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Drg. P. V. žalpis gyvena So- 
vietij Sąjungoj, vienok nepa
miršta parašyti į mūsų spaudą 

f ir amerikiečių reikalais. Pasta- 
' ruoju laiku d. žalpis rašo apie 

k SLA delegatų didžiumą ir jų 
pareigas.

Well, tai labai gerai, bendra
darbių mūsų spauda pageidau
ja. Dig. žalpis, nors ir vėlai, 
bet visgi mus pagiria, kaip ge
rasis dėdė, kad gerai laikėmės 
prieš Gegužio kompaniją. Bet, 
mano supratimu, būtų dar nau
dingiau, kad d. žalpis rašinėtų 
daugiau mūsų spaudai iš Sovie
tų Sąjungos gyvenimo, kurį jis 
pats aktualiai gyvena.

Kiek tai laiko vienas žmogus 
pareiškė, jog tiem žmonėm, ku- į 
rie redaguoja “Tėvynę,” geriau 
pritiktų skerdžiaut, negu re- 
daktoriaut,—tai būtų jų amatas.

Norėjau tikėt ir netikėt. Ge
riausia, tai reikia pačiam«persi- 
tikrint. Skaitau “Tėvynę”: 
“Aukos, reikia tikėti, plaukia iš 

b Komunistų Partijos ar net ir iš 
pačios matiuškos Maskvos.” Jei 
suprantate lietuviškai, tai ma
tote, kad čia pasakyta, jog ko
munistam aukos nereikalingos, 
nes pinigus jie gauna iš Mask
vos. Taip rašo “redaktorius” 
Bajoras.

Profesorius Seageris Jau 
Palaidotas Kijevo Kapinyne

KIJEVAS, SSRS.— Ko- 
lumbijos universiteto pro
fesorius, žymus ekonomis
tas, kuris numirė Kijevo 
ligoninėje, tapo palaidotas 
šito miesto kapinėse. /

Profesorius Seager bu
vo nuvykęs į Sovietų Są
jungą studijuoti penkerių 
metų planą, kuriuomi So
vietų Sąjunga pasiryžo 
suindustrializuoti kraštą 
ir pakelti jį ant nepapras
tai augštos 1 y g m a 1 o s , 
kad tuomi palengvinus vi
sų dirbančiųjų masių gy
venimą. Jis susirgo pneu
monija ir, išgulėjęs tūlą 
laiką ligoninėj, numirė.

DAR 20,000 KAREIVIU SIUNČIAMA 
Į HUNAN PROVINCIJĄ KOVOTI SU 
RAUDONOSIOS ARMIJOS KAREIVIAIS

Bet Drauge ir Bijomasi, kad Paslystieji Nesukilty, kaip Dau
gelis Jau Yra Padarę; Mandžurijos Lordas Eina 

su Pekino Generolais
ŠANGHAJUS. — Čiang<Į budelis, kuris išskerdę labai 

jiems 
simpatizuojančių darbinin
kų. Tūkstančiais jų guber
natoriaus įsakymu buvo iš
žudyta gatvėse. Hp-Čien 
vietos šiuo tarpu dar niekas 
neužėmė. Čiang Kai-šekas 
mano, kad Ho-Čien buvo iš
vytas komunistam siqipati- 
zuojančių karininkų,

daug komunistų irKai-šeko valdžia siunčia iš 
Šantungo į Hunan provinci
ją dar 20,000 kareivių kovo
ti prieš komunistinę armiją, 
kuri randasi tik 6 mylios 

'nuo Čangšos miesto, iš ku
rio visi ateiviai turčiai bė
gioja į visas puses. Drauge 
ir bijomasi, kad tie karei
viai nesukiltų ir nepereitų į 

n • q J i 1 • komunistu pusę, kaip jau apie tai tenka paabejoti. dovietŲ dpauda Labai daug yra padarę. I Ho-Čien pabėgo iš Čangšos.
Šiuo tarpu randasi Čang- Iš Pekino pranešam^, kad 
i NTanVincrn xznlrlvina rlnuI IVTundaiiriinę vnldovaR Cnno'-Kritikuoja Trūkumus

MASKVA.—Sovietų spau
da talpina visą eilę straips
nių, kuriuose keliama aikš
tėn visi trūkumai ir apsilei
dimai įvairių departments 
Visu bolševikišku griežtumu 
“Izviestija,” “Pravda” ir ki
ti laikraščiai iš panagės ke
lia tas industrializacijos 
pinkles, kurios paeina dau
giausiai delei apsileidimo 
tūlų priešakyj stovinčių

Bet tas pats asmuo ir tas pats 
laikraštis, tame pat rašinyje, 
tur būt, tik pro kitą langą vė
jui papūtus, jau gieda:

“Matote, komunistų spauda 
jau skelbia, kad kuopos jiems 
savo duokles siųstų, štai, ko jie 
nori! Pinigai—svarbiausias jų 
«iekis, svarbiausias organizaci
jos ‘išganymas’.”

Tai kad “gudrūs” tie žmonės!
Viename sakinyje rašomą, kad menų.
komunistam pinigai nereikalin- —------------------
gi, plaukia iš Maskvos, o kita- « 5 n 1 > 1
me rašo—“komunistai nori pa- i JaunijJiĮ Proletary Ly^a 
g>.°bti SLA pinigus ir išvežti į panaikinta Estonijoj Mockva I nlri u(rndrnmfl t 1 Ir J J

šoj Nankingo valdžios daug 
kareivių, kuriems nepasiti
kima.

Dar vienas dalykas: Hu
nan provincijos gubernato
rius Ho-Čien tapo atstatytas 
jaunesnių karininkų. Kaip 
žinoma, Ho-Čien buvo tas

as-

nors

Ho-Čien pabėgo iš Čangšos.

Mandžurijos valdovas Čang- 
Hsue-liang nusitarė eiti pa- 
gelboh Pekino valdžiai, kuri 
kovoja su Nankingu. Tai 
didelė nelaimė Čiangl Kai- 
šekui, kuris net $30,000,000 
siūlė Mandžurijos lordui, 
kad tik šis eitų su juo.

WALL STRYTO LIOKAJUS A. B. I EGUIA 
TAPO SUČIUPTAS BEBĖGANT; BUS 
REIKALAUTA GREITO JAM TEISMO

Maskvą.” Tokį “gudrumą” tik 
trijų metij kūdikis gali turėt. O 
dideliam tai proto sumišimas. REVELIS. — Estonijos 

“teisingumo” ministeris pa
darė griežtą pareiškimą, 
draudžiantį viešai veikti 
Jaunųjų Proletarų Lygai. 
Jinai, esą, todėl negera, kad 

iniciatyva
j Estonijos Darbininkų Parti
jos.

Vienas “Tėvynės” redaktorių 
nusidangino į literatinį šiukšly
ną pasirinkti sau “apšvietos. ” 
Vargšas Bajoras, susirado Zo- 
rich’o rašinėlį, ir mano sau:
“Ot, kad radau, tai radau Ji-, buvo sutverta 
teratūros, tai kai grynas pini
gas! Tai bus bolševikams!”

Prie abiejų gahj to rašinio 
pridėjo p. Bajoras prierašus, 
kad tik daugiau pabrėžus, koks 
yra “gyvių gyviausias rusų 
bolševikų gyvenimo vaizdas,” 
tas jo šlamštas.

Bet apsiriko. Tas pinigas ne
žiba auksu. Aprašymėlis yra tik 
šmeižtas, ištrauktas iš literati- 
nio šiukšlyno. Ir, kaipo toks, 
jis jokio tikro vaizdo, tikro gy
venimo, jokių faktij neduoda ir 
nieką neįtikina. Ponas Bajo
rai, tai tik dulkė prieš kalną.

Brooklyno draugai meninin
kai, pasiėmę Centro Biurą iš 
Chicagos draugų, nori parodyti, 
kad “nauja šluota gerai šluoja.” 
That’s all >right. , .

Bet kam taip jau daug išme
tinėti chicagiečiam už protoko
lus ir kitką? žinokite, kad per- 
didelis kalbėjimas pasilieka įky
riu. Daugiau darbų, mažiau 
kalbų—geriau už viską?

Rinkimų kampanija dar nėra 
išsisiūbavusi. Lietuviai darbi
ninkai labai sunkiai judinasi 
šiam darbui, čia reikia biskį bo
tago. Kiekvienas draugas ir 
draugė gali rasti bent kiek lai
ko šiam reikalui.

Svarbiausia darbo užduotis 
rinkimų kampanijoj-, tai pra
kalbos atvirame ore ir skleidi
mas literatūros tarp tų minių, 
kurias kitaip dar mes nepri- 
šaukiam. Tik atvirame ore

BOMBA POLICIJOS 
NUOVADOJ

CALCUTTA, Indija.—šito 
miesto priemiestyj Jorafa- 
ban policijos stotyj kažkas 
padėjo bombą, kuriai eks- 
pliodavus sužeista šeši as
menys.

v 
rengiamose prakalbose mes pa-, 
siekiame tą margąją minią. 
Draugai, dėkite šiam darbui 
kuo daugiausia: domės. <

* Kaikūrie ■ draugai, buvę judė
jime per ęilę metų, pasitraukė 
iš Partijos. Tiesa, vieni jų pa
silieka geri simpatikai, kiti-— 
kalba ir prieš.' > ’’

Partija reikalauja iš savo na
rių daug darbo, nėra lengva bū
ti komunizmo kareiviu. Tačiaus 
nebus ta priežastis tų draugų 
pasitraukimo iš Partijos, kad 
jie negalėtų panešti Partijos 
pareigų. Mes buvome toli at
silikę nuo ėjimo komunistinių 
pareigų,, turėjom gaut ir aštrios 
kritikos. Buvo manyta, kad ir 
jokio komunistinio darbo nedir
bant galima būt komuniątu. 
Tai buvo klaida. Dablar to jau 
nėra mūši; Partijoj.

Visi, . draugai, mes turime 
persiimti veiklesne taktika ir 
pasilikti Partijoj. ’ >

Keturi Asmenys Suimti
Aigįpte del Pasikėsinimo
KAIRO, Aigiptas.-r- Vi

soj šalyj reiškiama didelio 
susidomėjimo suokalbiu, 
kuriuomi norėta nukirsti 
galva premjerui Sidky, 
kuomet jis vyko - miega
muoju traukiniu. Be su
imtojo kaltinamojo Hus
sein Mohammed Taha, dar 
trys 
tojai (porteriai) suareš
tuota.

Taha atsisako kalbėti, 
kad neinkriminavus kitų 
traukinio darbininkų. Pas 
jį, kaip žinoma, rasta aš
trus kirvis, kuriuo, poli
cija spėja, norėta nukirs
ti Sidkei galva, kada pa
starasis atsiguls.

ohammed Taha, dar 
■aukinio patarnau-

500 LIETUVOS POLITINIU KALINIU 
APSKELBĖ BADAVIMO STREIKĄ, NES

NEPAKENČIA ANTMESTŲ SĄLYGŲ
Juos Verstinai Verčia Dirbti Sunkius Darbus; Dėvėti Unifor 

i mas ir Kitus Apsunkinimus Įvedė; Laikys, 
i * Kaip Kriminalistus -

Tarptautinės Raudonosios 
Pagelbos Biuletinas, “Red 

'Aid,” už rugpjūčio 14 d. 
praneša iš Kauno sekančią 
žinią:

I 500 Kauno sunkiųjų dar- 
ibų kalėjimo politinių kalinių 
apskelbė badavimo streiką. 
Jie streikuoja prieš naująją 
padavadijimą, kuriuo einant 
visi kaliniai, politinius įskai
tant, turi dirbti verstiną 
darbą, nešioti kalėjimo uni- 
'forumas, nusikirpti plaukus 
iki skūrai, etc.

Nors naujos reguliacijos 
dar oficialiai neužgirtos, jos 
tačiaus jau taikomos provin- 

vaitę čionai prasidės Tautų' cijos kalėjimuose ir Kaune.
Tuo pačiu klausimu Kau- valdžia stengiasi uždėti ant 

no laikraštis “Volksblat”

Bus Rietynių Tautų 
Lygos Būsimam Seime
GENEVA.—Sekamą sa-

kriminalistai kaliniai nuo' 
politinių kalinių?” atsakė:

“Jokio skirtumo nėra: po
litiniai traktuojami lygiai 
su kriminalistais. Nuteis
tiems. kaliniams privaloma 
kalėjimo uniforma ir dar
bas. Bet visi nuteisti kali* 
niai neaprengiami kalėjimo 
uniforma todėl, kad tas per- 
brangiai valstybei atsieitų. 
O prie darbų daug nuteistu 
ir kriminalistų ir politinių 
vengiama varyti, nes prie 
darbų atsiranda progų pa
bėgti. Bet kamerose gali 
būt kaliniams surastas dar
bas.”

Vadinasi, Lietuvos fašistų
Sąjungos seimas, kuriame 
tikimasi matyti visą virtinę | 
rietynių. Franci ja, kaip 
jau žinoma, nepasitenkina 
Italijos; politika, o pastaroji 
—Franpijos. Vokietija nori 
atgauti Klaipėdą ir Danci
gą, del ko Francijos valdžia 
nervuojasi. -Tikimasi, kad 
šis Tautų Sąjungos nuvažia
vimas, jtddel> matys daugiau 
peštynių, nei pirmesni.* Nau-

Negalėjo Pasprukti j Jungtines Valstijas; Studentai ir Visi dps. iš to, žinoma, nebus jo- n v . .. p • •• •_ <«ll. kios. ' '. .Pažangieji Gyventojai Stato Obalsius: “Šalin r
, Jankiy Imperializmas!” | |$100,000 Tam, Kuris

LIMA, Peru.— Buvusis riaušių orlaivininku Peru SllgailS KomiUlistų Vadą 
Peru respublikqs diktato- krašte ir jis turėjo dau^ ga- --------
rius ir didelis darbininkų lios. J. V. valdžia reil$alau- ŠANGHAJUS.—Kuomin-

Augustąs B. ja jį paleisti. I i tango valdžia paskelbė, kad
reiškiama (jinai duosianti 100,000 dole- 
r m Įęurjs pristatys chi-

niečių Raudonosios Armijos 
vadą (gyvą ar mirusį), 
nerolą Tču-De.

politinių darbininkų kalinių 
(už rugpjūčio T3 d.) rašo, (kurie sudaro 90 nuoš.) to- 
kad “Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime politiniai kaliniai 
jau esą varomi prie darbo. 
Antai, esą išvežti į Palemo
ną durpių kasti.”

