
DO miestą, tai galite pasilikti pas mane. :SU3tojo pri 
Kol kas, pas mane, aš manau, yra dar ne
pavojinga.

Roschožovas—su protin- 
igęmis ir permatomomis akimis. Ir gerasis 

v. . i • ! . . U’.Lh .Ajvas. Muryginas'giliai atsiduso,
ciais.—Del visko, jeigu jus nevaikstmesite, (—Visus, visus prisiminsime.. .—Sujudęs 

iešj Nikolajų.—Ką dabar darysi
te jūs, zemcąi, ir kooperacijos? Ar vėl 
protestą parašę ministeriams pasiųsite? 
Ant vilkų tįiipgi vilkam nusiskųsit, kad 
“avis” pjauną. Oh, jūs! J

, Piktai i vėl bėgio jo po kambarį. Nikolą^ 
Juą nuleido galvą.; į i h H ' ‘ '1 'f *■ • į f •
; —Kas darigirdętn-^ki’ek palaukęs pa
klausė, jo. Muryginas.

—O* aš jums užmiršau pasakyti dar viė- 
ną naujieną, šiandien bažnyčioje laikys po
mirtines maldas už carą.

—Nejaugi? ; s p,/ > r ; ' j> 
(Daugiau bus) ' ‘ ‘ ' - < ■ •

Į trečią dieną po ablavų, Nikolajus parė^ 
jo iš darbo be galo smagus. f <

—Nu, bolševike, pas mane del jūs geros 
žinios yra.

Muryginas puolė prie Nikolajo. Tas pa
kratė nedidelį popierio šmotelį. Dimitrius 
iškarto pažino žmonos raštą. Raštelyje 
buvo tik viso keletas žodžių: “Viskas ge
rai. Simas sveikas, nuo Aleksėjo turiu ži-

Darbininkų Veikimas.
10 d. rugpjūčio įvyko susi

rinkimas T.D.A. 13 kuopos. 
Šiatne susirinkime pasirodė la
bai darbščių veikėjų. Drg. žu- 
kienė pridavė $3, kuriuos ji- 
surinko ant blankos; d. Ston
kus pridavė $5 už parduotus 
kuponus; d. Venskūnas ir Lu
kas pridavė $2.15, kuriuos su

rinko per stubas eidami; drg. 
B. Bernotienė paaukojo $1 po
litinių kalinių naudai.

Kadangi kiekvienos kuopos 
yra priedermė šelpti klasių 
kovos kalinį, tai ir 13 kuopa 
nuo šio susirinkamo nutarė pa*- 
'siųsti po $5 kiekvieną mėnesį 
drg. Tom Zimai, kuris randa
si Blawnox, Pa. kalėjime už 
darbininkų reikalus.

Mūsų nenuilstanti darbuoto
ja d. E. Dovidonįenė, apsiėmė 
surengti naminių valgių par-

davinėjimą su kitom gerom 
draugėm, kurios jąį padeda, 
šis naminių valgių pardavinė
jimas įvyks 30 d. rugpjūčio, 
Barnard, Sumner ir Putnam 
krautuvėj ant Main St. Todėl 
visos moterys tą dieną nekep
kite namie, bet eikite pirkti 
tenai, nes d. Dovidonienė sa
kė, kad turės visokių gaur 
džiausiu ^valgių.
T. D. Aps. 13 Kp. Koresp;

D. Lukienė.

visokių išiainiėjimų ’ir: gera■ 
kuri} grieš visokius šokius., yisi tu-‘-r 
TČsęite; pfogps smagiai pąsišokti.’T 
Taipgi bus visokių užkandžių ir gė
rimų. Tat, sulaukę nftinėtos dienos, 
visais keliais traukime į į 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
ją, tik išpiltą, kelią, pasukite po kai
rei, ten rasite pikniko vietą. Iš Do
noros išeis dii trokai: vienas 12 vai., 
antras 1 vai. dien, nuo L. U. K. sa
lės. Tai paskirtu laiku susirinkit 
prie salės. 202-4

- Imkite Northern elec- 
ir važiuokite iki Hollow

d. mu-

BINGHAMTON, N. Y.

pa- j A. L. “D. L. D. 74 kdopa nedėlioj,

nio, O į “karčiamos; galvą” sta- mų; bus įvairių žaidimų., Kviečia 
tyti ką kitą... įrengėjai.; ‘ •

r Viską Girdėjęs.

ant

Pagaliaus Tikra Proga |

DARBININKŲ DIENRAŠČIO

OrganizacijosDarbininkiškos

s (

nuos. Svečių irgi tikimės tu-

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

ir laidoja numlraalui 
visokių kapinių. Norintieji storlauaio pa
tarnavimo ir už žem< "kalną, nuliūdimo 
valandoje iaukitSa pa. mane. Pa« mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 

' geriaualoae vietose ir ui iemų kainų. .

1023 Mt. Vernon'Street 
PHILADELPHIA, PA.

Pirmas Išvažiavimas
Sekantį nedėldienį, .31 

rugpjūčio, vietos ir apielinkių 
lietuviai turės nepaprastą įvy
kį. Ir štai kodėl bus nepapras
tas. Pereitais metais čia dar 
niekas nei nekalbėjo apie A- 
merikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija, šiemet 
jau mes turime šios Draugijos 
kuopą ir mūsų kuopa rengia 
pirmą išvažiavimą. Antras da
lykas, tai bus prograjna ir ją 
išpildys Lyros Vyrų Choras iš 
Maspeth, N. Y. Choras spe- piace” fcarčiamoje. Ir šiuo sy- 
cialiai busu atvažiuos į mūsų ^ju, rasta ir alaus ir degtinės, 
išvažiavimą^ ir mums padai- Antanas Svirplis — dųrsąrgis 
nuos. Svečių irgi tikimės tu- “karčiamos galva” — p- , 
rėti ne tik iš savo Valstijos, kliQna jaų trežiu sykiu. žm0. • A.
bet ir is toliaus. Su iyneciais ngs gąko> kad ir Svirpliui, kaip L Z KvUame vt
on,.. ™ r Chąrnąi, , bene , s?,s ?ieJ0S.ir apielinWėš lietuvius ■ dt-

prisieis imti^.“real estatebiz-‘^si^e skan?ųagužkan?!ž?ų T gėH-

žada ir daugiau brooldyniečių kad 
atvažiuoti ir reikia tikėtis, kad 
jie savo prižadą išpildys. ■

Na, o kur mūšų valstijos 
miestai? Juk mūšų miestų lie- 
tuviąi nepraleis šios progos ir 
atsilankys pas mus. Mes ti
kimės, kad draugasValaitis 
sujudins New Britaiiią ir iš 
ten pribus nemažai ' lietuvių. 
Mockaitis sumobilizuos Bridge- 
portą; Burba nepaliks namie 
Stamfordą. Bet nemanykite, 
kad ir farmeriai atsiliks. Drau- <

mas pranešė, kad jį kuopa 
nutarė dalyvauti mūsų kuopos 
išvažiavime, ir jie visi bus.

