
KRISLAI

No. 206

SLA pažangiųjų narių •darbi
ninkų laikraštis “Tiesa” jau iš
ėjo iš spaudos ir siuntinėjamas 
nariams. Pradžioj sekamos sa
vaitės visi SLA nariai laikraštį 
gaus. Išanksto tenka pasakyti: 
“Tiesa" baisiai nepatiks fašis
tam, nes joje telpa visa eilė ge
rų straipsnių, nušviečiančių 
esamą padėti Susivienijime. Bet 
ji patiks nariams-darbininkams.

“Tiesa”
“Otec Konstantin”

Maldauja
Palestinoj
Plečkaitininkai ir Kariai
Kas Padeda Pilsudskiui?

Rašo P etniška
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Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių.

Telephone, Stagg 3878
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Brooklyn, N. .Y., šeštadienis, Rugpjūčio (Aug.) 30, 1930

RUGSĖJO PIRMOJI BEDARBIU
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Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimčsitc, Tik Re

težius, o Islaimesite Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII j

žmogžudys pralotas Olšaus
kas ir vėl prašo Smetonos Kru
vinojo paleisti jį iš kalėjimo. 
Skundžiasi, kad esąs pavargęs, 
nes kovojęs su carizmo viešpa
tavimu Lietuvoj-. Tai melas! 
Jis turėtų pasakyti, kad pavar
go bekovodamas su darbininkų 
judėjimu Lietuvoje; pavargo 
betarnaudamas carizmui. Ne be 
reikalo jam Kauno darbininkai 
davė vardą “Otec Konstantin.” 
Neabejojama, kad Olšauskas bus 
paleistas. . Juk Smetona yra to 
paties velnio maliavotas ir to
dėl nenorės savo bičiuli skriaus
ti.

“Laisvoj” Palestinoj yra lais
va tik žydam buržujam. Dar
bininkai žydai persekiojami taip 
pat, kaip ir kituose kraštuose. 
Raudonosios Pagelbos biuletinas 
praneša, kad ryšyj su Pirmąją 
Rugpjūčio labai daug areštų pa
daryta Jeruzolime. Nemažai 
žydų komunistų parengta iš
tremti iš Palestinos.

Įtūžęs Antanas Sutkus
Bonka Užmušė'Vaiką

Associated Press agen
tūra praneša, kad Brock- 
tone, Mass., rugpjūčio 28 
d. buvo sekamas atsitiki- 
mas: Tūlas dešimties me
tų amžiaus vaikas, E. L. 
Stoughton, ėmė erzinti 
Antaną Sutkų, 40 metų 
amžiaus žmogų. Pastara
sis, nepakęsdamas vaikiš
čio erzinimo, paleidęs bon
ka į galvą ir vaikas del 
to numirė.

Dabar Sutkus yra sua
reštuotas ir kaltinamas 
žmogžudystėje.' Nepalei
džiamas po jokia bėla. Su 
Sutkum, sakoma, buvęs ir 
Antanas Reikus ar Reč- 
kus, kuris laikomas kalė
jime, kaipo liudytojas.

Sekmadienį, Kas Tik Gyvas, Važiuokit 
laisvės” Piknikan, Laurel Springs
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Rytoj, rugpjūčio 31 d., yra ta. diena, kurią PhiladeL 
phijos darbininkų organizacijos ruošią dienraščiui 
“Laisvei” pikniką. Mes raginame šitoj metinėj šventėj 
dalyvauti kiekvieną lietuvį darbininką ‘ir darbininkę.

šiemet dienraščiui laikai prasti, nes daug darbininkų 
nedirba ir todėl negali reguliariai užsimokėti savo pre
numeratų. Todėl tie, kurie dirba ir gali, privalo pa
remti. I v

Be to, piknike bus gera programa, nes dainuos net 
trys didžiuliai mūsų chorai: Aidas iš Brooklyno, Ban
ga iš Elizabeth© ir Lyra iš pačios Phitydelphijos. Bus 
prakalbų ir kitokių paįvairinimų. Pikniko vieta: Lau
rel Springs, N. J. Del smulkmenų žiūrėkit į formalį 
skelbimą! I į.

Matysimės rytoj, Philadelphijos ir apielinkės drau
gai!

Stebuklingai Išliko 
Gyvi, Bet Sužeisti

Fortūnatas Bagočius ir Vėl Nori 
“Tyrinėti” Worcesterio 57 Kuopą

Kaip Newyorkieciai
Bedarbiai Demonstruos

Rugsėjo 1 d. New Yor
ko revoliucinės darbinin
kų organizacijos sekan
čias grupiuotes sudarys: 
Adatos darbininkai nuo 
131 W. 28th St., New Yor
ke; Marių darbininkai ir 
Generalė Bedarbių Tary
ba—nuo Manhattan Lyce
um, 66 E. 4th St., New 
Yorke; visos kitos darbi
ninku organizacijos—nuo 
13 17th St.

Iš ten darbininkai mar
šuos į Union Sq., kur jie 
laikys savo masinį mitin
gą. Į paskirtas vietas 
darbininkai raginami su
sirinkti 10 vai. ryto. Visi 
bedarbiai ir dirbantieji 
privalo dalyvauti demons
tracijoj.

KOVOS DIENAI !
KUOMET DARBININKALkAUJASI UŽ į 

SOČIAU APDRAUDĄ, TAI BOSAI
SKUBINA KAPOTI ALGAS I

Vienatinė Išeitis, Tai Bendra Kova Už Bendrus Reikalus;' 
Kova Už Socialės Apdraudos Įstatymą; Kova 

Prieš Kapojimą Algų

Taigi paaiški, kad Jeronimas 
Plečkaitis, kuris dabar tupi Vo
kietijos kalėjime ir kuris ilgai 
dirbo Pilsudskio naudai, dar vis 
palaiko artimus ryšius su Kai
riais ir Bieliniais. Tasai pa
šalinimas iš socialdemokratų 
partijos, pasirodo, buvęs tik del 
svieto akių. Plečkaičiui esant 
kalėjime, jo vietą Vilniuj užima 
Paplauskas su Januškiu: abu 
gauna pinigus iš Lenkijos fa
šistinės valdžios ir jais finan
suoja savo visą aktyvą neva 
prieš Lietuvos fašizmą. Suge
dę tie gaivalai iki paskutinei 
gyslelei!

Sulyg drg. Smitho nuomone, 
šiemet Philadelphijoj “Laisvės” 
piknikas turi būti sekmingiąu- 
sias iš visų atsibuvusiųjų. Su 
tuo tenka sutikti. Todėl rytoj 
visi keliai vės į Laurel Springs 
Parką, kur tasai piknikas bus. 
Šių žodžių rašytojui taipgi teks 
tais keliais važiuoti.

Vienas Lenkijos socialdemo
kratų laikraštis išsiuntinėjo sa
vo skaitytojam knygutę, ant ku
rios viršelio uždėjo sekamą ant
raštę: “Ką Lenkijai davė Pil
sudskio valdžia?” Atvertus 
viršelį, betgi, paaiški, kad visi 
“knygutės” puslapiai tušti, 
apart vieno paskutiniam pusla- 
pyj žodžio “Reikšminga.” Va
dinasi, laikraštis nori parodyti 
Pilsudskio cenzūros darbus, už
dėjimą apinasrio ant kiekvieno 
laisvepnio žodžio. Tasaii laikraš
tis (“Naprzod” — Pirmyn)* ta- 
čiaus turėjo pridėti dar sekamą 
antraeilį antgalvį: “Lenkijos so
cialdemokratai fašistinę valdžią 
rėmė ir teberemia.”