O vyriausiojo“' tribunolo 
prokuroras Kalvaitis, pasi
kalbėjime su “Liet. Žinių” 
korespondentu, į užklausimą 
“ar dabar Lietuvos kalėji
muose skiriami kuo nors

kią sunkią naštą, po kuria 
jie sukluptų ir iš kalėjimo 
negalėtų išeiti.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai privalo kovoti- prieš 
fašistinius budelius Lietuvo
je ir jų agentus Amerikoje. 
Jie privalo padėti Lietuvos ? 
darbininkams, vadovaujant 
Komunistų Partijai, nuvers
ti fašistinį režimą.

Darbo Unijų Vienybės Lyga Šaukia 
Visus Darbininkus į Demonstracijas

neprietelius,
Leguia, kuris buvo pabėgęs 

i ant laivo “Almirante Grau”, 
tapo sučiuptas ir bus teisia
mas už išdavystes ir tarna
vimą Wall gatvės intere
sams.

Laivas jau buvo nuplau
kęs apie 12-ką mylių nuo 
krašto, kai gavo bevielinį
LVicgi aiiLcif i c-iiva j a u j a n i> 
grąžinti Leguia, nes, prie-1 
šingai, patys laivo viršinin
kai bus teisiami karo teis
mo. Tuomet laivas sugrįžo 
ir buvęfe prezidentas bus 
perduotas teismui.

Studentai ir visi pažan
gesnieji elementai reikalau
ja, kad'Leguia būtų skau- 
d^iąį • baudžiamas. Taipgi 
kad būtų tahdžiahii visi, 
kurie'padėjo jam alinti šalį.

Visi Peru politiniai kali
niai, kurie buvo' išgabenti 
ant salos San Lorenzo, ta
po paleisti.

Laikinai šalį valdo taryba 
(junta), kurios Viršininku 
yra generolas Manuel Maria 
Ponce. Taryba paleido ^Le- 
guia sušauktą kongresą ir 
pati valdys šalį, kol bus su
šaukta naujas kongresas.

Revoliucionieriai suėmė J.
V. pilietį kapitoną Grow, tipus. Vaidyla turėjo 47 
kuris buvo pastatytas vy- metus amžiaus. ■ ■ , ■

Visoj šalyj !
daug džiaugsmo atsikračius 
tokio neprieteliaus, kai Le
guia, kuris engė visą kraš
tą per vienuoliką metų.

Studentai ir darbininkų 
minios laiko demonstracijas 
ir jose vyriausiu olpalsiu 
Stato: “Šalin jankių impe-

1,200 Asmenu Dalyvavo 
Mainieriiį Laidotuvėse

ge-

telegramą, reika 1 a u j a n t j | rializmą!”

Indijoj Kaliniai Skelbia 
Badavimo Streiką

LAHORE, Indija.—Laho
re kalėjime politiniai kali
niai apskelbė badavimo 
streiką. Viršininkai bijosi, 
kad jie nenumirtų, todėl 
prievarta ivalgydina. . ; :.

AVELLA, Pa.—Apie 1,- 
200 mainierių, jų žmonų ir 
vaikų dalyvavo laidotuvėse 
dviejų komunistų ųiainierių 
— Stepo Mina ir Jurgio 
Harkųvo, kuriuodu anar
chistinis gaivalas nušovę 
rugpjūčio 22 d. .

Numirė Judžių Vaidyla 
LonChaney’as

LOS ANGELES, Cal. — 
Čionai numirė žymus Ame
rikos judžių vaidyla Lon 
Chaney. Jis buvo “tūkstan
čio veidų asmuo,” nes savo 
rolėse mokėdavęs -veido mi
miką vartot taip, kad galė
davęs atvaizduoti visokius

Lenkijos Budelio Padėjėjos 
Bekardamas Sudurnavojo

LODŽIUS.—Vietinio val
džios budelio pagelbininkas, 
Jan Kolodziejczyk, bežudy
damas nusmerktuosius mir
ti; pats sudurnavojo. Jis pa
dėtas į bepročių namus.

Londonas.—Pereitą antra
dienį Londone buvo labai di
deli karščiai, kas čia .rug
pjūčio mėnesį retai pasitai
ko. I

Kuomet milionai Amerikos bedarbių* badauja, tai tie 
59 valdytojai—milionieriai ir multi-milionieriai,— kaip 
sako buvęs ambasadorius Gerardas, gyvena pertekliuj 
ir planuoja, kaip dar labiau išnaudojus darbininkus. 
Kiekvienas žino, kaip Rockefelleriai, Melionai, Švabai ir 
kiti padarė savo pelnus: iš didelio darbininkų išnaudoji
mo.

Šiandien bedarbių padėtis yra baisi: milionai jų ne- 
dirba ir neturi pinigų nei butui, nei maistui. Darbo- 
gauti negalima. Prie New Yorko miesto darbo biuro 
kasdien susirenka tūkstančiai, o darbą gauna keli de- 
sėtkai.

Padėtis šitaip tęstis ilgiau negali. Darbininkai—dir
bantieji ir nedirbantieji—privalo patys savo ateitimi rū
pintis. O jie rūpintis ir laimėti geriausiai galės tik tuo
met, jei visi bendrai veiks. . - .

Rugsėjo mėnesį pirmąją dieną — Darbo Dieną -*?. be
darbiai ir dirbantieji darbininkai privalo pareikšti savo 
bendrą protestą prieš esamą padėtį ir reikalavimą; ;kad 
ji tuojau būtų pataisyta. > ■

Reikia reikalauti pravedimo gy veniman Bedarbių So- 
cialės Apdraudos (Social Insurance) biliauą, .kurį pasiū
lė Amęrikos Komunistų (Parti j a. Tasai-bilius reikalauja, 
kad tie 59 valdytojai su savo pagelbininkais—kapitalistai 
—mokėtu kiekvienam bedarbiui nemažiau $25 į savaitę 
algos. Taipgi turi būti mokama alga seniem, be Svei
katos darbininkam. Amerika yra turtingiausia pasadlyj 
šalis, bet milionai darbininku šiandien randasi sunkes- 
nėj padėtyj, nei kur kitur. Jei jie visi tik-suners savo 
rankas kovai,—jie laimės! ' .

Darbo Unijų Vienybės Lyga todėl šaukia visus darbi
ninkus demonstruoti Darbo Dieną. Visuose miestuose 
ir miesteliuose darbininkai privalo pareikšti savo bendrą 
protestą ir reikalavimą.

New Yorke tokia demonstracija atsibus ant Union 
Square, kai 12 valanda dieną, rugsėjo 1 d..

/1 1 ..... ............. ..........................................."■*

Philadelphijos ir apielinkės draugai darbininkai! Atminkite, kad sekamą Sekmadienį, Rugpjūčio 31 d.; Laurel Springs, N. Jersey, įvyks milžiniškas 
dienraščio “Laisvės” naudai piknikas. Puiki programa. Dalyvauki! visi ir visos? Iš Brooklyno bus du busai! į

O. , A
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ARMIJA KAIP BEDARBIU ‘GELBĖTOJA’
Buržuazija įvairiais keliais išnaudoja bedarbės laikų. 

Amerikos imperialistai' desėtkais tūkstančių šįenųųjasi 
bedarbiui į savo armijų ir laivynų. “Gaukite darbų A- 
merikos marinuose” (jūros kareiviuose); “dėkitės į ma
rinus ir pamatykite pasaulį,” šaukia bedarbius rekrutuo- 
tojai. Bet ne tiek tomis “gerybėmis” tikėdami, kiek ba
do spiriami, šiemet 49,190 jaunų darbininkų .ir farmerių 
sūnų padavė aplikacijas įstojimui į Jungtinių Valstijų 
jūrų armija; o tai yra 12,795 daugiau, nekaip pernai me
tais. ‘ * • •; . ‘ '

“Tuomi armija- pagelbsti bedarbiams,” suteikia jiems 
užsiėmimo, — deklamuoja be jokios gėdos “demokratinis” 
kapitalistų organas New Yorko World. Bet tokia “pa
galba” atlieka darbininkams ir bedarbiams blogiau, ne
gu meškiška patarnavimų. Bedarbiais didinama yra im
perialistinė Amerikos armija; ta armija ruošiama impe
rialistiniam karui su Anglija ir prieš Sovietų Sųjungų; 
tos armijos būriai bombarduoja, šaudo ir smaigsto Chi- 
nijos revoliucionierius; jinai yra rengiama malšinimui su
kilimų Filippinuose; kietesniam pavergimui Centralinės 
bei Pietinės Amerikos respublikų, taipo pat—ir tatai la
bai svarbu—slopinimui pačių Jungtinių Valstijų darbi
ninkų, kurie įsitraukia į griežtesnes kovas šiuo laikotar
piu nepagydomai kriziuojančio kapitalizmo.

Tatai žinodamas, bedarbis turi pasiųsti į pragarų bur
žuazijos agentus, kurie vylioja bedarbius į imperialistinę ^nįZčius'- 
armijų, o stoti į bedarbių tarybas, į revoliucinę Darbo J; .. .
Unijų Vienybės Lyga ir į Komunistų Partijų. Partija laiKyu

1 J
John- R: ■, Clynes,i socialis

tas, MacDonaldo kabineto 
vidaus reikalų ministeris; 
kaip šunytis tupėjo Glamis, 
Škotijoj, karališkam name, 
laukdamas, kol Anglijos ka
raliaus sūnaus, Yorko kuni
gaikščio, pati pagimdys kū
dikį.

Tai taip Anglijos socialis
tai vykiną “socializmų” An
glijoj. Net . kairesni Darbo 
partijos vadai (John Mc
Govern, Mary Shennon), 
parlamento atstovai, tyčio
jasi iš tokio pono Clynes pa- 
sielginio. ' ’ ‘ 1 . , (

Visi socialistai tokios 
šies.

Socialfašistų Antrojo In- 
terpacipųųloj.pildantysis ko
mitetas pasisakė, kad-jis už
giriu' Frančijos - imperialistų 
atstovo ^riarido plana del 
“suvienytMsjuropos”. ’ f** 

Tuo būdu jie'pasisako už 
Frančijos imperialistų ' pla
nuojama bendrų frontų ka
rui prieš Sovietų Sąjungų.

rū

Kuomet Hooveris kandi
datavo į prezidentus, tai jis 
pats ir jo rėmėjai mulkino 

: “Jeigu norite pa
laikyti Amerikoj gerovę

gi deda pastangų, kad atidaryt akis ir tiems darbinin- (prosperity), balsuokite už 
kams ir bedarbiams, kurie jau yra įtraukti1 į armijų. Ko- Hooverį.”

Žinoma, tuo obalsiu repu- 
blikonai ne tik daug smul-

munistai skleidžia juose propagandų, nurodydami jų rei
kalų vieningumų su darbininkais ir vargingais farmer—™ 
riais; blaivo jų protų nebūti aklais imperialistų įrankiais, kiųjų buržujų patraukė sa- 
bet atsižvelgti į savo klasės reikalus. Tuo pačiu laiku vo pusėn, bet taipgi apgavo 
Komunistų Partija visiems darbininkams ir bedarbiams nemažai ir darbininkų, 
įteikia obalsį: “Nei vieno cento ginklavimuisi; visi pini-' 
gai turi eiti bedarbių paramai.”

vo pusėn, bet taipgi apgavo

Visokeriopi Aplupimo Būdai
Kad kapitalistai naudSJhši bedarbiais, kaipo pabūklais 

delei numušinėjimo dirbantiems uždarbių, tatai jau se
nai žinomas dalykas. Nesutinkančius nusileisti šluoja 
laukan, o jų vieton pasirenka .išalkusius bedarbius, ku
rie yra bado verčiami dirbti už tiek, kiek bosas pasiūlo.

Beveik visose valstijose yra įstatymai prieš “valka
tystę.” Sulig tų įstatymų, gali būti areštuotas bile be
darbis, staptelėjęs kur ant gatvekampio, kaipo “valkata.” 
Tokių “tiesa” buržuazija panaudoja privertimui bedarbių 
dirbti veltui. Areštuotus bedarbius stato prie’ kelių tai
symo, parsamdo juos pelnagrobiams kontraktoriams; 
priverčia uždyka kalėjimo dirbtuvėse gaminti įvairius 
produktus, kurie paskui siunčiami į rinkas ir tuo būdu 
lenktyniuoja su “laisvų” darbininkų pagamiritais produk- 
tais-tavorais, prisidėdami prie bedarbės didinimo.

Paskutinėmis gi savaitėmis aikštėn iškilo atsitikimai, 
kur policiniai valdininkai suiminėja bedarbius mechani- 
Icuš, tinkamus amatiniams darbams, kaipo “valkatas,” ir 
priverčia juos veltui dirbti tų valdininkų naudai. Taip, 
pavyzdžiui, padarė šerifas Veale Richmond mieste, Con
tra Costa apskrityj, Californijos valstijoje Areštavęs 
reikiama sau skaičių mūrininkų, dailydžių ir kitų me
chanikų iš bedarbių, jis privertė juos veltui jam namus 
pastatyti.

Sunku čia būtų ir suskaityti visus būdus, kuriais bur
žuazija ir jos valdžia lupa kailį darbininkams ir be
darbiams krizio metu; o kai del paramos milionams be
darbių ir minioms benamių ir beduonių, tai Amerikos 
kapitalo viešpačiai apie tai nenori nei prisimint; apšaukia 
visus bedarbius apskritai “tinginiais,” “valkatomis,” ir 
užbaigtas dalykas. Bet, žiūrint akimis bėdąrbių ir sųmo- 
ningų dirbančiųjų, tai toli gražu neužbaigtas dalykas. 
Vadovybėje Komunistų Partijos, Darbo, Unijų Vienybės 
Lygos ir klasinių bedarbių tarybų, ; jie yra pasiryžę 
čiupti buržuazijai už pakarpos ir priversti ja mokėt bent 
pcį $25 pensijos į savaitę bedarbiams, rusenusiems Ir del 
kitų priežasčių negalintiems dirbti. darbininkams,—sulig 
socialės apdraudos biliaus, kurį pagamino Amerikos Ko
munistų Partija. ■ Pradžiai naujos, pasmarkintos mas'inės 
kovos už tokių socialę apdraudų tai vyriausia ir.yra 
šaukiama visuose miestuose bedarbių ir dirbančiųjų de
monstracijos, ateinantį pirmadienį, Pirmojoj Rugsėjo.