Kadangi mūsų kolonija ne
labai žinoma ir dar pirmą pik
niką rengia, tai ne pro šalį 
bus paminėti ir kaip nuvažiuo
ti.

Važiuojant nuo New Yorko 
pusės, atvažiavus į Danbury 
centrą, reikia sukti po deši
nei, važiuoti Main St. iki tra- 
fiko stulpui ir užsisukimui į 
Hartford-Waterbury, čia bus 
po dešinei smiltims kelias, ku- 
riuomi pavažiavus apįe bloką, 
sukti po kairei į Mouiitainville 
Avė. Truputį pavažiavus, ra
site pikniko vietą.

Važiuojant' nuo B r 
to, privažiavus iki > už: 
į Main St

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Didelis išvažiavimas rengiamas 

Daily Worker” naudai, bus per 3 
gas Čepulis iŠ Southbury pir- dienas: subatoj, 30 rugpjūčio, nede

gioj 31 rugpjūčio ir Labor Day, 1
rugsėjo, W. I. R. Scout Kempėje, 
Lumberville, Pa. Mokestis per 3 die
nas su valgiu ir guoliu $5, nuo šeš- i 
tadienio iki pirmadienio rytui $4, nuo 1 
sekmadienio ryto iki pirmadienio ry
tui $2.50, iki vakarui $3.50; nuo sek
madienio po pietų iki pirmadienio 
rytui $1.75, iki vakarui $2.50. Išva- 

‘žiuosime šeštadienį, 10 vai. ryte, iš' 
po No. 567 No. 5th St., o sekmadie- 1 
nį irgi 10 vai. ryte. *ĮTikietas į abi ' 
pusi $1.50. Kas norės, galės, sugrįž-Į 
ti pirmadienį į bedarbių demonstra- ; 
ciją, 10 vai. ryte.. Per visas dienas I 
bus puiki programa, Įvairių' žaislų, 1 
sporto, kalbės Daily Worker redak- 1 
torius. Kviečiame visus darbininkus 
dalyvauti ir paremti Dąily Worker. 
(203-204) Rengėjai.

SCRANTON, PA. j
Didelis dviejų dienų piknikas, ren

giamas A.Ž.V. Draugijėlės ir. Scran- 
tono Progresyvių Draugijų bus ne
dėlioję, 31 rugpjūčio ir Labor Day, 
1 d. rugsėjį aht Runos Farmos, 
Prądžih<10 vai. ryte.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsi
lankyti į šį linksmą dviejų dienų 
pikniką. Čia linksmai praleisite lai
ką ir prie lietuviškos orkestros sma
giai pasišoksite; , Ofkteętra Į gridš td-j 
i4 i-i’ r—-į ‘ !' * i i 4 -t. fc-T r M' H--- H ;

idgepor- 
sisukimo 

į Main St., - važiuoti .tiesiai 
smiltiąiu keliu ir pasukti į 
iMoųYiIaįihyįlįe "Ąy,ę.; ■.; į i J ;
ii 
neaiškumu, tai klauskite,!
yrą ‘WichicOove/’ nes tą vią- 
tą visi žippJL nlirodyš. I

Taigi 31 f d. rugpjūčio visi 
pasimatysime. Rengėjai bus 
10 vai. ryte piknikų vietoj, to
dėl galite būti ir anksti. Al
kio irgį nekęsite, nes mes turė
sime įvairių užkandžių ir leng
vų gėrimų. Narys.

SHENANDOAH, PA.
Paskutinis Šių Metų 

Piknikas.
31 dieną rugpjūčio ’ (Au

gust), ant Šatrijos Kąlno bus 
paskutinis šio sezono piknikas. 
Šis piknikas bus ne tiktai pas-

‘LAISVES’ PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos

Nedeliojė, 31 Rugpjūčio-August, 1930

IMNGĄ 25 CENTAI YPATJAI
Visi buvusieji atsimena pereitų metų surengti

■ i 1h« h h • ' '■ 's "i? ' ’ > - i 11. hj i- < i.. s ] .< si i

LAUREL SPRINGS, N. J
Prasidės 10 Vai. Ryte ii’Tęsis iki Vėlai Naktį.

Draugai, draugės ir gerbiamoji; lietuvių visuomene v
piknįko “Laisvės”, naudai puikiausią programą, kuri žadėjo visus vietinius pikniko dalyvius ir svečius.’

i Hl). .šiemet programa bus dar žymesnė. Štąi pikųįko programa: —-—
Jonas Bagočiųs su Whitney Strong, ristikai, imsis už čampionatą; K. O. Reds Wilos su Big Galloper, 

sųhkiasvoriai kumštininkai,'kumščiuosis už čampionatąpK. O. Smithy su Gentelmaip George, kumštininkai, 
kumščiuosis tris roundus. Taipgi atletai atsigabens sunkią- vogą, kurią kas nors iš publikos iškels, gaus 
nuo atletų $10, Dainuos Aido Choras iš Brooklyno, Lyros Choras iš Philadelphijos, Bangos Choras iš 
Eliząbeth, N, J. įkalbės “Laisvės” redakcijos narys drg.-R. Mizara. Moterys trauks virvę su vyrais.

