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Rašo Senas Vincas

Kas tai pranašauja, kad An
glijos darbininkams ateinanti 
žiema bus juodžiausia ir tra
giškiausia, kokią Anglijos dar-* 
bo žmonės nėra matę. Bedar
bė, kaip audringas debesys, sku
biai šliaužia ir plečiasi ant An- 
glijos padangės ir badas, dan
timis čiuksėdamas, artinasi prie 
bedarbių minios.

Na, o kaip su turtingiausia 
ant žemės' kamuolio šalim—A- 
merika? Pasak laikraščių, vis 
daugiau ir daugiau darbininkų 
atleidžiama iš dirbtuvių bei an
glių kasyklų. Fabrikų ir an
glių kasyklų vis daugiau ir dau
giau užsidarinėja — tai viena 
medalio pusė.

Apverskime antrą: Didesnėj 
pusėj Amerikos sausa vasara 
išdegino javus, šieną ir farme- 
riai atsidūrė negirdėtai prastoj 
padėtyj — tūkstančiais bankru
tuoja ir bėga j miestus. Pir
masis šienas neužderėjo, antra
sis—išdžiūvo, išdegė ir ganyk
los. Farmeriai, kurie verčiasi 
pienu, jau ir dabar, neturėdami 
kuom šerti gyvulius, kerta ne
pribrendusius kornus ir 
badaujančius gyvulius.

šeria

23 Gandhistai Suimti
Indijoj Susirinkime

SIMLA, Indija. — Mac- 
Donaldo valdžios priete
mai Delhi mieste pereitą 
trečiadienį suareštavo 23 
asmenis. Jie buvo susi
rinkę į posėdį Visos Indi
jos Kongreso komiteto, 
kurio nariais jie esą. Val
džia pareiškusi, kad jie 
“nelegaliai susir i n k ę . ” 
“Nelegalumas” tame, ko
dėl jie eina prieš britus 
imperialistus.

Šis suareštavimas vy
riausio Visos Indijos kon
greso štabo, manoma, su
darys dar didesnį pasi
priešinimą. Net ir tie, ką 
stovėjo nuošaliai, dabar 
pataps priešais Anglijos 
imperialistų ir drauge so
cialistų.

Bedarbių Armija Vis Didėja, Kuomet 
Darbdaviai ir Reakcininkai Tiešija

Iš visų šalies kraštų atei-j skelbia, būk darbai gerėja ! 
, na žinių, kad pabaigoj rug-! Greenas ir kiti tos rūšies 
Ipjūčio mėnesio daugelis ponai tatai daro tiksliai, 
darbininkų vėl tapo išmesta idant suklaidinus darbinin- 
iš darbų. Štai labai trum- kus. *
pos žinutės:

New York Central gele-i 
žinkelis paleido iš Albanės, i 
kur randasi jo dirbtuvė, 2,-į 
000 darbininkų. Jiem įsa- |

Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!

PERU PROVINCIJOS GUBERNATORIUS 
NUŠAUTAS UŽ TAI, KAD NENORĖJO.

PASITRAUKTI IŠ SAVO VIETOS 5

Kiek Ištikro Sovietų 
Sąjungoj Yra Bedarbių?

NEW YORKAS. — A- 
merikos kapitalistų žinių 
agentūra Associated 
Press skelbia, kad, jos su
rinktais daviniais, visoj 
Sovietų Sąjungoj yra be
darbių tik apie pusė mi
liono. Pasakius tai, agen
tūra skelbia, kad dauge
ly j distriktų štoku ojama 
lavintų darbininkų, o kai- 
kur net ir nelavintų dar
bininkų labai stokuojama.

Sekamais metais indus
trijos dar labiau paaugs 
ir, be to, daug senų darbi
ninkų bus paleista iš dar
bo (su pensijomis), tai į 
jų vietą reikės daug dar
bininkų, kas bedarbę vi
siškai išnaikins.
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Jis Atsisakė Klausyti Naujos Valdžios, Nes Dar Manė Ma 
tysiąs Soste Diktatorių Leguia; Peru Gali Būt Susikirtimų

Bet darbininkai neprivalo 
save leisti apsigauti. Jie tu-

i ri kovoti. Reikia kovoti vi- 
[ šiem s bendrai—dirbantiems 
j ir bedarbiams.

Ryta? kad“ taPtik"'savaitei' i n Pir",oj-
bet spėjama, jog tas bus ii-1 
gesniam laikui. Atleisti 
darbininkai delei neturėjimo 
pakankamai darbo.

Iš Detroito pranešama, 
kad vienas Fordo fabrikas 
atleido 15,000 darbininkų. 
Jie, teorijoj, taipgi atleista 
tik laikinai, bet kaip ilgai 
tas “laikinumas” tęsis, nie
kas nežino.

Ir šitie iš darbų nauji at
leidinėjimai daromi kaip 
tik tuo laiku, kada ADF 
prezidentas Green ir kiti i

Darbo Diena—turi būti pa
versta demonstracijų diena 
už bedarbių socialę apdrau-

kius tvarką šalyje. Bet da- J 
bar viską perduoda žiniai 
Cero, kuris pradėjo revoliū- , 1 
ei ją ir kuriam lemta tųlą 
laiką pasilikti šalies dikta
torium. .ų

Pulk. Cero, sakoma, yra i 
žymus žmogus Peru gyveni
me. Sakoma, jis dar ir da
bar nešioja savo kūne 44-ką |
kulkų, kurias gavo laikę vi
sokių susikirtimų. -Tas.su-

Associated Press praneši
mu, Peru respublikoj perei
tą trečiadienį tapo nušautas 
Tacna provincijos guberna- 

i torius, pulkininkas Luna, 
kuomet jis atsisakė klausy

ki naujos valdžios. Kuomet 
pulk. Beytia pasišaukė gu
bernatorių ir padavė jam 
raštą, rodantį, kad dabar ne 
Luna, o Beytia turės eiti 
gubernatoriaus pareigas, tai .,
Luna šovė į pirmąjį. Tuo-! paralyžiavo jo dešinę ranką, 
met Beytia nudėjo jį. | Jis turi 41 metus amžiaus ir, 

i Šiuo tarpu Tacna provin-1 sakoma, dalyvavęs Morok- j 
cijos gubernatorium yra Al- • kos maurų sukilimo malši- 
fredo Vargas Rojas.

Visus Peru respublikos panijos armijoj.) 
šalies reikalus ima į savo Buvęs diktatorius Leguia 
rankas pulkininkas Cero, tebesiranda laive Almirante 
kuris pereitą savaitę prade- Grau, kuris stovi Callao 
jo sukilimą kariuomenėj A- prieplaukoje, netoli Lima 
requipa mieste. Jis atlėkė miesto. Jis, sakoma, sergąs 
orlaiviu į Lima miestą (sos-į delei susirūpinimo savo Ii,-, 
tinę) ir čia rado jau susi- kimu. Jis bus teisiamas, 
formavusią tarybą (junta) 
kraštui valdyti. Tarybos vir- Peru bus valdoma kariuo- 
šininkas generolas Ponce menės, nes pulk. Cero ja la- 
tačiaus pareiškė, kad jis ir blausiai pasitiki. Gali būti, 
visa taryba ėjo tąsias parei- jog įvyks ir ginkluotų susį- 
gas tik laikinai, k^d palai- kirtimų.

Kiekvienas nedirbąs (del 
negavimo darbo) darbinin
kas turi gauti nemažiau $25 
į savaitę. To reikalauja 
Komunistų Partijos patiek
tas biliaus projektas.

Dirbantieji ir bedarbiai, j 
demonstruokit sekamą pir-i 
madienį. !

P. S. New Yorke bedar
bių demonstracija įvyks ant 
Union Sq., kai 12 vai. dieną.

I Kaip Buvo Sutiktas
Fašistas Moscickis?

TALINAS, Estija.—Lenkų 
laivas “Polonia”, kuriuo at
vyko Lenkijos prezidentas 
Moscickis į Estiją, estų van
denyse buvo sutiktas estų 
karo laivų. Uoste Moscic- 
kiui padarytas sutikimas, 
kuriame dalyvavo ir pats 
valstybės galva Strandma- 
nas, nuplaukęs į Moscickio 
laivą motoriniu laiveliu. 
Uoste pasakyta eilė kalbų. 
Kiek vėliau valstybės galvos 
rūmuose prezidentui su
rengti pusryčiai. Tuo pačiu 
laiku Lattikas surengė Za
leskiui intiihius pusryčius. 
Popiet lenkų prezidentas 
priėmė organizacijų atsto
vus, aplankė Talino rotušę 
ir buvo generolo Laidonerio 
apdovanotas šaulių “Erelio

Pilsudskis Tik Juokias 
iš Seimo Narių

VARSA VA. — Pilsudskis 
sudarė naują ministerių ka
binetą, kurio jis premjeru 
yra. Dabar išspausdino

Karvės ir arkliai, kur 
verti 150—175 dolerių, 
duoda po 40—50 dolerių ir tai 
niekas jų neperka. Karves per
ka gana pigia kaina mėsos 
trųstai, tačiaus mėsa nei kiek 
nepinga. Javų ir daržovių kai
nos jau ir dabar kyla, o kas 
bus, kada prisiartins žiema?

Taigi ir Amerikos padangė ne laikraščiuose ilgą ~ straips-

buvo 
parsi-

tik kad nesiblaivo, bet vis la
biau niaukiasi. Kyla rūsti ir 
labai rūsti audra, kuri užklups 
Amerikos proletariatą atvirame 
ore.

Mūsų savikritika dar tik kū
dikis, bet tuom pačiu sykiu ir 
labai škaradnas “boisas.” Kol 
kas fries mokame tik bartis, už
metimus daryti ir aplinkiniais 
keliais nykščiais badytis į pašo
nes, neužmiršti save pasirodyti 
daugiau už kitą žinančiais, ne
pavydėti kitam buržuazinių 
plunksnų, tai pirmutiniai savi- 
kritikos kūdikio žingsniai.

Bet, žinoma, niekas negema 
tobulas ir tobulinimuisi nėra 
galo. Su laiku išsitobulins ir 
mūsų savikritikos kūdikis. Tik 
reikėtų prisilaikyti kiek galint 
daugiau draugiškumo, nesikelti 
save taip augštai ir kito neže
minti. Jeigu mes taip piktai 
vieni kitus kritikuosime, mūsų 
kūdikis (savikritika) neužaugęs 
pasens.

“Laisvės” num. 200, Proleta
rų Meno naujasai sekretorius d. 
J. Nalivaika praneša, kad 
žvaigždė vilties žibėt ir vėl nu
stojo. Sceniški veikalai: drg. 
Skribliuko — “Dramblys” ir 
draugės Jurata-Juraitė — “Au
droms Siaučiant,” Amerikos 
■proletarams neprieinami. Visa 
viltis kybo tik ant operetės “Al
kis.” “Paprastų” mūsų idėjos 
vaikalų, dramų bei -komedijų, 
veik neturime—blogai.

Prie progos' aš dar sykį už
minsiu ant kornų draugams 
Andriuliui ir Valoniui už Gor
kio “Motina” ir “Pralotas Ol
šauskas.”

Vyrai! Ištesėkite, ką priža
dėjote, t. y.—padarykite tuos 
veikalus sceniškais veikalais, ar 
leiskite kitiems apie tai 
smegenis palaužyti!

savo

Tame pačiame “Laisvės” nu- 
meryj ir tas pats draugas Na- 
livaika praneša, kad mudu su 
J. Jurčiukoniu, sudėję dzūkišką 
išmintį ir zanavykišką kytrumą, 
pasiraitoję rankoves, kalava ir 
zalatijava operetę “Amerikoniš
kos Vestuvės.”

Tai klaidinga informacija. 
Mudu su Jurčiukoniu kalbėjo-

Jnime. (Matomai, buvęs Is-

Buvęs diktatorius Legųia

nį, kuriame šiurkščiais žo
džiais smarkiai atakuoja 
Lenkijos seimą ir jo narius.

Parduota Miško už 
Pusę Miliono Lity

KAUNAS. — Miškų de- 
pąrtmente įvyko pakartoti
nos varžytinės, per kurias 
parduota likusi nuo kitų 
varžytinių miško medžiaga, 
popiermalkės, sparmedžiai 
ir naujai išstatyti beržai ir 
juodalksniai maždaug už 
pusę miliono litų. Varžyti
nėse dalyvavo vietos ir Klai
pėdos krašto pirkliai. Kitos 
stambios varžytinės įvyks 
rugsėjo pradžioj, kada bus 
parduota visa suplukdyta 
medžiaga.

va, o kaip dzūkas su zanavyku 
nesusikalbėjo, tai pirštais rodė
si, ar nebūtų pravartu, abiem 
susitarus, pabudavoti operetę iš 
“Lietuvos Vestuvių” su visomis 
dainomis ir ceremonijomis?

Nors aš tokiai operetei jau 
turiu padėjęs ir kampinį akme
ni, tačiaus nedrįstu darbą pra
dėti be pasitarimo su kitais 
draugais menininkais. Taigi, 
jeigu jau tas klausimą^ išėjo 
per mūsų spaudą į aikštę, no
rėčiau žinoti, ką kiti 1 draugai 
mano avie tokią operetę?

Juk lietuviškų vestuvių turi
nys dzūkams, kapsams ir zana
vykams maždaug žinomas. Ką 
manote. draugai menininkai, 
apie tokią operetę?

Kalbant apie trūkumą sceniš
kų veikalų, kad mūsų scenos 
mėgėiai nenupultu dvasioje, ne
sigirdamas save pranešu, kad 
kaip sykis tik šiandien pabai
giau juodraščiu rašyti trijų 
vaizbų pusiau operetišką, masi
nę dramą—“Po Lietuvos Vėlia
va.”

’ Kaip greitai perleisiu per 
drukuojama mašinėlę, perduosiu 
Proletarų Meno daktarams del 
išegzaminavojimo tos mergaitės 
fiziško ir protiško stovio.

Andreo Lavoną Gabenąs Laivelis
Vyksta Namo; Laikraštininkai Jieško

pagauti, Švedijos valdžia 
veikiausiai rįąm atlygins.

* 'Ketulri /kiti i laiveliai dabar 
jieško Bratvaag. Tie; laive
liai, tai yra; žinių agentūrų 
pasiųsti, su > reporteriais. 
Mat, norima gauti kuovei- 
kiausiai savarankiškų žinių, 
paimtų tiesiai iš tų, kurie 
Andreo lavona surado.

Nežinia, ar jiem tas pa
vyks padaryti, nes, mat, 
sunku Bratvaag sugaudyti, 
kadangi jis neturi bevielinio | 
telegrafo aparato. Gi plau- 

rės nuostolių, nes nepagaus kioja ledų lytimis išmargin- 
tiek žuvų, kieį< jis turėtų tu okeanu.

TROMSOE, Norvegija.— 
Žuvininkystes laivelio 
“Bratvaag” savininkas darė 
pasitarimus su Švedijos val
džia ir susitarė, kad “Brat
vaag” turįs greit grįžti na
mon, nelaukiant pabaigos 
žuvavimo sezono. Kaip ži
noma, “Bratvaag” gabena 
Andreo ir jo draugų lavo
nus. Andreo, kuris žuvo 33 
metai atgal snieguose ir le
duose, bebandydamas suras
ti šiaurinį polių ir jį ištirti.

Už tai, kad Bratvaag tu-

Pilsudskio Legioninkg 
Suvažiavimas Radome

VARSA VA. — Radome 
rugpjūčio 10 d. susirinko le
gionierių kongresas. Kon-

Šiuo tarpu, sprendžiama,

Raudonarmiečiai Vėl Šveičia Reakcininkus
Iš Pekino pranešama, kad Ketvirtoji Chinijos Raudo

noji Armija, vadovaujama draugo Ču-Te, smarkiai su
pliekė Čiang Kai-šeko kariuomenę ties Liujangu ir užėmė 
patį miestą. Dabar ji, Raudonoji Armija, visiškai arti 
Čangšos.

Sovietijoj Yra 54 
Amerikiečiai Mūrininkai
' MASKVA. — čionai pri
buvo 54 amerikiečiai mūri
ninkai, kurie tuojau pareiš
kė noro patapti Sovietų Są
jungos piliečiais. Jie trokš
ta padėti Sovjetų Sąjungai 
industrializacijos darbe. Jie 
išsiųsta prie budavojimo au
tomobilių fabriko, Nižnij- 
Novgorode.