SHENANDOAH, Pa. — 
Statant setą timberių Ellan- 
gowan kasykloj (Readingo 
kompanijos), netikėtai išvir
to vienas setas. Tuomet di
delė skala griuvo iš viršaus, 
išnlušdama net 13 setų tim
berių ir užgriūdama šliopą 
(slope) per 50 pėdų. Ten 
dirbusieji darbininkai liko
si užgriūti. Užgriuvo Ste
poną Taraškevičių ir Joną 
Bazelį. Nelaimingieji, nors 
ir sužeisti,’ bet išgelbėti gy
vi. Bazelis radosi tarp va
gonėlio ir didelio medžio ir 
tokiu būdu išliko gyvas. Jo 
apibrūžinta galva ir viena 
koja. Taraškevičius radosi 
po dviem dideliais medžiais 
(timberiais), bet medžiai 
buvo taip suvirtę, kad jis 
buvo menkai prispaustas. 
Jam nulaužtas peties kau
las. Abu nuvežti Locust 
Mountain ligonbutin. Nelai
mė įvyko rugpjūčio 26 d.

Tą pačią dieną kitoj ka
sykloj anglis užgriuvo Alex 
Mizzer (Mizara). Nulaužė 
kairiąją koją virš kelio ir 
taip labai sužeidė. Randasi 
toj (pačioj lįgoniųčj. j.

S. V. Ramutis.

WORCESTER, Mass. — 
SLA 57-tos kuopos gegužės 
mėnesio, 1930 m., ekzekuci- 
ninkas p. Bagočius atrašė 
laišką rugpjūčio 25 d. kuo
pos advokatui Hartwell, kad 
jis dar norįs “tyrinėti” SLA 
57-tą kuopą ir jos narius: 
M. Staliulionį, J. Šalaviejų, 
J. Skliutą. įr D. G. Jųęįų.

Ištikro, Čia daugiau, negu 
keista. Aišku, kad fašistai 
patys vieni kitų veikimo ne
žino.
sitaškęs kraujais praeitam 
seime Chicagoje, jau “peror- 
ganiząvo” 57 kuopą, Vitaitis 
asmeniškai atvažiavęs pa
dirbo iš smurtiškų . žmonių 
57 kuopos komitetą, ir atve
jų atvejais pareiškė, kad

nieko bendro neturėti su bu
vusiu komitetu, kurio tarpe j 
yra viršpanlinėti asmenys.1 
Esą, jie ne tik suspenduoti, 
bet išsimetė iš SLA. (Mat, 
fašistų tokia logika: polici
jos spėka išmetei, sumušei, 
areštavai, tai reiškia pats iš
simėtė.) Vienok p. Bago
čius to nežino, arba apsimetė 
nežinančiu ir dari nori /tyri? 
nėti-teišti kaipo SLA; narius 
ir 57 kuopą. <

Socialdemokratai—tai
Pilsudskio Liokajai

Gegužinis,centras, ap-, Čia prisieina pasakyti p.
pirm seimoBagočiui, kad 

padaryta jūsų ekzekucija 
ant 57 kuopos ir. jos minėtų 
veikėjų jus pačius numaska- 
vo. Daugiau jūs ne tyrinė
site 57 kuopos ar jos nariu.

SLA 57 Kp. Narys.

Reakcininkai Patys Padegė Miestą 
Čiungking, Bet Kaltina Komunistus

Šrapnelis Sudraskė/
9 Mėty Amžiaus Vaiką

ŠANCHAJUS—Iš Čiung- 
king miesto ateina žinios, 
kad tasai miestas dega; jį 
padegė reakcininkai, kurie 
verčia kaltę ant komunistų. 
Daugiau kai 5,000 namų su
deginta..

Iš Čangšos jau didelė da
lis turčių išbėgiojo. Kiti ga
benasi jr, namų rakąpduš, 
nes mano, kad kuomejL ko*- 
mimistų armija tą. . miestą
X__________________ , , ________ 1

dabar užims, tai iš jo jų iš
prašyti nebus lengva.

Iš Pekino ateina žinių, 
kad Mandžurijos lordas 
Čang-Huseh-liang; jau for
maliai sutikęs, prisidėti prie 
sudarymo Pekino valdžios ir 
vesti; kovą prieš Čiang Kai- 
šeką. ;;

Nankinge suareštuota 130 
komunistų veikėjų..* i Dauge
lis komunistų Išžudytą; i,

Jau ir New Yorko “World” 
pripažįsta, kad ilgai skelbtas ir 
būbnytas Amerikos “pastovusis 
gerbūvis” (prosperity) sprogo, 
kai muilo burbulas. Jis pripa
žįsta tą tiesą, jog Amerika jau 
pasijuto beesanti Europos in
dustriniai išsivysčiusių kraštų 
laipsnį ir krizis, bedarbė čionai 
laikys suleidus savo nagus 
stoviai. Tai reikšminga!

pa

ATĖNAI.—Du graikų 
mijos kareiviai, Čekis ir Ca- 
rikidis, tapo nusmerkti nuo 
8 mėnesių iki dviejų metų 
kalėjimo del skleidimo anti- 
militaristinės lite r a t ū r o s 
tarpe kareivių. Jie skleidė 
laikraštuką “Fanfaros.”

ar-

FRACKVILLE, Pa. — 
Rugp. 27 d. devynių metų 
vaikas Charles Bickleman 
rado kur tai šrapnelį, kurį 
J. Ferguson parsigabeno šią 
vasarą iš Summer Camp. 
Minėtas vaikas, sėdėdamas 
ant žemės, pasidėjo šrapnelį 
tarp kojų ir rėžė plaktuku. 
Šrapnelis eksplodavo ir per
plėšė vąikutį per pusę. Arti 
buvo dvi mergaitės. Viena 
išliko sveika, kitai (M. Bed- 
don)j8 metų mergaitei, ke
tumi šmotai šrapnelio' sulindo 
į koją. S. V. Ramutis.
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Didelė Bušo Nęląime 
KlaipėdosSrityj t • • f f

KLAIPĖDA. — Maždaug 
•pusiaukelyj tarp Klaipėdos 
ir Palangos važiuojantį į 
Palangą autobusą ištiko bai
si katastrofa.

Nusmuko užpakalinis ra
tas, kuris buvo' nusviestas 
apie 20 metrų į žalį. Šoferis 
nebegalėjo autobuso sustab
dyti, ir jis, visa jėga atsi
trenkęs į žemę, . apsivertė. 
Pasigirdo sprogimas ir au
tobusas užsidegė. •

Autobusu važiavo apie 20' 
keleivių. Vienas jų užmuš
tas; beveik visi sužeisti, 6-8

keleiviai sunkiai sužeisti ir 
nugabenti į Klaipėdos ligo
ninę. t šoferis' taip pat sūrų-, 
kiai sužeistas.; Autobusas 
visiškai sudegė. Visi sun
kiai sužeistieji keleiviai yra 
klaipėdiškiai. - ;

Nori kad Šauktų Naują
■ . J. V. Kongreso Sesiją

BUFFALO, N, Y.—Ame
rikos Darbo Federacijos 
konvencija (N. Y. valštijos) 
priėmė, ręzoliuciją, reikalau
jančią, kad Hodveris'šauktų 
nepaprastą kongreso sesiją, 
kurioj paskirtų bilioną dole
rių viešiem darbam. Tuoini, 
esą, bus i galima sumažinti 
bedarbę., ' ': ’ ’ -

KAUNAS. — Rygoj lei
džiamo “Darbininkų Balso” 
administratorius Davidavi- 
čiuis, kuris šias pareigas ėjo 
nuo pat laikraščio įsistėigi- 
mo pradžios, padarė revelia- 
cijų. Atvykęs į Kauną rug
pjūčio 6'd.', Davidavičius pa
reiškė, kad tiek “Darbinin
kų Balsas,”’ tiek “Pirmyn” 
leidžiami lenkų pinigais, ku
rie jiems suteikiami per 
emigrantų centro komitetą, 
t. y., per Paplauską ir Ja- 
nuškį. Ši aplinkybė buvo 
faktiško “Darbininkų Bal
so” redaktoriaus Buračo — 
taip pat emigrantų centro 
komiteto nario—nuo Davi- 
davičiaus slepiama. Vėliau 
Davidavičius patyręs iš do
kumentų, kad tiek “Darbi
ninkų Balsas,” tik “Pirmyn” 
lenkų finansuojami ir gina 
jų interesus. Davidavičius 
pabrėžė, kad politiniai emi
grantai tiek Rygoj, tiek Vil
niuj, o taip’pat ir vokiečių 
kalėjime kalinamas Jeroni
mas Plečkaitis palaiko glau
džius ryšius su Lietuvos so
cialdemokratais. Plečkaitis 
siunčiąs laiškus Januškiui, 
kuris toliau pėrsiunčia per 
fcygą žymesniems1 Lietuvos 
socialdemokratų veikėjams.