Visi bedarbiai, visi dirbantieji ir visos darbininkiškos 
organizacijos,'todėl, mobilizuokitės į Pirmosios Rugsėjo 
demonstracijas! Duokite tinkamų atsakymų kapitalis
tiniams lupikams ir valdonams, kurie vien tyčiojasi iš 
bedarbių vargų ir kančių, dar pikčiau juos engdami. 
Vien per kovų ir tiktai per vis smarkesnę minių kova 
tegalėsime išveržti iš kapitalistų bent kokių nųsileidiAių 
Ir palengvinimų bedarbiams ir dirbantiesiems^

Dabar Alfred E. Smith, 
demokratų vadas, pranašau
ja, kad tuo obalsiu demo
kratų partija “greitu laiku 
paims valdžios kontrolę 
Washingtone.” Girdi, de
mokratai “padarys linksmų 
ir pasekminga šių šalį.”

Žinoma, atsiras nemažai 
mulkių iš darbininkų, kurie 
patikės tam demokratų blo- 
fui. Daugelis turi trumpų 
atmintį, ir bus pamiršę, kad 
tokį pat blofą skleidė repu- 
blikonai.

Vyčių organas “Vytis” 
rugpjūčio 15 d. laidoj dejuo
ja, kad j vyčių organizaci
jos valdybų “patenka ir vi
sai nekatalika; ir tėvynės 
nemylintieji, tikslu biskutį 
pasipinigauti.”

Matote, bedieviai ir “tė
vynės” nemylintieji įeina 
net į centro valdybų labiau
sia “faitaunos” katalikų or
ganizacijos, kuri pasiryžus 
išnaikinti visus bedievius.

Kunigų organo “Draugo” 
“mokslinčius”
pinįnkaę” rašo: :“ramiausia 
vieta yra—žemės
kur. nėra nei vienos gyvos 
dvasios.” .“
“dvasios” išminusios.

Tai naujas “išradimas.” 
Iki šiol kunigai tvirtindavo^

Kaip Darbininkai Turi Žiūrėti j Amalga- 
meilu Uniją ir Jos Organa "Darbą”

# | | : i - ’ | '

J. V. K, P. Lietuvių Centro Biuro Pareiškimas
Amalgameitų kriaučių unija, kurių kontroliuoja Hill

mand fašistinė klika, dabar yra niekas daugiau, _ kaip 
darbdavių įrankis—kompanična unija. ; Vietoj organi
zuoti darbininkus į kovų, vietų j kovoti prieš bedarbę, 
prieš algų nukapojimų, už darbo valandų sutrumpinimų, 
tai tos unijos reakciniai viršininkai bendradarbiauja su 
bosais algų nukapojime, įvedime racionalizacijos, šmoti- 
nio darbo ir tt. 1 r . ' 1 '

Lietuviai rūbsiuviai' darbininkai, kurie dirba po tos 
L J- - —’ ’ , . ’
nesirūpina jų reikalais. Ir jie turi'žinoti, kad ta Unija 
nieko gero'jiems negali duoti ir neduos, kaipo kompa
nična unija. ; ' ;

Lietuviai dųrbiriinkai,; kąip ir kitų t,autų tos ’ pramones 
darbininkai, privalo vesti kovų prieš reakcinius vadus, 
kad atplėšti iš Hillmano mašinos visus t kriaučius darbi
ninkus, kuriuos ji kontroliuoja; kad tuo būdu parengti 
dirva įtraukimui kuodaugiausia* kriaučių darbininkų į A- 
datos Amatų Industrinę Unija—ko vingų unijų.

Kaip adatos pramonės, taip ir J kitų pramonių darbinin
kams vienatinis kelias pagerinti savo būvį, tai organi-

---—,---- —-------------- -- :-- 1-- r---- --------------- -—----- —-  

Politinis Raportas Sovietų Sąjungos Korn 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

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

(Tąsa)

Sovietinė sistema užtikrina milžiniškas galimybes pil
nam socializmo laimėjimui. Bet galimybė dar nėra rea
lybė (tikrumoj įvykdytas dalykas). Idant galimybę, pa-.

____  ___  _________ 7 ____ ____ __ versti į tikrenybės dalyką, reikia atlikti tam tikrą skai-f 
unijbs kontrole, dabar aiškiai 'mato, kūd unijos'vadai čių< sąlygų, o šičia Partija ir teisingas josios sekimas lo-

• - • ' - 1 • t •• * - v. šia anaiptol ne kokią;menkutę rolę.
Galima ‘paduoti keletas pavyzdžių. * 1 -
Dešinieji oportunistai laikosi tos nuomonės, kad Nau

joji Ekonominė politika (NEPAS)'užtikrinąs mums so
cializmo, pergales laimėjimą; taigi nesą reikalo taip sku
bintis'kelti industrializacijos tempą (spartumo dydį), so
vietinių farmų vystymą ir kolektyves žemdirbiškas įmd- 
nes, ir tt.,. kadangi 'šiaip ar taip pergalė esanti užtikrin
ta, taip sakant, naturalėj dalykų eigoje. Nereikia nei i 
pabrėžti,-, jog tai yra klaidingas ir kvailas samprotavimas. 
Taip tvirtinti reiškia užginčyti vaidmenį, kurį Partija.

zųų^is J revoliucines ‘ darbo unijas po Darbo Unijų Vie- (vaidina ųoęiąlįzmo. kūpyb.oj, užginčyti Partijos atsakomy- 
hybęs Lygos vadovybei ■' Į J ;' vC tų kūteyBų.! Leninas anaiptol nesakė, kad Naujoji
i‘-'Tiesa,'tas kovos kelias yra nelengvas.' Bet darbinin- ™------------------------ -*—--------------------- v:-'—
kams nėra kito kelio į šviesesnį gyvenimų. Darbininkai,, 
būdami po reakcidnięriųj kontrole; nieko gero nesulauks į1 
priešingai, jų padėtis dar labiau blogės su kiekviena die
na. Mes raginam lietuvius kriaucius, Amalgameitų uni
jos narius, rimtai susidomėti kova prieš reakcionierius; 
susidomėti organizavimu savo spėkų į kovingų unija.

Kas liečia Amalgameitų unijos Organų “Darba,” mes 
į tai žiūrime sekamai:

Renegatas A. Jankauskas, išmestas iš Komunistų Par
tijos už tarnavimų fašistinei Hillmano klikai, patapęs tos 
unijos organo “.

Ekonominė Politika užtikrinanti mums pergalę. Viskas, 
kų Leninas sakė, tai kad “Naujoji tĘkonominė Politika 
užtikrina mums galimybę, ekonominiai ir politiniai, nu
tiesti pamatus socialistinės ekonomijos.” Bet galimybė 
dar nėra realybė. Jeigu norima, kad galimybė būtų pa
versta į tikrenybę, tai svarbiausia yra nusikratyti tos te- y 
orijos apie natūrali'(savaimingų) dalykų bėgį, perbuda- 
voti mūsų šalies ekonomijų ir imtis pasiryžusios ofen- 
syvos' prieš kapitalistinius elementus mieste ir sodžiuje.

Dešinieji oportunistai, toliaus, turi tokių nuomonę, kad 
mūsų sistema nereiškia skilimo tarp valstiečių ir darbi- 

Darbo” redaktorium, ėmėsi niekinti ko- ninku klasės, ir todėl esu nereikalinga užsitikrinti nutie- 
munistinį judėjimų ir į padanges kelti reakcinę Hillmano sima teisingos politinės linijos delei socialių (visuomeni

nių) grupių sodžiuje. Šiaip ar taip, buožės (kulokai) 
rašydama apie A-{jaugsią į socializmų, ir sąjunga tarp darbininkų ir vals

tiečių būsianti, pasiekta natūraliame įvykių bėgyje. Ta
tai irgi yra lygiai* klaidinga, kaip ir kvaila idėja. Kurie 
taip tvirtina, nepajėgia suprasti Partijos politikos, juo 
labiau, jog tai Partija turi galią savo rankose ir sudaro 
čia nusveriamąjį veiksnį, sprendžiantį likimą sąjungos 
tarp darbininkų ir valstiečių. Leninas žiūrėjo į skilimą 
tarp darbininkų klasės ir valstietijos, tyaip į dalyką, kuris 
anaiptol nėra galimas. Leninas sakė, jb£ “toks skilimas ne . 
būtinai glūdi socialiame mūsų subudavojime,” bet jeigii* 
“iškiltų rimti klasiniai skirtumai nuoiuęnių tarp tųdviejų 4 

kų -pastangas .^padaryti Ūa^rbtt hįnijas kovingomis darbi- klasių, tuomet skilimas pasidarys neijšvėngiamas.” Sąry- 
‘šyj su tuom Leninas buvo tokios nuortionės, kad:

“Svarbiausias dždavinys mūsų Gentro/Komiteto ir 
mūsų Centralinės Kontrolės Komisijos, taip pat ir 
Partijos kaipo tokios, sekti su artįma dome aplinky
bes, iš kurių skilimas galėtų kilti, ir jo neprileisti, nes 
mūsų respublikos likimas galų gale priklausys nuo to, 
ar valstiečių masės seks darbininkų klasę ir pasiliks 
ištikimos tai sąjungai, ar jos leis ‘nepmanams’, tai 

įyra tikrajai buržuazijai, jąsias atskirti ir atskelti nuo 
: darbininkų.”

Taigi, skilimas tarp darbininkų klasės ir valstiečių nė- 
a negalimas dalykas, bet jis nėra absoliučiai reikalingas, 

kadangi mūsų tvarka suteikia galimybę išvengti to skili
mo ir sudrūtinti sąjungą tarp darbininkų ir valstiečių. s 
Ko dabar reikia, kad šią'galimybę paversti į tikrenybę ? ' 
Kad tikrenybėj įvykdyti tą galimybę ir išvengti skilimo, * 
tai kapitalizmo šaknys turi būti išrautos su pagelba or- i1 
ganizavimo kolektyvių ir sovietinių farmų; ir mes turi- 
me žengti pirmyn nuo politikos, varžančios išnaudotojiš- 

pažymėta apie j<us buožių palinkimus, prie politikos, sulig kurios buo- 
buvusį pikniką^rug- ^tų panaikinami (likviduojami) kaipo klasė.

Matome, jog mes turime griežtai daryti skirtumą tarp 
esamų mūsų sistemoje, ir tų galimybių panau- 

ėme daržą ir norėjo gauti šiek i Jojimo, jų pavertimo į lealybę.
’ - • • I Gali būti atsitikimų, kur yra galimybių laimėti perga

lę, bet Partija jų nepastebi arba tinkamai jų neišnau- 
T* 1 • 1 1 • J • 1 — !*• j •• j • i •

mašinų. •.
Kuomet kiek laiko atgal “Laįsvė,” j 

malgameitų kriaučių unijų, nurodė, kad tos unijos vado
vybė nei kiek nesiskiria nuo reakcinės Amerikos Darbo 
Federacijos vadovybės, tai Jankauskas, kaipo ištikimas 
Hillmano niašinos tarnas, suriko: “Tai yra niekšiškas 
apšmeižimas Amalgameitų unijos.’’

Tuomi Jankauskas ;■ pasirodė’ i^ikjmiaus.iu Hillmano fa
šistinės mašinos tarnu.

munistinį judėjimų
Jankauskas atvięąiLišej d J prięš j revoliucinį, prieš ko

munistinį judėjimų.;/Jis su Hijlmąųu ir kitais rėakcionie- 
riais kompaničnų unijų ydiįdaįpidęs kovojančių darbinin- 
j ...........  ■ ’■*’ ......... ’
ninku organizacijomis H U it • j • i

Su tokiais ^lementais- inęs negalime turėti gerų santi- 
kių. Jie yra mūsų priešai.; ", Musui draugai, komunistinio 
judėjimo darbuotojai, negali bęndracįa'rbiauti “Darbe.”

Tiesa, kad A. Jankauskas pėr kiek įhetų maišėsi revo
liuciniam judėjime. Bei dabar,į Jei šiltos vietos ar kokio 
kito išrokavimo, jis paširinko šaVo draugais mūsų revo
liucinio judėjimo priešus^ Hįllmąno fašistinę mašinų.. Jis 
savo žodžiu, savo darbais atsineša linkui mūsų judėjimo, 
kaip aršiausias priešas. Prieš tbkius elementus mes tu
rime kovoti.

“Laisvė” ir “Vilnis” privalo daugiau rašyti apie Amal
gameitų unijų, kad numaskuoti darbininkų akyse tos lini
jos pardavikiškus vadus: ‘ U , ’j

J, V. K. P. Lietuvių Centro Biuras.

H
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Du Slavokai Numirė Italijos Fašistų Kalėjimuose
PRAGA.—Iš Italijos gau- slavokai jaunuoliai, Jspan- 

ta į žinių, kad tos šalies fa
šistų kalėjimuose numirė du

gėris ir Milo; Numirė ne- 
pakęsdami sunkaus gyveni
mo kalėjimuose.

BALTIMORE, MD.
Biznieriai Bankrutuoja

Užėjus bedarbei ir vis gilė
jant kriziui kapitalistinio ūkio, 
krizis gula visu savo sunku
mu ne tiktai ant darbininkų, 
bet ir ant smulkiųjų biznierė- 
lių. Tas faktas ^reiškiasi ne 

Prof. Kam-j tiktai Baltimorėj, bet ir yisųr 
kitur. Pavyzdžiui, Lietuvių 

ašigalis Demokratų Kliubas, kuris dau- 
’ giausia pasilaikydavo iš biz- 

. . nio, nubankrūtavo todėl, kad
Reiškia,, tos visos bjznį padarydavo daigiausiai 

iš savo narių ir pašalinių lie
tuvių lankytojų. Užėjusi be
darbei, ir visi lankytojais pata- 

i “kostumerkad dvasia (arba “dūšia”)' f0 Prastais 
yra nemirštantis!daiktas. Oi ufkiT^ačh 
tas “Draugo” tatolis5'

WILKES-BARRE; PA.
Dar apie “Laisvės” Pikniką

Jau buvo i

- . ♦ į šekmėjė tųV^ąlygm Derų^kra- hųinistinį ‘ darbų mainų aįie-
sako, kad yra įr “negyvų tų Kliubas ntsidūr^ ant Ucita- lihkėse, .'aukų šiimetė l $37.79, 
dvasių.” į' įcijos. » į j Aukavo šie draugai: .J. Kara-

pjūčio 17 d. Šį kartų reikia 
pažymėti ir apie fašistų buvu
sį piknikų. Kuomet komitetas

tiek i patogesnės dienos, bet sa-:
vininkas Aiškino) kad turi už- %
ėmę 4 d. liepos Pittston, Pa.,jdoja, taip kad vietoj pergalės mes galime turėti praki- 
kokis tai kliubas ir kad tas 
kliubas sutrauksiųs tūkstan
čius žmonių. Bet kaip (pasiror- 
dė, vos tik turėjo porų tuzinų.