Tigras Užmušė Vaikų
LOS ANGELES, Cal.— 

Cirko tigras užpuolė ant 
mažojo 12-kos metų vaiko 
Alfreduko Hill ir jį taip su
žeidė, kad nugabentas j li
goninę jis tuojaus mirė. Už
puolimas buvo Luna parke.

Buenos Aires Mieste
Dideli ^Neramumai • ;

• BUENOS AIRES, Argen
tina. —* Mieste jaučiama ne^- 
ramumai. Sargyba: prie 
prezidento namų, prie wald- 
viečių ir kitų žymių įstaigų 
padvigubinta: Prezidentas 
Irigoyen laikė savo kabineto 
posėdį per visą iš trečiadie
nio į ketvirtadienį nąktį. 
Kai kur ant stogų iškeltos 
kanuolės.

Kodėl ir kam tas daroma 
—nežinia. Laikraščiai, pa
sirodę ketvirtadienio rytą, 
nepasako, nes patys nežino. 
Turbūt manoma, kad prieš- 
valdiška buržuazijos partija 
bandys smurtą daryti. Ar
gentinos komunistų spauda

Kryžiaus” ordenu/Povaka-1 ?rese. dalyvavo apie 10,000 
re lenkų prezidentui valsty- i žmonių. . Priimta rezoliuci- 
bės galvos rūmuose buvo su- i l;url0J nurodoma, kad le- 
rengti pietūs. Talinas iš-! Romėnai nuo 1914 metųis- 
puoštas estų ir lenkų vėlia
vomis. Spauda pabrėžia es
tų ir lenkų draugingumą. 
Iškilmingumas daugiau ofi
cialus. Gyventojų tarpe ne
jaučiama jokio entuziazmo.

KAUNAS. — Zarasų ap
skrityje Imbrado valsčiuj, 
rugpjūčio 5 dieną apie 16 v. jiešką paramos sau už Len- 
siautė (didele audra su ledais 
lį centimetro diametre. Su
naikinta apie 40—45% vasa
rojaus pasėlių ? šių ikąimų< 
Avylių, Ščiurų, Maršaniškiu, 
Milžinų, Grūmbinų ir Giluš- 
kių. ' !! '1 ‘

tikimi savo idėjoms ir siekią 
maršalo Pilsudskio vadovy
bėj gerovės Lenkijai. Legio
nierių rezoliucija — tokia 
pat Pilsudskio dvasios, kaip 
ir anksčiau buvusios. Be 
kitko, rezoliucijoj pabrėžta, 
kad visi elementai, “priešin
gi tikrai demokratijai ir

kijos ribų,” tai yra opozici
ja, yra valstybės priešai. 
Rezoliucijoj jie lyginami su 
pragaištingomis Le n k i j a i 
Lenkijos ; padalinimo metu 
iškilušidmiš srovėmis, jieš- 
kojusiomis paramos užsie
niuose.

mieste ir apylinkėse siautė 
taip pat nepaprastai smarki 
audra. Tauragės dvare nu
neštas mokyklos stogas:. 
•Nuostoliai tiekia 1,200 litų.

Naumiestyj (Taur.) ir_ 
apylinkėse vanduo nuplovė 
kelis tiltus, išnešė malūno 
tvenkinį ir pirklio Kaplano 
2 vagonu zuperio. Sumušti 
javai. Nuostolių padaryta 
apie 15,000 litų.

jau senai (nurode, kad šioj 
šalyj ruošiamas fašistinis 
perversmas.

“Bedievių Karalius”
Apsivedė Bažnyčioj

BALTIMORE, Md.-Ame- 
rican Mercury žurnalo re
daktorius ir “didelis bedie
vis/’ Henry L. Mencken, ap
sivedė su Sara Haardtiūte. 
Šliūbą betgi ėmė episkopalų 
vietinėj bažnyčioj. Tai tau 
buržujų dora ir linijos išlai
kymas !
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Lenkų Socialfašistas 
Apie Vilniaus Klausimą
KAUNAS.—“Przegląd WL 

lenski” praneša, kad ytenaš 
iš lenkų socialistų vadų sei
mo atstovas Niedzielkovskis 
per pasikalbėjimą su Pragos 
laikraščio “Lidove Noviny” 
atstovu pareiškė šitokį jo 
partijos nusistatymą del 
santikių su Lietuva:

“Kliūtis geriems santi- 
kiams yra Lietuvos palaiko
mas ginčas Vilniaus klausi
mu. Mes, socialistai, laiko
me tą klausimą išspręstą 
dabartine padėtim. Lietu
viai gali šauktis tik istorinių J 
reminiscencijų. Etnografi
niu atžvilgiu į Vilnių jie jo
kių teisių neturi. Pačiam 
Vilniuj yra vos nežymus lie
tuvių nuošimtis, o apylinkėj 
tik keli kaimai, o šiaip kraš
te gyvena gudai, lenkai iv 
žydai. Esame prisirengę 
veikti ta kryptimi, kad per 
susisiekimo pat i k r i n i m ą 
tarp Kauno ir Vilniaus Lie
tuva gautų galimumo keis
tis ūkio gaminiais, ypač me
džiu, su Vilniaus kraŠtū. Te
ri torialini ai pakeitimai 
reikalingi,”

“Przep'lad Wilenski” 
savęs tik tiek priduria:

“Taip ištarė draugas Nie- 
dzialkovskis. O kiek žmonių 
laužo sau galvas, kaip pasi
rodo, be reikalo, kokiai nors t 
išeičiai surasti-iš dabartinio 1 
Vilniaus klausimo ynpaso.” <

Philadelphijos ir apielinkės draugai darbininkai! Atminkite, kad sekamą Sekmadienį, Rugpjūčio 31 d., Lauręl Springs, N. Jer sey, įvyks milžiniškas / 
dienraščio "‘Laisvės” naudai piknikas. > Puiki programa. Dalyvaukit visi ir visos. Iš Brooklyn© bus du busai!
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‘ORGANIZUOKITES IR STREIKUOKITE!’
Niekas neprivalo manyti, kad Darbo Unijų Vienybės 

Lygą tik taip sau propagandai ir pasmarkavimui skelbia 
“ORGANIZUOKITĖS ir STREIKUOKITE prieš UŽ
DARBIŲ KAPOJIMUS” kampaniją A pradėjo vajų už 
sudarymą $100,000 fondo tam reikalui. Dalykas toks 
rimtjas, kad rimtesnis nei negalėtų būti; reikalas ne tik 
matomas, bet ir apčiuopiamas. Kodėl? Užtenka dirste-, 
lėti į dabartinį krizį, į senųjų Darbo Federacijos vadų 
ir' “socialistų” pardavystes, ir į darbininkų nerimavimą, 
kad suprasti priežastį ir tikslą Darbo Ufiijų Vienybės 
Lygos pasiryžimo. / ■. ' : .

Jau niekam nebe naujiena, kad šiuo laiku ypatingai 
yra Jiumušinėjama darbo mokesnis, įvedinėjama didžiau
sias sumokslintąs (racionalizuotas) skubinimas darbavie
tėse, ir palėidinėjama kaskart daugiau darbininkų, kaipo 
nereikalingų. Nepakeldami tų sunkenybių, darbininkai 
nerimauja ir bruzda. O Darbo Federacijos buržuaziniai 
vadai ir “socialistinių” unijų geltonieji galvos ką daro? 
Jie ^kuždasi su samdytojais, verkšlena apie fabrikantų 
biznjo sumažėjimą; išdirbinėja su jais planus delei pa
smarkinto išnaudojimo; įkalbinėja darbininkams san
taiką ir “bendrus” reikalus su bosais; pravedinėja nuola
tinių nusileidimų politiką iš darbininkų pusės, susirūpi
nę iįsnaudotojų pelnais, o ne darbininkų reikalais.

Tękią savo senųjų vadų taktiką skaudžiai patiria ir 
mainieriai, ir metalo darbininkai, ir siuvėjai, ir kt. Fe- ! 
deracinis mainierių išdavikas Lewis leidžia savininkams j 
kramtyt angliakasių uždarbius, ilgint darbo laiką, blo
gintu visas sąlygas apskritai, o pasipriešinančius mainie- 
rius*suspenduoja bei šluoja laukan iš senosios unijos; ir, 
pagaliaus, padaro su bosais dar penkių ir pusės metų su
tartį, pagal kurią jiem duodama dar didesnė sauvalių 
prieg mainierius. Federacinės Mašinistų Unijos prezi
dentas Whartonas atvirai stoja už kapitalistinę raciona
lizaciją, kas reiškia už padidintą skubinimą -darbe, už 
darbininkų skaičiaus sumažinimą ir už faktiną uždarbių 
nukąpojimą. Amalgameitų Kriaučių Unijos prezidentas 
Hillmanas su savo agentija, kalbėdamas “darbininkų 
naudai,” neria jiems kilpų kilpas, užkaria jiems vis sun
kesnę vergiją. Philadelphijoj federaciniai Laivakrovių 

pataikintus darbininkus. ;

frontą su bosais, susijungę^su ginkluotomis buržuazinė
mis {Valdžios spėkomis, visu pasiutimu atakuoja bent kokį 
koviingesnį darbininkų judėjimą; nagais ir iltimis puola 
komunistus ir šiaip revoliucinius darbininkus, išdrįstan
čius pasipriešinti išnaudotojams; jie veda tiesiog kruvi
ną karą prieš kairiąsias mainierių, metalo darbininkų, 
siuvėjų ir kitas unijas, pasiryžę jąsias su pačiomis šak
nimis sunaikinti.

Šis kovon atbundančių darbininkų judėjimas, berods, 
nėra taip lengvai sunaikinamas; pasiryžimą kovon rodo 
ir desėtkai tūkstančių automobilių darbininkų ir jų be
darbių, ką' paliudija jų šturmavimai Fdrdo fabrikų De
troite ir pasikartojanti streikai; tokio nerimavimo ir 
kovos upė matysi ir audėjuose, ir laivakroviuose, ir mai- 
nieriuose, ir siuvėjuose, ir visuose kituose darbininkuose. 
Šimtai tūkstančių jųjų yra pribrendę revoliucinei vado
vybei Darbo Unijų Vienybės Lygos, kiti sparčiai bręsta, 
kaipo medžiaga kairiosioms darbo unijoms. Tai milži
niška dirva ir nepalyginama proga organizavimui ma
sinio revoliucinio unijų judėjimo.

Tačiaus, jeigu proga nebus reikiamai išnaudota, nieko 
tikro negalės būt sukurta toje srityje*. Jeigu tos masės 
nebus suorganizuotos ir į klasinės kovos kelią įstatytos, 
tai jų shsikaupusi kovinga energija išsisklaidys ir bergž
džiai vėjais nueis, arba nusiminime paskęs.

Štąi kodėl Darbo Unijų Vienybės Lygos obalsis “OR
GANIZUOTIS ir STREIKUOTI” yra toks tikras ir prak- 
tikinis reikalas; štai kodėl vajus už sukėlimą $100,000 
Kovęs ir Organizacijos Fondui yra toks gyvąs, toks bū
tinai kaip patys to darbo raumenys.

Organizavimas į darbininkų komitetus ' fabrikuose, 
dirbtuvėse ir-kasyklose; traukimas neorgąnįžuotų | kai
riąsias unijas; aprūpinimas organizatoriais ir vadais 
tūkstančių ir dar tūkstančių darbininkų, stovinčių{ant< 
streixines kovos slenksčio; organizacinis sujungimas dii>į 
banciųjų su bedarbiais; planingas*suderinimas visų drau
gų ir pritarėjų batalijoms prieš uždarbių kapojimus, už 
socidlės apdraudos pensijų įstatymą, ir šimtai kitų dar- 
bų—-štai kas stovi prieš akis Darbo Unijų Vienybės Ly
gai, ^kuri visomis išgalėmis stengiasi atlikti savo užda
vinius, suljg revoliucinės linijos, pravestos Raudonojo 
Darbininkų Unijų Internacionalo.

Pirmas stambusis mobilizacinis minių išstojimas va
dovybėje Darbo Unijų Vienybės Lygos bus ateinantį pir
madienį Pirmojoj Rugsėjo, minių demonstracijose už 
socialūs apdraudos bilių, sulig Komunistų Partijos pro
gramos, ‘Visi darbininkai ir bedarbiai turi dalyvauti 
tuose masiniuose žygiuose, o paskui su pasiryžimu stoti 
į kovos kelią, pravedamą Darbo Unijų Vienybės Lygos, 
veikliai prisidedant prie jos kampanijų.

' Netaip Bus, Kaip 
Socialfašistai Mano

Kuomet mes šioj 
nurodėme, kad naujam su
sivienijimui, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimui,- yra 
dirva augti, tai socialfašis- 
tas Grigaitis per savo orga-į 
ną sako, jog tai bolševikų 
“svajonė.”

Ypatingai Grigaičiui ne
smagu skaityti tas mūsų nu
rodymas, kad kuomet nau
jas susivienijimas augs, 
tvirtės, tai fašistų ir social- 
fašistų sus i v i e n ij i m a s 
smuks, neš naujam, darbi
ninkiškam susivienijime’ bus 
didžiumoj.- energingas, jau
nas elementas, o pas'fašis
tus pasiliks i didžiumoj seni 
žmoilėš. Ir už tai tasai so- 
cialfašistas klausia (“Nau
jienų” No. 200):

Kurią gi organizaciją, pana
šią į SLA, bolševikai iki šiol 
yra išauginę “milžinu”? Jų 
rankose nuo seniai yra Aukš
čiausios Prieglaudos draugija, 
bet ji nė iš tolo negali lygintis 
su SLA.

I LBolševikai neišaugino mil- 
žiiiu panašios į SLA orga
nizacijos del. to, kad jie. dar
bavosi SLA organizacijoj. 
Bolševikai ir su jais veikiau- i 
tieji pažangieji darbininkai i 
labai daug prisidėjo prie iš- ■ 
auginimo SLA organizaci-' 
jos. Tą labai gerai žino fa
šistai ir socialfašistai, tik 
jie nenori to fakto pripažin-

Juk visiems gerai žino- 
kad fašistai ir socialfa- .

vietoj

mui naujo susivienijimo, .ir 
mes esame tikri, kad-pažan
gieji lietuviai dat’biriiiikūi po' 
komunistų, vadovybe greitu 
laiku išbudavos milžinišką 
apdraudos, pašelpos ir pro
letarinės kultūros organiza
ciją.

Išmetinėja, Kam Fašistų 
Konsulas Patarnauja. 1, 
Socialfašistams

Kunigų organas “Drau
gas” labai nepatenkintas, 
kam "Lietuvos fašistinės'val- 
džioš kohsųlas Chicago j, p. 
Kalvaitis, sėbrauja su .spcial- 
fašistais. Klerikalai nori, 
kad jis būtų “taktiškas’^ ir 
jiems tarnautų. ‘ Girdi:

• .. • ‘ 4 / J t ‘ f
Iki šiam, laikui. Amerikos 

lietuviai kataliką! reikšdavo 
prideramos pagarbus' Lietuvos 
konsulams, jų tarpe ir p. Kal
vaičiui, nors ne visuomet, vie
šai minioms kalbėdamas, suge
bėdavo išlaikyti taktą. Taip 
buvo 1928 m. per “Lietuvių 
Dieną” McKinley Parke, Chi- 
cagoję, kuomet p. Kalvaitis 50- 
70,000 žmonių kalbėjo apie tai, 
būk Amerikos kiaulės geriau 
gyvena negu Lietuvos ponai.

Tasai konsulo netaktas buvo 
nutylėtas, pateisinant jo nesu
sivokimu, kas dera viešai kal
bėti, o kas nedera.

Bet toji pati savotiškumo li
nija laikoma ir toliau. Jeigu 
tikėti soc. demokratų 
laikraščiui iš 
Lietuvos J<onsulĮa^|:-.jEy41V|Įtr

>! tai
LS

ti.
ma
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džio įavoną.' \ p imjion1 ] dni

Unijos.vadai atvirai padarė sąjungą su policija prieš ne- gist a,i faktįnai neturi jokios 1 
- ...’.. , . .x .. . . ; organizacijos; jie tik uzur-
_» Antra vertus, senieji uųijii^yadai, susitelkę į vieną patoriškai yra pasigriebę 

nntfi an hncnisi susimncrinkiimtomis buržuazine- g • •• -

organizacijos; jie tik uzur

Imperialistinio
KARO PAVOJUS

4 Metai Kalėti už Skleidimą 
Revoliacinės Literatūros

ATĖNAI. — Graikijos re- 
akcimfr - tcirmas i........ ......