Visi : Vilniuj - * ir • Rygoj 
Ss&ųtięjii poliŲni^į ęmigran- 
tąY įyrlktaū&ii ’vienhR orfeapj- 
zįacijaį, kurios ^centro komi
tetą, kaip jau buvo kalbama, 
sudaro Paplauskas ir Januš- 
kis Vilniuj bei Buūačas Ry
goj. Organizacija šelpiama 
lenkų pinigais ir naudojama 
lenkų politiniams tikslams.

Pabėgo, Bet ir Vėl 
Tapo Jie Areštuoti

BELGRADAS. — Keturi 
darbininkų politkaliniai bu
vo pabėgę iš Jenizta kalėji
mo, kur viešpataują baisi 
priespauda ir persekiojimas. 
Policija, tačiaus, sakosi pa
bėgėlius pagavusi.

Kuomet darbininkai ėmė griežčiau reikalauti, kad ša^ 
lies kongresas priimtų socialės apdraudos įstatymą/tai į 
darbdaviai pradėjo dar griežčiau kirsdinėti darbininkų 
algas. Darbininkai reikalauja, idant išmestas iš dar
bo žmogus gautų mažiausiai $25 į savaitę pragyvenimui 
iš valstybės iždo, į kurį turėtų sumokėti šitos šalies tur
čiai. Taip pat darbininkas privalo gauti ir senatvėje, - » 
negalėdamas dirbti, panašią pensiją.

Darbininkai reikalauja, idant tuos pinigus sudėtų tur
čiai, nes turčiai valdo šią šalį. Antai buvęs ambasa
dorius Gerard paskelbė, kad šitą šalį valdo 59 milionie- j
riai ir multi-milionieriai. Tai faktas! Jie yra tikrais vai- I
dytojais. Jie todėl, turėdami nesvietiškai didelius pel- ' 
nūs, kuriuos padaro darbininkai, turi ir rūpintis bedarbių 
sunkia padėtimi.

Bedarbių vis daugiau ir daugiau. Algos dirbantiems 
kapojamos. Štai Goodyear Rubber Co. visi darbininkai 
gaus numušdinėtas dešimčių nuošimčių algas. Ne tik fa
brikų darbininkai, bet ir raštinių.

South Carolina valstijoj esąs Lakevillėj tekstilinis fa
brikas (kurio savininku yra Marshall Field and Co.) pa- | 
skelbė, kad su pirma diena rugsėjo — Bedarbių Diena— ' 
tampa nukapota visiem darbininkam po 10 nuošs Viso , 3 
3,000 darbininkų bus paliesta.

Tas viskas rodo, kad kapitalistų sumoksiąs vykdomas ;; 
gyveniman per visą šalį.

Darbininkam tenka vienas ir tas pats: kovoti bendrai'* • 
už bendruš rėikalūš.; Dafbo Diena-^Rugsėjo Pirmoji, 
privalo būti paversta i kovos dieną už bedarbių apdraų- 
dą—už socialę apdraudą.

Kiekvienas Amerikos darbininkas privalo prie tos ko
vos prisidėti. Dirbi ar ne—tavo reikalai yra tie patys. 
Tavo, drauge darbininke, ir pareigos liekasi tos pačios!

Buenos Aires Miestas Randasi it Apgulos Stovyj; 
Baisus Krizis Viešpatauja Visoj Šalyj

BUENOS AIRES.—Šisai; atvirą fašistų diktatūrą. 
Argentinos miestas randasi,' Telefonų darbininkai ap
tarsi apgulos fetovyj: visur skelbė streiką, kuris pana

šautu- lyžiuoja visus susinėsimus.
Argentinoje šiuo tarpu 

masiniai mitingai ir šauki- yra baisiai didelis krizis: 
mai: “Šalin Irigoyenas.” Pa- tūkstančiai bedarbių ir be- 
starasis, kaip žinoma, yra duonių.
prezidentu šalies. ’kadaise karštai stojo už iš- ' ]

Padėtis nervuota. Mano-! rinkimą Irigoyeno preziden- 
ma, kad Irigoyeno oponen- tu, dabar meta jį ir jo radi- 
tai, Melo pasekėjai, nori jį kalų partija ir eina į priešų 
nuversti ir įvesti kraštan eiles.

kareiviai, kanuolės, 
vai. Visur, iš kitos musės,

Tie žmonės, kurie

Federacijos Galvos Nori Argentinos Derlius, 
Sugrąžinti “Šlapybę”
BUFFALO, N. Y. — New 

Yorko * valstijbšb Amerikos 
Darbo Federacijos konyen- 
cija, besitęsianti čionai, pri
ėmė rezoliuciją už panaiki
nimą blaivybės ir įvedimą 
saliūnų ir bravorų (pilsty- 
tuvių). Esą, jei dabar bra
vorai vėl veiktų, kaip veikė, 
tai prie alaus ir degtinės iš
dirbinio būtų galima duoti 
dviem milionam darbininkų 
darbas. Tuomi bedarbė nai
kintus!.

Gaila, kad tie žmonės “pa
miršo,” jog Vokietijoj ir ki
tuose kraštuose bravorai 
dirba, taęiaus bedarbių skaį-

Sakoma, Busiąs Geras
. BUENOS AIRES. — Ša- ? 
lies žemdirbystės ministeri
ja skelbia, kad šiemet Ar
gentina tūri apsėjusi jkvais ‘ 
žemės 1,363,150 akrų dau
giau, nei pereitais metais. 
Sakoma, derlius sekamą va
sarą bus geras. (Kaip žino- į 
ma, Argentinoje vasara — 
kuomet Jungtinėse Valstijo
se žiema.) ,

BUCHAREST AS. — 22 
darbininkai 1 d. rugpjūčio 
buvo suareštuoti ir įkalinti 
Oradea-Mare kalėjime. Jie 

, - ten apskelbė badavimo strei* 
čiaus jie nesumažina. Šito- ką ir tęsė jį. per dvi sąvaiti. 
kiu būdu kovoti prieš be- Po to tie darbininkai tapo 
darbę,.tai reiškia, kaip re- paleisti. Paleisti bejėgiai ir 
čiu šviesos į f kambarį neši- apsirgę del bjaurių Kalėji
mą. i ; mo sąlygų.mo sąlygų.

g
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59 Šalies Valdonai ir Jų Partijos
James W. Gerard, buvęs Jungtinių Valstijų ambasa

dorius Vokietijai, sako, kad Amerikos valdžia priklauso 
nuo 59 žmonių, didžiųjų milionierių ir bilionįerių. Anot 
(jfefardo, jie yra “perdaug užsiėmę kitokiais reikalais ir 
todėl patys neužima valdžioj^ vietų, bet jie nusako, kas 
tąsias vietas turi užimti.”