Tas aiškiai rodo, kad mai- 
nieriai fašistų neremia. Taip 
ir ręikia.

“Laisvės” piknike . -prisimi- 
nys,i vkad pagelbėtų, vesti įkon

Kuomet milionai bedarbių 
su šeimynomis skursta, kuo
met visoj šalyj eina algų nu- 
kapojimas dirbantiems dar
bininkams, tai tuo pačiu sy
kiu Amerikos valdonai, 
stambūs kapitalistai, viso
kiais būdais kraunasi sau 
turtus, štai, sulig praneši
mo Amerikos. Darbo Fede
racijos žinių laikraštuko 
“Weekly News Service,’ 
(rugpjūčio *2 d. ’laidoj), 
Bethlehem plieno kompani
jos prezidentas pereitais me
tais slaptai gavo $1,623,532 
bonų. J. S.

Taipgi pyadeda bankrū|uoti 
ir lietuviškos kriaučių šapOs— 
viena paskui kitą. Kurie taip 
nesenai buvo bosais-samdyto- 
jais kitų, daugelis iš jų 
džiaugtųsi- patys gavę darbą. 
Tūli iš nubarikrūtavusių ponų 
buvo dideli ^fašistų rėmėjai. 
Mat, jie manė, kad visuomet da, A. Motuzienė, M. Sarpa- 
jų pusėn saulė švies. Bet ---- --
stambusis kapitalas su savo in
teresais visuomet nusako sąly
gas, kaip darbininkų klasės, 
taip ir smulkiųjų biznierių.

Todėl, vienintelė išeitis visų 
darbo žmonių-—organizuotis ir. 
kovot prieš kapitalistinę siste
mą, kad perėmus turtus ir pa
čią tvarką į visuomenės ran
kas iš privatinių.

Lietuviškas Skap

liūs $5; po —M. Basvins- 
kienė; A. Ruseckas, R.’ Petruš
kevičius, J. Klekunas, B. Na
valinskas, V. Globičius, J. žu- 
sius,! Klevinskienė; po 50c.— 
A. P. Shukiš, Verbilienė, Va- 
Jinčius, A. Kasivinkelė’,* F. 
Yėnsliulis, Dzanis, J. Daugir-

lienę, Naravas, Vitkūnas, J. 
Ulinskas, O. Zinkevičienė, J. 
Butch, Zinkevičienė,; J, Viš- 
čiulis, C. Baliunas, P. Papielis, 
A. Stikliunas, B. Navickas, t
K. Draugelis, S. Suprinasi' Po 
mažiau sumesta $13.29. Tad 
yjsįęms aukuotojams tariu 
n ii

Simų.
Vėl ir vėl kjyla tas pat klausimas: ar Partija pasirodė 

gabi., pilnai Išnaudoti galimybes ir pirmenybes, kurias 
sutvėrė §0,\įetu’tvanka; ar jinai padarė viską, kas gali
ma; topjš galimybėitis* įvykdyti, taip kad: būtų užtikrintas 
didžiausias- .(maksimum); pasisekimas mūsiškiam perbū
davo jimo darbui? p z

Kitais žodžiais: ar Partija ir josios Centro .Komitetas > 
tinkamai* vadovavo, gočiallzmo kūrybai bėgyje'Sų tik pra- 
ėjusioį Jųįkętųrpio ?j; / *

Kas yra reikalinga teisingai Partijos vadovybei šiolai- į 
kinese apysbovose

'Šalia visko, teisinga Partijos vadovybė reikalauja vy
riausiai, kad būtų teisinga Partijos linija, kad minios su
prastų Partijos linijos teisingumų, kad Partija nesiten
kina vien tiktai išdirbįmu bendrosios linijos, bet prižiūri, 
kad dienų iš dienos *ta linija būtų gyvenime pravedama, 
kad Partija veda pasiryžusių kovų prieš nukrypimus nuo 
bendrosios linijos ir prieš taikstytojiškų (konciliatoriš- 
kų) nusistatymų linkui tų nukrypimų .ir kad Partija sa
vo kovoje prieš tuos nukrypimus stiprina savo eilėse vie
nybę ir kala geležinę disciplinų.
. Kų Partija ir jos Centro Komitetas padarė delei įvyk
dymo tų būtinųjų sąlygų?

apleistos ar ne taip surašytos,
kaip kad 
d ra ugrai, už tai atleisti, nes

taip

(Daugiau bus.)

sura

Komitetas
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Iš SUSIVIENIJIMO GYNIMO
silionis prisiuntė $12\00,- 
aukos,, surinktos lajke drg. 
žaldoko prakalbų.

Abelnas Fondo Stovis
Be abejo, daugelis draugų [šokius; taipgi bus minkštų ge-|^fs^ 

žingeidaųja žinoti, kiek iki irimų ir skanių užkandžių. Pra-’ 
šiol. į fondą suplaukė aukų džia 7:30 vai. vakare. 
Iki šiol įplaukė $2,550.00; išlai
dų turėjome $2,240.00. Ižde 
turime $310.00; bilų, kuojas 
tuoj reikės apmokėti, turime 
$500.00, o kiek lėšuos veda-

FONDO DARBUOTĖS

Tokiu

. Iš ilonėkit dalyvauti šiame paren- 
Binghamton, N. Y., drg. S. Ja-'gimė’/ kur praleisit linksmai 

tain laiką if karatu sušęlpsit drg.; 
M. Surdokąį patiktą skaudžios ne-;

| laimės.
Bus gera orkestrą, kurij 

i • Igrieš lietuviškus' ir angliškus i 
___  Ir.zOz-ll.r','* In 1* i 1-, i -1 n, n. i, I

Visus kviečia. (
A.L.D.L.D. 17-ta Kuopa.

WILKES-BARRE, PA

SCRANTON, PA.
Mūsų ‘Judėjimas

ilgoko poilsio, ScrantonoKai kurie rytiečiai draugai, 
prisiūsdami aukas, pastebi, 
kad reikėtų gaunamas aukas 
garsinti ir “Laisvėje”, nes ry
tuose “Laisvė” labiau išsipla
tinusi, negu “Vilnis”,
būdu “Vilnyje” garsinamas 
aukas mažai kas pastebi, o ry
tiečiai prisiunčia stambių au
kų gynimui narių teisių SLA. 
nuo uzurpatorių gegužinių
fašistų. Pavyzdžiui, iš Roches- mas teismas, tai dar nežinia, 
ter, N. Y., vienas draugas ra-Į Kiek laiko atgal išsiuntinė- 
šo: “Gerbiamas Drauge, pri- jorųe aukų rinkimo blankas, 
sAupčių kelis dolerius kovai suidar mažai grįžo su aukomis; 
fašistais, SLA Gyninho Fondui, j draugai, pasidarbuokite. Kurie 

i Aukoja ALDLD. 50 kp. $10'draugai dar nesate gavę blan- 
’ r draugė Valtiene $1; viso ;kų, o turite galimybės parink
si 1. Draugiškai, — “

Rochesteriečiai 
kartu prisiunčia. 
Mass., draugas J. 
siuntė $15, surinktų L. J. R. Į 
choro piknike ir jau ne pirma 1 
auka iš Norwood o, Mass. Ki
tos Mass, valstijos lietuvių ko
lonijos, neperdaugiausiai pasi
rodo, gal būt jos rengiasi su 
stambiomis aukomis ant J syki 
pasirodyt. Iš Worcester; Mass, i rnmiHinoni m 
draugė J. K. Karazija laiške-j . SHhriAIWuAH, PA. 
ly sako: siunčiu nors mažą j  
auką $5 nuo ALDLD. 11-tos 
kuopos gynimui SLA. eilinių 
narių teisių.

Worcesterio draugai sumušė 
wyisus ^rekordus rėmimo progre
syvių kovos S.L.A. su fašistais, 

^bet jie nepasiduos ir toliau. 
Draugas R. Mizara prisiuntė 
$5.00 gautus iš L.D.S.A. 63-jtos ir apielinkės lietuviai, ma-

E. Duoba”, ti aukų, kreipkitės prie manęs 
jau kelintu Su fašistais. S.L.A. nėra, leng- 

Iš Norwood, |va ' K°_va ’ J1? naudoja 1 
Grybas, pri-

Po
[’progresyvių judėjimas vėl pra- 
idėda1 bruzdėti. Kąip išrodo,

. vasarinį sezoną seranto- 
[iiiečiai taip ramiai praleido, 
ikad nei vieno parengimo lig 
[šiol nesurengė.

Jeigu nupiešt to neveiklumo 
priežastį, tai daug ką ^alirha 
būtų parašyti, bet, trumpiai 'pa
sakius, tai Scrantdno progresy- 
iviams būtų naudihgiau pavar- 

• tot mažiau teorijos, o daugiau' 
praktiško darbo; o i antra, tai 
užmiršt visus ypatiškus i [nesu
sipratimus, kurie Sęraųtpne

Progresyvių Draugijų Sąry
šio piknikas ’ įvyks “Labor“ 
Day,” pirmadienį, 1 d. rugsė
jo (September;), -ant .Radzvi? 
los, ūkės, -Inrhan Parke, Wil- ^ra pusėtinai įsjvyrav.ęf 
kes-Barrę,

q. rugsėjo, “Labor Day.” Gir
dėjau, kad' viskas ruošiama 
kuopuikiaąsiąi, kad užąęanė- 
dint publiką. • • *• »

A. L. D. L. D. Dvylikto Ap
skričio konferencija įvyks 31 
et. rugpjūčio, 10 vai. ryte, 51 
Butler Alley, Pittston, Pa., tąi* 
gi išrinktieji delegatai į virš- 
minėtą konferenciją ątengkitės 
prisirengt pilnai ir dalyvauti, 
kadangi turime daug klausimų 
aptarti. 1 ' ' ■ ‘ ‘

i Geo. M. Stanionis,
: ; ; ;Ap$kr.( Rast. 

256 Diamond Avė., Scrantoų, 
Pa.

BETHLEHEM, PA
24 d. rugpjūčio,1 1930 mi,

kūnas sudegino Jono Bar-!gine ir tvartas.
buvo 

dar trys avys.
Abiejų gaisrų nuostoliai

Perkūno 
užmuštoskaūsko gyvenamą namą ir trenksmu 

tvarta. • -1
Tuo pat laiku Šiaulių ap- ___

-ski-ity,' Žeimelio valse., per- siekia per 15,000 litų. Petro 
kūno trenksmu uždegtas P. .Gildos trobesiai buvę 
Gličios ukifi. Uia suciege dar- drausti

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

i iĄ.iM. ĘISHON,. Aptiekorius Savininkas
8701 ioį CĄMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST„ DETROIT, MICH.
i iiUmš i ■ l i l I 11 ———i———MM—————i—————

THE IDEAL OPTICAL PARLORS
kes-Barrę, Pa. Pradžia 10 vai. reikia priminti, k(ad ,šioje a’ri- Komunistif ir Jaunųjų Komu-i 
ryte; traukas iki sutemos vą- glįes kjasyklų [ apielinkėje 1 rąn- nįstų Lygos įvyko piknikas ant | 
kare. Viršminėtaš piknikas Šį dasi organizatorių, bet scra’ų- ĮCulik’s farmos. Dieųa buvo!

prieš'vasarinį sezoną bus jau pasku- toniečiai mažai juos mato, Bų- graži, todėl klasiniai susipratę! 
[muš SLA pinigus, o hiums rei- tinis atvirame ore. ' Todėl Visi tų 1 patartina, kad ‘oFg^nižAto- darbininkai suvažiavo iš1 Visos1 
L . I . . .ji. XI  ‘ ' L \ A.\ A  • • • 1 • -t J • .1 2. J ••‘1'1 2.. 1 ‘  . . , . ,1 - . • ' • • 4 c. > v V'i' Todėl Visi .tų 1 patartina, kad ’oi'g'ahiižAto- darbininkai suvažiavo iš1 Visos*
ikia paramos iš darbiriinkiškos progHšy'viai ;draugai ir drau-|riai daugiau lankytųsi į kuopų. hpielinkės'J -'Daugiausia'iš Eas- 
ivisuomenės, kitaip kovą nega- gės/ nepraleiskite■ progos, visi,' susirinkimus ir ten bandytų išs tono—apie 13 mašinų. Z?  
i Įima bus'‘laimėti. • ' į kas tik ‘gyvas’, ‘ dalyvaukite!; rišt pr'ogresyviškus klausimus; gas J. L.r._bus laimėti.

’ A.' JvMs, G. F. Sekr.
4401 So. St. Louis Ave 

Chicago, Ill

ren-

. Drau-t: 
Undžius buvo net iš 

: vietoje laikytis pasį Brooklyn, N. Y. i Manomai liks
kas tik '• gyvas’, ‘ dalyvaukite !> rišt pr'ogresyviškus klausimus? gas J.

■ Jūsų dalyvavimas; nenueis; vėl- bendrai,; diuvmj'ii, x. ■ ivi<xiivih<»
tui: sustiprinsite , mūsų judėji- draugus į stubas ir. laikyti ypa- Į pelnė nemažiau šimtinės; 
imą, taipgi išgirsite ir matysi-(tiškus pasitarimus, iš ko vė
tė įvairią ir įdomią programą; liau kyla skilimas minčių ir 
dainuos WilkestBarre Aido visas progresyviškas judėjimas 
Choras, dainuos solo Aldona y’" A’’ "''1
Pietariūtė, bus duetų; šoks 
klasiškus šokius Onutė ir Mil
dutę Kįmeliūtės; Pietariūtės 
orkestrą grieš lietuviškūs. ir 
amerikoniškus šokius.

Taigi, visi darbifiinkai kvie
čiami skaitlingai dalyvaut virš-

A.L.D.L.D. 17-ta kuopa 
gia gražų balių sušelpimui 
drg. V. Surdoko, netekusio ko
jos. Balius įvyks subatoje, 
rugpjūčio (August) 30 d.,
1930 m., Mainierių svetainėje, minimam piknike, 
kampas Main ir Oak Sts., She-j Varde rengėjų ir Sąryšio 
nandoah, Pa. Todėl visi vie-jKomiteto,—

1 Įsteigta 
trisdešimts ( j 

me.tų atgal 
Visu laiku 

gyvavo zšioj 
pačioj vjetųj.