į lyderį Sinakos 
(Solonikų mieste) keturiem 
metam ir septyniem mene* 
šiam kalėti del skleidimo re-

"SLA organizaciją. Gyveni
mo, faktai ’rodo, kad pažan
giesiems SLA nariams suda
rius naują susivienijimą fa
šistai ir spcialfaąįstai taip 
nuvadovaus SLA organiza
ciją, kaip jie nuvadovavo 
visokias kitas savo organi
zacijas, visokias savo “kujo- 
lų-bingolų” ir kitokias “kor
poracijas?’

Gi bolševikai ir kiti pažan
gieji darbininkai mokės va
dovauti naują susivienijimą 
taip, kad jis greitu laiku iš
augs į milžinišką organiza
ciją. ,

Socialfašistai ir fašistai 
dažnai bando prikaišioti bol
ševikams Augščiausios Prie
glaudos organizacijos “nu- 
bankrutavimą.” Bet mes 
tiems gaivalams štai ką tu
rime pasakyti: Tą organi
zaciją bandė sunaikinti ele
mentai iš fašistų ir šociaL 
fašistų kempės; jie be valdy
dami tą organizaciją apvogė 
ant $13,000. Apvogtą, ap
draskytą organizaciją paė
mė vadovauti komtipistai ir 
pažangieji darbininkai, ir 
šiandien ta orgahįząęija 
stovi ant gero pamato p ta 
organizacija šiandie^ augą 
narių skaičium ir ; tvirtėja 
finansiniai. Prie' to, reikia 
nepamiršti, kad komunistai- 
ir jų simpatikai iki šiol ne- 
sidąrbavo atsakančiai, kad 
išauginti Augščiausios Prie
glaudos organizaciją į mil
žinišką apdraudos ir pašel
pos organizaciją1; jie daug 
spėkų padėjo SLA organiza
cijoj bekovodami su fašis
tais ir socialfašistais.

; Susiorganizavus naujam 
susivienijimui galės būt da
romi • žingsniai sujungti tas 
abi organizacijas į vieną;

Mūsų spėkos dabar bus 
sukoncentruotos budavoji-

per jo lūpas dėkoju j
Lavpno degųjį a f A ? , 

i nyčios yra
va, bent' oficialiąją kata
likiška. Kurios ..til’d “Ėfėįuvos” 
vardu p. KaNait^ kalbejč? \

Mums atrodo, -j6g p. konsu
las neturėjo teisės katalikiško^ 
Lietuvos vardu dalyvauti \ kre- 
matorijoj ir ten “pamokslus” 
sakyti. - {
Klerikalai jaučiasi tuomi 

labai įžeisti ir į Smetonos 
valdžią šiaip apeliuoja:

Mes taipgi netikime, kad 
esamoji Lietuvos Ivaldžia savo 
konsulo dalyvavimu krematori- 
joje norėjo įžeisti Amerikos 
lietuvius katalikus. Mes skai
tome p. Kalvaičio parodavimą 
paprastu jo nesugebėjimu ori
entuotis, kas derą daryti Lietu-’ 
vos konsului, o kas nedera.
Klerikalai . dabar turės 

įrodyti, kad jie yra ištiki
mesni Smetonos kruvinojo 
fašistinei valdžiai, negu so
cialfašistai iš \ “N-nų”, ; ir, 
žinoma, Sųietona įsakys sa
vo konsului datigiaw tarnau
ti klerikalams, negu social- 
fašistams.

p HUNTINGTON, Y! U
Huntingtprias J>ar Gyvdojaį*

Komisija ^ureą^imąLrudeilL 
nię karštų “korąų” 'ir šiltį 
“šunyčių” išvažiavimo ‘darbųjį 
jasi -smarkiai, kad patenkint- 
atsilankiusius svečius. Minkš
tų gėrimų ir užkandžių planas 
jau gatavas; programos ir žai
dimų planas dar galutinai ne
sudarytas —paskelbsime vė
liai!. . ' >

Išvažiavimą rengia bendrai; 
A. L. D. L. D. ir $. L. A. wie-; 
tinęs kuopos. Išvažiavimas į-į 
vyks. 7 d., rugsėjo, prasidės 12. 
Vai;'* dieną. Vieta—-ant 18-tos 
gatvės, po žaliąja'vyšnia; žai
dimams pieva ruiminga, lygi 
ir, graži ;-del šokių - platforma 
plati; trys . brookjyniečiai mu
zikantai grieš visokiuą šokius.

Kviečiame visus. ; ' 1 ' 1
Komisija.

Kuomet mes, komunistai, 
sakome, kad imperialistinės 
valstybės visu smarkumu 
rengiasi prie naujos skerdy
nės, kuomet nurodome, kad 
artinasi imperialistinis ka
ras, tai net nekurie pusiau 
sąmoningi darbininkai sa
ko:; “Tai tik taip sau kalba
ma apie karą—karo nebus.”

Gi komunistų priešai daž
nai sako, būk komunistai 
daug kalba apie karo pavo
jų tik. propagandoj tikslu. 
Darbininkų priešaį, kapita
listai iiri jų tarnai socialfa
šistai, bandė bjauriai pa
šiepti komunistų rengiamas 
visam pasauly anti-karines 
demonstracijas rugpjūčio 1 
d. - ' • . -i

Koniunistai rengė tas de
monstracijas ne tik propa
gandos tikslu, kad' mobili
zuoti darbininkus į kovą 
prieš kapitalizmą, bet Taip
gi supažindinimui darbinin
kų su tuo faktu, kad impe
rialistai rengiasi prie karo. 
• Kad karas artinasi, tai tą 
faktą pripažįsta net nekurie 
kapitalistų laikraščiai, pri
pažįsta nekurie buržuaziniai 
diplomatai, politikieriai ir 
profesoriai.

Štai, pavyzdžiui, New 
York Telegram rugpjūčio 
26 d. editoriale sako:

Kartą mums.iškilmingai bu7 
vo užtikrinta, kad pasaulinis 
karas buvo “karas užbaigimui 
karų.” Bet nėra jokios abe
jonės, kad šiandien yra dau
giau pribžasčių del karo, negu 
buvo 1914 metų pavasarį.

; Ir toliaus tas kapitalistų 
geltoiilapis atvirai pasako:

Ekonominės karo priežastys 
! nesumažėjo. Ta pati sena ko

va del žaliosios medžiagos ir 
marketų eina ir dar didesniu 
įtempimu tarp Anglijos ir A- 
merikos. Muitų sienos vis ky
la augščiaus.
Kapitalistai rengiasi prie 

karo prieš Sovietų Sąjungą.
Santikiai darosi' vis la

biau ir labiau įtempti tarp 
darbininkų valdomos .šąlies, 
kur socializmas būdavo ja
mas, ir kapitalistinio pasau
lio. Kuomet kiti kapitalis
tų laikraščiai bando visaip 
sukinėtis tuo klausimu, tai 
Telegram atvirai sako:

Konfliktas eina tarp komu
nistinės Rusijos ir kapitalizmo 
ir kylančios nacionalistinės 
bangos Chinijoj, Indijoj ir ki- 

i' tur Rytuose.”
Taigi ne vien tik komut 

nistai kalba apie karo pavo
jų- ' 
; Mes dažnai kalbame ir ra
šome, kad imperialistai ren
giasi prie karo. Bet mes tu
rime apie tai dar /daugiau V 11-1> '/■•I T 11 !—j J <• 1 _J
ir darbuotis visu 
kad sumobilizuoti darbinin
kus į kovą prieš imperialis
tinį karą, idant imperialistų 
karą paversti į civilį karą 
sunaikinimui kapitalistinės 
sistemos, kuri* gįmdo /kdrus, 
bedarbę ię 'skurdu,

Šiandien kovodąmi 'prieš 
karąį pies raginau? darbinin
kus-Vesti kovą už paskyri
mą bedarbiams tų pinigų, 
kuriuos Amerikos valdžia 
skiria karo reikalams. f

Rugsėjo 1 d. visoj šalyj 
bus bedarbių demonstraci
jos, kuriose, tąrp kitų obab 
šių, bus iškeltą obalsis: Nei 
cento, naujai skerdynei! Vi
si ką^o reikalam skiriami pi
nigai turi būt pavesti šelpi
mui ‘bedarbių ir jų šeimynų.

Kad tos demonstracijos 
būtų .reikšmingesnės ir pa- 
sekmingesnės, jose privalo 
dalyvauti visi darbininkai,, 
bedarbiai i r dirbantieji.

kalbėti—ne tik kalbėti, bet 
urnų,

Politinis Raportas Sovietų Sąjungos Kom 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

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

(Tąsa)
1. Klausimai Socializmo Statymo Vadovybes.

a) Nulemiantis veiksnys iš Partijos atžvilgio dabarti
nėse 
atskiruose ekonominio fronto sektoriuose (dalyse) prie 
ofensyvos (atakos) visu frontu, kaip pramonės, taip 
žemdirbystės srityje. Keturioliktas Partijos Kongresas i 

!vyriausiai buvo industrializacijos kongresas. Penkiolik- * 
tas Partijos Kongresas vyriausiai buvo kolektyvizacijos . A 
kongresas. Jis (buvo prisirengimas prie visuotinos ata-. 
kos. Laikas pirm šešiolikto Partijos Kongreso skyrėsi 
nuo jau pereitų laipsnių tuom, kad jis buvo laikotarpis, 
generates socializmo ofensyvos visu frontu, laikotarpis 
pasmarkintos socialistinės kūrybos ir pramonėje.ir žem
dirbystėje. šešioliktas Partijos Kongresas yra kongre-* • 
šaš pilnos socializmo ofensyvos visu frontu panaikinimui1 J 
(likvidavimui)-' biiožių kaipo ‘klasės ir ivykdyhiūi pilnos' 
kolektyvizacijos. : 1 1 ' • *' ; •

z Ta$,. trupipoj sutraukoj, yra’esmė abelnos mūsų-Par
tijos linijos, . > , . / ■ > ■ ,

Ar ši linija teisinga? .
■ Taip, teisinga. Faktai parodo, kad abelna mūsų Par
tijos linija yra vienatinė teisinga linija. (Plojimas.)

Jos teisingumą parodo pasekmės ir atsiekimai, ką mes 
jau pasiekėme socialistinės rekonstrukcijos fronte. Nie
kad nebūtų buvę galima, ir nėra galima, kad sprendžia
moji pergalė, kurią mūsų Partija laimėjo laike dabarti
nio periodo socialistinės rekonstrukcijos fronte mieste ir y 
ant ūkio, būtų buvus pasekmė neteisingo nusistatymo., 
Niekas kitas, kaip tik teisinga abelna linija, galėjo at- A 
siekti mums tokią pergalę.

Tatai parodo šauksmai, kuriuos pastaruoju laiku kelia 
prieš Partiją mūsų klasiniai priešai, kapitalistai/ ir jų 
spauda, popiežius ir įvairūs vyskupai, socialdemokratai 
ir “rusai” menševikai Abramovičiaus ir Dan tipo. Kapi
talistai ir jų lekajai niekina mūsų Partiją—todėl abelna 
mūsų Partijos linija teisinga. (Plojimas.)

Tatai parodo trockizmo likimas, gerai visiems žinomas. 
Džentelmanai iš Trockio kempės tauškė apie “išsigimi
mą” Sovietų galios, apie “Thermidor”, apie “neišvengia
mą trockistų pergalę” ir taip toliaus. Ir kas ištikrųjų 
atsitiko? Susmukimas ir galas trockizmui. Viena troc
kistų dalis persiskyrė su trockizmu ir prisipažino, pa
darytuose jos atstovų pareiškimuose, kad Partija buvo 
teisinga; tas patvirtino trockizmo kontr-revoliucinę ypa- j 

tybę. Kita trockistų dalis tikrenybėj išsigimė į tipiškai. 
smulkiaburžuazinius kontr-revoliucionierius iki ' tokio 
laipsnio, kad patapo tikrenybėj žinių Agentūra del kapi
talistinės spaudos kas liečia Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos reikalus. Gi Sovietų galia, iŠ kitos pusės, ku
ri, taip sakant, buvo “beišsigemanti” (įirba jau “išsigi- 
mus”) randasi geriausioj padėty, ir bhdavoja socializ- 
mą* tuo būdu sėkmingai griaudama pamatą iš po kojų 
mūsų ^šalies kapitalistinių elementų ir jų smulkiaburžu
azinių pamėgdžiotojų.

Taipgi parodo visiems žinomas dešiniųjų oportunistų 
likintas. Jie verkė ir dejavo del “ardančios” Partijos li
nijos- . del “galimos katastrofos” Sovietų Sąjungoj, del 
reikalingumo “gelbėt” šalį nuo Partijos ir jos vadų ir tt. 
Ir kas ištikrųjų atsitiko? Partija turėjo didelius pasise
kimus socialistinės kūrybos fronte, kuomet dešiniųjų gru
pė, taip trokšdama “išgelbėti” šalį, bet vėliaus priversta 
prisipažinti prie savo pažvalgų klaidingumo, dabar yra 
suklupus.

Tatai parodo didėjantis revoliucinis veikimas darbinin
kų kjasės ir valstiečių, milioninių darbo, masių aktyviš- A 
kas ^Partijos rėmimas ir pagalios naujas darbininkų ir 
valstiečių entuziazmas kolektyviuose ūkiuose,: kas suda
ro didelį įspūdį mūsų šalies priešuose ir drauguose. Man 
nėra reikalo specialiai prisiminti apie .tokius ženklus au
gančio pasitikėjimo Partija, kaip kad mūsų įmonių iš
tisų fabrikų ir departmentų išpildymas aplikacijų stoti į 
Partiją, kaip kad Partijos narystės padidėjimas suvirs 
600,000 tarp 15-to ir 16-to Partijos Kongreso ir kaip kad 
priėmimas 200,000 naujų narių į Partiją vien tik per 
pirmą šių metų bertainį. Ką gi. daugiau visa tai parodo, 
jeigu ne tą, jog, masęs supranta, kad mūsų Partijos fe-

’ ‘ a ir pasirengusios ją remti?

apystovose yra perėjimas nuo socializmo ofensyvos

dąmj!a Unija yrajteisinga ir pasirengusios ją remti r
. ^Ęeįkįa' fpri^ą^njt, /k|dt tų faktų nebūtų, „jeigu abelna 

Išarti j o£ linija nebūtų teisinga* f
b) Partija., negali apsiriboti išdirbimu abėl^o.s linijos. 

Apart to ji turi kasdien išbandyti vykinimą 'abelnos "li- 
mijos praktikoj. Ji turi vesti Partijos abelną liniją ge
rinant ir tobulinant, laike darbo progreso, planus, kurie 
y^kihami pastūųąėjimul pirmyn ekonominės rękbnstruk- 
cljos, ir taipgi vengiant klaidų ir jas taisant.
Kaip Mūsų Partijos Centr. Komit. Išpildė šią Užduotį?

Darbas Centralinio Komiteto toje linkmėje svarbiausiai 
susidėjo pataisyme ir aiškiam apsprendime Penkių Metų 
Plano sū tikslu pasmarkinti jo vykinimą ir sutrumpinti 
jo įvykinimo laiką, ir sužymėjime atlikimo užduočių, ku
rias sudarė ekonominės organizacijos.

Aš pridedu kelis iš pamatinių nutarimų Centralinio 
Komiteto, pataisant Penkių Metų Planą kas liečia plano . 
vykinimo pasmarkinimą ir laiko sutrumpinimą įvykini- 
mui.

. Geležies tirpinimo ^pramonė: Penkių Metų Planas nu
stato. padidinti pagaminimą lietos, bet dar neapdirbtos 
geležies šmotų^taip, kad paskutiniais plano metais paga
minimas siektų' 10,000 mil. tonų. Gi sulig <5.- Kom. nu
tarimo tokio daugio dar nepakanka, ir nustato, kad pa
skutiniais metais Penkių Metų Plano gamyba neapdirbtos 
geležies turi pasiekti 17,000 milionų tonų.

(Daugiau bus.)n n smerkė voliucinės literatūros.
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KAIP LIETUVOS _SAMDIN1NKA1 VARGSTA
KI AIPFDftS KRASTF 'jau nėra ką ir kalbėti; liet likRLHll El/vv iridi Lt įšaukė, kad yėl dirbtume.