Rockefelleris, Morganas, Fordas, Insull, Du Pontai ir 
penketas desėtkų kitų, tame skaičiuje ir didieji'kapitalis
tų laikraščių leidėjai, kaip kad N. Y. Times^o ir Tele- 
gram’o,, tikrenybėje carauja visai šaliai ir nustato, kokią 
politiką turi varyti valdžia. Tai jie parenka kandidatus, 
deda jų kampanijoms pinigus ir žiūri, kad būtų išrinkti 
patys tinkamiausi jiems įrankiai.

Tie stambieji kapitalo savininkai parenka kandidatus 
abiejų partijų, republikonų ir demokratų, ir tarp savęs 
nusitaria, katrie rems ir finansuos republikonų partiją, o 
katrie demokratų partiją. Chicagos gi Insull pereituose 
rinkimuose piniginiai rėmė abiejų partijų kandidatus.

Dabartiniu laiku ištikrųjų'nėra jokio skirtumo tarp re
publikonų ir demokratų. Apie nebuvimą skirtumų tarp 
tųdviejų partijų liudija ir balsai kongrese tokiais klau
simais, kaip Londono sutartis delei karo laivynų “apribo
jimo,” Smoot-Hawley muitų bilius, blaivybės įstatymo 
persvarstymai ir kt., kur vieni demokratai balsavo už, ki- 

,ti prieš, vieni republikonai už, kiti prieš. Taigi jau nebe 
vieha partija prieš kitą, bet skirtumėliai pačiame viduje 
vienos bei kitos partijos.

Jeigu taip, tai kodėl kapitalistai palaiko dvi partijas 
ir naudojasi dar “Socialistų” Partija, kaipo trečia buržu- 

" azijos partija? Tąsias, iš vardo skirtingas partijas jie 
palaiko, kad galėtų mulkinti darbininkus ir varginges- 
nius bei vidutinius farmerius; kad, kuomet viena partija 
darbo liaudžiai įgrįsta, tai galima būtų pakišti jiems ki
tą partiją, kai šalyje kyla koks rimtesnis ekonominis bei 
politinis krizis, kaip kad buvo 1913 metais’ ir yra dabar. 
Todėl tai dabar ir sako demokratų partijos žymusis poli
tikierius Al Smith, buvęs jų kandidatas į šalies prezi
dentus: “Demokratų partija greitai turės savo ranko
se valdžią Washingtone ir padarys šią šalį laimingą ir 
pilną gerovės.”

Tai, suprantama, yra begėdiškas politikieriaus pasi
gyrimas. Juk demokratai valdo New Yorko miestą ir 
valstiją, o bedarbės krizis dabar čią didesnis, negu bent 

^Lada pirmiau. Bet tą patjataslm^. jeigu pažiūrėsime ir 
j rępublikonų valdomą PTOadelphįją ir į “socialistų” 
valdomą Reading’ą, Pa. “Socialistinė” Readingo valdy
ba' irgi leidžia savininkams mėtyti iš namų .bedarbius, 
neturinčius kuom užsimokėti už kambarius; ir vienintelė 
jiems prieglauda tai daržinėse, Readingo priemiestyje.

Dabar pora faktų apie kapitalistinių partijų bendrumą 
su “socialistais.”

“Socialistų” kandidatą į šalies kongresą, Jacobą Ran
keną New Yorke remia republikonų partija; už kitą 
“socialistų” kandidatą Norman Thomasą į kongresą agi
tuoja Times (kurio savininką Adolphą Ochsą ex-ambasa- 
dorius Gerardas priskaito prie 59 Amerikos valdonų); 
už “socialisto” Heywood Brouno išrinkimą į kongresą 
darbuojasi Telegram (kurio savininkas Howard taip pat 
yra vienas iš Gerardo suminėtų Amerikos bosų); už šį 
kandidatą stoja kapitalistiniai aktoriai Ethfel Barrymore, 

\Alex Woolcott ir kiti aiškiausi buržuazijos ideologai.
Į Jie žino, kad “Socialistų” Partija yra saviškė kapitaliz

mui' politinė organizacija. Amerikos kapitalistai mato, 
kaip užsieniuose “socialistai” pasiryžę tarnavo ir tarnau
ja, savo buržuazijai; kaip/Anglijos MacDonaldo “socialis
tinė” valdžia šaudo ir ant durtuvų varsto Indijos .ir Ai- 
gipto revoliucionierius; kaip jinai padeda kapitalistams 
engti darbininkus pačioje Anglijoje; kaip Vokietijos ka
pitalistai įstato į valdžią ir panaudoja socialdemokratų 
parĮtiją, kada tiktai rimčiau pradeda gręsti koks krizis. 
'Panašiai dėjosi bei dedasi ir beveik kiekvienoje kitoje 
buržuazinėje Europos šalyje.

59 stambieji Amerikos milionieriai, tikrieji šalies val
dytojai, todėl, vadžias laikydami savo rankose, patrau
kia; kur jiems reikia, ir “; ‘ “ .1. , . 'Y - 
truktelėjimo, suka į kapitalistams patinkamą pusę,J ųe 
mažiau, kaip demokratai bei republikopai.. į

Jungtinių Valstijų darbininkų klase? ''gi’ įūri savo .pąr- 
kapitalisitai ^stengiasi ją su

naikinti bei padaryti ‘ją nelegalę; neteisėtą. Tą. mato-
i-

Čia galima būtų priminti, jog laike tų “tyri-

S. L. A. Nariiį Laikraštis •
Šiomis dienomis išėjo SLA 

pažangiųjų narių darbinin
kų laikraštis “Tiesa.” Mes 
manome, kad šį pirmą “Tie
sos” numerį gaus visi Susi
vienijimo nariai.

Laikraščio leidėjai sako: 
“ ‘Tiesa’ taip greit eis perio
diniai, kaip greit bus su
tvarkyta Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo reikalai.”

Reiškia, “Tiesa” bus orga- syarbu~ 
nas naujo susivienijimo — valdžia 
Lietuvių Darbininkų Susi- rjau ; 
vienijimo.

“Tiesoj” telpa pažangiųjų pinasi”. 
SLA delegatų Meldažio sve
tainėj įvykusio seimo išrink
tos Pildomosios Tarybos 
pranešimas “Visoms SLA 
Kuopoms ir Nariams.” A- 
part kito ko, Pildomoji Ta- i 

! rybą, sako:
Be to, organizuojama čarte- 

riuotas Lietuvių Darbininkų 
S—mas, kuriame turės vietą 
kiekvienas ir kiekviena darbi
ninkas. Organizacija greitu! 
laiku bus Įkurta. Tačiaus jo
sios kūrimas nieku būdu ne
sulaikys mūs dabartinės pradė
tos kovos su fašistine uzurpa
torių klika. Visos smulkme- i 
nęs apie Lietuvių Darbininkų j 
Susivienijimą bus pranešta 
greitu laiku laiškais, nes, da
rant šitą atsišaukimą, nesu
spėjome jas gauti iš tų Įstaigų, 
per kurias visas darbas varo
mas.