PHONE 
Stagg 8342

M ū s ų reko-1 
, menduotojai— 

virš 400 
BroOklyno 

daktarų, ku
riems mes 

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

‘I
- - !•*;■•r «• J

Draugais P., , Bėrukais. man 
pranešė, kad 31 d. rugp. turė
sim S.L.A. 61-mos kp. extra 
susirinkimą. Draugai ir drau
gės, mes ir nėsnauskim, nes 
vilkas, - kad ir namie augintas, 
pasprukęs bėga j mišką.

Darsyniškio Vijūnas.

labai nbkenčia. žinoma, kad 
tokie pasielgimai- yra neprak
tiški ir su jais mes tikslo ne
atsieksime?

Dabar priminsiu, kad Scran-; 
tono vaikų draugijėlė rengia 
pikniką ant Runo farmos 
rai žinomos vi (
ir apielinkės draugams ir.vi-[Labai DaŽllUS Svečias 
suomenei; piknikas bus 311 d. | T- A _T . . 1
rugpjūčio, taipgi atsikartos tas KAUNĄS. Vilkijos vals- 
— J1,« : , r, 1 nim' TVTi o Ir <□ Inn Iri LrmvVm noV-

Ueluvoi'.»
i • 1 • 11 i * n' * • o v*

Sekr. J. V. S. [pats piknikas ant rytojaus, 1 Jčiuj, Miškalenkio kaime per- *■ ■ I i • ;

NEPADALINAMA ATSAKOMYBE
Mes ištiriame akis. Išrąšome 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.

: fg1■
1 
M 

'"9

Užlaiko
A. LŲTVINAS

LINKSMIAUSIA ELIZABETHE
šaltų gėri- 
Cream, taip 
gardžių už-

Įvairių 
mų, Ice 
pat ir 
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mų baliams’, | Įtėat- 
r a m s, vestdveins, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra
ži o s maudynes 
(swimming pool).

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.

[Užsiimu ‘ ir ; Real 
Estate—pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
žemių. , Mųsiį pa
tarnavimas prielan
kus.

A. L.UAV1AAS

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

ELIZABETH, N. J,

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalinas j tris dalis:

norite cigareti)' 
hiui) m Mnem&i/K

Rasiniu automobiliu; dalinas į tris dalis:
1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planų; 

kaip surasti sugedimus; kaip iSardžiua ro- 
statyti. Tas viskas mokinama kiekviena ato- 
dent$ praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalingiau
sia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu iofu- , 
riu.
Pabaigę mnsų mokyklos kursą, turite pilną 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojame lala- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lieturil* , 
kai ir angliškai. Kaina prieinama visiema 

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedčld. nUO 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 14th Street228 Second Avenue New York, N. T.

J. KAVALIAUSKAS

Chester! leki
Švelnesnis, taip—bet dar daugiau. 
Chesterfield suteikia turiningumą, aromatą, pa
tenkinant} kvapsnį.

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

© 1930, Ligcktt & Mytrs Tobacco Co.

lIGOtrr a. MYER5 TOBACCO CO. O

■
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LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinta, kad mano patarnavimas 
bus atatlnkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bell _________________Oregon
Keystone --------------:— 1------

egon 5186 
Main 1417

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

S
 Kreipkitės j DR. ZINS, j’eigu kenčiate nuo: Krau

jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 
gio, Skilvio, žarnų ir Mčšlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. ,Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgintais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZINS 110 EAST 16th ST. N. t
■ Speciąlistas Jau 25 Metai ( (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.; 

VALANDOS; » A. M. iki S £ ML Nedalioj • A. M. iki 4 P. M.



. Puslapis Ketvirtai

Verte D. M. šolomskas
KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA

Paraše Pavel Dorochov
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PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

(Tąsa)
—Taip, siuntinėja pakvietimo tikietus 

tam tikriems asmenims. Pamaldos prie už
darų durų atsibus.

—Oho! Tai reiškia, kad jau iki caro da- 
sirito ?

—Nežinau, ar jau dasirito, bet greitai 
ritasi prie carizmo, ir kokio!...

—Nu, o jūsų eserai ar pakviesti ant pa
maldų, pakvietimą ar gavo?—juokėsi Mu- 
rygin.

—Gerai, gerai, juokis,—atsikirto Nikola
jus,—dasijuoksi ir tu.

—Kokis čia juokas! Juk jūsų rankomis’ 
Kolčakui kelias nuvalytas!

—Taip, klaidų buvo,—atsiduso Nikolajus, si tolino apie 
—didelės klaidos tai. Surišo mus su kazo- vežeją. Fa 
kų atamanais! Nu, ima juos bala,—jums, vežėją ir m 
drauge Murygin, išvažiuoti vistik reikia.

—O tai kodėl?
—Pasiutusiai šnipai dirba. Dabar areš

tai eina tarpe karinių. Fabrikuose taipgi 
areštai. Apie zemcų įstaigas nužiūrimi ele
mentai sukinasi. Anksčiau ar vėliau, jums 
čia neišsisukti!

—Išvažiuoti, suprantama, reikia,—sutiko 
pagalvojęs Muryginas,—bet štai, pasimaty
ti norėtųsi su tais draugais, apie kuriuos ( 
rašo žmona.

—Nu tai kas, parašykite raštelį per žmo
ną Roschožovo, perduosiu.

kartą pasikalbėt su sūneliu. Ar gali mano 
moteris su juo čia ateiti?

—Aš manau, kad galima tas, bet tik jau 
prieš pat išvažiavimą. Palauk, kol aš su
žinosiu apie tą vagoną, nuskirsime dieną 
išvažiavimo ir tada...

Natalija sugrįžo namo sujudusi. Nenu
sirengusi priėjo prie Mišos.

—Mišuk, eisime pasivaikščiot!
—Nenoriu, šalta,—atsakė vąikutis, pa

kraipęs galvą.
—O važiuoti su vežėjo vežimu ar nori?
—Noriu. ’
—Nu, tai rengkis greičiau.

greitai apsirengė. Pėsti at
moką nuo namo ir nusisamdę 
i./r.ivO kelias gatves, atleido 

Ji. Prie vieno didelio 
nija. paskambino, 
g eini?

. isirne. Į svečius no-

Berni u k n

namo sus

Pasitiko juosĮėjo į namą, 
nepažįstamas Mišai dėdė, paėmė jį už ran
kos, įvedė į kambarį.

—Štai čia malonėkite, jaunas žmogau.
Nespėjo Miša įeiti į kambarį, kaip prie 

jo puolė augštas, išsiskutęs vyraą, pagrie
bė ant rankų, tvirtai prispaudė ir pabučia
vo.

—Miša! Miša!...
—Tėvaš!—tarė berniukas, plačiai atida

ręs savo akis.
—Taip, taip, tavo tėvaš.J Matai, aš tau 

prižadėjau parvažiuoti ir atvažiavau pas 
tave.

Miša tvirtai apsikabino., tėvo kaklą: ran
kutėmis ir prisispaudė veidu.'

—Mišuk, pažinai mane?
—Pažinau! į • į I
Pervede rankute per išskustą 'veidą’, 

Duriasi, o kur barzda?
Iki pat vakaro buvo pas Dimitrių. O ka-

Naktį prie gyvenimo Nikolajo artinosi 
Simas ir Jonas Kuznecov—atvažiavęs pa
siuntiniu nuo Aleksėje Petruchino. Kuzne
covas papasakojo apie darbą tame mieste, 
apie nepavykusį bandymą sukilti. Smulk
meniškai phpasakojo apie Petruchino vei
kimą. Petruchinas dabar jau turi net kelis 
partizanų būrius; būriai vis pasipildo ir 
auga dėka valstiečiams. Kol kas veikimui 
kenkia sniegas, būriai laukia pavasario'. vcilxctjLV Muvv } o
kovaSa1^ ien^aS^ Pra(^tijda Natalija pasirengė eiti, Miša ^pradėjo

Muryginas su džiaugsmu išklausė papa
sakojimus Jono Kuznecovo.

—Taip, taip, kad taip pas Petruchiną... 
Susirišti su juo, o paskui vėl į miestą, dar
bas ant visų frontų. Oh, net kvėpuoti ’ 
lengviau. ’ #

Kalbėjosi per visą naktį. Susikalbėjo 
apie darbą; ryšius turėjo palaikyti Simas, 
ir stiprinti judėjimą. f

—Tiktai, drauge Simai, dar dvi tris die
nas palauk, pauostinėk, o paskui jau 
dėk darbą.

Simas tylomis galva linktelėjo... 
tant atsisveikino draugai...

Vakare Nikolajus parėjo su žinia, 
atmainė Murygino nusistatymą važiuoti i 
pas Aleksejų.

verkti—Nenoriu be tėvo eiti, nenoriu!
—Man negalima, Miša, aš ir vėl turiu 

išvažiuoti.
—Ir aš su tavim važiuoju!
—Nu, kaip užaugsi,—juokavo Murygi- 

nas,—būsi didelis, tapsi bolševiku; tada per 
visą laiką kartu dirbsime, taip Mišuk.

—Gerai,—tarė berniukas, šluostydamas 
ašaras,—aš greitai užaugsiu ir būsiu bol
ševikas.

pra-

Auš-

kuri

Ketvirtad., Rugp. 28,
.... ... .......... j. ..

SKYRIUS PENKTAS 
Lašas po lašo.

Tvirtą namą dąl savęs išsibudavojo iš
naudotojas Ginkel. Po dvi tris pėdas sto- 

—Nu, drauge Murygine, prisieina jums rūmo muro sienos, retai langai, apatinia- 
skubinti su išvažiavimu. me augšte iki pusei langai su geležinėmis

—Kodėl taip? įgrotomis. Po visu namu yra skiepai: viso
—Užvažiavo pas mus nuo upės Obi pir-’dešimts akmeninių maišų su asfaltinėm 

mininkas zemcų. Pas juos ten ant augštu- (smalinėm, kaip kelias) grindim. Durys į 
mos upės girių kirtimas. Turėdamas jus tuos maišus geležinės, storos, spynos prie, 
mintyje, aš kalbėjau su juomi, ir jūs gali
te, nors šią valandą, važiuoti ten girias 
kirsti. Nei vienas velnias ten jūs nesuras, 
ir pieškite ten jūsų socialę revoliuciją tar
pe jų, kiek tik drūtas.

Muryginas užsimąstė. Per Roschožovą 
jis pirmiau jau gaudavo žinių apie daugelį ki-n./

durų tvirtos.
Tvirtai
Bei drr 

dabartiniu 
■ariv-ClV!

sukilimų, pakeltų per valstiečius. Važiiio--; 
ti ten,—reiškia patekti į pat vidų Valstie
čių. Pradėti darbą tarpe jų! 'Gal būti iki 
pavasario bus galima sudaryti būrys ir su
sijungti su Aleksejum. Taip, reikia va
žiuoti. • ’

—Ar dokumentą man galite parūpinti 
kokį? Su mano pasporto knygele dabar 
jau toli nenuvažiuosi.

—Suprantama, galima. Mes jums parū
pinsime pasportą ant vardo kokio tai Si
dorovo arba Petrovo. Parūpinsime taip: 
pasiųsime iš zemcų jus su rašteliu, kad to- 
kis, į valsčių, ten jūs gausite tikrą paspor
tą, o ten ir viskas bus gerai; mūsų raštelį 
suplėšysi paskiau.

—Gerai, gal būti iš miesto bus nelengva 
išvažiuoti, ypatingai ant stoties. Gal būti 
reikia kelias stotis arkliais pavažiuoti?

Nikolajus ką tai galvojo. — Palaukite, 
apie tai aš pasikalbėsiu su vienu žmogum.' 
Jis gelžkeliečių kooperatyve tarnauja ir 
tankiai važinėja su vagonu prekių. Su juo
mi ir būtų gerai išvažiuoti.

-—Tas tai tikrai gerai,—nudžiugo Mury
ginas,—bet dar štai ką, Nikolajau Ivano
vic, pirm išvažiuojant mari norėtųsi nors

a ligojo Ginkelis savo turtus... 
tvirčiau, dar labiau' dabojami 
(1919 m.) laiku tie skiepai. Ka- 
j.s kieme prie skiepo durų, ka- 
/ svė:;. Naktį aiškiai kviečia 
U <'kktros lempa. Naktį prie 

i
pngcsr:
išeidavo

valiai automobiliai su 
mis. Iš automobilių

’ dUĘŠtpmis karinėmis 
■ -Melus' apsijuosę kulkų 

r. t i', Ty lo.mįs ė j o kieįnan 
Upei porąi. įsisukę į kailių- 

1 įgydavo minkštoje kedėje

prisags.
irfvidun... V< 
drabužius, pas!
ir snausdavo. Vežėjai žinojo,^kad iki auš
ros ponai oficieriai bus viduje...

Auštant išeidavo nuvargę, išbalę, svy
ruodami, tartum girti, ęėsdayo į automo
bilius, ir nuvažiuodavo. F

Kas čia, skiepuose, buvo, tą slaptybę 
tvirtai saugojo storos namo sienos, gele
žinės* Štangos, sargybiniai iš vidaus ir iš 
lauko puses.

Roschožovas nežinojo kiek laiko, kiek 
dienų praėjo nuo*-tada,'kaip, jį įstūmė į mū
rinį maišą1 skiepe (pągrindyję). Akloje 
tamsoje atkišęs priekin rankas pavaikšti
nėjo. Rankomis visur atsirėmė į akmens 
sienas, šaltas, kaip ledas. Nebuvo nei sta
lo, nei kėdžių, nieko, kas nors kiek primin
tų kam,baią,—Kur aš?—statė sau klausimą.

‘ (Daugiau bus)

tahtinį darbininkų pikniką, nedėlioj/ 
31 rugpjūčio, ir panedėlį, 1 rugsėjo 
(“Darbo Dienoj”). Muzika, ant grin
dų šokiai. Prakalbos ukrainų ir a- 
merikonų kalbomis. Vieta—Sveika
tos Pušyne, prie Harley’s šaltinio, 
Minersvillėj. Programa, rugs. 1 d., 
3 vai. po pietų. Draugai, būdavoki- 
me darbininkų klasės solidariškumą! 
Kviečia rengėjai. 204-5

SCRANTON, PA.
Didelis dviejų dienų piknikas, ren

giamas A.Ž.V. Draugijėlės ir Scran- 
tono Progresyvių Draugijų bus ne
dėlioję, 31 rugpjūčio ir Labor Day, 

Reika- 111 d. rugsėjo, ant Runos Farmos. 
Pro tęs- ' Pradžia 10 vai. ryte.

' uoširdžiai kviečiame visus atsi- 
. . . ___ryti į šį linksmą dviejų dienų

šalį! Remkite biednųjų klasės vadą pikniką, čia linksmai praleisite lai- 
—Komunistų Partiją !| Komunistų ką ir prie lietuviškos orkestras sma-

kiųs kąvalkus šokių, kokių jūs -norė
site. Taipgi bus skanių valgių ir šal
tų gėlimų.