Dar staiga nenorėjau ligai
1 atys pasiduoti, bet liga mane per-

“SPECIALE MAINIERIŲ
LAIDA”

Jau šeši mėnesiai, kaip aš iš.davom po vieną silkę.
tos vergijos pasiliuosavau, bet[šeimininkai gyveno, kaip di- galėjo; šaltis, skausmas į krū- 
negaliu užmiršti ir amžinai ne-i džiausi grafai; jiems buvo su va susidėjo ir aš jau nejutau,

tokiu antgalviu patilpo
197 num. drg. M.

MUYV O vi va OUOIUCJV 1 j; clO J (X U 11V J Ll L <A U , 

bernais arba tarnaitėm per- kaip mane atnešė į virtuvę. Iš- 
prasta kalbėti, tai jie pasaky-1 gulėjau dvi dienas: nieks lie
davo stubinei tarnaitei rytą,; paklausė, artu nori valdyti ar 
ką turės dirbti visa šeimyna, ■gerti. Trečią dieną atėjo šei- 
O mums nebuvo valia drauge mininkai ir pradėjo kolioti vi- 
dirbant kalbėti nei nusijuokti; šokiais žodžiais, kacL aš ,iš tin- 
aš, kad ir neatmenu baudžia-'gėjimo guliu; Tai aš pasakiąu: 

.vos laikų, bet iš senelių paša- j per penkis metus išbuvau ir 
, kad ne mand-' niekad nesirgau, o jei kada ir 

ir aš praleidau penkis sirgdavau, bet laikydavausi 
Ken- kantrybėje, niekada nieko ne- 

čiau, kolei galėjau. Vieną žie- sakydavau, 
mą, 1929 metais, buvo toks palikti; bet dabar,, (man tokiai 
didelis šaltis Lietuvoj, kad net (nelaimei atsitikus, tai nuo jū,- 
daugvbė sodų iššalo; siekė H-įsų gaunu “padėkavdnę.” Tuoj 
gi 45 laipsnių šalčio; o mes!" 
tuo laiku ištisas dienas 'turė
jom lauke dirbti. Vieną die
ną mes pjovėm akselį; mes, 
mergaitės, turėdavom šiaudus 
nuo bąrtaįnio numesti. ■ Kažin 
kaip, nelaimei ištikus, aš nų-

užmiršiu, kiek aš privargau 
per penkis metus tame Klai
pėdos krašte. Būdami namie 
šešetas vaikų ant mažo žemės 
sklypo, negalėjom visi būti na
mie. Aš, vos sukakus penkio
likai metų, išėjau į pasaulį lai
mės jieškoti. Išėjus, maniau, 
kur eisiu, į katrą kraštą? Ir, kojinio žinau, 
ilgai negalvojus, traukiau į riau 
Klaipėdos kraštą. Bet čia at- metus, kaip baudžiavoj. 
ft/Us pažinau “žąsinėlį vande
nėlį per tvorą leidžiant.” Dar

• nesubrendus mano jėgoms, pa
tekau prie didelio ūkininko, 
kuris turėjo 1,200 dešimtinių 
žemės ir apie 40 melžiamų 
karvių. Buvom mes trys tar
naitės ir ateidavo viena kumet- 
ka pagelbėti milžti, tai mes ke
turios turėdavom tas i karves 
pamilžti į pusantros valandos, 
reiškia, kiekvienai tekdavo 10 kritau nuo pat bertaipio vir-būti? 
karvių pamilžti, tai rankos šaus ir tiesiai su galva į maši-lgus per penkis metus ir tokį 
būdavo sutinusios, visi sąnariai ną. Kaip aš pabudau, neži- 
iš savo vietų išeidavo, iki pa- nojau kur esu, nes visa buvau 
milždavom; dar ir dabar ma- kraujuose ir akyse tik viskas 
no rankos neatsitaisė. Reikė-, margavo ; žinoma, aš “sutruk
davo keltis nuo pusės po tri-.džiau 
jų žiemą-vasarą, o valgyt duo- nemanykite, kad aš tą tyčia 
davo kokių avižinių kruopų padariau. Juk nei vienas žmo- 
%upę su išmašinuotu pienu gus nekiš piršto į ugnį. Aš, 
pietum mėsos gaudavom tris atsipeikėjus, sėdžiu pas tą ma-

' kartus į savaitę. Vakarienės, .šiną. auueuius hkis, 
T tai per visą mielą žiemą žalių čiau stovintį šeimininką, 

kopūstų ir bulvių ir to maši
• nuoto pieno, o vasarą, tai pa 

keisdavo: vieton kopūstų, gau

vis norėjau gera

liepė visus daiktūš susirinkt ’ir 
leistis į kelionę. Išvarė, kaip 
šunį, didžiausiame šaltyje ir 
dar. sergančiai, žinorpa,. l^ąip 
ėjau, visi gailėjos manęs., nes 
didžiai su visais sutikdavau; 
bet kokia manei'širdis turėjo 

Tiek dirbus, tiek var-

gavau atlyginimą! Mano al
ga buvo, žiemos metu, 6 mė
nesius po 20 litų mėnesiui, o 
vasarą 40 litų; metų gale me- 

darbą, bet skaitytojai ko nelikdavo, nes daugiau arą-

Atidarius akis, pama- 
“Nu, 

Ana, was is los, los?” šaukė 
vokiškai. Jam negalvoj, kad 
man mirtis į akis žiūri; jam

bužių nudėvėdavom, negu už- 
dirbdavom. O, kad nors kiek 
galios turėčiau samdininkų bū
vį pagerinti 1 Man yra ir 
šiandien graudu pamanyti, 
kaip jie ten vargsta. Bet nėra 
kam juos ten užstoti. Tik jie 
patys kada susiorganizavę ga
lės pagerinti savo būvi.

■■■■I

katastrofa, .kuri įvyko 8 d./gjiakasius, kurie to verti. Jei- 
rugpjūčip. ir ,kui; žuvo 9 ang
liakasiai — taip viskas supuo- dai- sykį
Id, kad išrodo, lyg tas: žmogus jos” L ______, __

ant (suprasite, kaip ir prie kokių 
sąlygų komisija turėjo veikti. 

Vienas iš Komisijos,
J. D. Taunis.

laike nelaimės/ stovėjo : 
krašto “šliopo” ir eiles rašė.

Nemenkesnes vertės raštai 
buvo Seno Vinco, D. M. šo- 
lomsko ir kelių kitų, kad ir ne 
mainierių.

Po 
“Laisvės 
ž. straipsnelis, kurio autorius 
šauniai išgiria pereiti] metų 
“Spečialę Mainierių Laidą,” o 

(šių m.etų pasmerkia.- Girdi, 
šių mėtų laidoje “dauguma 
raštų rašyta ne mainierių.” Na, 
o jeigu mainieriąi patys nieko 
nerašo, tai kas nors kitas tu
rėjo už juos parašyti. Juk 
taip, ar ne ? Arba vėl, ar tas 
kam užkenkia, kad ir ne mai-l 
nierys rašo arba kalba kaip 
tik apie tokius dalykus, apie 
kuriuos ištikrųju rąikėjo kal
bėti ? Niekam. Bėt, atpenč, 
dar naujos dvasios ;įnešą^’

Nors tiesa, angliakasiai as- i 
menįškai.pergyveha visus tuos; t );aipo komjšijos 
vargus, skausmus-n-isunkumus, turėja|u n,et kelis sykilio 
kokius jie susitinka po žemę, pragyįj ka(j §j įa

gu. abejojate — perskaitykite 
j “žodis nuo Komisi- 

ir tuomet, be abejonės,

stovi ant lauko kviečiai 
vežtų mažai kur yra.

■pat kai kur jau
! ankstybesnieji miežiai.
vinčius ant lauko javus pa 

■blogejęs oras neduoda su
Toliau minėto straipsnelio j Lietūs Daigina Kviečius ir 

autorius rašo: 
nekvietė, kad jie dalyvautų, 1 
arba neragino jų, kad bent ką j 
parašytų iš kasyklų.” Komisi
ja ir kvietė talkon ir ragino ne 
sykį ne tik Schuylkill apielin- 
kės angliakasius rašėjus, bet 
ir Luzernėš rajono. O kad jie 
nieko neparašė, tai ką tuomet 
kaltinti? Ar komisiją?

t Kad angliakasiai miega, 
ypač šiosę ąpielinkėse, tą gę- 
rai žino ir M. ž., bet rašo, kad 
'rašyti! Pameni'gerai, kuomet

> narys, 
turėjau net kelis sykius rašyti

užsitęs, tai javai gubose su
dygs ant lauko. Tad grei- 

KAUNAS. — Jau dauge- čiausiai šiemet turėsimę sal
ly Lietuvos vietų nupjauti i džius pyragus.

Miežius; Prasti Orai

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

bet'jie savo minties išsireikšti 
ne'p'ajegs taip, kaip prityrę ra
šytojai. JDel pavyzdžio paim
kime dfg. Btiolio Sūnaus ei
les “Angliakasio Dienos.” Tai | 
pažiba šio ,numerio. t Nors mi-' 
nėtų eilių autorius gyvena už 
pofos šimtų mylit] nuo čia ir 
riėra mainierys* bet jo eilių tu
rinys taip atatinka realybei, 
kad geriau ir nereikia. Net 
(paskutinė, didžioji Gilbertono

Kaip skaitom visokius laik
raščius, tai visur matom darbi
ninkų kovas, bet apie Klaipė
dos darbininkų judėjimą nesi
girdi.

Ana Žukauskaitė

parašytų į spęciajį “Laisvės” 
numeq, tai. ką jau bekalbėti 
apie kitus tokius, kurie jau tiž- 

? migę ir1 ramiai sau1 miega. 1
Iš drg. M. ž. suminėtų ang

liakasių, “kurie gali gana ge
rai savo mintis išreikšti,” man 
yra žinomas vienas kitas to
kių, kurie jau užmigę; nors ra
šyti gali, bet miega. Nežiū
rint, kiek sykių tokiems rašy
si ir kokį triukšmą nekelsi, jų- 
jjų jau neišbudinsi.

Kritikos nesibijome. Atsa
kome dėlto, kad dalykus nu
švietus. Kooperuoti spėkas, 
ypač Specialio numerio išleidi
mui, reikalinga. Mes akredi
tuojame visus tuos draugus an-

PHONE 
[Stagg 8342

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj

pačioj vietoj.

.Mūsų reko
menduoto] ai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

a k is egzami
ną vom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentams

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

Atneškite Mums Savo Akių Vargus
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo. Mes daugiausią remia
mos visuose atsitikimuose ant Retinoskopijes (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 LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

Į vairių 
mų, Ice 
pat ir 
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mų baliams, teat
rams, vestuvėms, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra
žio s maudynės 

- (swimming pool).

šaltų gėri- 
Cream, taip 
gardžių už-

LU1 Y 11YA5

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. Mūsų pa
tarnavimas prielan
kus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST. ELIZABETH, N. J.
■ * Telephone: Trinity 3-1045 > ;

hi^ norite cigarete 
tmi^m Mįmhir

f. -1 JCnesteriield
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.

j © 1630, Liccett & Myers Topacco Co.

i LIG6ETT A MVERS TOBACCO C0.

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES I&MOKINAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalinas j tris dalis:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planai
>! 1 Į/11 JL|~, JI surasti sugedimus ; kaip išardžius

I bįf I j j ibi Eg N * Tas viskas mokinama kiekviena
— lu.P’l Lfl lilduiniM dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.f_ m i JuciElM! 2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalingiawII K s’a dabartinių autbmobilių.

3' VaŽinšjimas. Kaip pastoti ekspertu Šof*- 
(yT gagaiPabaigę musų mokyklos kursą, turite plliM) 

------------------------------------- Progą pasinaudoti vienu iŠ dviejų amatų— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojame lai* 

"------------------n * nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuvi*-
kai ir angliškai. Kaina prieinama vistaM. 

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atti
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nuo 10 iki 2 P.M.

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

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKIUS

IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinlęamiausias ir už prieinami 
kainų. Nuliūdimo valandoje praiau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA-

TELEFONAI:
Bell -______________ Oregon 8186
Keystone ___________  Main 1417

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
į Skau- 
ivosval-

jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gar

1 gio, Skilvio, žarnų ir Mčšlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos,’

Tyl Plaučių, Kvėpuojamąjį^ Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji-

1 mo‘. Jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
/ galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

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

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

D R. Z I NS 110 EAST 16th ST. N. T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Ave. ir Irving Pl./ 

VALANDOS: • A. M. iki B P. M. NediUoJ f A. M. ild 4 P. M.

Padidėjusių Liaūkų,



Surado me
TVTpq" ciJa nedėlioj, 7 rugsėjo (Sept.), Mi- 

’nona Parke (šalia Chestnut Grove).

“LAISVĖS”-“VILNIES” PIKNIKAS 
CLEVELANDE

i

r
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' ■

J * ;

CLEVELAND.! OHIO ' I jus1 paliuosuos iki tam Laikui, Į : 
j ■ ? I £2 1 - i kada, galėsit užsimokėti. Bū- A-

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

(Tąsa)
Į kalėjimą nepanašu. Apėjo 
atydžiai pačiupinėjo sienas, 
dines duris, pastuksėjo pirštu. Pagal kur
čią balsą suprato, kad durys sunkios ir sto
ros. Prie durų pridėjo ausį, ilgai klausėsi. 
Nieko, nieko nesigirdi. .Pamanė, kad už 
durų turi būti dar kitos durys, nekitaip.

—Tai kur gi esu aš?—Ir staigiai baisus 
dasiprotėjimas nugąsdino.—Nejaugi pas

• Ginkelį?!
Roschožovas jau žinojo,—iš Cinkelio gy

vais neišeina niekas. Priėjo prie sienos, 
atsirėmė, susiėmė galvą rankomis.

—Och, po velnių! Nejaugi visus suse
kė? Nejaugi visus suėmė? Argi ir Kise
levas suimtas? Bet kaip, kaip? Kas išda
vikas? Arba mes patys buvome labai ne
atsargūs ?

Baisiai bėgiojo po kambarį, po tą akme
ninį maišą, tamsumoje užsigrūsdavo ant 
šaltų drėgnų akmens sienų. Prisipildė 
krūtinė sunkių kančių. Iš skausmo norė
josi rėkti ir; daužyti galvą į sienas.

Iš lauko subarškėjp durys. Pasigirdo 
kaip taukštelėjo raktas. Aiškiai nušvietė 
elektros lemputė. Įėjo du kariniuose drabu
žiuose, su antpetimis. Vienas augštas, su 
trumpai apkirptais ūsais, išsiskutęs, ant 
juodų akių dideli antakiai’, nukabusiomis 
lūpomis. Antras-žemesnis, riebus, per dide
lį pilvą tvirtai susijuosęs diržu. Oficieriai 
sustojo prieš Roschožovą. Augštasis buvo— 
kapitonas Tarasov,—ilgai žiūrėjo ant Ros
chožovo. Paskiau staigiai ir piktai užklau
sė:

—Kaip jūsų pavardė?
—Roschožov.
—Aš klausiu jūsų tikro vardo. Tu tokis 

Roschožov, kaip aš Trockis! —piktai akis 
išplėtęs suriko oficierius.

Roschožovas tylėjo į juos žiūrėdamas.
—Nu, pons komuniste,—Tarasov piktai 

žengė prie jo,—ar tu, kalės vaike, pasakysi 
savo tikrą pavardę ar ne?

* z

Isandrovič tikrai nežinojo. Ramiai išlaikė 
dar karta Ipiktą ofiicerio akių įrėmimą ir ramiai at

isakė:
—Aš manau, kad Chlebnikovo, Chlebni- 

kov ir yra tikra jo pavardė, kitokios jo pa
vardės aš nežinau.

—O Roschožovą pažįsti?
—Pažįstu, jis pas mus susivienijime įiir- 

bo žaledaikčių srityje. • < . . ;
—Žinai, kad jis yra bolševikas?
—Ne, nežinau to.
—Hm, o Zotovą pažįsti? ;, .. . . . .
—Ne, nepažįstu. . ;
—Nieko nežinai ? Gerai. Aš tave i pri

versiu kalbėti! 1 • ' ■ 1 ■■ > '■ - ■. ■
Tarasov neskubindamas atsisegė revol

verio krepšį, išsitraukė revolverį, povaliai 
pridėjo prie Jono Lomovo kaktos.

—Ar tu tylėsi, ar,viską pasakysi?
Šaltas revolverio vamzdis prisiglaudė 

prie Jono kaktos. Šaltis sutraukė odą ant 
kaktos, perbėgo per visą kūną. Jonas Lo
movas uždarė akis. Galvoje sukosi mintis, 
kad reikia būti tvirtam, reikia viską išken
tėti. Atidarė akis, pažiūrėjo ofiiceriui tie
siog į veidą, ir kaip tik galėjo tvirtai pa
reiškė:—Aš kalbu tą, ką žinau! Apie tai, 
apie ką nežinau—nieko pasakyti negaliu!