SLA klausimu telpa kėlė-* 
tįs labai svarbių straipsnių. 
B’us įdomu SLA nariams pa
siskaityti straipsnį “Kaip 
Sąugūs Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj Bonai?”

ninkąi pradeda įsitikinti, 
jog Komunistų Partija sako 
teisybę bedarbiams, kad ka
pitalistų valdžia geruoju ne
suteiks jiems pragyvenimo, 
kad bedarbiai ir dirbantieji 
darbininkai turi bendrai ko
voti už apęĮraudą bedar
biams, už sutrumpinimą 
darbo dienos; kad be kovos 
.jie nieko nelaimės. Už tai 
Waldman duoda patarimą, 

‘kaip tuos darbininkus su- 
• mulkinti, naudojant “demo
kratines priemones.” Jam 

kad kapitalistinė 
“pertikrintų’* (gė- 

sakant, sumulkiritų). 
darbininkus, jog ji jais “rū-

Socialistai visur ir prie 
kiekvienos progos gelbsti 
kapitalistams slopinti 
mulkinti darbininkus.

ir

Bedarbė Visur,
Argentinos kovojančių lie

tuvių darbininkų savaitraš
tis “Rytojus” praneša:

ROSARIO. Bedarbių dau
gybės, mažesnes dirbtuves už
darinėja, kitos dar dirba, pa
silikę keletą darbininkų, po 3- 
4 dienas j savaitę. Prie por- 
to darbininkai kurie dirbo, 
daugumas visai paliuosuoti, li
kusieji gauna dirbti savaitei

po ‘•1-2’ . .‘Paųgybės’
žę nuo maišų; pasibasto pę Ro-' 
sarią ir važiuoja į miškus, į 
Tukumano čako teritorijas, bet 
ir iš ten,‘grįžta, sako,’kad ir 
ten nėra,’jokio darbo. Nuo 
gelžkelių irgi daugybės yra pa- 
liuosuojami, agencijos uždari
nėjamos. ; y ’ -

šeštadienis, Rugp. 30, z 1930
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Politinis Raportas Sovietų Sąjungos Kom 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

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

< (Tąsa)
Traktorių gaminimas: Penkių Metų Planas nustato, 

kad pagaminimas traktorių turi pasiekti 55,000 traktorių 
paskutiniais plano metais. Centralinio Komiteto nutari
mas suranda, kad to neužtenka, ir nustato, kad pasku
tiniais plano metais traktorių skaičius turi siekti 170,000.

Tas pat atatinka automobilių gaminimui. Čia originalis 
planas nustatė pagaminti 100,000 trokų ir pasažierinių 
automobilių paskutiniais metais Penkių Metų Plano. Da
bartinis nutarimas nustato, kad turi būt pagaminta 
200,000. ’. ‘

Mes patėmijame tokį pat apsireiškimą ne geležies pra
monėj (spalvuotų metalų), kur Penkių Metų Plano skait
linės tapo padidintos suvirs 100 nuošimčių, o gaminime 
ūkio mašinerijos nustatytą gamybą padidinti daugiau 
kaip 100 nuošimčių.

Man nėra reikalo smulkmeningai prisiminti apie kom- 
binuotes (javų nuo laukų ėmimo-kūlimo mašinas), apie 
ką. visai nebuvo pažymėta Penkių Metų Plane, bet dabar 
jau nustatyta, kad paskutiniais plano metais turi būt pa-

Carizmo Liekanos Lietuvoje
Lietuvos fašistiniai valdo

nai, kurie ištikimai tarnavo 
Rusijos carui, negali atsi
kratyti nuo carizmo lieka
nų. Jie patys prisipažįsta, 
kad pamatiniai valdymo 
sistema Lietuvoj tokia pat, 
kaip buvo caro laikais. Fa
šistų' laikraštis “Policija*’ 
rašo: ' - ■ • ■

Jei dabar pažvelgsime, ko
kios valdymo sistemos laiko
masi Lietuvoje, tai duoti .atsa
kymą nėra taip lengva. Mū
sų administracijos tvarkymo 
pagrindai pasiliko veik tie pa
tys, kurie veikė Rusijoje. Yra 
kažkurie papildymai bei pakei
timai, bet bet kokią sistemą gamįnįa mažiausia 40,000 tokiu mašinų, 
juose įmatyti sunku. Naujų j 
ministerijos ir vietos Įstaigų i 
(apskrities bei policijos) sta- dirbamos žemės plotą iki 5 milionų hektarų paskutiniais 
tūtų neturime.

Fašistai pasisako, kad 
naujų statutų neturi—reiš
kia, vaduojasi caristiniais 
statutais.

Fašistai tik “patobulina 
caro paliktus įstatymus ir 
sulig jų šaudo Lietuvos dar
bininkus, kurie kovoja prieš 
buržuazinę sistemą.

Sovietų ūkiai: Penkių Metų Planas nustatė padidinti

v

KARAS TAI TIK MENKNIEKIS

Mokina; Kaip Mulkinti t 
Darbininkus

Louis Waldman, socialfa- 
šistų kandidatas į guberna
torius New Yorko valstijoj, 
rugpjūčio 27 d. paraše laiš
ką tos valstijos gubernato
riui Roosevelt, demokratui, 
duodamas patarimą, kaip 
mulkinti darbininkus; kaip 
nukreipti darbininkus nuo 
tikros kovos prieš bedarbę, 
už apdraudą bedarbiams.

Jis pataria gubernatoriui

Vienas iš baisiausių karų tarpe 1914 ir 1919’metų pa
buvo taip vadinamas Pašau- kilo turtas nuo $15,000,000 
linis Karas,, į kurį ir Jung- iki $43,000,000. 
tinių Valstijų valdžia buvo 
įsi vėlus, kad didesnį skaičių 
milionierių padarius ir jau 
buvusių milionierių 'turtus 
padvigubinus. Dabūr, mi
nint tų baišiųjų skerdynių 
šešiolikos metų sukaktuves, 
pati kapitalistinė spauda pa
sako, kad Jungtinių Valsti-i 
jų valdžios buvo sumobili
zuota 3,670,000 kareivių. Iš 
šios skaitlinės į Europą bu
vo pasiųsta 2,019,039 karei
viai. Iš jų ten paguldė gal
vas 322,182 žmonės. Pati 
valdžia užtraukė labai dide
lę paskolą, nes atvejų atve
jais pardavinėjo bonus. 
Dirbtuvių savininkai vertė 
'darbininkus pirkti tuos bo-

QdHll bclVU L dllKUSC, UdLJLdlL- . , , v. \ . ... v
socialistai,” sulig, tu vadžių skurdo y.ercJa^]b nepasiryz-

šaukti valstijos seimelio spe- nus, neg ^jįajp darbo vijo 
cialę sesiją priėmimui įsta- iauįan 
tymo del “apdraudos” be- 
dci 1*1^1 ei m s

Waldmanui nerūpi, kaip balistinė spauda išsireiškė, 
suorganizuoti darbininkus i į°g kare daug žuvo žmonių, 
kovai prieš kapitalistinę sis
temą; jis labiausia susirūpi
nęs, kaip kapitalistinę siste
mą apsaugoti, kaip pravesti 
apgavingas reformas, kad 
darbininkai, bedarbės ir

Jungtinių Valstijų darbininkų 
tiją4—Komunistų Partiją—ir kap 

me Wd ir iš kongresinės Fishės “tyrinėjimų”1 pl*ieš ko- 
frunistus. < 
nJjimų” komunistėms buvo visiškai uždraustą kliudyti 
b n kritikuoti “socialistus.” ’ ' *

Darbininkai turi L 
nubuvusio Amerikos ambasadoriaus Vokietijai 
iii šiol valdo 59 didžiausi milionieriai, su pagelba repu
blikonų, demokratų, na, ir su talka “socialistų”; darbi- 
lįnkai, todėl, turi telktis apie savo Komunistų Partiją 
šioje rinkimų kampanijoje ir darbuokis po šios Partijos 
obajsiu “Klasė prieš Klasę,” už Komunistų Partiją prieš 
repiiblikonų, demokratų ir “Socialistų^ partijas.

tinkamai įvertinti ta svarbų pai^iški- 
:os ambasadoriaus Vokietijai, kad salį

19 Mėty Amžiaus Mergina l,4v‘em "qetam kalėti del da- I limwin • • va r\ ri rm Inrtrnimii IH
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LODŽIUS, Lenkija.

jlinimo “prieš-valstybinių la- 
i pelių.” Išklausius teismo 

— 19- nuosprendžio, mergina suri- 
metų amžiaus mergaitė ko: “Mes esam skąudžiai 

nite tapo rfūsmerkta;kalėjime mušami!”.

tu kovoti už šios sistemos 
nuvertimą. Ir už tai savo 
laiške i tąsai * socialfašistąs 
sako: J . J

Nėra joĮi’os'priežasties iš, jū1- 
sų pusės, tikėdamasi.?,; kaip kad 
jūs tikite, kodėl’ jūs negalėtu
mėte rekomenduoti legislatures 
specialeį sesijai kokią nors sis
temą del bedarbių apdrąudos. 
Svarba tokios rekomendacijos 
randasi tame, kad ji padrąsins 
ir pertikrins mūsų valstijos 
darbininkus šioj kritiškoj va
landoj, kad valdžia nėra nerū
pestinga savo pareigose' ir kad 
dideli socialiniai blogumai ga
li būt pataisyti demokratinė- 

, mis' priemonėmis. (

Reiškia, dąbar darbinin
kai mato, kad “demokrati
nė” New Yorko- valstijos 
valdžia nesistengia gelbėti 
tūkstančius bedarbių “kr.i- 

Tio darbi-

Keturios 
stambiosios skerdyklos nuo 
1915 iki 1917 metų turėjo 
gryno pelno $140,000,000. 
Stambiosiosi ^d.uojęlįępykloą 
pirma karo padalydavo 12 
nuošimčių pelno, o karo me
tu jų pelnas''pakilo iki 38 
nuošimčių.