Kelrodis:— Imkite Northern, elec
tric karą ir važiuokite iki Hollow 
Ave., išlipę pereikite per upelj ir ei
dami .tįesiai prieš kąlną išgirsi^, mu
ziką, tai ten bus piknikas.

(203—204)

P HILADELPHIA, PA.
Didelis išvažiavimas rengiamas 

“Daily Worker” naudai, bus per 3 
dienas: subatoj, 30 rugpjūčio, nedė
lioj 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
tadienio iki pirmadienio rytui $4, nuo 
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. ry?<, iš 
po No. 567 No. 5th St., o’ sekmfdie- 
nį irgi 10 vai. jyte. Tikietas į abi 
pusi $1.50. Kas .norės, galės sugro
ti pirmadienį į bedarbių demonstra
ciją, 10 vai. ryte. Per-visas dienas 
bus puiki programa, įvairių gaišių, 
sporto, kalbės Daily .Worker rfedak- 
torius. Kviečiame visus1 darfjininkus 
dalyvauti ir paremti Daily Worker. 
(203^204) i Rengėjai.

. —y—----------------- ---
DONORĄ,1 PA.

Didelį pikniką rengia Lietuviškų 
Laisvų Kapinių Bendrovė nedėlioj, 81 
rugpjūčio (Augūst) ant Thomson 
ifarmos. Prasidės ; 10 vai. ryte ir 
tęsis iki yėlai 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 
visokių išlaimėjimų ir gera muzika, 
kuri grieš visokius šokius. Visi tu
rėsite progos smagiai pasišokti. 
Taipgi bus visokių užkandžių ir gė
rimą. Tat, sulaukę minėtos dienos, 
visais keliais traukime į pikniką, šir
dingai kviečia visus L. L. K. pikniko 
rengimo komisija.

Kelrodis.—Iš Donoros ir JVebstąrio 
automobiliais važiuokite arba t pešti 
eikite brukuotu keliu. Pasiekę naci
ją, tik išpiltą kelią, pasukite po kai
rei, ten rasite pikniko vietą. Iš Db- 
noros išeis du trokai: vienas 12 vai., 
antras 1 vai. dietų nuo L. U. K. sa
lės, 
prie

rio naudai- nedėlioj, 81 rugpjūčio; 
prasidės 10 vai. ryte. Pikniko vieta 
—Fish Hatchery. Viši lietuviai 
darbininkai kviečiami dalyvauti. Ko
mitetas. 204-5

PLYMOUTH, PA.
L. D. S. A. 53 kuopos susirinki

mas bus pėtnyčioj, 29 rugpjūčio, paš 
drg. Miliauskienę, 7 vai. vakare. Vi
sos nares ateikit, yra svarbių reika
lų aptarti. Raštininkė.

- - - - 1

DARBININKAI, ANGLIAKASIAI, 
MOTERYS IR JAUNIMAS!

Pribūkite ir demonstruokite už rei
kalavimą. darbo arba algų! 
laukite socialūs apdraudos!
tuokite prieš imperialistinj karą,!| Nj 
dinkite darbininkų tėvynę—Sovietų Jank;

WATERBURY, CONN.
A.L.D.L.D. 28-tos kuopos svarbus- 

susirinkimas įvyks 15 d. rugsėjo. 
Visi narjai privalo dalyvauti. Perei
to susirinkimo nutarimą turėsime nu
spręsti apie kambarius. Taigi, visi 
draugai būkit. Prie kuopoj priklau
so apie Šimtas, ar nebūti? gražu, kad 

bent sykį į susirinkimą susirink- 
Bandykit, draugai!

J. Z.
LEWISTON, ME.

A. L. D. L. D. 31 kuopa bendrai 
su A. L. D. L. D. Rumfordb kuopa . . . . , . .
rengia šaunų pikniką Daily Worke- Partija Minersville, Pa., rengia tarp- giai pasišoksite. Orkestrą grieš to

tiek 
tų.

SAUGOKITE

kurios pagelbsti jum užsipelnyt pragyvenimą
Jeigu jums reikia daug vaikščiot, jūs 

i • '
turėtųjnet , . vaikščioti ant . Goodyear
Wingfoot Padų ir - Kulnų. <• Jię yrai pa- . < 

’ , c 1 * » . i

daryti iš tampraus gumo, tos pačios 
K 

kompanijos,, kuri išdirba , daugiau negu,
• (.•; ; x *',■«: » ■: ■; i •> ■ • < 'i - '* ■-'j - i tri ’ '" ' '

vieną fketvirt^dalj visų taįrų, parduoda- 
mų Amerikoje.

Go&lyea/ear Wingfooti Padai gelbąti pa- 
laikyti jūsų kojas sausomis.’ Jie' palai- 

į 1 ‘ ii ; ' . '■ ! į - j '■ '*.»ko čeverykus formoje ir palaiko juos 
patogiais. Jie sulaiko jus nuo paslydi
mo pavojingose vietose. Ir jie nešiojasi

daug kartų ilgiau negu paprasti padai. 
Goodyear garantuoja juos.

.J . ' !

Goodyear Wingfoot Kulnys yra pada- 
• '■ * i

ryti iš’šviežam, gyvo gumo. Jie apsau- 
' gojd nuo trenkimo vaikščiojant—jie
• * : ^ ! I • r. * l . ‘ t j ' {

ir palengvina jums jūsų žygiuose.
Daugiau miiio ių žmonių vaikščioja1 ant -j • . ' .♦ ■ j J ■ /'
Gcpdyear Wirgfoot Kulnų negu aint by 
kekių Intų. Sakykite čeverykų . taisyto

jui, ka’d jūs norite Goodyear—tai ? yra 

garsiausias vardas prie gūmo.

Yra padalyti išdirbėjų garsiųjų Goodyear Tairų

_ JL VUI. Uldlf IIUU JLJ.

Tai paskirtu laiku susirinkit 
salės. 202-4

NEWARK, N. J.
L. D. L. D. 5 kuopos susirinki- 
bus penktadienį, 29 rugpjūčio,mas bus penktadieni, 29 rugpjūčio, 

po num. 79 Jackson St., 8 vai. vaka
re. Visi nariai ateikit, yra svarbių 
reikalų aptarti. Gausit naują knygą. 
Kurie dar neužsimokėjot, būtinai pa- 
sistengkit užsimokėti. Org. B. J. 
Sutkus. 204L5

FREEHOLD, N. J.
Paskutini šį sezoną pikniką ren

gia Lietuvių Uk'ėsų Neprigulmingas 
Kliubas nbdėlioj, 31 rugpjūčio, ant A. 
Jaskos farmos, Englishtown Rd., vie
na mylia nuo Freehold.’ Įžąnga 25c. 
Turėsime skanių užkandžių, mieštų 
gėrimų, šaltkošės; bus įvairių žaidi
mu ir j?era^. lietuviška muzika. Ti 
del kviečiame draugus ir draugei, 
vietos1 ir apielinkėę, atsilankyti į tą 

i parengįmą ir smagiai laiką praleisti. 
• Jei tą dieną lytų, tai piknikas įvyks 
į 1 d. rugsėjo (September). Rengėjai.

Visi nariai ateikit, yra svarbių

PLYMOUTH, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo kuopos piknikas bus nedėlioj, 31 
rugpjūčio, visiems gerai žinompj vie
toj, ant Radzvilos ūkės* Bus gera 
muzika, skanių užkandžių ir gėrimų. 
Kviečiame visu atsilankyti ir pasi
linksminti. Komitetas. 204-5

SHENANDOAH, PA.
Paskutinis didelis piknikas, kurį 

rengia ALDLD. 17 kuopa, Shenan- 
I 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 mieste 
North Main St. reikia važiuoti pa 
dešinei ir greit pasieksite pikniko^ 

1 vietą. C203'2^

DARBININKŲ DIENRAŠČIO

LAISVĖS’ PIKNIKAS
Philadel p h ij o s Darbini nkiškosRengia Organizacijos

Nedelioje, 31 Rugpjūčio-August, 1930
LAUREL SPRINGS. N. J.

Prasidės110 Vai.’-Ryte ir Tęsis iki Vėlai Naktį. 1 ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI

Draugai, draugės ir gerbiamoji lietuvių visuomene!' Visi’buvusieji atsimena pereitų metij surengto 
pikniko ‘-‘Ųaisvės”, naudai puikiausią programą, kuri žavėjo1 visus vietinius pikniko dalyvius ir svečius.

X f i i j it.. šiemet programa bus dar žymesnė; Štai pikniko programa: .................... ....... 1 "
j . Jonas Bagočius-isu Whitney. Strong, ris tikai, imsis ųž čampionatą; K, O. Reds Wilos su Big Galloper, 
sunkiasvoriai kumštininkai, kumšeiuošis už čampionatą; K. O. Smithy su Gentelman George, kumstiniųkai, 

- 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 
Elizabeth, N. J. Kalbės “Laisvės” redakcijos narys drg. R. Mizara. Moterys trauks virvę su vyrais.

Organižuojama busai ir mašinos iš Newark, N. J.; Elizabeth, N. X; Easton, Reading, Bethlehem, 
Baltimore ir iš' kitų aplinkinių miestų. Į’ šį pikniką manoma\suva^juoti iki 5,000 žmonių. Bus puiki šokių 
orkestrą, skanūs užkandžiai ir gerįinai. Kas norės maudytis, pasiimkit siūtus. Kviečia RENGĖJAI.

KELRODIS: IŠ Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clementon gatvekarj ir?važiuokite apie 45 minutes iki Laurel
Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutės; perėję tiltą, ir vėl'sukate po deŠiiiei, ten xr pikniką rasite. IŠ Philadelphijos, nuo Filbert 

ir Broad Sts. kas 15 minučių einaBERLYN BUS ir daveža visai arti pikniko vietos. Pervažiavus trekes, ant sekančio sustojimo reikią išlipti 
ir eiti tiesiai vieną bloką iki tilto.. ' U J 1
AŪTOMOBILIAIS: Pervažiavus -Delaware tiltą, važiuokite White H orse Pike keliu iki Union Avė.; paskui sukit po dešinei i Laurel' Ave. 

ir važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę'tiltą, sukit po dešinei ir ten p ikniko vieta. 4 . . ' ’

..........-...-....... ......................   4_________ __ _____________ ---------------- ------ y V
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JWipfe PenEfea

AP I A RFIKAf AI neturi supratimo,. už', ką bal-♦ r»H- IiCJUBJMjJiI 'šiloją, vitn tik vardus mato ant 
blankas, o nieko apie1 jo suga- 
bumą atlikti darbą apsiimtą 
nežino. Aš manau, šiuo klau
simu apskričiai daug gali nu
veikti šiais rinkimais A.P.L.A. 
valdybos. -

Antras svarbus dalykas yra 
apie A.P.L.A. ateinantį 23-čią 
seimą, kuris įvyks McKees' 
Rocks’e. Reikia jį gražiai pri- i 
rengti. |

Draugai ir draugės, prisidė- rugsėjo 22 d 
kit prie Pirmo Apskričio ir at-• ceuml svetainėje 
siųskit delegatuš į jo suvažia-i 

jVimą 28 d. rugsėjo, 1930 m.,’
2-rą vai. po pietų, A.P.L.A.1 organizacijos,

Atsišaukimas j Pittsburgho ir
Apielinkės Augščiausios
. Prieglaudos Lietuvių 

Amerikoj Kuopas
Brangūs Draugai ir Draugės!

Jūs jau žinote (gal ne visi), 
kad A.P.L.A. Pirmas Apskritis 
suorganizuotas veik metai lai
ko, ir jau turėjo savo 2 suva
žiavimu. Mūsų nekurios A.P.L. 
,A. kuopos, ypač didžiosios, la- i 
ftai šaltai į ,tai žiūrį. Ar tai 1 
nesuprasdamos apskričio nau-

• dos ar tąi nenori matyti mūsų
A.P.L.A. organizacijai švieses
nės su platesnėm teritorijom 
ir skaitlingespių būrių h^rių 
ateities. < . .

Dirva delei A.P.L.A. -yra' 
plati. . Kada, nepurios didžio
sios lietuvių pašelpinės organi
zacijos bei jų viršininkai, pa- • 
neikdami narių teisęs, ‘ pžsi-1L • • Anovnimn ’ ; '
tvirtina patys save su policijos į ■•“’■Ų ApgyilIIIlO 
buožių pagelba organizacijos Konferencija j
vyriausiame komitete, tai mes; f ♦
tukime tai -nuprasti !ir , sukon- I Biliai, įteikti Amerikos koh 
centruoti visas sa.vo pajiegasJgresui delei ateivių darbininkų 
kad gavus kuo dauįiąusia A. suregistravimo; grūmojimai 
P.L.A. organizacijai nahijų na- deportavimais už bile žingsnį 
rių. streike bei kitokiame darbini^-

\ Kol kas, A.P.L.A. specialio kų judėjime ir įvairūs kiti taj- 
organizatoriaus neišgali palai- somi. žabangai prieš ateivius 
kyti. Centro Komitetas susi- darbininkus reikalauja atsi- 

X”deda iš dieninių darbo žmonių, jspyrimo prieš tokius kapitalis- 
kurie vakarais bei nedėliomis tų planus; kad buržuazijai

* daugiausiai atlieka bėgančiuo
sius A.P.L.A. būtinus darbus. 
Organizacijai augant, darbo! 
daug. Ir iš Centro Komiteto, į 
kuris turi pelnyt sau pragyve- I 
nimą kasykloj ar dirbtuvėj, 
daug ko norėti ir negalima.

Kas lieka daryti? Mums 
reikia antraeilio po Centro 
Komiteto didelio stipraus kū
no, tai yra—apskričio. Aps
kritis turi bent 2-3 suvažiavi
mus į metus ir tuose savo su
važiavimuose svarsto, gvilde
na, kad padėjus savo organi
zacijai stipresnius prieinames- 
nius prie, lietuvių darbininkų 

lasęs pamatus.
Būtinas Reikalas

Jau yra žinoma, kad> A.P. 
L.A. Centro Komitetaš 'nutarė 
paskelbti trijų mėnesių vajų 
su nupiginta mokesčių kaina, 
naujų* narių į A.P.L.A. gavi
mui. Todėl, kad tinkamai pri
sirengus prie to didelio vajaus 
darbo, mes matome reikalą 
šaukti A.P.L.A. Pirmo Apskri
čio 3-čią suvažiavimą, kiuris 
įvyks nedėlioj, rugsėjo 28 d., 
2-rą vai. po pietų, A.P.L.A. 
2 k p. svetainėj, 24 Locust St., 
McKees Rocks, Pa. Todėl vi
sos A.P.L.A. kuopos, gyvuojan-i 
čios Pittsburgho apielinkėj, į 
prašomos būtinai prisiųsti kuo 
daugiausia delegatų, nes bus 
kaip augščiau minėta, daug 
svarbių reikalų aptarti.