Tarasovo rankos sudrebėjo. ‘Revolverio 
vamzdis pradėjo šokinėti ant Jono kaktos.

—Nepasakysi?
Lomovą krėtė šaltis, bet jis sukando dan

tis ir tylėjo.
—Nu, palauk, aš tave priversiu prakal

bėti!
Tarasov nuleido revolverį, įsigrūdo į 

krepšį. Paskiau pradėjo ramiai provokuo
ti, norėdamas apgauti Joną Lomovą ir su
kurstyti prieš jojo draugus. , (

—Jūsų gynimasis be naudos. Ir. Chleb
nikovas, ir Muryginaš ir Roschožovas, ir. 
visi kiti prisipažino visame kame. Jie su
sirinkdavo pas tave, pas Chlebnikovą fab
rike ir pas Roschožovą. Kalbėjote apie 
sukilimą. ' 1 ’ . , ,,

—Nu,—Tarasov vėl perpyko — Ųh, bol- _______ __t A Y. ______________ 7L K Jlvll Į / CtkJ Lv 1 k * (A Vi • į ' JL JL J \ • j

Tarasov priėjo prie Roschožovo ir dide- ševike prakeiktas! Aš jums parodysiu sti
lių plaukais apaugusiu kumščiu iš apačios kilimą, prieš valdžią! ... 1
kirto į barzdą. Roschožovas staigiai galvą j 
kilstelėjo ir sudavė užpakalyje į mūro sie
ną. Išspjovė iš burnos kraują ir kurčiai 
suriko:—Oh, budeli! Bespėki!

Tarasov, tylomis užsimojo ir vėl kirto. 
Vėl sudavė galva į sieną. Pilna burna 
kraujo. Kraujais spjovė veidan oficie- 
,riui... Kaip žvėris puolė ant Roschožovo, 
parmušė.

—Oh, šunie, tu mums pasakysi, mes tau 
atrišime liežuvį!

Sukaitę, perpykę ir nuvargę nuo muši
mo, oficieriai apleido tą akmeninį maišą. 
Dingo šviesa, sutauškėjo raktai. Tamsu ir 
ramu. Tarturti užmūrytas kapuose.

Jonas Aleksandrovič Lomov sėdėjo ant 
šaltų akmeninių grindų. Kada sutauškėjo 
raktai, pasirodė elektros šviesa, jis atsisto
jo. Kapitonas Tarasov prisiminė, kad ne- 
nusišluostė kraujus, kuriais jį apspjovė 
Roschožovas, greitai pervedė per veidą 
ploščio rankove, išsitepė krauju žandą ir 
lūpas. Atsistojo prieš Lomovą vis dar sun
kiai kvėpuodamas, vis dar pavargęs nuo 
mušimo Roschožovo. Tarasov įrėmė į Jo: 
ną» nejudančias savo akis.

-—Nu, papasakok tu mums...Ar tu Mu- 
ryginą pažįsti?

—Senai?
—Ne, apie pusantro ar du mėnesiai,— 

nuo to laiko, kaip jis apsigyveno mano 
kambaryje.

—Ar jūs žinojote, kad jis yra bolševi
kas?

—Ne, nežinojau, — ramiai atsakė Jonas 
Lomov.

—Ha, ne, nežinojai!—sukriokė Tarasov,— 
gal būti tu ir Chlebnikovo nežinojai, kad jis 
bolševikas?

—Ne, aš Chlebnikovą pažinau tik tiek, 
kad jis kooperatorių tarpe dirba ir viskas. 
Aš, kaipo narys kooperacijos valdybos, juk 
negalėjau nepažinti Chlebnikovą.

—Bet tu žinojai, kad Chlebnikovas 
bolševikas, taip?

—Ne, nežinojau.
Tarasovas piktai nusijuokė.
—Nu, gerai, jfrlleįskime, kad taip, 

tikrą pavardę Chlebnikovo žinai?
Tikros pavardės Chlebnikovo Jonas Alek-

yra

•0

—Aš nesu bolševikas,—atsiliepė Jonas.
—Tai kas gi tu esi? (
—Taip, paprastai, teisingas žmogus.

• —Teisingas žmogus!—Piktai kapitonas 
išstūmė.—Žinome mes tokius teisingus 
žmones!... —Tarasov atsikreipė prie storo 
savo prietelio, kuris visą laiką tik rūkė ei- 
garėtą.—Ar matei tu šį teisingą žmogų? 
Hm!—Ir vėl ramiai:

—Nu, gerai, prileiskime, kad jūs esate 
teisingas žmogus, tai kam gi jūs padedate 
pavejun savo šeimyną? Ar turite jūs ant 
to tiesos, kaipo teisingas žmogus? Nes, 
jeigu jūs mums viską nepapasakosite, tai 
mes jumis sušaudys!me.

—Šaudykite, bet aš jums nieko negaliu 
pasakyti daugiau, 'todėl, kad patsai nieko 
nežinau.

Jono balsas skambėjo dideliu įtikinimo 
tonu. Tarasov sustojo-prie jo, pamąstė.

—Gerai, pagalvokite iki ryt dienos.— 
Apsisuko ir išėjo. Paskui jį neskubėdamas 
išėjo ir kitas oficierius. Vėl tyla ir tam
sa...

Jonas stoyejo atsirėmęs nugara į sieną. 
Kojos drebėjo ir linko per kelius. Dantys 
tankiai •stuksėjo.—Šalta yra,—pamąstė jis.

Norisi suvaldyti šaltį, kuris bėgioja po 
visą kūną. Susikišo giliai į rankoves, ran
kas. Ir pradėjo greitai vaikštinėti nuo 
vienos sienos prie kitos, išilgai. Suskaitė, 
pločio aštuoni žingsniai; ilgio nuo .durų iki 
sienos dvylika žingsnių. Prie sienos su
stodamas pridėjęs ausį ilgai klausėsi.

—Ar nėra kas greta? Juk oficierius įvar
dino vardus: Murygino, Chlebnikovo, Ros
chožovo ir Zotovo. Nejaugi visi jie areš
tuoti? Kartą pasirodė, kad už sienos pa
sigirdo silpnas, silpnas balsas. Jonas dar 
labiau priglaudė ausį prie sienos ir sulai
kęs dūsavimą klausėsi. Balsas pasikarto
jo, panašus į dejavimą.

—Nejaugi ten Kiselevas?
Jonas pastuksėjo į sieną pirštu ir aty- 

džiai klausėsi. Už sienos vėl tyja. Jonas 
labai sujudo, tartum jo ir jo kaimyno gy
venimas prigulėjo nuo to, išgirs ar ne jo 
stuksėjimą pastarasis. Greitai pradėjo 
jieškoti sau po kišenius, surado galelį pai
šelio ir jo buku galu pradėjo į sieną stuk
sėti. * '''''

(Daugiau bus)

♦

kite nariai, nežiūrint, kaip 
sunkios aplinkybės yra.

D. Petrauskas,
i Finansų Sekr.

1451 Clermont Rd., Cleveland, 
, Ohio.

A.L.D.L.D. 22 Kuopos Narių 
Atydai

Mūsų kuopos veikimas per 
vasarą pusėtinai sušlubavo. 
Susirinkimai labai neskaitlin
gai buvo laikomi. Kame gi, 
draugai, priežastis? Vasaros 
laikas neturėtų mūsų veikimą 
silpninti, ypač šiuo laiku, kuo
met fašistai visu įtempimu 
puola mus. Jie daėjo iki pro
vokacijų; įpuolę desperacijon, 
jie griebiasi paskučiausių į-1 
raukiu, puola mūsų judėjimai Rengia Lietuvių Komunistų Frak- 

|su policijos pagelba. ' 
clevelandiečiai,. negalime pasi
girti, kad stengiamės atmušti 
fašistų atakas. Mes arba sto
vim ant vietos arba pėda po 
.pėdos tradkiamės atgal. Ne- 
sinagu, kad tokius Išsireiški
mus reikia ’ skelbti spaudoj, 
bet ką daryti? Juk fakto ne
galima užgniaužti bei save ap
gaudinėti. Net mažesnės ko-

BlNCflAMTOIf, Ni Y;:
S. L. A. 50 Kuopos Nariams

Dviejuose paskutiniuose S.
L.A. 50 kp. mitinguose’kuopos 
Valdyba su savo’šalininkais ne
leido nariams apkalbėti Susi
vienijimo ręikąlų. Viename 
mitinge, pirminipkas Čąrna pa
siūlė Susivienijimo -reikalais 
kalbėti tik metiniame kuopos 
susirinkime, o kitame mitinge 
norintiemš kalbėti Susivieniji
mo reikalais,' grąsintą policija 
ir šaudymais!

Kode!? kode! organizacijos 
klausime neleista 'skaityti re
zoliucijas? Ar.rezoliucijos žo
džiai būtų kani ąųs.iš užgavę? 
Ne,, ne! | Rezoliucijos žodž'iai 
būtų iškėlę tuos-klausimųs, de
lei .kurių šiandieną mūsų orga
nizacija labjp’ nukenčia; jie 
būtų iškėlę aiškius faktus apie 
Pild. Tarybos nešvarius dar- 
buą,apie eikvojimą SX.A? tur-JIonijos dai-0 m’umš gSdą. Pri- 

siminkime nors ir Akroną: ten 
lietuvių'daug mažiau; bet ver-. 
kimas pas juos riiiitesiiis, ne- sų j*žraš.u
gU pas mus; tą mums jau pa-p^i gatvekario linijos galo, 
stebėjo drg. Joneliūnas ap-1 kai kviečia komitetas, 
skričio konferencijoj. Apie į 
Detroitą, su kuriuo mes visuo-' 
met konkuruodavome, nėra kol,. A- L D' L P-,72 kuopossusirin- 
nei kalbėti—pralenkė mus la
bai toli visame kame.

Draugai, argi mes leisime iŠ vakare. Visi nariai ateikit ir naujų 
atsiveskit, nes po susirinkimui bus 
diskusijos bedarbės ir demonstracijų 
klausimu. Kviečiame ir pašalinius 

“ “ 205-7

to desėtkais tūkstančių dole
rių. . .

Mū^ų. kuopos valdyba, nelei
dimu apkalbėti organizacijos 
reikalų, stumte, išstūmė nema
žą kuopos narių dalį šalin. To
ji narių dalis, ^ūri norėjo pa
sakyti bendrą žodį prieš seno
sios Pild. Tarybos žalingus or
ganizacijai darbus,' turėjo tą 
žodį pasakyti atskirame susi
rinkime. Ir ji, tardama prie
šingą žodį senajai Pild. Tary
bai, pasisakė už naująją Pild. j 
Tarybą, išrinktą 36-tame sei-1 
mę, Meldažio svetainėje, Chi-I 
cagoj.

Toji narių dalis išsirinko 
savo komitetą, kuriam pavedė 
turėti reikalus su naująja Pild. 
Taryba. . Komitetai! 
pirm. Petras Mainionis, 
pirm. Vladas Vitartas, 
Pranas Kaminskas, fin. 
Stasys Jasilioųis, ižd. 
Sadauskas, iždo glob. Ona Kii- 
eilienė. Fin., sekretoi’is ir iž
dininkas yr'd’^po kaucija $500.

Visi S.L.A. 5O-to's kuopos-įta
riai, .kurie; he’pritariate , seno
sios Pild. Tarybos1 žygiams, -da- 
raiitiėms organiz'ac.i j ai pragaiš-1 
tį, eikite su 
L ... . . , .
galėsite /apkalbėti,1 'kas neaiš
ku—-pašiteiV^ūti', ! aįtdiškusuoti 
orgartizačijos' rėikaltis. i Mūsų 
grupės 'susirinkimas < įvyks tą 
patį kakarą,i'kaip iriS.L.A. -50 
kuopbs, Liktai' atskirame (ma
žesniame) Liet. Svetainės 
kambary.' Čia galėsite ir mo
kesčius užsimokėti. ,

Viši, kurie-'jau-esate į mūsų 
grupę susirašę ir!kurie mano-iyal. vakare. 
;e rašytis, būtinai dalyvaukite Igeras skaičius, narių nė- 
susirinkime, antradienį, 2 d. |ya pasimokėję. Ateikite į se- 
rugsėjo (September). Bus 'karną susirinkimą ir pasiniokė- 
svarbu visiems! : < ikite. Nedirbantieji neriai ne

laisvės” skaitytojai, šutei- privalot pasitraukti iš Brau
kite šį pranešimą ir tiems S.L. gijos; jei delei nedarbo negali- 
A. 50 kp. nariams, kurie “Lais- te užsimokėti—vis tiek ateikit 

jį susirinkimą ir užsir

Clevelando juokus daryti to
kiam mažyčiui Akronui? Ar

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Programa susidės iš prakalbų, spor
to, žaidimų ir šokių. Kalbės drg. V. 
Andriulis, “Vilnies” redaktorius, ir 
kiti Chicagos veikėjai. “Red Circle” 
ir Darbininkų Sporto Kliubas loš 
beisbolą; lenktynės visų—suaugusių 
jaunuolių, vaiki} ir mergaičių. Viši 
laimės dovanas. Prie įžangos yra 
skiriamos trys dovanos: (1) $5 auk
su, (2) “Laisvė” metams ir (3) 
“Vilnis” metams. Gerbiami Cleve
lando ir apielinkės lietuviai darbinin
kai ! Visus širdingai kviečiame da
lyvauti iriame piknike ir pasilinks- 
Iminti bei pasimatyti su draugais'ir 
pažįstamais. .Įžangai35c ypatai.. Va
žiuojant piknikąn, imkite W. , 25th 
St. “t’ Vi ‘'State Rd.”

į Autoniobilium važiuokite State Rd.
Širdin- 

205-7

GREAT NECK, N. Y.

kimas bus utarninke, 2 rugsėjo (Sep
tember), Strauko svetainėj, 139 
Steamboat Rd. Pradžia 7:30 vai.

Penktadienis, Rugp. 29,1930

BRIDGEPORT, CONN, \ • T
A. L. D. L. D. 63 kuopa rengia 

draugišką išvažiavimą' Labor Day 
dienoje, 1 rugsėjo, Sylvąn Nuręery 
Gąrdenš, Sylvan Ave., Bridgeporte. 
Kviečiame vietinius ir apiefinkės 
draugus atsilankyti. Turėsime pro
gramed ir gerą muziką. Įžanga vel
tui. Kelrodis: Imkite North Bridge
port karą ir važiuokit iki karas su
stos, tada paeikit. Sylvan Ave. ir 
rasit išvažiavimo vietą. Automobi
liais reikia važiuoti -North Ave. ir 
suktis j Sylvan Ave. Rengėjai.

205‘6

DARBININKAI, ANGLĮAKĄSIAI, 
MOTERYS IR JAUNIMAS!

Pribūkite ir demonstruokite už rei
kalavimą darbo arba algų! Reika
laukite socialės apdraudos! Protes
tuokite prieš imperialistinj karą! 
Ginkite darbininkų tėvynę—Sovietų 
šalį! Remkite biednųjų klasės vadą 
—Komunistų Partiją! Komunistų 
Partija Minersville, Pa., rengia tann- 
tautinį darbininkų pikniką nedėliA], 
31 rugpjūčio, ir panedėlj, 1 rugsėjo 
(“Darbo Dienoj”). Muzika, ant grindi 
dų šokiai. Prakalbos ukrainų . ir a-“ 
merikonų kalbomis. Vieta—Sveika
tos Pušyne, prie ’ Harley’s 1 šaltinio, 
Minersvillėj. Programa, rugs. 1 d., 
3 vai. po nietų. Draugai, būdavęlfi- 
me darbininkų klasės solidariškumą! 
Kviečia rengėjai. ‘ ’ 204-5

NEWARK, N. J.
A. L, D. L. D. 5 kuopos susirinki

mas bus nenktadierij, 29 rugpjūčio, 
po num. 79 Jackson St., 8 yal/ vaka
re. Vi^i nariąi ateikit, yra. svarbių 
reikalų aptarti. Gausit naują knygą. 
Kurie dar rieužsimokėjot, būtinai pa- 
sistengkit Užsimokėti. Qrg. B. J.

. Sutkus. 204-5
PLYMOUTH, PA.