Stambiosios Amerikos an
glių kasyklos bėgiu trejų 
metu padarė gryno pelno 
$900^000,000.,

Verpimo, audimo ir dra
bužių siuvimo pramoninin
kų pelnas penkius sykius 
padidėjo, negu pirma karo 
buvo.

Stambiųjų aliejaus kom
panijų pirma karo pelnas į 
metus siekė $51,000,000,- ka
ro metu pakilo iki $185,000,- 
000.

Jungtinių Valstijų Plieno 
Korporacijos pelnas buvo 
1918 metais $250,000,000.

Panašūs pelnai buvo ir vi
sų kitų kompanijų. Todėl ir 
nenuosfabu, kad dabar ka
pitalistų spauda rekomen-, 
duoja geriau kariauti, negu 
automobiliais važinėtis; nes 

dalyj — kaip tėvai linksmi, kariaujant esą mažiau pavo- 
kuomet • savo vaikus įšlei- jaus, štai1 kodėl kapitališ- 

tai trokšta naujų kąru, nau
jo kraujo praliejimo. Štai 
kodėl jie j ieško būdų, kad 
kur nors karą išprovokavus 
ir paskui į skerdynių lauką 
vėl kelius milionus jaunų, 
stiprių-vyrų pasiuntus. Ir' 
jeigu jiems pavyktų karą 
surengti, tai nemanykite, 
kad jie patys atsisakytų au
tomobiliais važinėtis ir eitų 
kariauti. Nieko panašaus. 
Į karo lauką grūstų darbi-, 
ninkus. Todėl darbininkai 
privalo budėti, organizuotis' 
ir neprileisti kapitalistams 
surengti naujų karų, naujų 
skerdynių, į kurias varytų 
darbininkus, kaip ir pirmiau 
varė’. R ’ ' • ’

švenčioniškis
t . .

Bet ar manote, kad kapi-

kad jis buvo baisus ir be
prasmis?- Kapitalistinė spu- 
da tokių dalykų nepasmer
kia. “Herald-Tribune” nėt 
nupiešė paveikslą, kurio 
pirmojoj dalyj perstato tė- 
.vųs, verkiančius išleidžiant 
■savo' sūnų į karą, ir antroj

džia automobiliais pąsįvąži- 
nėti. Paskui daro išvadas, 
kad pasauliniame, kare rną-i 
žiau žmonių žuvęį negu kas 
metai Jungtinėse' Valstijose 
•žūsta žmonių nūoįautomobi
lių. Vadinasi, gėriau ka
riauti, negu kad automobi
liais važinėtis. Ir aš pilnai 
tikiu, kad kapitalistams bū
tų geriau, jeigu žmonės ka
riautų, negu kad’ automobi
liais važinėtųsi. Nes 'kuo
met žmonės kariauja;Tai. ka
pitalistams turtai auga. Juk 
karo metu Jungtinėse Vals
tijose nauji milionieriai dy
go, kaip grybai po lietaus, o 
senųjų * milionierių- pelnas 
stačiai pasakiškai kilo.' A- 
merican Sugar Refining Co.

plano metais. Nutarimas Centralinio Komiteto sako, kad 
<to neužtenka, ir rokuoja, kad paskutiniais metais Penkių 
Metų Plano Sovietų ūkiai turi pasiekti dirbamos žemės 
plotą 18 milionų hektarų.

Kolektyviai ūkiai: Penkių Metų Planas nustato, kad 
paskutiniais metais dirbamos žemės plotas siektų 20 mi
lionų hektarų. Centralinio Komiteto nutarimas sako, 
kad ši skaitlinė peržema (jau ji viršinta šiais metais), ir 
rokuoja, kad pabaigoj Penkių Metų Plano Sovietų Są
jungos ūkių kolektyvizacija turi būt pilnai užbaigta, ir 
kad apie tą laiką kolektyviai ūkiai turi apimti devynis 
dešimtadalius visos dirbamos žemės Sovietų Sąjungoj, ką 
dabartiniu laiku apdirba pavieniai valstiečių ūkiai. (Plo
jimas.)

Ir taip toliaus.
Tas duoda supratimą delei reikalingumo Centralinio 

Komiteto vadovybės vykinime abelnos Partijos linijos, 
organizavime socializmo budavojimo sulig suplanuotos 
ekonomijos sistema.

Gali būt daromi užmetimai, kad tokie pamatiniai pakei
timai Penkių Metų Plano skaitlinės iš Centralinio Komi
teto pusės laužo planuotos ekonomijos principą ir suma
žina autoritetą mūsų planuotos ekonomijos organų. Bet 
tik bevilčiai biurokratai gali išlysti'su tokiu argumentu. 
Mums, bolševikams, Penkių Metų Planas nėra kokis tai 
ant visados sutaisytas ir nustatytas daiktas. Mums Pen
kių Metų Planas yra tas pat, kaip ir bile kokis kitas 
planas, priimtas kaipo artimiausias aprokavimas, bet ku
ris turi būt aiškiau apsklembtas, pakeistas ar patobulin
tas vaduojantis patyrimu, įgytu vykinant ant vietos tą 
planą praktikoj. Jokis Penkių Metų Planas negali apimti 
visas galimybes, glūdančias mūsų sistemos gelmėse ir ga
limas iškelti j aikštę darbo procese, vykinime to plano 
dirbtuvėse ir fabrikuose, kolektyviuose ir Sovietų ūkiuo
se, distriktuose ir tt. Tiktai biurbkratai gali manyti, kad 
planuojamos ekonomijos darbas gali būt užbaigtas su 
išdirbimu plano. Išdirbimas plano yra tik pradžia pla
nuotos ekonomijos. Tikroji ekonomijos vadovybė pla
nuotu pamatu neprasideda iki po to, kaip būna išdirbtas 
planas, po to, kaip bandymai būna padaryti ant vietos ir 
laike vykinimo, pertaisymo ir aiškesnio plano apibrėžimo.

Tuo būdu Centralinis Komitetas ir Centralinė Kontro
lės Komisija, išvien su Sovietų Sąjungos ekonominio pla
navimo organais, rokuoja reikalingu pataisyti ir page
rinti Penkių Metų Planą sulig įgytų.patyrimų ir padi
dinti rekonstrukcijos tempą ir sutrumpinti terminą, lai
ke kurio nekurie pasibrėžimai. turi būt atsiekti.