A.P.L.A. Pirmo Apsk.
Komitetas:

Geo. Urbonas, Org. 
Jonas Urmonas, Sekr. 
A. Cheikis, Treas.

PITTSBURGHO KUOPOMS
A. i”. L. A. DRAUGIUOS

Brapgūs draugai ir draugės, 
Pittstyuyjįhą apieliql$6s A.P.L. 
A. kuopų ‘\ 1.

Perskaitę šį atsišaukimą A. 
P.L.^.'ikfkuppas, iįš manau, 
kad; nratyęęt būtiną raikai^- pri- 
sįdfetf j)HęĮnT|isų A.Pjli.A.I Pir-, 
mo A*pskriČio^ Uaroas jat/ 
pradėta. Suvažiavimas šau
kiamas prieš pat vajų. Dau
gelis kuopų, kuomet buvo kvie
čiamos prisidėti pereitą byk, 
visai mažai domės,.tekreipė į 
apskritį, nematė jo reikalihgu: 
mą. čionai, manau, . galima 
maž daug paaiškinti apie tai. 
Bile kokiose organizacijose vis 
randasi apskričiai. Jie yra su
tverti organizacijai sustiprinti 
ir. kad pakelti ūpą tarp narių 
ir darbuotis delei organizaci
jos. Iki paskutinių metų A. 
P.L.A. nėra turėjusi apskričio. 
Apie tą patį laiką, į #alą 1929 
metų, susitvėrė du apskričiai. 
Pirmas Pittsburgho apielinkėj, 
o Antras—-Benton, Illinois,
apielinkėj. Apskritis Pittsbur- 
ghe, ypač šiemet, turės daug 
darbo. Artinasi linkimai į A. 
P.L.A. Centro Komitetą ir 
]<as galėtų ’ daugiau supažin
dinti mūsų narius su kandida
tais į įvairius urėdus, jeigu ne 

įj^pskričiai. Juk tankiai nariai I

planus Chorą dabar vadovauja gabi
reikia ku6 ! r‘ ' ..............“lL- -

masinio <
kuriame turi da:

su atei-

phi- i mokytoją,. Elena Jjtėtikevičįūtė, 
organizuoto ]<urįi^u didėliu atsidavimu mo- 

7 kiną, ir -reikia- pasigirti, kad 
choras dabar dainavime augs-

X’7?2rtS?>2ZKl>>\
Telephone, South Boston 280!>-R
J. L. Pašakarnis, O.D

4 " ■* ' į

Optometras ir į 
Optikas

SCRANTON, PA. 
d___________________ -________ U

SCRANTON, PA •'

i.
, Didelis Dviejų Dienų

neleisti tuos nelabus 
įvykdyt, 
čiausio 
veikimo, 
lyvaut amerikonai
viais darbininkais.' Tuo tikslu, 
kaip1 žinoma, yra susiėrgariiza- tai stovi, 
v'ęs Ateivių Apgynimo Susiviej 
nijimas, apimantis visų tautų 
darbininkus ir veikiantis Visu 
Amerikos plotu. Tas Ateivių 
Apgynimo Susivienijimas šau
kia konferenciją, kuri įvyks.

Manhattan Ly-

Rugsėjo 14 d. (sėkm'adienį), 
National Tlall, 91 Clinįton 
Ąve., Maspethe, Lyros Choras 
rengia dainų, šokių, ir kitokių 
margumynų vakarą. Čia kiek-j 
vienas atsilankęs nesigailės, 
nes galės išgirstų < kaip Lyros: 

. i .. , . . |Choras tyra pažengęs pirmyn.,Visos dari,o unijos, pase 1»- Daillu6s visas chol,is ir vicllll 
nes, kultūrines darbininkiškos! Bus Sokiai p|.ie įmagios' 

A . u m w oi t 1 • i 2." , ’ , c <U’ ; /u muzikos ir įvairūs kiti pamar-
Antros kuopos name, 24 Loc- ir . ^t. privalo turėti, savo .dele- . • • Aieii.mirvUin xud
ust St., McKees Rocks, Pa. . • , iigątlisi toje ateivių! * "apgylnimo ...

Draugiškai, (
J. Urmonas,- į f

A.P.L.A. Pirmo Apskr.:

kad buržuazijai

v. LUI CH, OCl VW :UC1C- l ■ ■ • A

Pa . t įgdtiųn toje ateivįd į iapigylilitno J nesi ‘įlįsite
, J į ų ikįrifmncijoje. didžiau-ji "j. Yurkevičius.

j j - « mąsmis bendra^} v^ikmįa^Į
. Sfcjq\|?teghii[ lįtmušti jtų0 i smūgių^^i; 
•fry i U i kuriuos buržuaįijją' ^ilįo .atįį-ijį

III ji o!
‘p . I Šis Tas iš Masp^lio KelttjoS'

šį įkartą paraksiu ! aįilė fiyi-': 
ros UhOro veikimą. iDąū^umąij 
yra "žinomas Lyros Chonijs, bet 
dar - mažai žinoma,: ka'dLprie 
abelnb mišraus choro yr^-fep- 
siorganizavęs yienų vyrų cho
ras. Oktetas Ufa> del? susidė
jusių aplinkybių, pakriko, nors 
He ant visados. Kai kurias; 
Ųfos- dainuotas dainas cĮahar 
dainuoja vyrų choras, bet di
džiumoj mokinasi naujas dai
nas. . j • . ... '.i-.,

Lyros vyrų chorą ir Lyros

LIETUVIS GRABORIUS

NORINTIEJI Gd- 
R 1 A U SI O PA
TARNAVIMO Jft 
UŽ ŽEMĄ KAI
NA, N U L UODI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PAS«

JONĄ- PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Norintieji tinkamai prisitaikyti 
savo akims akinius, kreipkitės 
šiuo antrašu:

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.
---------- r—--------------------- . ....... 4.. — 3

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS 
GRABORIŪS-UNPERTAKĖR

Ii t
t&bKlBHniuojn ir laidoja uuniiru»lu« ant 
▼lenkių kapinių, gorintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje SaUkitSu pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant. visokių kapinių kuo- 
veHausloso vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

MILŽINIŠKAS lui w lĮJlHf IK Cr MONTELLO’ 
METINIS F ■ W i O ■ MASS. ;

1 RENGIA LIUOSYBĖS DAILĖS RATELIO CHORAS ; \ .

30 ir 31 d. RugpjučiO-AuguM
ir 1 d. RugsejorSept. 1930

Rengia A. Ž. V. Draugijėlė ir Scrantono Progresyvės 
Draugijos

NEDĖLIOJĘ

31 d. Rugp jūčio (Augusi), 1930
ir

LABOR DAY

1 d. Rugsėjo (September), 1930
ant RUNOS FARMOS

Pradžia 10 valandą ryte t
Gerbiami derant,pno Lietuviai!

Nepamirškite atsilankyti į šį dviejų dienų pikniką. ^At- 
siminkite, kad tai pirmas šią vasarą toks šaulius piknikas 
bus Scrantono apielinkeje. Užtikriname, kad kiekvienas 
būsite užganėdintas. Jsitėmykite, jog tai paskutinis* šią 
'vasarą piknikas. • . ,

T 'i . * . 'KELRODIS: Imkite Northern electric kaitą ir važiuo
kite iki Hollow Ave.; išlipę, pereikite per upelį ir eidami 
tiesiai prieš kalną išgirsite muziką, tai ten bus piknikas.

- Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios,Victrola Radiolos

GEORGE MASILION1S
377 Broadway South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

x LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIA1, AUTO- 
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

LIETUVIU TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVES PARKE
Keswick Road ir Winter Street, Montello, Mass

Aido .Choras; iš Worcester, vadovaujamas Jablęn^iutėsj-Meškienės

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA _
Jūš pažįstate mus*, mes .pažįstame

- j*U3,.;het jau senai matemėsi. Būtų 
linksma pasimatyti. • '
Kuriej dar nepažįstate mūs, tai 

del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti. HHt

J. ir O. VAIGINIS
214 Perry Ave., Maspeth, N. YMALONŪS RŪKYT

Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
2G9 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuviš
kos restauracijos Brooklyne ir 
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 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pąreikavitno 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuokite

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

ne tik Brooklyne,

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
467 DIVISION j!VENUE,- BROOKLYN, N. Y.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias Žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausi^ 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo Bet tie, kurie vartoja po plačuligas įvaro, bet ir į grabą paguldo 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolė prieš kitą apiši- 
ną žmogaus priešą—vidupių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 cėntai už skrynutę.

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue
(Kampas Clermont Atomo) 
MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper ITtū

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

i

»

«

ft

fe

i
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&

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411
J X

9:

SUBATOJE—šokiai' prie Lietuviškos Ofkesti’os nuo 8 iki 12-tos valandos vakare.
NEDĖLIOJĘ—Piknikas su koncertu, kurį išpildys chorai iš Lawrence, Haverhill, Worcester, Hudson, Norwood 

Stoughton, So.. Boston ir Montello vyrų choras. . . .'(i ,
NEDĖLIOS NAKT|4-*Šokiai prasidės lygiai 12-tą vai. ir.trauksis iki saujes; ’Užtekėjimo. panedėlio rytą.' 
PANEDELYJ PO PlET įvyks ’ jVairūš žaislai, šokiai nuo 4 iki 10:30 vai. vakare.

Ntepąprastas pąrengifnąs—li-etuviški šokiad—8-nių Mass, choru dainavimai-—amerikoniški šokiai—koncertai per 
radib—bičių i6šim'^s~valgių—gėHm^—ūžimo begalo—-snausti ląiko nebuš-p-pašilinkšminirhai del jauhiį ir' senių.-1— 
Įžanga vjsiėms DYKAI. ; ; -g. . ( ‘ > t i - . : ; - :j ! ’

PASTABA:—Atvažiavę,į Montello, klauskite Winter St'.’, suradus, važiuokite, pakol pamatysite-kelrodį po kairei.

Siųsdami pinigus, su savo adresu, užrašykite:

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

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kuri maloniHt 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais; kaip vartoti.

i ' Vardas ___________________ ;._______________________________ _—

■ No~——-

, Miestas .

-Street or Arenu*

State.

4 •
!

>ė,L
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PAJIEŠKOJIMAI

«

su

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

dar-

Telephone: Stagg 4408

•pnhone. Greenpoint 2320

Patarnauju visiem be star- ,«

komi-

insi

va- 
ofi-

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas i veselijoms 
krikžtynoms ir pasivažinėjimams

Philadelphiją, 
norinčius

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

kad
Jokių ti-

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043 '

Telefonas Stagg;2812 j

FRANK WHIT)*
STOGDENGIS .H I

Metalu Išmušime Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo , 
Vandens.

229-131 LEONARD ST., 
Brooklyn, N. Y.

Mūsų darbu patenkinti 
visi, kuriem tik dirbame.

IŠRANDA VOJIM AI
PASIRANDAVOJA 6 < kąglbariai, 
kampiniai ir visi sviesū.%; yra viąi 
įtaisymai, po No. 288 Keap'jSt.i Ran
da $33? Kreipkitės po No., 473< Grand 
St., Brooklyn, N. \. i į ($03-6) ---------- I. ■ f.    A-.'. .. - ...... -4^ £■■■  

Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas: ,

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

SKELBIMAS:

Šiuomi pranešu visuomenei, 
jogei buvusis Restaurantas po 
numeriu 802 Washington St., 
Rugpjūčio (August) 4 d. likos

M

GRABORIUS
UNDERTAKER

4

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PA J IEŠKAU Albino Stankūno arba 
jo moters Onos Avižięnaiteš-Stan- 

kūnienės. Abu paeina i| Kauno ra
dybos. Seniau gyvenp Worcester, 
Mass. Dabar girdėjau, kad gyvena 
Cleveland, Ohio. Meldžiu atsmaukti 
arba kas žinote praneškit. J. Vaznis, 
30 Mildred Ave., Mattapan, Mass.

204-5

Resiaurantas atda- 
, ras nuo 4-rių vai. iš ryto iki 

pasižymėkite 8 :Š0 valandos vakare. Už- 
: kviečiam visus7!

' Puslapis šeštas , Ketvirtai,• Rugp. -28, 19VIETOS ŽINIOS
Viąą Draugu, Organizaciją ir Simpatiką Atydai

1. Parašų rinkimas šį vakarą, tarpe 6:30 ir 9 vai. va
kare; visi nurodymai “Laisvės” ofise. Ateikit, draugai ir 
draugės, pasiimkit peticijas ir padėkit Komunistų Partijai 
surinkti reikalingą skaičių parašų. Parašų rinkimas eis 
ir kitos savaitės seredoj ir ketverge.

2. Tag Days dar tęsis iki sekančio pirmadienio. Ku
rie turite dėžulę (box), rinkite-aukų daugiau. Subatoj, 
nedėlioj ir panedėlio dieną yra gera proga parinkti aukų. 
Draugės ir draugai, kurie dar neturite dėžutės, ateikite 
į “Laisvės” ofisą ir pasiimkite.

3. Kurie draugai ar draugės turite aukų surinkę ant 
blankos arba į dėžutę, greitai grąžinkite ten, iš kur tai 
gavote. Rinkimų kAmpanijai pinigai reikalingi ūmai. 
Ku rie dar nieko neveikėte del Komunistų Partijos kam
panijos, kviečiami ir raginami imtis bent kokio darbo.

RINKIMŲ KOMITETAS.

ji Streikai Kairiosios 
Maisto Darbininkų Unijos

Kairioji Maisto Darbininkų 
Industrinė Unija, apart ligšio
linių kelių streikų prieš val
gyklas ir kepyklas, vakar iš
šaukė streikan darbininkus 
dar dviejų valgyklų: Royal 
Cafeteria, 783—6th Ave., New 
Yorke, ir Elk wood Cafeteria, 
East Tremont Ave., Bronxe. 
Kairioji Maisto Darbininkų 
Unija yra vienintelė toj srityj 
unija, kuri kovoja už darbinin
kų reikalus valgyklose, vieš
bučiuose ir kepyklose. Ameri
kos gi Darbo Federacija ir 
“socialistų” vadovaujamos uni
jos išvien su bosais ir policija 
veda bataliją prieš streikuo
jančius ir piketuojančius 
bininkus.