Organizuojama bugai ir mašinos iš Newark, N. J,; Elizabeth, N./J,; Easton, Reading, Bethlehem, 
Baltimore; ir j iš į kitų aplinkinių miestų. Į šį pikniką manoma suvažiuoti iki 5,000 žmonių. Bus puiki šokių 
orkestrą, skanūs užkandžiai ir^gėrimai.* Kas norės maudytis, pasiimkit? siūtus. Kviečia RENGĖ J AL

sųhkiasvoriai kumštininkai,' kumščiuosis už 
kumščiuosis tris roundus. Taipgi atletai ai 1 -W-v • A • 1 v •

~~—   . j   —-------------- -- , ........................................................ ................ . i ■ ■ 111 -- —   !J :   -------- 3'   -....................................  - .

KELRODIS: 1$ Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clemęntoh gatvekarį ir važiuokite apie 45 minutes iki Lauml
Road. Išlipus, eikite po dešinei ąpie 7 minutes; perėję tiltą,’ir Vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite. Iš Philarįelphąjos, -rtuo Filbert 

ir. Broad-Sts. kas 15 minučių einaBERLYN BUS ir daveža visai arti pikniku.vietos. Pervažiavus trekeš,'ant sekančio sustojimo reikia išlipti 
ir eiti tiesiai vieną bloką iki tilto. x ,,

AUTOMOBILIAIS: Pervažiavus Delaware tiltą, važiuokite White Horse Pike keliu iki Union Avė.; paskui sukit po dešinai į Laurel‘Avė. 
ir važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę, tiltą, sukit po dešinei ir ten pikniko vieta.
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Pradžia

dešimties (10) narių ir nuo to

■ų/m.

kelrodį po

rinkite 
kuopa

Skaitykloj
Gore Vale

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Milžiniškas 
metinis 

"rr<{!rrri'rvn7mfarr/'rn'rrrr.''<rr-.-l

Draugai, 
Kiekviena 
vieną delegatą nuo kuopos i

Savo, Darbą Garantuoju
Patarimai ir parvežimas sugedu
sio karo 'yėltui. Reikale kreipki
tės Į mano djrbtųvę viršuj paduo
tu adresu. Aš esu lietuvis. *

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

gai, rinkjje

Nauji sumanymai.
Rinkimas apskričio 
del 1931. metų. . 
Suvažiavimo uždary-

delegatus, 
gali rinkti 

s ir

1-------T
PIKNIKAS

RENGIA LIUOSYBĖS DAILĖS RATELIO CHORAS

Telefonas ‘ 'Jefferson 1683

F. AUGUST

po tikslas* pja-. 
raus re^lfilaįsį

A.LįP.L.D, i ki 
zirtoftik? tas v

Aido Choras iš jY^rcpgterį ^vadovaujamas Jabjonskiutės-Meškienęs

0.(9

reftadierus,. Rugp. 27, .198Q Toslapls PeriEtffl

TORONTO, ONT., KANADA I A.L.D.LD. ŽINIOS
. ________ • *1'4*’ ‘fl’

Valandos Įspūdžiai
Po numeriu 157 

gatvės randasi Jaunimo Są
jungos skaitykla- ir dviejų 
draugijų knygynai su daug 
įvairių knygų. Toronte ran- 

progresyviš- 
vieša įstai- 

laikraščių

Apskrities piknikas, iš prie
žasties lietaus, nebuvo tąip 
sėkmingas, kaip laukta, nes- vi- 

A. L.! D. L. D. VI APSKRIČIO są dieną idebesiai sukosi ir
KUOPOMS

Draugai. .

įvairių knygų, 
dasi tik viena 
kesnių lietuvių 
gėlė, kur, apart 
skaitymo, atliekami įvairių ko
misijų susirinkimai, ir šiaip 
matomi atspindžiai iš Toronto 
lietuvių veikimo skaitykloje.

Nors mažos vertės įvykis 
tarpe Toronto lietuvių,, tai 
Jaunimo Sąjungos pikniko pa
veiksiąs, bet ^dabartiniu, laiku 

k padidina skaičių*Lskaityklos 
^lankytojų, nes vdikj kiekvienas 

pikniko dalyvis ateina pažiū
rėti, kaip ji$ “išėjef’ bei užsi
sakyti ; paveiksią.’. , ijlaunimajs, 
žiūrdamacs į paveikslą, sukelia 
tam tikrus ■ ginčus, ■ kartais ir 

j pašaipas,! ĮMip y atrodo 
ant pavęi'kšlo. J,) į

! * I • j * (i j j į t > *
SekrUadienio į yfckhrę užėjau 

; ant valandos į fek&ityklą, kur 
* “kostumerių” su įvairiais rei

kalais’ g'ana daug. Įėjus skai- 
’ tyklon, tuoj metasi į akis dvi 
: spintos pilnos knygų, o stalas 

apdėtas įvairiais laikraščiais.
čia darbas eina visais ga

rais: vieni skaito; kiti verčia
si po senesnius laikraščių nu- Į 
merius, jieškodami kokių ži-; 
nelių, o drg. Keveža, su links-1 

W in a šypsena ant veido, neuž-( 
miršta pakviesti draugus imt! ” 

▼ skaityti knygas iš knygyno.;
Darbas eina su knygomis: vie-i 

' ni varto knygyno katalogus, ki- : 
ti knisasi po spintą jieškodami , 
sau patinkamos knygos, o drg. | 
Keveža parodo knygyno “kof* Į 
tumerių” knygą, kur per me
nesį laiko keli lapai prirašyti, 
kiek paimta ir grąžinta. Drg. 
Keveža, kaipo knygyno užveiz- 
da, džiaugiasi, kad “biznis”

I gerai eina. ‘
Pakampiais eina kalbos įvai

riais klausimais: či^i drg. Ra-I 
dzevičius rengiasi išvažiuoti į 
Timmens, Ont., o A.L.D.L.D. 

sekretorius drg. Ledas ragina . 
^ft-g. Radzevičių pasistengt su- I 

X! organizuoti 
Timmense.