Aštuntam Sovietų Kongrese, laike diskusijų dešimties 
metų plano Valstybės Elektrifikacijos Komisijos, Leni
nas padarė sekamą patėmijimą principe planuojamos eko
nomijos ir planuojamų ekonominių direktyvų:

“Mūsų Partijos programa negali pasilikti vien tik Par
tijos programa. Ji turi patapti programa mūsų ekonomi
nės rekonstrukcijos, kitaip ji niekam'neverta net kaipo 
Partijos * programa. Ji turi būt papildyta antra Partijos 
programą, darbo planu del atstatymo visos mūsų šalies 
ekonomijos ir pakilimo jos iki moderninio technikos sto- . 
vio...Mes turime prieiti prie priėmimo aiškios programos. 
Ta, žinoma, btis artimiausia prie tikslo programa. Ta Par
tijos programa nebus taip nepakeičiama, kaip mūsų tikra 
programa, kuri tik gali būt pakeista Partijos Kongre
suose, Ne. Ta programa bus pagerinta, išdirbta, pato- , - 
bulinta ir pakeista kiekvieną dieną kiekvienoj darbavie
tėj, kiekvienoj kaimo bendrijoj... Patyrimas, suteiktas 
mokslo ir kasdieninio darbo dirbtuvėse, turi būt naudo
jamas mūsų nenuilstančiose pastangose išpildyti planą 
pirma nustatyto laiko, taip kad masės galėtų matyti, jog 
vaduojantis patyrimu mes galime sutrumpinti ilgą pe
riodą, skiriantį mus nuo pilno pramonės atstatymo. Tas 
priklauso- nuo mūsų. Už tai pagerinkime savo ekonomiją 
kiekvienoj dirbtuvėj, kiekvienam sandėly, kiekvienam 
darbo Jauke. \ Tuomet mes. sutrumpinsime periodus. Ir 
mes turime juos sutrumpinti.” (Tomas 17, pp. 423-27, ru
sų laida.)

Iš to galima matyti, kad Centralinis Komitetas, pakei
čiant ir pagerinant Penkių Metų Planą, sutrumpinant 
laikotarpius ir pasmarkinant vykinimo tempą, laikėsi Le
nino nurodymo.

(Daugiau bus.)



rniwwii MB iiianę
puse girnų”. Jei jie 'to nežino
jo, tai kam rašyti apie tai, ko 
nežinai. Kokia nauda iš tokių 
raštų? Į ką pavirs mūsų Me
no Skyrius, jei imsime į jį ra
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amato ou\o ; arzdaskutys. 
trylikos metų amžiaus 
( b.aney pradėjo dirbti: 
vadu turistų, keliaujančių 
Colorado gražiuosius kalnynu:- 
B’elaipiodamas po kalnynus

būvį) i 
po

iai padėjo vėliau judžiuosel j

mu teatre, kaipo scenos 
kas darbininkas. Ten 
mas, jis turėjo progos

tech n iš

daromi
veido mini i k

kvieną aktorių pa-į 
dėdavosi sau į gal- 
kuomet jo brolis

ope-keliaujančią

num
virs desėtką motų, I.on 
būdamas Los Angeles! 

pasamdytas kaipo laiki- 
darbininkas prie darymo 
o (Universal Film Kompa- 

Ten jis pasižymėjo rie
tu gabumu.’ Po to buvo: 

s nuolatiniu judžiųį 
kuriuos jis ir mirė. į 
■imas, Chaney giliai 

studijavo visas dailės formas; 
ypačiai judžiai jam buvo taip 
žinomi, kad net tapo užkviestas! 
parašyti straipsnį apie juos į 
Encyclopedia Britannica. Jo di- 

biutas, pakėlusis Cha- 
pasaulio teatrų lanky

mo, be abejojimo, buvo 
Hugo veikale “Hunch- 
Notre Dame” (Notros 

Kuprius), kuriame 
vyriusią rolę.

mieste

n i joj)

pasam (iv i 
aktori um

ne v viso 
Viu ak v

back of
Damės Kuprius), kuriame jis 
vaidino vyriusią rolę. Antras 
labai ryškus pasižymėjimas — 
Andrejevo “Tas, kuris Gauna 
Plakti” veikale (“He Who Gets

Lon Chancy mokėdavęs ga
biai pakeisti savo veido išvaiz
dą: nepaprasto mimiko gabu
mus turėjo. Jis todėl ir buvo 
vadinamas “tūkstančio veidų 
žmogus." Toj pačioj minutėj 
jo veidas galėdavo žiūrėtoją 
sugriaudinti, prajuokinti ir su
kiršinti. Sakoma tatai Lonas 
dalinai paveldėjęs nuo tėvų, ku- 
riedu buvę nebyliai ir kalbėda
vosi daugiau mimika.

Netrokšdavęs miręs vaidyla ir 
tuščios garbės.

Pastaruoju laiku, girdėtis, jis 
buvo pradėjęs vaidinti ir šne
kančiuose judžiuose. Vienu iš 
tokių yra “The Unholy Three.’’

Petraška.

PATEISIMAS DRAUGUI J 
NALIVAIKA!

L’LVt’L YNO !)A Ii PIN INK [J.

įklauso turčių klasei, bet pastaro
ji jo nebenori, o jis nenori ba
lti su darbininkais. Tai jis mai- 
jšesi tarpe abiejų. Ir tame di- 
įdžiajame teisme, turčių klase

GREITAS LAIVU PATARNAVIMAS

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

228 Second Avenue

J. KAVALIAUSKAS

PHONE
Stagg 8342

6186
1417Bell __

Keystone

DEmSCHLAND 
NEW yORK

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj

TELEFONAI: 
_________ „Ore

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Mūsų reko- 
menduotojai—- 

▼iri 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes i 

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

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

kreiptis prie manęs.

Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie
sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mūs populiariais kambariniais laivais:

ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND

Del informacijų kreipkitės j lokalinius agentus mūsų

Hamburg-American Line
39 Broadway + + +■ New York

LIETUVIS GRABORiUS
IR BALZAMUOTOJAS

PBR HAMBURGĄ MŪSŲ MODERNINIAIS LAIVAISHAMBURGALBERT BALLIN

iMlMHHHHHI

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

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

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

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

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

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

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

GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS
Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 

1 gio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 
jgpJ Skaudėjimo, Nejaralęijos, Padidėjusių Liaukų, 

Plaučių, Kvėpuojamtijiį Dūdų, Nosies ir Gerkles 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų SkaudSjl- 

J m0, jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
/ galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

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

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

DR. ZINS 110EAST 16thST.N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PL> 

VALANDOS: » A. M. iki 1 P. M. NedilloJ > A. M. iki 4 P. M.

Įvairių šaltų gėri
mų, Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat
rams, vestuvėms, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra- 
žios maudynės 
(swimming pool).

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

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planų:
JI -JiiuilI'LUir-— surasti sugedimus; kaip iSardiiua SO-

į J H f llf statyti. Tas viskas mokinama kiekviena Utį*-
----|K IflI-rfl IllnfLnB dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

V ***Sr 2. Elektra Įr Magnetizmas. Tąi rcika)iixgia»
/’fcffiig-'L-' '"Sfįįi f f k. pr*e dabartinių autbmobilių.

JjĮ>i 8. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu lofa-
(Pabaigę mnsų mokyklos kursą, turite plkną

'■WTS1 yįįy/' progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų~ 
—,——mechaniko arba Šoferio. Garantuojame Jale- 

7rT r ' ~ “*■ nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuviš
kai ir angliškai. Kaina prieinama viąisaąar 

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

NEW YORK AUTO SCHOOL 
Kampas 14th Street

BINGHAMTQN, N .Y.
Mes turime Aušros chorą ir 

teatro kuopą—-dvi ProleL Meno 
I Sąjungos vienetas. Bet turime 
jas tik iš vardo. Gyvumo, kaip 
viena, taip ir kita, nerodo.

Sąj angos suvažiavime
; suvažiavimo

, jog “choras gyvuoja 
Koks gi gyvavimas, 

veikimo?
Su teatro kuopa tas pat. 

atsirastii draugai, ves pernykštis komitetas bandė 
savo pareigas i kada tai sušaukti narių susirin

kimą, bet nepavykus sušaukti, 
pats komitetas neberodo gyvu
mo.