Greenas Šunuodegiauja 
Demokratams

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Wm. Green 
pučia į New York o valstijos 
gubernatoriaus demokrato 
Roosevelt dūdą ir šaukia už jį 
balsuoti ateinančiuose rinki
muose; giria už Roosevelto 

-■ pravestus būk tai “naudingus” 
darbininkams įstatymus, tame 
skaičiuje ir už senatvės pensi
jų įstatymą. O tai yra įstaty
mas, sulig kurio tiktai 65 me
tų amžiaus darbininkas gali 
gaut kelis dolerius pensijos į 
sakaitę, išgyvenęs ilgą metų 
skaičių šioje valstijoje. Darbo 
Federacijos vyriausias streik- 
laužis Greenas nei žodelio ne
taria apie tai, kaip demokratų 
valdžios kazokai kriušino 
streikus, kaip “demokratiška” 
policija daužė bedarbių de
monstracijas ir darbininkų mi
tingus, laužė jų streikus, areš
tavo darbininkų vadus ir tt., 
ir tt.

Šalin judošiaujančius Gree- 
nus ir jų peršamus darbininkų 
klasės priešus! Kiekvienas są
moningas darbininkas rinki
muose turi remti kandidatus 
Komunistų Partijos, kurie sto
ja už bent $25 pensiją į sa
vaitę visiems bedarbiams, ne
pajėgiantiems dirbti ir nusenu- 
siems darbininkams.

P. M. Haffone’s Atsiliepimas 
Apie Menkeliūniūtės Dainas

Kiek pirmiau “Laisvėje til
po atsiliepimas Phįlip Mario 
Haffone’s apie Konstancijos 
Menkeliūniūtės balsą ir daina
vimą “Augustus” laive, ku- 
riuom p. Haffone irgi plaukė 
į Italiją. Kadangi į tą atsi
liepimą buvo įsibriovę kelios 
technikinės klaidos, todėl da
bar jį ištisąi perspausdiname, 
kaip kad jis buvo paduotas su
statyti :

“Mūsų širdys visą laiką gie
dojo sykiu su stebėtinu Kon
stancijos Menkeliūniūtės bal
su. Josios balsas labai malo
nus, didelis ir turi muzikąlį

gimta gi jos širdžiai melan
cholija dapildo jos rfaturalį 
balsą, taip kad publika, tar
tum ‘religinėj’ tyloj, visą laiką 
klausėsi Konstancijos dainavi
mo.. . Aš manau, kad jai yra 
lemta didelė artistinė karjera 
po to, kai ji užbaigs savo stu
dijas Milane... Tikimės j ją 
delnų plojimais sveikinti Met
ropolitan Opefra House, New 
Yorke.............  .

“Philip Mario Haffone.”

66 E. 4th St., New Yoi'ke. 
Konferencijos tikslas—-plačiau 
suorganizuot darbininkus 
gynimui Sovietų šalies nuo 
perialistų, kurie rengiasi 
užpulti.

rektoriai būkite. J. Nalivaika, PARSIDUODA
sekr. 202-.4,

ap
im

ąs

Dar Kelis Teisėjus Šaukia 
Tardyman Kaip Grafterius

Generalis prokuroras Ward, 
(New Yorke, šaukia tardyman 
j dar du magistratus, vieną mie
stinio teismo teisėją, vieną 
valdininką augštesnio teismo 
ir kelis mažesnius valdininkus. 
Jie yra kaltinami, kad už pi-| 
nigus pirko bei pardavinėjo 
paskyrimus į įvairias riebiai 
apmokamas valdybos vietas. • 

“Palaimintoje demokratijo
je” New Yorke, kaip matome,; 
skandalas skandalą veja,! 
(Skandalas skandalu skandalą 
įplaka. Supuvimu pasmirdusi’ 
visa valdžia.

Automobiliais Užmušė Dvi 
Moteris ant Šaligatvio

Vengdamas susidūrimo 
kitu automobiliu, Samuel Feld
man staiga pasuko savo auto
mobilį į šaligatvį ir užmušė 60 
metų senę Anna Goldbergienę 
ir sužeidė tris mažas mergai
tes, kurias jinai dabojo, po 
num. 180 E. 52nd St., Brook- 
lyne.

Panašiai tūlas automobilis
tas užmušė Anna šapirienę, 
užvažiuodamas ant šaligatvio I 
Jersey City, ties Bergen ir j 
Jewett Avės.

I Del Važiavimo j “Laisvės” 
Pikniką Philadelphijoj

Mums pranešė, kad Central 
Brooklyne kas tai pardavinėja 
tikietus del važiavimo į “Lais
vės” pikniką Philadelphijoje. 
Mes nedarėme jokių tikietų ir 
nieko nejgaliojome juos par
davinėti.

Savo pranešime, kad busais 
važiuosime į 
mes prašome
žinoti užsirašyti “Laisvės’ 
se.

Niekur nebuvo skelbta, 
parsiduoda tikietai. 
kietų nėra.

Kurie manote važiuoti į 
“Laisvės” pikniką, kuris įvyks 
Philadelphijoje šį sekmadienį, 
kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
tuojau. Niekur kitur, o tik 
“Laisvės” ofise galite užsiregi
struoti važiavimui busais. Ke
lionė $3 į abi pusi. Bušai iš- 
Ivažiuos 8 vai. ryte nuo “Lais
vės” svetainės.

“Laisvės” Administracija.

Smagus Pažmonys “Laisvės” 
Svetainei Rūgščio 6 d.

šeštadienį, rugsėjo 6 d., 
“Laisvės” svetainėj, bus sma
gus tarptautinis pasilinksmini
mas—šokiai prie specialiai 
smagios orkestros, revoliucinės 
dainos, prakalbos, žaidimai ir 
tt. Rengia Brooklyno komu-

Reikia Dar 1,000 
Naują Policmaną

New Yorko policijos
sionierius reikalauja, kad mie
sto valdyba dar vienu tūkstan-! 
čiu padidintų policijos skaičių'; 
o tam reikėtų dar kelių mi- 
lionų dolerių ekstra. Būk tai 
dar neužtenka policijos suvai
kyti bei suvaldyti plėšikus ir 
kitus kriminalistus. Bet pa
tyrimai rodo, kad kuo daugiau 
policijos miestas stato, tuo la
biau plėšimai ir žmogžudystės 
ir šmugeliai didėja; tuo dau
giau didieji piktadariai pabė
ga-bei pasislepia. Ir retai ka
da praeina bent savaitė laiko, 
kad kokie policijos nariai bei 
viršininkai nepasirodytų kaipo 
veikianti išvien su kriminalis
tais.

Ne kovai prieš kriminaliz- 
mą, ištiesų, komisionrerius rei
kalauja pastatyti dar tūkstan
tį naujų policmanų, bet ata
koms prieš platėjantį ir smar
kėjantį darbininkų judėjimą, 
prieš gręsiančius vis didesnius 
streikus, demonstracijas ir ki
tus kovojančių darbininkų ma
sinius išstojimus.

Šiandie Vakarą Bus ALDLD 
Pirmos Kuopos Susirinkimas 

' Į ' I 1 į I f
šiandie vakare, 8 valandą, 

“Laisvės”- svetainėj, įvyks A. 
L. D. L. D; 1 kuopos susirinki
mas. Būkite visi, ypač kurie 
dar neužsimokėjot duoklių; o 
kurie neturite laiko, perduoki
te savo draugui bei draugei 
$1.75 su savo vardu ir pavar
de.

Pora draugų yra skolingi 
kuopai. Ateikite atsiteisti.

Kuopos komitetas turi būti 
anksčiau tą vakarą; o labiau
sia Lileikį, kuopos kasierių, no
rėčiau matyti pirm - susirinki- 

Drauge, būkite prieš 
tai pasikalbėsim.

Organiz. J. J.

mo.
vai.

8

dirb

I Sovietą Draugą 
Konferenciją!

Darbininkų komitetai 
tuvėse, unijos, pašelpinės
draugijos ir visos kitos darbi
ninkiškos organizacijos yra 
šaukiamos išrinkti ir ! pasiųsti 
savo delegatus į Sovietų Są
jungos Draugų kon/erėnciją, 
ateinantį ketvirtadienį, ’rugsė
jo 4 d., Manhattan Lyceum,

PARDAVIMAI
PROGA FOTOGRAFAMS
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ ŠTU- 

di.ja Mahanoy City, Pa. Studija ge
rai įtaisyta, su gera dienos šviesa. 
Pardavimo priežastis—įnoriu atsilsė
ti. Kainą pranešiu .ant užklausimo, i 
Noriu greitai parduoti, todėl par
duosiu už labai žemą kainą.- Žingei- 
daujanti tuo bizniu, kreipkitės ' be 
atidėliojimo sekančiu adresu:

MAHANOY CITY STUDIO
205 E. Centre St., Mahanoy City, Pa.

, - 204-30

restoracija, . geras 
biznis, randa prieinama. Savinin

kas išvažiuoja, todėl turi parduoti. 
Kreipkitės vakarais. Charles Laba- 
nas, 500 Grand St., Brooklyn, N. Y.

., ‘ ‘(203-205)

Telephone, Stagg #81®

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

Telefonas { Jefferson 1683

PARSIDUODA kendžių ir Ice Cream 
štbras, biznis įdirbtas per 20 me

tų. Gera proga pirkti. Kreipkitės po 
No. 247 Johnson Ave., Brooklyn, N.
Y. (203-204)

t' 1 ..J|------t-H-j- .jzį—r-

F. AUGUST 
'.ii ■ ’ 1
GERIAUSIA

AUTO REPAIR SHOP
819 Lexington Ave., arti Patchen 

Brooklyn, N. Y.

PINIGAI
yra didžiausia žmogui bėda, kada 
jų nėra, o reikia automobilių tai
syti. Aš taisau ir dirbu visokį 
darbš, kas tik reikalinga prie au- 
tomobiliaus, ir dar užmokesties 
palaukiu penkis mėnesius.

,', LIETŪVję: (i i u 1

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS

Savo Darbą Garantuoju
Patarimai ir parvežimas sugedu
sio karo veltui. Reikale kreipki
tės Į mario dirbtuvę viršuj paduo
tu adresu. Aš esu lietuvis.

j;

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

VISOKIŲ 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.

Telefonas:. Stagg 9105-

DR. A; PETRIKĄ
J ! f (PETRICK)
) jlįlETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St,, Brooklyn, N. Y

1 X-Spindulių Diagnoze 
Gazo Anestetiko

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS

Nufotografuoja ir 
numaliavoia viso- 
k i u 8 paveikslu* 
įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujins 
senus ir krajavu* 
ir b u d a r o «v 
asaerikoniSkais.

TELEFONASi 
TRIANGLE 145(
Kreipkitės i 1 u o 

adresu >

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC
nistų Šešta Sekcija; todėl pub- 'perkraustytas po numeriu 763 
lika susidarys iš įvairių tautu iWashington St., New York, 
darbininkų. Juo įdominus bus. N. Y.
lietuviams darbininkams dalv-; Gaminame visokios rūšies 
vauti tokiame margame ir miš- (skaniausius valgius ir duodam 
riame parengime. O jo įplau-1 gerinusį ir mandagiausi pa

ikos yra skiriama kilniam, j tarnavimą kalį) aplinkiniams, 
visiem Suprantamam tikslūi— taip ir; iš tolfau atvykusioms 
Darbininkų Lavinimo Mokyk- svečiams. Restaurantas atda- 
lai. įžanga tiktai 35 centai.

Kiekvienas • . ;
rugsėjo 6 d. vakarą, kaipo lai- •! 
ką, kurį turite naudingai ir 
smagiai praleisti pramogoje 
šeštos Sekcijos.

—Savininkai—
POVILAS SAMULĖNAS 

ir
VINCENTA RIBOKIENĖ

0

vai.,

Delegatai i Darbo Uniją 
Tarybos Susirinkimą:

šiandie vakare, 7:45 
Darbo Unijų Vienybės Taryba
laiko konferenciją prisirengi
mui prie Pirmosios Rugsėjo j 
demonstracijos už socialės ap-1 
draudos bilių bedarbiams. Į 
Konferencijos vieta—Manhat-i 
tan Lyceum, 66 E. 4th St., 
New Yorke. Visų darbinin
kiškų organizacijų delegatai 
privalo būt toj konferencijoj.

^MIRTYS- LAIDOTUVESjl

Amelia Brazaitis, 56 metų 
amžiaus, 88-12—129th St., 
Richmond Hill.-, L. L, mirė 
rugpjūčio 22 d.; palaidota šv. 
Jono kąpinešef rugpjūčio- 25 d.

Simanas Straigis, 39 metų 
amžiaus, gyvenęs 255 Green- 
point t Ave.,h .Brooklyne, mirė 
rugpjūčio 25 d.; bus palaido-* 
tas šv. Jono kapinėse, penkta-t 
dienį, rugpjūčio 29 d.

Straigienė visus draugus bei 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia 
į laidotuves atsilankyti ir jos 
mylimą vyrą paskutinį kartą 
atsisveikinti.

Atsiskyrusiems . su šiuo pa
sauliu tebūna lengva šios ša
lies žemelė.

Nelaimėje laidotuvių apei
gas aprūpina graboriaus J. 
Garšvos įstaiga.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

SUSIRINKIMAI
“LĄISVĖS” DIREKTORIŲ 

ATYDAI .
Ketvirtadienį, 28 d. rugpjū 

čio, įvyks “Laisves” spaudos 
bendroves susirinkimas. Pra
džia paprastu laiku. Visi d i-

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

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

Tel., 0783 Stagg 
i * i i» r i >

J. LbVAND
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, JN. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

(it-ritiusia Štiithiu H'

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
^UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

viduriai užkietėję
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta is 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių
Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio Ir atliuosaoja vida 
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ............................................... $0e, per >aitą 6$«

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. .Tel., Greenpoint 2017-2860-3514 
likirpkit šį skelbimų ir vrisiųskit karta su užsakymu

* ■* ' ' ». • 4 I

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
šįmet turime geriausios ir vėliau

sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyta 
o mes patarnausime kuogeriausia. <

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus plaukus ifr Sugar’ 
biniuojame ilgam laikui. Kreipkit&s 
sekamu aditesut

578 GRAND STREET

taukus it Sugar*

41 Prie Lorimer ^t.į . Sąjiji Aptiekos 
BROOKLYN, N. Y


	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00316.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00317.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00318.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00319.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00320.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00321.pdf (p.6)