’į žada, kad dės pastangas,
Vėl kur buvęs, ’kur nebuVęs, 

; ateina A.L.D.L.D. organizėto- 
•• rius drg. J. Kevėšas ir, vos, 

pasakęs labas vakatas, prAne-ą 
ša, kad pinigų atnešęs. Tuoj j 
A.'L.D.L.D. finansų sekretorius'j 
drg. Keveža ima knygą ir ( 
klausia, iš kur tie pinigai iri 
kam jie turi būti skiriami ?| 
Gauna atsąkymą, kad iškolek- ■ 
tuotos nuo dviejų narių A.L. ( 
D.L.D. metinės mokestys. Sek-1 
retorius įtraukė į knygą, ir 
tuojaus bus pasiųsti A.L.D.L.D. 
centrui.

Skaitykloje aptilo, bet kori- 
doryj girdisi diskusijos; mat, 
drg. Ledas” užspyręs vieną lie- 

4 tuvišką pilietį ragina užsirašy
ti “Vilnį,” aiškindamas svarbą 
darbininkiškos spaudos. Tas; 
spiriasi, priešinasi, kad pinigų 
neturįs. Vėl pasipila kalbos 
skaitykloj apie “Vilnies” vajų, I 
kad kiekviėnaš turi gauti nors 
vieną skaitytoją. Dr-gė Ke-| 
vežienė, Darbininkių Susivieni-j 
jimy'kųygifiinkė, praneša, kad, 
jinai. ;sušita‘i£' su A.L.D.L.D. I 
knygininku drg; Bimba pada- 
rytk v’ĮtHpą’L‘-etiti per stubas. 
Sali, / njūstjį f jilpo tikslas- pla
tus Į gajaus reikdlajsį
jei negausim *Vilniąi*' rtaiijo 
skaitytojo, tai nešimės po pun
dą literatūros pardavimui ir 
tikimės daug parduoti. Jeigu 

B minimi dalykai pasiseks ar ne
pasiseks, .tai .dar, turps jme blan
kas rinkimui aukų Darbininkų I 
Apsigynimo Lygai. f, ’

i > Dar keletas draugų, išreiškę 
’* savo nuomonės apie “Vilnies” 

vajų, pradėjo skirstytis į na
mus, bet dr-gė 'Kevežienė iš
leisdama užkvietė vieną ipote- 
rį, kad būtinai ateitų į Darbi- • 
ninkių Susivienijimo susirinki
mą ir prisirašytų. žinoVna, • 
toji prisižadėjo.

Rodosi, kaip žiūri, yra šis 
tas veikiama, bet dar vis yra 
pas nekuriuos apsileidimo, nes 
galėtume kur kas daugiau nu
veikti.

Rudeniui artinantis, mūsų 
judėjimo tikslas pradedamas) 
plėsti platyn, bet kad jis neiš-1 
tuštėtų, o vis eitų pilnyn, tai1 
reikia daugiau dirbti ir dirbti. | 

Rl. Svyrūnėlis.

skaičiaus didžiumas 
džiui, kuopą, turinti 16 narių

8. Pranešimas apie Ameri
kos įr kitų kraštų darbininkų 

gali rinkti ‘3 ; delegatus. Drau- judėjimo ir kovų reikalus.
‘ > pilną dęlcgatų 

KUOPOMS 'kartais lijo. Vis tik buvo skait- (skaičių, ne^ juo suvažiavimas!
Draugai. A. L. D. L. D. VI (liūgai atvažiavę draugų net iš'bus skaitliągesnis,,tuo njaudin- 

Apskričio komitetas nusamdė (toli: Baltimorčs draugai su bu- jgesnjs. . . j ;
laįbai gražų busa važiavimui įjsl^ Kaštono draugai 8 aulo-į Kuopos, kurių mokestys nė- 
’ •' Rusas;mobiliais, iš Trentono taipg'i !ra užmokėtos į apskr. užf 1930

Jakš.tonis sir lotu kietus, ;privalo jas prisiųsti 
kartu su savo delegatais į su’-' 
važiavimą. Už kiekvieni). vyrą 
narį kuopa moka, (25, centus, o 
už moterį—5 centus mokesčių.1 

Kiek delegatų .išrinksite ir 
jų vardus praneškite jman 
plr-m suvažiavimo. • • : . - Į į

D’ienotvarkis teina “Lkisye-

baltimoriečių pikniką. Busas , mobiliais, 
yra Merz White Way. 'Bus (buvo drg. 
kompanijos, gražus ir paran- ' draugu, ;buvo ir iš kitur. To
kus važiavimui. Tikietąs iš limesnių kolonijų draugams 
Philadelphijos į Baltimorę ir širdingai ačiū už dalyvavimą, 
atgal tik $3, ir dar iš tų pini-j Draugai, A. L. D. L. D. V! 
gų dalyviai gaus užkandžių—i Apskričio suvažiavimas nubal- 
pigiauj’au negali būti.. [suota tuj’ėti Chester, Pa., ir

Baltimorčs draugai yra 'kaip (Balt'imores dradgai sutinka, 
ir atskira kolonija, jie yja apie Įkad prie esaihų Sąlygų gėriau, 
100 mylių nuo Philadelphijos;]^^ atsibūtų
pas juos, retai kaš atsilanko į J .. _ 
parengimus,; o tas blogai atsi-4^aj.n®ra principo' klausima: 
liepia į jų ūpą. 'Gi patys drau-!
gai balfimoriečiaį pereitais jrjko pykt tiėrns 
šiais m etą is dalyvavo apskričio Į 
pikpįkuošė, 'atvąžitfodarni bu- 
su. Mes turime ir pąsi juos 
.nors kartą nuvažiuoti. / ;

Važiupti1 ‘bus stmigu,ų'O ke
lionė—apie 100' mylii^. A j 

, Busas išeis 7 vai.’ryte, .7 d.