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo kuopos piknikas bus nedėlioj, 31 
rugpjūčio, visiems gerai žinomoj vie
toj, ant Radzvilos ūkės. Bus gera 
muzika, skanių užkandžių ir gėrimų. 
Kviečiame visu atsilankyti ir paą^ 
linksminti. Komitetas. 204-5

įleisime pas mus įsigalėti fašis- atsilankyti. Org. S. P.

įeina: 
vice- 
sekr. 
sekr.

Jonas

tams? Ar leisime, kad mūsų 
22 kuopa būtų mažesne už de-: 
troitiečių ? 
“Laisvės” ir “Vilnies 
kas, 
būtų nepasekmingas ?
sime, kad Clevelando priemie-iir 
stis, Collinvvoodas, mus . pra-.
lenktų nariais? Ar leisime, ,parengimus. šauni orkestrą grieš į-j 
kad mūsų kuopos A. L. D. L. j vairius kavalkus šokiams, galėsit ir’ 
D. Centro Komiteto nominaci-.
jos blankoje būtų mažiausia1*.^- 1...... _
balsų? Ar ne gėda būtų, jei jūsų širdis trokšta, 
mes nepasiųstume delegatą į tai, .
Qolumbus, Ohio, į antisindika- . į>ū"sit * užganėdinti, 
listinę ir ateivių gynimo kon- lytų, tai 
įerenciją? ’ Į September).

Pavasario

YONKERS, N. Y.
i .-J Ekstra didelį išvažiavimą rengia Al leisime, kaci j Lietuvių Piliečių Kliubas nedėlioj, 31 

“Vilnies” pikni-į rugpjūčio, toje pačioje vietoje, kuj 
kuris įvyks 7 d. rugsėjo, j pereitais metais—ant Aqueduct Tu-,

1 a . i • I neho. Prasidės 10 vai. ryte ir tęsis jAr 1C1- j^j v§]ai nakčia. Gerbiami Yonkerso 1
• apielinkės lietuviai! Šis kliubie-, 

čių išvažiąvimas bus skirtingesnis ir j 
' puikesnis už visus iki šiol buvusius

, , parengimus. Šauni orkestrą grieš į- ' 
j vairius kavalkus šokiams, galėsit ir! 
čevepykų padus nuplėšti bešokdami. Į 

, Taipgi bus skanių valgių ir gardžių 1 
. gėrimų. Užtektinai bus visko, ko tik !

Jsittėmykit ir j 
jog šis piknikas bus paskutinis | 

Iškalno užtikrinam, kad 
Jeigu tą dieną 

rugsėjo | 
205-6 i

tai piknikas bus 7 
;. Rengėjai.

tarimas tebeguli ; LEWISTON, ME.
| A. L. D. L. D. 31 kuopa

i mūšų grupe. 1 Mūsų
grųpėj'e turėsite Žodžio' laisvę,- nepajudintas . — surengimas I suAX.LlA.%.3RumfZdobkuopa 
o-ai'aei+o- n nkni hžtti > i kas nūn im- ^prakalbų negrų klausimu. '

! Knyga “Vytautas ; Mąžasįs 
ijau yra atėjus, ją visi našiai tietuviai
:gaus sekamame susimame. |(iarbininkai kviečlamI dalyvauti. Ko-Į 
(Jei norimę, kad (viršuj papu- Įmitetas. • 204-5 1
nėti klausimai būtų išdiskusuo- j 
ti ir gyvenimai! įvykdyti, tai j - 
viąi, kaip vienas, būkime susi
rinkime 29- d. rugsėjo, Grdinas 
svetainėj, St. Clair Ave., 7:30

bendrai

I rengia ; šaunų pikniką Daily .Worke- 
į rid naudai nedelioj, 31 rugpjūčio; 
prasidės 10 vai. ryte. Pikniko vieta

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

(ėbaliamuoja Ir laidoja numirmlai ant 
riaokią kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir už žemą kainą, nu)lū<BąiO 
valandoje Saukite* pa* mane. Pa* aeahe 
galite gauti lotu* ant visokių kapinių kuo- 
geriauiioae vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street .
PHILADELPHIA, PA.; .

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūsles bėdomis 
J ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis ir m J| | | bandyk šiandie. Tri
lengvai Vartojamo- H jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša-■ W ■ se 35c, 75c ir $1.50
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos.
^ANDIMPRo^

OKURIE kei 
J ras PaIengv

vės neprenumeruoja.
S.L.A. 50 kp. Narių 

Grupes Komitetas.

egistruo- 
kite, kaipo bedarbiai, kaipo 
negalintieji užsimokėti; kuopa

DARBININKŲ DIENRAŠČIO

■b jH ■■ ■ ■ bandyk sisIWI e. I U«dydžiu-■ W ■ ■OKI H se 35c, 75<

NAUJAS
Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai” vardo kiekvienoje dė
žutėje.

‘LAISVES’ PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Darbininkiškos;. Organizacijos

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

Prasidės 10) Vali. Ryte ir Tęsi^ iki Vėlai Naktį. c ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI
Draugai, draiigės ir gerbiamoji lietuvių visuomene! Visi buvusieji atsimena pereitų metų surengto 

pikniko “Laisvės” pandai puikiausią programą, kuri žavėjo visus vietinius pikniko dalyvius ir svečius. 
. -'i' ' b >ū' .'' r i šiemet programa bus dar žymesnė. Štai pikniko programa: ————■

Jonąs, Bagoęius su Whitney Strong, ristikai, imsis už čampionatą; K. O. Reds Wilos su Big Galloper, 
^sunkiasvoriai kumštininkai, kumščiuosis už čampionatą; K. O. Smithy su Gentelman George, kumštininkai, 
kumšeiudsis tris roūndus. 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.

Organizuojama busai ir mašinos iš Newark, N. J.; Elizabeth, N.x J.; Easton, Reading, Bethlehem, 
Baltimore ir iš'-ikitų aplinkinių miestų. /, Į šį pįkniką manoma suvažiuoti iki 5,000 žmonių. Bus puiki šokių 
orkestrą, skanūs užkandžiai ir gėrimai. Kds norės maudytis, pasiimkit siūtus. Kviečia RENGĖJAI.

......... .__________________________________________________

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clementon gatvekarį ir važiuokite apie 45 minutes iki
Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutes; perėję tilt^, ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite. Iš Philadėlphį’os, nuo Albert 

ir Broad Sts* kap 15 minučių einaBERLYN BUS ir daveza-visai arti pikniko vietos. Pervažiavus trekes, ant sekančio sustojimo reikia išlipti 
ir eiti tiesiai vieną bloką iki tilto.
v AUTOMOBILIAIS: Pervažiavus Delaware tiltą, važiuokite White Horse Pike keliu iki Union Avė.; paskui sukit po dešinei į Laurel Ąve. 
ir važiuokite tiesiui iki tilto; pervažiavę tiltą, sukit po dešinei ir ten pikniko vieta.

, i > 1 1
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A.

MJXLft' ŽINIOS danburv, conn
L. I). L. D. ATSKAITA LIEPOS 

MĖNESIO, 1930

Kp.
56

KAIP DIEVAS SUTVERĖ 
JIEVA?

Paklausykit, prieteliukai, iš šir
dies,

Jūs Tabokius savo dainą tuoj 
pradės.
Padainuos jums apie dievą, 
Kaip jisai sutvėrė Jievą, 
Ką jis darė, kaip pradėjo,

▼ Pakol Jievą išstenėjo.
Adomui buvo gan ilgu,
Mat, jį nulipdė viengungiu.

Dievas jo pasigailėjo, 
Su nočynomis atėjo, 
Pasiguldęs jį ant pievos, 
Pradėjo jieškoti Jievos.

Aš jums sakysiu, be juokų, 
Jievą sutvert’ buvo sunku:

Visi “tinksai” reikalingi, 
Kur įdėti, ten naudingi, 
Klausimas kankino dievą,— 
“Ka nupjaut, iš ko tvert Jie

vą?”
Bet. . . tuoj atėjo ir mintis
Ir atsirado išeitis:

“Šonkaulių juk daugel yra, 
Vienas nesugadins vyrą,— 
Išlaušt reik šitą, ot va 
Ir stosis, kaip reik Jieva.” 

Adomą, čiučia-liulia, užmigdė, ‘ 
Darbuotis, trašku-brašku, diev’s Į 

prade:
Skliutas ore sublizgėjo, 
Kaulas šone sutraškėjo. . .

Kad jisai yra mužikas, 
Vaikščioja po rojų plikas, 
Jos suvis nepavožojęs, 
Be kelinių jis vazoj as.

O prieg' tam dar nuolatos
Lendąs prie Jievos kitos!—

“Aš ant tokio grėvos spjaunu i 72 a 
Ir “divor.so” reikalaunu. . .
Paversk, dieve, šlynu šitą, 
Nulipyk man vyrą kitą.” 

“Dievuliuk”, sako Jieva, 
“Yra šlyno, kiek gana.

Nulipyk vaikiną dailų, 
Inteligentišką, meilų, 
Bet akims, .kad nematytų, 
Prie kitos Jievos nelystų.”

Dievas Jievutę subarė, 
Varydams nuo savęs tarė: 

“Divorsuotis griekas yra, 
Turi atsakantį vyrą. . . 
Burdingieriaus tu negausi, 
Nors kaip karvė veršio bliau

si!”
Ar dar suprantat, avinai, 
Vyrai, Adomo sūnai?

Kodėl visos Jievos ydos, 
Šių dienų moteris lydi:— 
Veido dažai, burdingieriai 
Bei turtingi kavalieriai, 
Kam moterys taip užvydi, 
Ir “divorsai” poras lydi,— 
Kur tos ydos išsivystė, 
Kur pirmoji sufragistė?

Jūsiį Tabokius.

Pavarde. Miestas.
J. Baltutis, Milwaukee, 
Wis.

4 K. Marges, Portland, Or
egon

219 J. K. Navalinskienė, Forest
City, Pa.

80 F. Petrašiūnas, So. 
Chester, Conn.

Pav. M. Armoniehe, 
Rapids, Iowa 
leo. Klimas, Great

Man-

Cedar

Pav.
112

92
156

137

94.
40

35
120

Suma.

15.50

1.50

1.75

1.75

4.20

9.20

12.40

NEWARK, N. J
Prakalbos Atvirame Ore

Šiandien, penktadienį, 29 d. 
plo- |rugpjūčio, yra rengiama visa 

j eilė prakalbų Komunistų Par
tijos rinkimų kampanijos klau

psimu. Todėl visų darbininkų 
i yra pareiga lankyti šias pra
kalbas ir sužinoti, kokius Ko
munistų Partija stato reikala- 

ivimus kapitalistų valdžiai

Prakalbos bus šiose vietose : i

ver-

Nustebino patį dievą,
Stojus prieš jį plika Jieva.

Dievas akutes įdebęs,
žiūri į Jievą nustebęs:

Iš džiaugsmo net delnais
ja,

Jievai nieko nestokuoja;
Džiaugsmo ašaros jam byra
Ko tik reik, pas Jievą—yra 

“Puiku, tai puiku”, tarė jis, 
“Nesitikėjau tai suvis:

Tvarinys' gerai pavykęs,
Kur kas dėta, ten ir tikęs— 'šiuose rinkimuose.

godžiu sakant, Jieva pilna, 
^leĮtoms plika, vietoms—-vii 

yr; • ha*. ' 
Jifevutč stovi rausdama, 
Dievui ’ Akutę' merkdama

j Nei *tai juokias, nei tai 
kia,

Nieko pridėt jai nereikia;
žingsnį arčiaus dievo žengia
Ir su delnais prisidengia...

Paskui, Jievutė jau balsu, 
Pareiškė dievui gan drąsiu:

“Kur veidrodis bei milteliai,
Lūpas dažomi paišeliai
Bei vaikifias jaunas, meilus
Ir turtingas o ir dailus?”

Dievas Adomą prikėlė,
Jievą parodęs jam tarė:

“Eik prie jos ir pamyluok,
Apkabink ir pabučiuok...
Prieš tai aš neturiu nieko,
Nebus judviem jokio grieko.”

a * * >:•
Jieva jau stovi verkdaAia, 
Dievui Adomą skusdama:

j Brook ir Mercer Sts.; i 
Broome ir Morton Sts.; Ridge-I 
wood ir 17th Avės.;
wood ir 18th Avės.; 16th ir 
Springfield Avės.; Bruen ir 
Ferry Sts.; Jefferson ir East 
Kinrfey Sts.; Monroe ir Lafay
ette Sts.; Madison ir Lafayette 
Sts.

Visi šie mitingai prasidės 8 
vai. vakare. Kalbės: Domirt- 
ick Fliani, kandidatas į kon
gresą iš 
Samuel D. Levine, kandidatas 

jį kongresą iš Dešimto Distrik- 
;to;*Abe Hartfield, Komunistų 
j Parti jos sekcijos organizato
rius, ir Elias Marks, valstijos 
rinkimų kampanijos manadže- 
rius.

Į SCRANTON, PA.

Sungaila, Tamaqua, 

Paulus, Cicero, Ill. 
Gataveckas, Carnegie,

Neck,

72 Geo. Petkus, 117 Steam
boat Rd., Great Neck, N.Y.

78 J. A. Samulerias, Fitch
burg, Mass. '

K.
Pa.
Joe
J.
Pa.
M. Gudas, Montreal, Can
ada
A. Mataitis, Kenosha, Wis. 
Alex Sherbin, Pittsburg, 
Pa. •
K. Bagdonas, So.Bend, Ind.
J, Stqlgaitis, McAdoo, Pa. 
Pav. M. Barisa, Minersvill, 
Pa.
P. R. Baltrušaitis, St.58

1 Louis, Mo.
61 John Adomaitis, Courtney, 

Pa.
88

198

237

132

17.00
2.00

10.85
31.80

2.45

7.75
11.05

8.00
3.10
7.60

2.00

5.35

3.00

VIETOSIPas Mus Lyros Vyry Choras
Mes jau rašėme,- kad nede- 

lioj, 31 d. rugpjūčio, Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos vietos kuo
pa rengia pirmą išvažiavimą. 
Išvažiavimas bus nepaprastas 
tuo, kad programos išpildymui 
atvyksta Lyros vyrų choras iš 
Maspeth, N. Y. Lyriečiai spe
cialiai laikė kelias pamokas, 
kad pas mus sektųsi geriau 
dainuoti. Todėl ne tik vietos, 
bet ir apielinkių lietuviai kvie- j 
čiami atsilankyti, nes labai re- baltą 
tai kada pasitaiko tokia proga, Tarptautinės Pagelbos “kem- 
kaip dabar. Juk pas mus re- Peje” Nitgedaiget, vienoje iš 
tai kada atvyksta iš tolimesnių i vasarinių kolonijų, kur suya- 
kolonijų chorai, o dabar vieną 
jų turėsime. '

Pikniko pradžia bus 16 vai. 
ryte, todėl galite, ir anksti at
važiuoti.

Kelrodis: Važiuojant nūd 
New Yorko pusės, atvažiavus 
į Danbury centrą, reikia suk-

“Socialistų” Dienraštis 
Juodašimtiškai Kursto 
Baltuosius Prieš Negrus

New Yorko “socialistų” 
dienraštis Forward kursto bal
tuosius žmones prieš negrus. 
Jis paleido išmįslą, būk vie
nas negras užpuolęs .žaginti 
1 “, mergaitę Darbininkų

Nitgedaiget, vienoje iš

B. Gatch, Chicago Heights, 
Ill.
K. Mugianienė,
Calif.
J. Danisevich,

Oakland,

Poolville,

4.50

8.20

104
III.

165 (

62

138

72

231

141

V. Kavaliauskas, 
Wash.
J. Kirstukas,

Kardauskas, 
J.
Petrukaitis,

Tacoma,

Chicago,

Linden,

13.10
I to,

1.50

20.15

N.
J.
ton, Mass.
J. Greviškis, Maspeth, N.

Stoug’h-
20.20

19.90

4.50
A. Petrauskienė, Great 
Neck, L.I., N.Y. T
A. Paukštis, Huntington 
Sta., N. Y.
J. Baranauskas, Philadelphia, 
i. 16.70

žiuoja poilsiui darbininkiški 
vaikai ir jaunuoliai. Tuo bū
du, tas “socialistų” laikraštis 
prisideda prie juodašimčių ku- 
kluksų, kurie pradėjo užpul
dinėti ir ardyti tokias darbi
ninkiškas vasarvietes.