[Philąclblphijos apie linkėjo,; lies 
LS, o 

Įtik tečhniškhfe dalvkhs; nęfa 
hj.xv dVąiigafrįš,; ku-

Irie ‘ stojo hiž Balt'ihior'ę ; mes ' 
darom 1 Viską’,' kad 'UaltihAorin
čiam pagėlbėjūš veikime; ( ■ 1 

_ • L -• -i > 1
A.L.D:L.D/ vr Apskričio Me- 

“ - - - - 'tints’ Su važiavimas* • ■
A. L. Įs. tD, VI Apskričio 

atsibus J 
.19' jc|. spalių (Octo- 

_____ _ . .. , 1930 , ni., Chester,Pa. į 
Tikietus galite gau-1 Vieta—Lietuvių Kliubo svetai-

1 rugsėjo (Sept.), nedėlioj, nuo, metinis suvažiavimas
Lietuvių Liaudies tNamo, 8thįnedėlioj 1A 1,1 —
St. ir Fairmount Ave.,1 Phila-iįbęr) 
delphia.
ti pas drg. Laurinavičių ir ki-i nė/339 E. 4th St., kampas Up- 

9:30 vai.tus draugus. (land St.
Ypatingai dalyvaukite skait-[ryte, 

liūgai “Laisvės” piknike, 31 d. į 
j rugpjūčio, Laurel Springs, N. 
(J., ir ten dalyvaudami pasipir- 
įkite tikietus važiuot busibsį vieną delegatą nuo kiekvienos 
jį Baltimorę

: . ■ i Draųgjš-kai, ' į. t 
.j , . ,D. M. Soiomskks,
, i , :ALpLD. Vį ’.Aps. ;Sej<rf

-1-1(27 Spruce St., Ęasjbn; Pa.
- ------------- - T n-r . i L i ;

L. D.-.L; D. VI APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMO ■

j DIENOTVARKES . . ’
1. Suvažiavimo ‘ atidarVihas
paskyrimas mandatų komi

sijos. ! ’ f
2. Raportas mandatų komi

sijos.
3. Rinkimas prezidiumo, ir 

įvairių komisijų.
4. Raportas apskričio ko

miteto narių.
5. Raportas už Centro Ko

mitetą.
6. Apdiskusavimas raportų.
7. Kuopų delegatų raportai 

ir jų aptarimas.

MILŽINIŠKAS
METINIS

9. A. L. D. L. D. reikalai. ,
10. Mūsų ' spauda Amerikoj 
Europoj.
11.
12.

miteto
18.

mas.
Senas Vincas (V. J. Jakstys), 

A.L.D.L.D. VL Aps. Pirm, 
į D. M. Šolomskas, Sekretorius

.GERIAUSIA
AUTO, REPAIR SHOP

i f • • . >

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

'J . : 1 t . i 1 | i

;Į .■-.PINIGAI
yra- tlidžiuusia (žmogui bėda, '.kada 
jų nėra, x>. reikia automobilių tai
syti. Aš taisau ir dirbu visokį 
darbš, kas tik reikalinga prie au- 
tomobiliaus, ir dar užmokesties 
palaukiu penkis mėnesius.

30 ir 31 d. Rugpjučio=August 
’ ir ji d. /Rugsejo-Sept. 1930 ■;

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVĖS PARKE
Keswick Road ir Winter Street, Montello, Mass.

SUBATOJE—-šokiai, prie-Lietuviškos Orkestroš nūn 8 iki 12-tos valandos vakare. * z
NEDĖLIOJĘ—Piknikas su konęėrtu, kurį išpildys chorai iš Lawrence, HąverĮijll, Worcester, Hudson, Norwood,

Stoughton, So. Boston ir Montello vyrų choras. į

NEDĖLIOS NAKTj—šokiai prasidės lygiai 12-tą vai. ir trauksis iki saulės užtekėjimo panedėlio rytą. 
PANEDĖLYJ PO PIET Įvyks įvairūs žaislai, šokiai nuo 4 iki 10 :30 vai. vakare. ‘

Nepaprastas parengimas—lietuviški šokiai—8-nių> Mass, chorų dainavimai—amerikoniški šokiai—koncertai per 
radio—bičią lošimas—valgių—gėrimų—ūžimo 'begalė-—snausti laiko nebus—-pasihinkšminimai del jaunų ir senių.— 
Įžanga visiems DYKAI. ■ < ■ o j. •< m . , >

• •• ' * - ' - > • ' ■ -■> - (.;>•< : v ■. . .. ■ I; '■ | j a I . '• •' '

PASTABA:—Atvažiavę į MontolM, klatiski'to Winter "SI., suradus, važiuokite, pakol pamatysi

(JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRŪS VALGYDAMI

VARPO

II

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

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
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 PASIMATYMOUŽEIGA
Jus pažįstate mus, mes pažįstamą 

. į jus, bet jau senai matėmėsi.- BūtiĮ 
j linksmą pasimatyti. ’

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

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

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

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

Todėl ‘ Gerbiamieji Draugai 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtaiis vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinejam per paštą. Ad
resuokite

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa

ne tik Brooklyne,

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yrA didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligAs įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius • ■ 1 ’ ‘6 '

Urban’s Cold Powders 
(MlLtELlŪS NUO ŠALČIO) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avinus 
(Kampa* Clannont Am*«) 
MASPETH, L. I, N. Y. 
Telephone, - Juniper >7M

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.

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

Vardas --------------------

No---------
I.

Miestas __

__Street or Avenul

State



LIETUVIS

$10,000 nuo

BROOKLYN, N. Y.
«■ ' I i ; ■: n r i ’ J j j J t ;

DAUBĄ ATLIEKA
U Z-

PA .ĮIEŠKO HM AI

PARDAVIMAI
Telephone: Stagg 440J

NOTARY PUBLIC

31

Te]., 0783 Stagg

8

i bei I

PRANEŠIMAS MOTERIMS

u rite la 
draugui bei draugei

Healy’ui dra- 
Peet Kompa-

du kitu.
sąjunga 

didnamių

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

iriausia padaryt apiplėšimą.

To pasekmėje tapo areštuo- 
Bosai spė-

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Visais ' Accounting reikalais 
kreipkite^ 'pas:

LJESKEVIČ1US H

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

PASIRANDAVOJA 6 kambariai, 
kampiniai ir visi šviesūs, yra visi 
įtaisymai, po No. 288 Keap St. Ran
da $33. Kreipkitės po No. 473 Grand 
St., Brooklyn, N, Y. (203-6)

nuvažiavo savais ke-

STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn,

418 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

metams kalėj iman. 
byloj juos kaltino 

užpuolimą.” 
žvėriškai ata-

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

tu, gyvanašlis, turiu du kūdikiu, jau 
Norėčiau susirasti sau drau- 

, _ ______v. Daugiau žinių suteik-
traktorių neatsargumą, per di-Įsiu laišku arba ypatiškai. 
delį skubinimą ir per 
apsaugojimo įtaisų.