Tūlas renegatas, I Irving 
ti po dešinei ir važiuoti Main Weiss, Forwarde kreivezoja, 
St. iki trafiko stulpo ir užsi- hūk tai esą “žinomas faktas, 
sukimo į Hartford ir Wąterbu-*kad negrai turį silpnybę prie 
ry. čia bus po dešinei smiltį- Laitų mergaičių,” i* 
nis kelias, kuriuomi pavažia- j toms moteriškėms esą 
vus apie bloką, reikia sukti po^u dalyvauti” 1-------
kairei į 
Truputį, pavažiavus, rasite pik- irais- 
niko vietą. i

Važiuojant nuo Bridgepor-jk ąapie

čia bus po dešinei smiltį-Laitų mergaičių,” ir kad bal- 
' *v’ “ “A “nesau- 

i” bendrose suei- ' ....  KZ....V. J,„ - -
į Mountainville Avė.!Koše bei pramogose su neg- 

‘ . Rugpjūčio gi 25 d. For- 
jward išspausdino naują pasa- 

’ ; “negrių tarnaičių va- 
privažiavus iki užsisukimo 1 gystes Coney Islande.” Ne 

į Main St., važiuokite tiesiai atskiri apsivogimo pavyzdžiai 
smiltiniu keliu ir sukite į parodomi, bet vienu užsimoji- 
Mountainville Avė. Imu purvinama visos negrų tau-'

Jeigu pasirodytų kokių nors į tos tarnaitės ir namines darbi- 
neaiškumų, tai klausikte bile trinkės, vergaujančios pas bur
ką, kur randasi “Picnic Lujus blogiausiomis sąlygomis, 
Grove.” ’ Narys." su šykščiausiu apmokėjimu.

CLEVELAND© ŽINIOS

Telefonas Jefferson 1683

F. AUGUST
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.

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Aš, /ėmiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas -------------------------------------------------------------------------------------- —

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI 
.67 DIVISION AVENUE, ' BROOKLYN, N. Y.

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

Urbo1 Lax Tabs
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

F. URBONAS
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Grėenpoint 1411

nuo tokių Ewaldu po-

į šulinį,
laikinai
politika pamatiniai nieku ne
siskiria 
litikos.

ŽODIS. NUO DR. MENDLOWITZ

ŽINIOS

A H?/

Poslapis PenĖtsM

MALONŪS RŪKYT
Brooklyn© Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

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

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

------------------------------------------------ 1 -'V " ............ ...... ....... .

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame, 
jus, bet jau i senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

J. ir O. VAIGINIS
214 Peny Avė., Maspeth, N. Y.

sėjo vietą nusipirko iš miesto 
valdžios už $10,000. Pav., j 
1927 metais, “socialistų” par-j 
tijos žymus narys advokatas I 
S. Markowich turėjo teisėją E-l 
waldą, kaip savo geriausią tai-i 
kininką prieš tuomet streiką-' 
vusius kairiuosius kailiasiu-l 
vius; teisėjas Ewald buvo “so-' 
cialistų” dešinioji ranka žvė- i 
riškuose užpuolimuose ant ko-! 
vojančių kailiasiuvių, jų areš
tavimuose ir baudimuose. E- 
waldą “šmeravo” ir “socialisti
nės” kompaničkos kailiasiuvių 
unijukės lyderiai su Kaufmanu 
priešakyje. O dabar “socia
listų” politikieriai, rinkimų 
vajuje, užsimanė paspjaudyti 

iš kurio pirma gėrė, 
pamiršdami, kad jų

l

i i i

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:
s

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

Tel: Midwood 6261

su šykščiausiu apmokėjimu.
Tokiais rašymais, “socialisti

nis” Forward labai pasitarnau
ja baltiesiems juodašimčiams, 
negrų lynčiuotojams ir jų pri-l 
spaudėjanis. Nyksta skirtu
mas tarp “socialistų” ir pap-

“Laisves”-“ Vilnies” Piknikas
Rugsėjo 7 d. L. K. Frakci-1 , v. y.

ja, Minona Parke, rengia mū-jias^ juodašimčių, 
sų dienraščių, “Laisvės” ir Į 
“Vilnies,” naudai .pikniką, šia- " 
me piknike bus daug svečių. Į 
Iš Chicagos bus keli desėtkai; i J

16.50 j Detroito visi S. L. A. progresy-
{g-^iviai delegatai, su Dr, Paleyi- t 
i^ojčium priešakyje;, ji.e pirko ti- kongresmanu's, 

kietus didžiuliame “Vilnies” įmaš, kalbėdai

54 Ig. Šalkauskas, Elizabeth, 
N. J.
2 A. Barčius, So. Boston, 

Mass.
86 A. Yaksht, Chicago, Ill.

187 J. Yasevich’, Chicago, Ill.
V. Katinas, Cliffside, N.
J. ,
St. Kuzmickas, Shenan
doah, Pa.
P. Kacilevich, Akron, Ohio 
A. Timinskas, Chester, Pa.
K. Bagdonas, S. Bend, Ind.' 
A. Venslauskas, 
Mass.
A. KUdzinskas, 
tady, N. Y. j 
Geo. švedas, Rochester, 
N. Y.
A. Petrauskienė, Great 
Neck, N. Y.

Pav. M. Briyus, Houghton, 
Mich.
A. Alexandra, Zeigler, Ill 
K. P. Yokubaitis, West
ville, Ill.
S. Rainard, Cambridge, 

Mass.
28 J. Svinkūnas, Waterbury, 

Conn.
47 K.
Pa.

223

20.30

31.70
11.10
19.90

35.60
17

30
35

6 Montello

91
Ridge-1

Schened-' '

72

163
205

8

Devinto Distrikto;

Rinkimų
Komitetas.

|93 Mercer St., Newark, N, J.

Didelis Dviejų Dienų

Draugijos!

SCRANTON, PA.

NEDĖLIOJĘ

31 d. Rugpjūčio (August), 1930
ir

LABOR DAY

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

Pradžia 10 valandą ryte
4 Gerbiami Scrantono Lietuviai!

I
 Nepamirškite atsilankyti į šį dviejų dienų pikniką, 
siminkite, kad tai pirmas šią' vasarą toks šaunus piknikas 
bus Scrantono apielinkėje. Užtikriname, kad'kiekvienas 
būsite užganėdintas. Įsitėmykite, jog tai paskutinis šią 
vasarą piknikas.

At-

S •KELRODIS: Imkite Northern electric kartą ir važiuo- 
| kite iki Hollow Ave.; išlipę, pereikite per upelį ir eidami 
| tiesiai prieš kalną? išgirsite muziką, tai ten bus piknikas.1

Vainer, Philadelphia,

Wm. Murphy, Williamette, 
Oregon
K. Beniušis, Detroit, Mich.
J. Kareckas, Nanticoke,

137

172

20

85

16

38

I ‘Socialistų” Sėbrysiė su
Trafteriais ir Jų Kritika | • z .“Socialistų” kandidatas

Norman Th o-i 
maš, kalbėdamas per rątiio,'_____  ___ T. . iįnieš . .

. piknike, kuris buvai rengiamas smerkė teisėją Ewalda ir ki-
20.20 22 dJ birželio, černausko. dar-itUs' demokratųW'tijos grafte-

1 v _ . 1. • - _ . _ • m . _ . _ ninrs • 1 r 114 o rvi no Ik O rl 1 i O .Ten buvo maž^i’ius, kaltindamas, kad jie sė
brauja su plėšikais ir kitais 
kriminalistais, kad jie ima ky
šius iš piktadarių ir todėl ne
traukia jų teisman arba ištei
sina," ir tt. Norman Thomas 
ir kiti socialfašistiniai politi- 
jkięriai sų tokiomis kritikomis 
stengiasi pasirodyti dorais ir

Iže; Chicagoj.
‘ j ne visi sumuštieji !ir išmestieji 

S. L. A. i didžiumos delegatai, 
Visi stebėjomės “Vilnies” įta-. 
ka Chicagos lietuviuose darbi
ninkuose. Tūkstančiai i ten jų 
buvo suvažiavę, nęžiūrint, kad 
lietus lijo iki 2 valandos. Sma
gu buvo matyti tokį duosnumą 
chicagiečių' rėmime savo dien-, pasišienauti daugiau balsų at1 

raščio “Vilnies.” ; einančiuose rinkimuose. Bet
Taigi chicagiečių < bus dide- paprastais, ne rinkimų laikais,

12.40

2.25
3.25

19.90

35.50

46.75

8.75
einančiuose rinkimuose. Bet

ijie patys puikiai naudojasi to
kiais grafteriais valdininkais, 
kaip kad Ewald, kuris ir tei-

lis būrys Clevelande; taipgi ir 
detroitiečių, kartu ir apielin- 

0 kės kolonijų. Drg. Bartnin- 
kienė, akronietė, rašo, kad vi-, 
są 50 tikietų mūsų rengiamo 
pikniko išpardavusi. Youngs- 
towno vienas draugas rašo, 
kad jųjų atvažiuosiąsvisas di

lde lis būrys.
6.10 1 Viskas, ko reikia; tai mums, 

Iclevelandiečiams, “Laisvės” bei 
“Vilnies” skaitytojams pasi
darbuoti, kad gerai išgarsinti! 
šį mūsų pikniką. Norintieji 
plakatų bei tikietų, kreipkitės 
pas drg. J. N.^Simons, 1147 E. 
79th St. arba -B.; Raubą, kuris' 
gyvena trejos durys nuo pir
mojo. j ■> v f • 
• Temykite' spaudą—“Ląišvę” 
ir “Vilnį,”į kųi’^us |plačijąįu t>a- 

•:rašyta,l ^kasr * bus ? naujo i tame 
spaudos piknike: kas kalbės, 
kas bus laimėta ir kitos pikni
ku naujenybės.

i Laisvietis.

1.60
57.20

1.50
13.85

1.50

30.20

12.00

28.70

3.00

3.00

5.10

52
135

Pa.
154 V. Vasys, Chicago, Ill.
141 John Baranauskas, Phila

delphia, Pa.
19Q J. Žebrauskas, Cleveland,

Ohio
M. Gudas, Montreal, Can
ada
A. Siurbienė, Yonkers, N.

Y.
J. Gobužis, Binghamton,

J. Valatka, Haverhill,
Mass.
M. J. Iškauskas, Jersey,
City, N. J.
Alex. Petroski, Wheeling, 
W. Va.

Į 218 R. Musteikis, šcotville,
' Mich.
145 Jonas J. Pupis, Loš AngeL •

es, Calif.
167 A, Katauskas; Sheboygan, 

Wis.
12j Geo/ Urbhn, Braddock, 

:■ ’ J>a. '! J X . i L <
10 J”, Vaitkus, Philadelphia,

Pa.*'
149 V. Vasiliauskas, Philadel-

f phįą,\Pa. /, jį 15.60
K. ; Placenis, Toledą, Ohio,! 6.5Q

97 M. V ŠtanisloVaitiėhė, Ply
mouth, J Pa.; j

188 A.. Shadis, Hamtramck,! !
' Mich. 1

25

109 K

K. Lojppata,’ Baltimore, 
MdJ : 
V.i Mikalopas/ 
Mass.
A. Garbahauskas,
Rapid?, Mich.

125 F. Sleihfs, Hacrvey;

Viso

44

• 66

Lowell,

Grand

Ill.'’

1.50

4.50

6.00

’7.60

27.10

1.50

3.00

12.35

24.20
6.30

<$916.05

IŠLAIDOS. LIEPOS

Rand Book Store už 
Geoldgy 75 egzemp;

Už 75 'egzemp. Jungle
Knygiui už štampas išsiuntinė

jimui knygų
"Laisvei” prenumerata A. ži- 

laičiui, Hamilton, Canada
"L.” už kambarj padėjimui A. 

L.D.UD. knygų už 3 mėn.
Dr. S. Matulaičiui už rašomą

knygų apie Religiją. 110.00 
Už knygutę “Vytautas' Maža

sis,” 96 pusi, po $2.25 už 
pusi. 216.00

Atspausdinimas viršelių 'kalba
mai knygutei > 32.00

MifiNESIO

A-B-C
41.38
41.37

99,80

37.50

SEPTYNI NUMIRĖ DEL 
KARŠČIO LONDONE 

į l ‘ '

LONDONAS, — Anglijoj 
tokis karštas oras viešpa
tauja, kad pereitą trečiadie
nį numirė septyni asmenys 
del jo.

450 nominacijų blankų A.
D. ’ “ ~ ‘L. D. Centrui

Viso išplaukė 
SUTRAUKA 

įplaukė
alansas nuo ' pereito? mėti.

L.
4.60

$588.65

916.05
2,692.81

$3,60Š.$6
588.65 

—.—;—< 
$3,020.21

: Vido -m
Išlaidų buv^

Sų 1 d. rugp. ižde Jieka

IG, BACHĘS, AL.D.L.D. SekrJ
J. BONDZT,-"Iždininkė- •

SKELBIMAS:
Šiuomi pranešu visuomenei, 

jogei buvusis Restaurantas po 
numeriu 802 Washington St., 
Rugpjūčio (August) 4 d. likos 
perkraustytas po numeriu 763 
Washingtori St., New York,

Gaminame visokios rūšies 
skaniausius valgius ir duodam 
geriausį ir mandagiausi pa-1 
tarnavimą kaip aplinkiniams, I 
taip ir iš toliau atvykusiems 
svečiams. Restaūrantas, atda
rąs nuo 4-rių vai. iš ryto'iki 
8:30 Valandos vakarė. Už-' 
kviečiam visus! 

! 5
. -—Savininkai—

POVILAS SAMULĖNAS
ir

VINCENTA RIBOKIENĖ

LIETUVIS GRABORIUS

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

Aptiekorius
6102 Grand Avenu«
(Kampas Clarmont Avsbm) 
Maspeth, l. n. Y;
Telephone, Juniper I7M

L NOKINTIEJI GE- 
rt R 1 A U SI O PA- 
| TARNAVIMO IR 

UŽ ŽEMĄ KAI- 
I NĄ, N U L IŪDJ- 
/ MO VALANDOJ 
' ŠAUKITĖS PASi

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
. .162 Broadway

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

No..____ ________________ :___________________________ Street or Arenus

Miestas      -_______ _—-—---------------------------- - State--------.



PRANEŠIMAS MOTERIMS

Puslapis Šeštas Penktadienis, Rugp. 29, W T

VIETOS ŽINIOS
Tag Days Laikas Pailginta

reikalautų priimti bedarbių 
apdraūdos įstatymą ir kad pri
verstų Tammany gfafterius 
pervesti tuos $64,400,000 į 

ifondą tuojautiniam bedarbių 
4 .šelpimui. Darbininkai ir be- 
__'darbiai, masiniai eikite į de

monstraciją Union Square, 
rugsėjo 1 d.!”

’ ATSIŠAUKIMAS
. ■ ■ i ’:Gerbiami prięteliai I; Gal kas turi

te atliekamą krėslą ant ratų (wheel
chair), tai malonėkite man paaukoti, 
nes aš negaliu paeiti jau suvirs 5 
metai, o nusipirkti neturiu pinigų. 
Būsiu labai dėkingas.. Jonas šešlauc- 
kas. Mano adresas: John Shislar, 
9204 Avė. L, Brooklyn, N. Y.

205-6

PARSIDUODA labpi pigiai, bučemė 
ir grosernė, puikioj vietoj, , pačiam 

lietuvių centre. Pardavimo priežas
tis—italui labai slinku išmokti lietu
vių kalbą, o lietuviai nori savo kal
ba susikalbėti. Kreipkitės sekamu 
adresu: F. Alešiūna.s, 95 Warwick 
St., Newark, N. J. 205-10

Telephone, Stagg 0016

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

Pereitas šeštadienis ir sekmadienis buvo lietingi. Tas 
daug kenkė aukų rinkimui del Partijos rinkimų kampa
nijos. Todėl Tag Days tęsis iki pirmadienio, rugsėjo 1 d. 
Dar yra proga padirbėti.

Draugės ir draugai, esate kviečiami šiai talkai. Dėžu
tes galite gauti “Laisvės” raštinėje. Ateikite pasiimti.

Kas nori bent kiek kovoti už savo būvį, kas nori prisi
dėti prie darbo, tai labai lengvai gali tai atlikti. Juk nė
ra jokia sunkumo pasiimti dėžutę ir paprašyt aukų. Tik 
iiuq savo pažįstamu galima surinkti pusėtinai daug aukų.’

RINKIMŲ KOMITETAS.