Patarnauju visi?m be i 
tumo. Tolumas del manęs i 
tumo nedaro. Mano ofisas 
daras dieną ir naktį. D; 
atlieku, gerštf. Reikrle ki 
kitSs pas mane, o patarna 
kuogeriapsiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

rdephone, Greenpoint 2320

.1. GARŠVAMeldžiu !
Stoka ■ atsišaukti ir prisiųsti savo paveiks-: 

1 lą. V. Daržnikas, 189 Steamboat j 
Rd., Great Neck, N. Y. (198-203) J

PARSIDUODA kendžių ir Ice Cream, 
štoras, biznis Įdirbtas per 20 me- 

' tų. Gera proga pirkti. Kreipkitės po 
I No. 247 Johnson A ve.f Brooklyn, N.
Y. ( (203-204)

‘PARSIDUODA restoracija, geras 
biznis, randa prieinama. Savinin

kas išvažiuoja, todėl turi parduoti.
. Charles Laba-

Puslapis šeštas Trečiadienis, Rugp. 27$$?4)

2? _ _ _ _ _ _ _ Naujos Miesto ValdininkųVIETOS ŽINIOS
Senas Bedarbis Siūlė 
Pardavimui Paskutinius 
Marškinius delei Duonos

Užlipdė Penkiems Burnas 
ir Pasigrobė Kailių už 
10,000 Dolerių

Keturi ginkluoti plėšikai 
pirmadienį prieš piet surišo 
boselius ir tarnautojus, penkis 
išviso, sandėlyje brangių kai
lių Miller and Schiff kompani
jos, 229 W. 29th St., New 
Yorke; gumuotomis, limpamo
mis juostomis užlipdė jiems 
burnas, kad neišrėktų ; pasi-

Badaujantis bedarbis Frank 
Murphy, 80 metų amžiaus, 
pereitą sekmadienį siūlė pra
eiviams, kad iš jo pirktų mar
škinius. Tai buvo paskutiniai 
jo marškiniai, kuriuos jis nu- 
sinėrė nuo nugaros. Jis ban
dė už marškinius gauti keletą 
centų, už kuriuos galėtų nu
sipirkti duonos. Bedarbį senį glemžė $10,000 kailių vertės;! 
areštavo .policmanas Wm. susikrovė į savo automobilį iri 
Schoemer; bet bedarbis buvo i saugiai 
toks silpnas, išbadėjęs, kad ta- liais. 
po pasiųstas į St. Vincent’s Ii- r~ 
goninę. Ten daktarai jį išty- ti du tarnautojai. 
rė ir pripažino taip išbadėju- ja. kad tai jie davę plėšikams 
siu, kad nesą vilties, kad jis informacijas, kada ir kaip ge- 
galėtų gyventi.

Šiandie ir Rytoj Eikite 
Parašų Rinkti

I
Draugės ir draugai, ateikite 

talkon parinkti parašų. Infor
macijas ir nurodymus gausite 
“Laisvės” ofise. Nesivėluoki- 
te. Nuo 6 :30 iki 9 vai. vaka-

Federalis prokuroras Tuttle 
£ New Yorke skelbia dokumen

tus apie kyšius, kuriuos ėmė 
Tammany Hali vadas Healy, 
miesto trobų ir dirbtuvių ko- 
misionierius pagelbininkas. 
Healy, be kitko, paėmė $2,000 
kyšių iš tūlo Jacob Cash’o, ku
riam Healy už tai gavo iš ma
joro Walkerio pelningą šerifo 
vietą. Worlde ir kituose laik
raščiuose vakar buvo taip pat 
paskelbta kvitos, kurios rodo, 
kaip Cash pirko 
bužius iš Rogers 
nijos.

Healy gavo ir 
j Berth os E. Ewaldienes, kurios 
wyrui išsirūpino miesto teisėjo 
vietą. : : .

Dabar1 gubernatorius Roose
velt paskyrė ex-teisėją Šamą 
Seabury tyrinėti įvairius mies
to teismų teisėjus, įtariamus 
kyšių plėšime ir šiaip visokiuo
se graf tuose.

Bet žinant, kas ką tyrinėja, 
reikia pakartoti, kad varnas 
varnui akies neiškirs.

Sovietų Draugų Konferencija
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienį, 

Sovietų Sąjungos Draugai turi 
konferenciją, 7 :30 vai. vakare, 
Manhattan Lyceum svetainėje, 
66 E. 4th St., New Yorke. Vi
sos darbininkiškos organizaci
jos yra raginamos išrinkt ir 
pasiųst savo delegatus į tą 
konferenciją, kurios pamatinis 
tikslas yra telkti darbininkus 
delei Sovietų Respublikos ap
gynimo nuo imperialistų. į

IŠRANDAVOJIMAI

ACCOUNTANT
KNYGŲ PER2I0RET0JAS

Telephone, Stagg S91fl '

LORIMER RESTAURANT
Liehiviy Valgykla

SUSIRINKIMAI
“LAISVĖS” DIREKTORIŲ 

ATYDAI
Ketvirtadieni, 28 d. rugpjū

čio, įvyks “Laisvės” spaudos 
bendrovės susirinkimai Pra
džia paprastu laiku, j Visi di
rektoriai būkite. J.'NalivaikA, 
sekr. 202-4
DRAUGYSTĖS ŠV. JURGIO PIKNI

KAS ATIDĖTAS
Brooklyniečiai ir apiolink.es lietu

viai įsitemykit, kad šv. Jurgio Drau
gystės 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 Įsitemykit būsiančio 
pikniko dieną ir raginkit kitus da
lyvauti. Bus dvi orkestros, galėsit 
smagiai pasišokti. K. J. 202-3

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

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

1 SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

• BROOKLYN, N. Y.