LDSA Pirmo Rajono 
Pareiškimas

Dabar jau nėra nei mažiau
sios abejonės, kad 1 d. rug
sėjo bedarbių1 demonstracija 
bus didelė, bedarbiai ir dir
bantieji sueis ant Union Sq., 
New Yorke, išreikšt protestą 
prieš nutukusį kapitalizmą, del 
kurio milionai darbininkų nyk
sta badaudami.

Tą dieną darbininkai su be
darbiais stos po raudona pro
letariato vėliava, idant paro
dyt savo solidarumą ir tvirtą 
pasiryžimą ne badu mirt, bet 
gyvent, kovot ir rengtis prie 
nuvertimo pūvančios kapitalis- Į 
tų tvarkos.

L. D. S. A. I Rajonas ir 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 17 kuopa nutarė nau
dot tuos pačius obalsius, ką ir 
rugpjūčio 22 d. naudojo. To
dėl, lietuviai darbininkai, at
važiavę ant Union Square, ei
kit po savo obalsiais.

Iš Brooklyn© ir apielinkės 
draugės moterys ir vyrai, atva
žiavę ant Hewes St., kiek luk
terėkite, kol susirinks daugiau. 
Čia bus viena draugė iš rajo-Į 
no, laikanti rankoje “Laisvę,”! 
kad ją visos ir visi pamatytų, 

jaskui sykiu būryje važiuo-
. Demonstracija i 

vai. dieną.
I't i . Rajono Valdyba.

Prigavikiškas Schlessingeriy 
Streikas “Dresmeikeriuose”

Republikonų ir demokratų 
laikraščiai talpina ilgiausias 
“žinias” apie “socialistinės” 
kompaničnos unijos streiką 
tarp moteriškų suknelių ir vai
kų drabužių darbininkų. Bet 
tai nėrh joks tikras streikas, 
tiktai naujas darbininkų pri- 
gaudinėjimas.
teisinga kova, • negautų jokio 
pritarimo iš kapitalistinio 
Times’o, World’o, Tribune’© ir 
kitų tokių buržuazijos organų.

Kairioji Adatos Darbininkų 
j Industrinė Unija, teisingai nu- 
I piešia Schlessingerį ir kitus 
“socialistinius” to bloferiško 
streiko vadus, ir ko jie per 
tai nori atsiekti. Streiko var
dan, jie apkrauna darbininkuš 
naujais specialiais mokesčiais, 
kuriuos paskui patys susiglem
žia; o darbininkai būna pri
versti grįžt atgal senomis ar- 
/ba dar blogesnėmis sąlygomis. 
Kairioji unija atsišaukia į 
Schessingerių mulkinamus ir 
bosams pardavinėjamus dar- 

ibininkus netikėti tų social-lat- y— I i *

m Irų pareiškimais, būk jie ko
voju už pridėjimą 10 nuošim
čių uždarbio

Jeigu tai būtų

dirbantiems nuo
nrnaidpą štukų ir $2 dirbantiems nuo pi i • a. •

Unijų Vajus už $100,000 
Streikų Fondą

Maisto ir Skerdyklų Darbi
ninkų Industrinė Sąjunga, pri
klausanti prie Darbo Unijų 
Vienybės Lygos, padarė tari
mą, kad kiekvienas tų darbi
ninkų sąjungos narys atiduos 
vienos dienos uždarbį į Darbo 
Unijų Vienybės Lygos $100,- 
000 fondą. Tai vyriausia yra 
fondas streikams prieš uždar
bių kapojimus. Minima Mai
sto Darbininkų Sąjunga jau 
sudarė $1,000 tam fondui, ir 
žada greitu laiku sukelti dar 
$4 ,000. Adatos Darbininkų 
Industrinė Unija ketina nieku 
būdu nepasiduoti maisto dar
bininkams, kas liečia pinigų 
sukėlimo tam fondui.

savaitės.
Matydami 

vadų monus, 
Įninku visiškai neina į tą pri- 
įgavikišką kompanioną- streiką; 
į o kairioji Adatos Darbininkų 
Unija ragina visus Schlessin- 
gerių globoj kenkiančius dar
bininkus paversti tą feikerišką 
streiką į tikrą streiką, išsi
rinkti streiko komitetus iš eili
nių narių ir stoti į rimtą ko
vą—už 7 valandų darbo die
ną, 5 dienų darbo savaitę, už 
uždarbio pridėjimą ir už lygų 
mokesnį su vyrais moterims ir 
merginoms, atliekančioms lygų 
darbą. Tuo pačiu laiku kai
rioji Adatos Darbininkų Indus
trinė Unija ruošia į tikrą strei
ką visus darbininkus ir darbi
ninkes, dirbančius moteriškų 
ir vaikų drabužių pramonėje.

Pirmo Vyro Nužudytoja . 
Nušovė Antrą ir Pati Save

Frances G. Kirkwoodiene, ! 
gyvulių gydytojo pati, kuri 
1928 metais nudūrė savo vyrą 
ir teisme buvo išteisinta, da
bar tapo atrasta negyva su sa-• 
vo antru vyru, E. Van Cliefu,' 
412 Plitnam Avė., Brooklyne. i 
Policija spėja, kad jinai nušo
vė Van Cliefą ir pati save. 
Šalia lovos, kur jiedu negyvi 
atrasti, buvo numestas didelis 
revolveris.

Papirko Valdininkus, kad 
Leistų Pabrangini Pieną

Kyla kaltinimai su įrody
mais, kad trustiniai pieno biz
nieriai papirkę miesto valdo
nus; o valdonai leidę tiems 
biznieriams pabranginti pieno 
kainą po centą ant kvortos.

' socialfašistiinių 
daugelis darbi-

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

S. L. A. 322 kuopos susirinkimas 
bus panedėlj, 1 rugsėjo, People’s Ly
ceum 
Ave. 
nariai 
nas.

Ridgewood Draugu Dūmei .
A. L. D. L. D. 55 kuopos su

sirinkimas įvyksta penktadie
nį, 29 d. rugpjūčio. Draugai, 
visi privalote būti susirinkime, 
nes gausite naujai išėjusias 
knygas. Yra draugų, dar ne
užsimokėjusių duoklių, o užsi
mokėjimo laikas jau baigiasi. 
Apart to, yra daug ir organi
zacijos įvairių svarbių dalykų, bių reikalų a|ptąrti. ( 

- -..........-................. niene. jkurie būtinai turi būt atlikti. 
Todėl nors sykį susirinkite vi
si. Susirinkimas bus Degulio 
svetainėj. Sekr. B, K

LIETUVIS

svetainėj, 218 Van Sicklen 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
susirinkit laiku. K. Kreivė-

; i ' 205-6

MASPETH, N. Y.
D. S. A. 91 kuopos susirinkimas 
utarninke, 2 rugsėjo, po num.

Pradžia 8 vai. va- 
Visos narės ateikit, yra svąr- 

Org. N. Kau'li’r 
t ’ ■ "• i 205-6

L. 
bus 
5407—69th Lane, 
kare.

PA.1IEŠK0JIMAI

Iš Aido Susirinkimo
Antradienio vakare, 26 

rugpjūčio, “Laisvės 
je, buvo Aido Choro mėnesi
nis susirinkimas, kuriame da
lyvavo nemažai aidiečių (mer
ginų buvo mažai) ir svarstė 
choro bėgamuosius reikalus. 
Dabar Aidas, kaip žemaičiai 
sako, rengiasi iš visų sylų 
(spėkų) prie savo metinio 
koncerto, kuris už mėnesio 
laiko įvyks Labor Lyceum sve
tainėje.

Nutarta laikyti tris pamo
kas į savaitę, delei gero susi- 
mokinimo “Bandūros”; ši dai
na užima pusę valandos dai
navimo ir, reikia sakyti, yra 
labai muzikališka, priklausan
ti ukrainų kalbai, bet Aidas 
ta dainą turi lietuvių kalboj. Irai įtaisyta — ✓V —f Jšiuomi laiku Aide randasi 
jaunų ir 'gražių vaikinų, kurių 
pirmiau buvo jaučiamas trūku
mas.

žinoma, galėtų daug dau
giau chore būti jaunuolių,, ne
gu dabar. Laukiame ir tiki
mės daugiau jaunimo aidiečių 
tarpe turėti iki būsiančiam 
koncertui.

šį sekmadienį Aidas važiuos 
į., philadelphječių rengiamą 
“Laisvės” reikalams pikniką, 

f Autobusai stovės prie “Lais
vės” namo nuo ankstaus ryto, 
o aštuntą valandą turi išva
žiuoti. , Pašaliniai, nyrintieji 
važiuoti drauge su aidiečjais, 
galės važiuoti; kelionė kainuos 
į ten ir, atgal trys doleriai, 
Kelionė smagi, nes važiuoja-.i 
ma. per žaliuojančius laukus, j 
pievas ir tt.

Dereitu laiku choro pamo
kos buvo pradedama vėlokai; 
nuo šio susirinkimo Aidas pra
šo visų susirinkti anksčiau ir i 
laiku pradėti pamokas, tai 
visiems geriau, pertraukos 
laukus nereikės išbėgioti 
mo, kaip dabar tūli nariai 
daro. Sta. J. Balčiūnas.

PAJIEŠKAU Albino Stankūno, arba 
jo moters Onos Avižienaitės-Stan- 

kūnienės. Abu paeina . iš Kauno rė- 
Seniau gyveno Worcester, 

Dabar girdėjau, kad gyvena 
Meldžiu atsišaukti 

arba kas žinote praneškit. J. Vaznis, 
30 Mildred Ave., Mattapan, Mass.

204-5

d. dybos.
svetainė- (Mass. _svetaine . Cleveland> Ohio.

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA puikus ir dide

lis frontinis kambarys, su visais
parankamais. Solob, 345 zGrand St., 
1 lubos, Brooklyn, N. Y . 205-7
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. J203-6)

PARDAVIMAI
PROGA FOTOGRAFAMS
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ STU- 

dija Mahanoy City, Pa. Studija ge- , 
įvcilojud, su gera dienos šviesa. ■ 

Pardavimo priežastis—noriu atsilsė- , 
ti.' Kainą pranešiu apt užklausimo. | 
Noriu greitai parduoti, todėl par- 1 
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
PARSIDUODA, restoraci ja,. geras 

biznis, randa prieinama. Savinin
kas išvažiuoja, todėl turi parduoti.' 
Kreipkitės vakarais. Charles Laba- 
naš, 500 Grand St., Brooklyn, N. Y.

į •: '• i - r- ■ . i . •••■■ -"(203-205)

bus Į 
SU- . 
na- 
pa-

Smagus Pažmonys “Laisvės” 
Svetainei Rugsėjo 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 Brooklyn© komu
nistų šešta Sekcija; todėl pub
lika Susidarys iš įvairių tautu 
darbininkų. Juo įdomiaus bus 
lietuyiąms, darbininkams daly
vauti fokianie margame ir miš
riame parengime. O jo įplau
kos yra skiriama kilniam, 
visiem suprantamam tikslui-— 
Darbininkų Lavinimo Mokyk
lai. Įžanga tiktai 35 centai.

Kiekvienas pasižymėkite 
rugsėjo 6 d. vakarą, kaipo lai
ką, kurį turite naudingai ir 

pramogoje

$4,400,000 Extra Policijai 
į ir Nei Cento Bedarbiams 
j Pasirodo, kad padidint mie- 
jSto policiją vienu tūkstančiu 
naujų mėlynsiūlių, tai kaštuo
tų dar $4,400,000 ekstra, 
kaip kad ir reikalauja polici
jos komisionierius Mulrooney.

Vietoj to, kad suteikti tuo- 
(jautinės pagelbos. aštuoniem 

’ Išimtam tūkstančių bedarbių 
Didžiajame New Yorką, mieš
to valdonai bengiasi pastatyti 
naujus būrius uniformuotų 
mušeikų ir šaudytojų prieš be
darbius ir kovojančius darbi
ninkus. lt5 1 1 ‘ ‘ ; .

Sąryšyje su tuom, Darbo U- 
nijų Vienybės Taryba nurodo, 
jog ir taip demokratiniai Tam
many Hall grafteriai per me
tus susivarydavo sau į kišenių‘smagiai praleisti 
$1,500,000,000 iš miesto iždo; Šeštos Sekcijos, 
bet vis dar jiems permažai. Į • ---------------

Darbo Unijų Vienybės Ta-Į T. D. A. 17 KUOPOS 
ryba reikalauja, kad $56,000,-Į IŠVAŽIAVIMAS 
000 užsilikę nuo dykaduonių 
ir grafterių miesto ižde tuo-

LITTLE THEATRE
2222 Market St., Philadelphia, Pa. 

Prasidės Labor Day 
Pirmadienį Rugsėjo 1 d.

SOVKINO
“SENOVE IR NAUJOVE”

Eiaenstedno paskiausias dviveikalis.
Judis.. .ypatingas daugeliu atžvilgių.

Pnediųis pritraukimas: ,
DAYDREAMS,” H. G. Wells

Šis išvažiavimas turėjo įvyk- 
jaus būtų panaudoti šelpimui,ti praeitą sekmadienį, bet iš 
bedarbių. “Bosai labai leng- Į priežasties lietausŲkaip ir ne- 
vai gali surasti $64,400,000 
policijos Šauliams ir grafte- 
riams, bet jie visiškai hieko 
nesuranda bedarbių paramai. 
Vietoj suteikti bedarbiam# pa- 
šelpos, tai grafteriški teismai 
pasiunčia trims metams kalė- 
jiman bedarbių demonstraci
jos delegatus; Fosterį, Minorą, 
Amterį ir Raymonda. Mes n . . n . .
šaukiamės į darbininkus, kad >Lenktame Puslapyje

įvyko; tat išvažiavimąs bus at
einantį sekmadienf, rugpjūčio 
31 d., Forest Parke. Visos ir 
visi darbininkai, dalyvaukite. 
Pradžia 12 vai. dieną. Buę 
geri muzikantai. >

Kviečia Rengėjai.

Daugiau Vietos Žinių

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS

Užveda ir sistemačiai sdtvarko 
biznio knygas ir taksų raportus. 
Peržiūri knygvedžių tvarkomas 
knygas ir sudaro atokaitas.

Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas: -

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

Tel.,; Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ISbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spin dūlių Diagnoza • 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

, LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBA. ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u a paveikslu* 
įvairiomis « p a 1- 
romia. Atnaujina 
senus Ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniSkah.

TELEFONAS) 
TRIANGLE 146C

Kreipkitės Šiuo 
adresui

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

Telephone: Stagg 4401

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

41® Metropolitan Avenu©
(Arti Marcy Arsnue) 

BROOKLYN, N. Y.

■ • i Tel. Newtown 1937

MŪSŲ SISTEMA 6% PIGIAU
Tai nėra tuščia garsinimo apyšneką, bet tikrai mūsų, čeyeryku 

Bendrovė yra nustačiusi systemą parduoti visokios rūšies apautu- 
vus, mažiausiai 6% pigiau, negu kad kitose krautuvėse.

Todėl, pažiūrėk i tą gražaus darbo stipriai pasiutą čeveryką, 
jo konstrukcija: all leather; oda Gun. Met. Side, Goodyear Welt 
Style, Blucher Composition padai; užkulniai ir vidaus padai geros 
odos. ’

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

MILCHIUŠ SHOE SHOPS, Inc.

56-27

66-31

69-21

SUNDIAL SH

KRAUTUVĖS:
197 Grand St.

Brooklyn, N.
Clermont Ave.

Maspeth,
Grand Ave.

Maspeth,
Grand Ave.

Maspeth,
6075 Fresh Pond Rd.

Maspeth, L.

Sizes 12į to 2—kaina $2.75
Sizes 21 to 54 — kaina $2.85.

L. L, N.

I

L.

I.,

L,

N.

N.

Tel., 0783 Stagg į

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

L, N.

MOT. LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford Ave., Brooklyn 

L ol. (uernpoint 9-18 3 /

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITĘ
STOGDENGIS ;

$ »
Metalu Išmušamo Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.

• i- lt ■■ < i ’

229,231 LEONARD ST., 
’ Brooklyn, N. Y. i .

Mūsų darbu patenkinti 
visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del ‘manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dienų ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikele kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

VIDURIAI ŪŽKIETEJę
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta is 

Grynij Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

šiais vaistais neuitraukia papročio ir atliuosaoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natural} vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandepiu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ....................................................60c, per paltą 65«.

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-8514
Iškirpkit šį skelbimų ir prisiųskit karta su užsakymu

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

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 niaukus ir sugar* 

biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
-ftkamu adresu:

■
it;

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN. N. Y
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