Melai Apie “Paliuosavimą” 
Drg. Fosterio ir Kitu

New York o World ir tūli ki
ti kapitalistiniai laikraščiai pa
skleidė melą, būk jau esą pa- 
liuosuoti drg. Foster, Minor, 
Amter ir Raymond, kurie buvo 
nuteisti 1 trims metams kalėti,
kaipo delegatai kovo 6 d. be-jre yra geriausias laikas, 
darbių demonstracijos. Ištik-' 
ro gi jiems nėra jokio paliuo- 
savimo iš kalėjimo.

Buržuazijos laikraščiai ėmė 
pūsti burbulą apie tų draugų 
“paliuosavimą,” naudodamiesi 
štai kokiu dalyku. Kaip žino
ma, prieš Fosterį ir kitus tris 
buvo užvesta dar viena byla, 
apart tos, kur jie buvo pasiųs
ti trims 
Antrojoj
“už kriminalį 
Mat, policijai 
kuojant demonstrantus, gavo į 
kaktą nuo besiginančių darbi
ninkų ir vienas policistas. Už 
tą mėlynsiūlio sužeidimą taip 
pat, mat, buvo kaltinami Fos- 
teris, Minoras, Amteris ir Ray- 
mondas. 1 ' ‘

Antroji byla buvo ęjpvynis 
kartus atidėliojama, kol da
bar, galų gale, magistratas 
Gottlieb ją panaikino, matyda
mas permenką priekabę. To
kią antrosios bylos užbaigą 
kapitalistiniai laikraščiai 
panaudojo savo blofui 
Fosterio ir kitų draugų 
liuosavimą.”

Rytoj Vakarą Bus ALDLD
1 Kuopos Susirinkimas

Rytoj vakarą, ketvirtadienį, 
rugpjūčio 28 d., 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj, įvyks A. 
L. D. L. D. 1 kuopos susirinki
mas. Būkite visi, ypač kurie 
dar neužsimokėjot duoklių; o 
kurie neturite ląiko, perduoki
te savo
$1.75 su savo vardu ir pavar
de. Būtų geriau, kad knygutę 
turėtumėte,
tuota jūsų mokestis už 1930 
metus . Ryt vakare atsiim
kit naujas knygas. Jeigu ku
rie patys jau aptingę skaityti, 
atiduokite savo draugui bei 
draugei, arbą pasiųskite už 
vandenų, kur jiems labai yra 
reikalinga knyga. Pora drau
gų yra skolingi kuopai. At
eikite atsiteisti.

Kuopos komitetas turi būti 
anksčiau tą vakarą; o labiau
sia Lileikį, kuopos kasierių, no
rėčiau matyti pirm susirinki
mo. Drauge, būkite prieš 
vai., tai pasikalbėsim.

Organiz. J. J.

Komunistų Partiją dalyvau
ja rinkimų kampanijoj, bet 
kad dalyvauti rinkimų kovose, 
partijai reikaling tam tikras 
skaičius piliečių parašų. Visų 
pareiga pagelbėti Partijai su
rinkti reikalingą skaičių para
šu. Partija kelia darbininku 
kovos obalsius šiuose rinki
muose ir kovoja už juos. Va
dinasi, Komunistų Partija yra 
darbininkų partija; darbinin
kai jai turi padėti.
Rink. Kampanijos Komitetas.

Raštinių Bedarbiai Smarkiai 
Gynėsi nuo Policijos

Policija užpuolė atvirame 
orė mitingą bedarbių darbinin
kų iš įvairių raštinių, ties 
Park Ave. i? 33rd St., New 
Yorke. Kalbėtojas Santons- 
Tumin buvo nuplėštas nuo 
platformos; taip pat mėlynsiū- 
liai pasielgė ir su,veikėja raš
tinių ^darbininkų bedarbių ta-

Septintas Darbininkas 
Užmuštas Tunelyje

Dinamitu nuskelta uola
mušė negrą darbininką Yon- 
kers-Long Island kasamame 
vandens tunelyje; du darbinin
ku sužeidė. Nuo kovo mėne
sio, kada darbas buvo pradė
tas, tame tunelyje liko užmuš-: - —. 
ti jau 7 darbininkai, per kon- į gę^kūdVkhp

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. L 
Tel.: Juniper 6776

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
1 ’• ’ • : (PETRICK) 
LIETUVIS DENTISTAS

221 $. 4th St., Brooklyn, N. Y.
į ’X-Spindulių Diagnoze 

Gazo Anestetiką
VALANDOS:

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

i tik susitarus.^ ’

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS

Nufotografuoja ir 
numnliavoja viso- 
k i u s paveikslui 
Įvairionoii up a t 
romi*. Atnaujina 
lenui ir krajavui 
ir b u d a r o au 
amerikonižkaii.

TELEFONAS) 
TRIANGLE 1451

ITreipkitėi tino 
adreiu>

JONAS

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbaiūe.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Antraeilis Valdininkas
Prisivogė $100,000

Martin J. Healy, demokratų , 
partijos distrikto vadas New 
Yorke, miestinis trobesių ir 
dirbtuvių komisionierius pa 
gelbininkas, pasidėjo per pas-! iwin VV(ll=
kutintus trejus metus $100,000 Kreipkitės vakarais.

Ą/Tp nas, 500 Grand St., Brooklyn, N. Y.
(203-205)į Corn Exchange Banką, 

tinę gi jo alga iki paskutinių 
mėnesių > buvo tiktai $7,500., 
Taigi per ištisus trejus metus 
jis (išviso gavo $22,500, betį 
kaip matome, barikah “sutam- 
pymų” pasidėjo šimtą tūkstan
čių dolerių. Taigi jis ne ki
taip,} kaip per kyšius ir įvai-: 
rius- šmugelius susikuopė tą! 
$100,000, ką dabar viršun iš
kėlė Jungtinių Valstijų apskri
ties prokuroras Tuttle.

Prieš Healy kiek pirmiaus 
buvo užvesta byla, kad jis su 
$10,000 patarpininkavęs Ewal- 
dui nusipirkti teisėjo vietą iš

ir
apie.pybos, Besse Nortonaitę, kuri 
“pa- inorėjo kalbėti. Po to sekė

|ex-kareivis drg. Vince, kuriam 
(belipant ant pagrindų šoko 
ant jo du policmanai ir smar
kiai jį apkūlė. Įvyko susikibi
mas su policija; darbininkai 
smarkiai gynėsi, net policija i augščiausių miesto valdininkų.
stebėjosi iš jų pasiryžimo ko- grand džiurė, surinkta iš j 

Visus kitus išblaškė po- demokratų Tammany Hall pa- ivoti.
bemanai, pagaliaus, areštavo 
drg. Vince’ą.

Raštinių bedarbių taryba, 
nepaisydama to užpuolimo, 
yra pasiryžus rengti daugiau 
mitingų ant to paties kampo.

šlemėkų, išteisino Healy. Da-| 
bar federalis prokuroras Tut
tle bando užvesti naują bylą, 
kad patirti, kokiais būdais tas 
Tammany Hall vadas prisiplė
šė šimtą tūkstančių dolerių. 
TaČiaus, demokratiniai miesto 
valdininkai su visa savo teismų 
mašina stengsis taip išpoliti- 
kieriauu, kad Healy liktų tei
sus. x

Kas ypač akin duria, tai 
faktas, jog antraeilis valdinin- 

■kas, k ©misionieriaus padėję-

km- būtų Pakvi- Darbininku Tarntautihės 
Pageltos Šokiai

I 
Sekmadienį, rugpjūčio 

d., Darbininkų Tarptautinė 
Pagelba rengia -šokius Coney 
Islande, Casa D’Amor svetai- . ... , . . , .
nėję, Mermaid Ave. ir 31st St. į “V“11 Per tok] trumpą lai- 
PeJnas skiriamas' atsteigimuif.£7‘gU Pr‘T°B ’• ‘‘ 
darbininkų vaikų “kempės,” 
kurią suardė kukluksai ir fa
šistiniai legionieriai Van Ette- 
ne, N. Y., padarydami $10,000 
nuostolių. Visi važiuokite į šią 
pramogą.

Šeštos Sekcijos Šokiai 
“Laisvės” Svetainėje 

šeštadienio vakare, rugsėjo
6 d., bus Brooklyno komunis
tų šeštos Sekcijos šokiai su 
programa, “Laisvės” svetainė
je. Pelnas skiriamas Darbi- 
liinkų Lavinimo Mokyklai. Pa
rengimas bus tarptautinis; ja
me dalyvaus įvairių tautų dar
bininkai. Geistina,’ kad kuo 
daugiausia būtų draugų lietu
vių. Programa bus gera. Pa
samdyta specialiai smagi šokių 
orkestrą. Bus dainuojama re
voliucinės dainos; sakoma pra
kalbos, netrūks ir įvairių žai
dimų. Įžanga tiktai 35 cen
tai.

Sužeidimai nuo Statomų 
Namų Krintančiais. Daiktais

Didokas geležgalis krisda
mas nuo 40-to augšto stato
mo National City Banko na
mo, Exchange PL, New Yor
ke, prakirto galvą vienam pra
eiviui ir sužeidė 
Downtown piliečių 
protestuoja prieš
statytojų neatsargumą; sako, 
jog kas savaitė įvyksta bent 
keli sužeidimai Wall Stryte ir 
aplinkinėse gatvėse krintan
čiais nuo statomų namų įkai
tintais nitais,, įvairiais gelžga
liais, akmens skeveldromis 4 r 
tt.; reikalauja, kaid tokie sta
tomi namai būtų apvesti vielų 
tinklais, taip kad būtų apsau
goti praeiviai,...............

itad kalbėti apie komisionie- 
Irius ir kitus pirmaeilius valdi
ninkus, kurie turi kur kas dau
giau progų? O vis tai buržu- 
lazinės doros sargai, keikian
tieji komunistus už “nedoru
mą” ir terorizuojantieji dar
bininkus už streikus, demon
stracijas, prakalbas atvirame 
ore, už darbininkiškų lapelių 

Daily Workerio skleidimą.

Tuojau Užsisakykite
Iš Brooklyno 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. 
Kelione j abi pusi $3. Tuojau 
kreipkitės j “Laisves” ofisą.

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

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

GERAI IR PIGIAI

N. Y.

skir-

56-27
L, N.

66-31
L, N.

69-21
L, N.

L, N.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

parduoti visokios rūšies apąutu- 
kad kitose krautuvėse.
darbo stipriai pasiutą čeveryką, 
Gun. Met. Side, Goodyear Welt.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(^UNDERTAKER)

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
'omobilius ir karietas veselijoins 
-ikštynoms ir pasivažinėjimams

Sizes 12{ to 2—kaina $2.75
. Sizes 2f to 5f — kaina $2.85.

WT?*'7'''.
■ ■ ■ ■ - ■ ■ '■ ~ ' ‘ '

MOT. LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford Aoe., Brooklyn 

'1'ėl. Citeenpoinl 9-7811
ictuitistd Simftm Hrookh/ne. Ateikit Pet sitihnnti

Tel. Newtown 1937

MŪSŲ SISTEMA 6% PIGIAU
Tai nėra tuščia garsinimo apyšneka, ■ beit tikrai mūsiĮ čeverykų 

Bendrove yi’a nustačiusi systemą 
Vus, mažiausiai 6% pigiau, negu

Todėl, pažiūrėk į tą gražaus’ 
jo konstrukcija: all leather; oda 
Style, Blucher Composition padai; užkulniai ir vidaus padai geros 
odos,

Composition padai yra geresni tomi, kad du sykiu ilgiau dėvėsi, 
negu geriausios odos padai ir jie neperleidžia vandens; apsaugoja 
kojas nuo sušlapimo ir palaiko visą čeveryką formoje.

MILCHIUS

SUNDIAL SHO

SHOE SHOPS, Inc.
KRAUTUVĖS:

197 Grand St.
Brooklyn, N.

Clermont Ave.
Maspeth, L.

Grand 'Ave.
Maspeth, L.

Grand Ave.
Maspeth, L.

6075 Fresh Pond Rd.
Maspeth, L.

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

MOLLYN S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

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

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

Nudnžom žilus plaukus ir sugar- 
Mniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
•pkamu adresu: -

578 GRAND STREET
4> Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN. N. Y.

apiolink.es
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