Artinasi veikimo sezonas. A. 
L.D.L.D. kuopa nutarė kviesti 
teatrininkus, kad ką ; suvaidin
tu. Ar išsibudins menininkai?

Reikia pažymėti, kad iki šiol, 
iki paskutinio suvažiavimo, su
važiavimų protokolai nebuvo ra- į 
šomi į tam tikrą knygą. . Tiktai į portuoU 
ketvirtas, tai yra paskutinis su- i viems 
važiavimas, padarė tarimą, kad ; rai”. 
visi suvažiavimų protokolai bū-, ifCra 
tų įrašyti į knygą. Jei po šio ■ 
suvažiavimo 
kurie neatliktu 
pagal nutarimą,.tada jau reikė-, 
tų pabarti, 
pabarti,

para- 
daly- 

ge- 
jei

Bu-

j daugi ji yra atsakom i n ga del 
[nužudymo merginos, o ne jo rp-.
mansas.’’’

Piscator pažymėjo, kad jo te
atras pasilaiko grynai iš darbi- 

! ninku teatro lankytojų. Iškar- 
jnu^as,? į0 nemažai įvairių turčių kla- 

I sės narių atsilankydavo, bet 
[vėliau - jie pradėjo' boikotuoti. 
ITodėl jis, Piscator, viską, remia 
I dabai' darbiiiinku klase: jai 
[parduoda išanksto tikietus šim- 
jtais ir tūkstančiais.

Iš to, kas pasakyta aukščiau, 
matome, kad Vokietijos, ypačiai 
Berlyno, darbininkai jau pa
žengę daug toliau, negu Ameri
kos darbininkai.
laukia, ką jiems pagamins bur- 

|žuazijos teatras.
kalu mažai turi

turi savo 1 
suorgani-; 
pagarsėti i

! teatrą. Dar nesenai 
j ".uotą, bot jau spėjusi 
. teatrą, kurio direktorium • yra j 
į Edvinas Piscator.
i gaivus revoliucinis

i savo darbe ir juomi
; didžiai susimąstęs.

Pasikalbėjime su vienu Ame
rikos kapitalistinio laikraščio 
atstovu, Piscator sekamai išsi
reiškė apie teatrą ir jo santy
kiavimus su klasių kova:

“Teatras privalo liesti politi- 
! nius, visuomeninius ir ekonomi- 
įnius klausimus—kiekvienos die
nos masių problemas. Priešin
gai, jis neturės pateisinimo dęl 

i savo buvimo. \
“Pamąstykit apie 6,000,000 

bedarbių Vokietijoj. Kiek jų 
yra Amerikoje! Ar ne baisu?!

aš esu komunistas. Aš 
vien tik tokiu v

, Taip, 
noriu

j kurie, gal būt, padarys 
mą geresniu. Nekenčiu 
tis žmonių tiek daug 
apie “dailę” ir “gražumą”. Apie 
tai, betgi jie šneka tiek daug! 
Negali būti teatre dailės be tei
sybės, -kuri yra svarbiausia. Aš 
nesu susidomėjęs nepabaigtu 

i psychologiniu analizavimu vie- 
i uos moteriškės arba vieno vy
riškio, pav. kai Nina, veikale 

! “The Strange Interlude”. Tas 
ne svarbu. Kodėl mes turėtum

Į sėdėt ir klausyti apie jausmus 
vieno asmens, kuomet jų ran
dasi tūkstančiai ir tūkstančiai...

“Pagalinus yra istorija. Man 
patinka perstatyti veikalus apie 
vakar dienos sąlygas, kuriose 
matome žmones' vargstant; apie 
tai, kaip jie gyveno revoliucijo
se ir sukilimuose. Veikale 

i “Gewitter Uber Gottland” aš 
i turiu penkias nudyląs, kurie 
yra perėję per daugelį revoliu
cijų. Tuos pačius yaidylas mes 
matome Napoleono laikais ir šių 
dienų sąlygose.

> “To geresniam perstatymui 
i naudoju filmas. Aš manau, 
' jog gyvuose veikaluose randasi 
(daug scenų, kurios galima rei
kiamai perstatyti veikalą tik 
filmoniis (judžiais).’’

veikalų, 
gyveni- 
klausy- 
šnekant

Kam

Tiktai draugiškai 
o no skelbti per spau

dą, kad, va, pas, mus jau “skan- 
i'e i kalant i iš

draugų atlikimo tų pareigų
i'ios n/’ra ant jų antdėtos 
ti.krinu judu,. draugai, ka 
protokolas, > del kurio j 
tiek triukšmo ir visi, kiti 
žiavimų 'protokolai 'būtu1

:ad tas! () [ajĮ<asĮ 
pak.ėjėt [

buvęs tokis patvarkymas, 
i-a jau čia tokis įsunkus d

Prie progos,

Kad Aušros choras nedąinuo- 
, tai turi priežastį—nėra mo- 

buvę. Rytojo. Bet’ teatro kuopai kito 
pasiteisinimo, kaip apsnūdimas, 
nėra. Komitetas turėtų dar sy
kį bandyti šaukti narių susirin- 

i kimą.: šaukti ne kokią iškabėję 
parašius, ar kokiame publikos 

visiems

butu ;
Nė- i

noriu draugiš
J. N. nevartoti ! mitinge paskelbus, bet

to išdidaus ir kitus pašiepiau- i nariams parašant laiškeliu 
čio kalbos tono. Pavyzdžiui ra
šydamas, kad d. P. Krakaitis, 
prisiuntė jums; dviejų suvažia
vimų protokolus sakote: “turiu 
pranešti, kad draugai chicagie- 
čiai prisiuntė man “NEMAŽĄ 
DOVANĄ.” Kam chicagiečiai, 

sa-i visi chicagiečiai? Kam ,užka- 
Green-Įbinti visus? Kodėl ne tas ir 

tas? Pagaliaus, kokią vertę tu- 
pranešimas, kam 

Drg. P. K. pasiųsdamas

Pastarieji tik

Net savo vei- 
pasigaminę.

teatrininkų ir jaunų darb. ra
šytojų grupė buvo bebandanti 
vaidinti kelis veikalus ;

Ivo originališkame
w i c h Village srityj te-
atre, bet neišdegė: greit turėjo ri tas pats
užsidaryti duris. Nebuvo įver
tinimo darbininkų masėse, ku-!
rios dar vis įtakoje buržuazijos' jam 
gyvena.

i Anksčiau ar vėliau, tačiaus, 
Amerikos darbininkai turės su
prasti savo teatro i'eikšmę ir jį 

įsikurs. Tie, ką dabar: supran
tame to reikalingumą—neatlai- 
džiai darbuokimės*tos valandos 
priartinimui. Aišku, tai pasiek
sime tik augindami visą revo
liucinį darb. judėjimą.

Petruška.

Kam iš T® Kokia Nauda?
Mūsų ALPMS. CB. '.naujas 

sekretorius d. J. Nalivaika, pir
mose valandose savo < 
dosi j ieškoti priekabiavimo pi- 
giam ir beverčiai 
mui. 
ne. 
neturiu nei 
bile kuo vesti,

Krukucis.

VEIDO GRAMAS

jis?
tuos protokolu;

buvo įšaldyta suvažiavimo j 
padaryti. Jis atliko savo pa-1 
reigą. Kam čia toji pašaipa?! 

| Kam patiems iš save juokus j 
krėsti? Biblijoj raustis ir iš, 
jos imti mūsų kalbai figūras, 
palyginimus bei išvadas ir gi 1 
nereikptų.
kokį draugas paėmei i 

Įgalima rasti bile šlamšte. Pro- 
lletariato vadai bei mokytojai 
davė mums daug geresnių paly
ginimų. Imkime juos iš jų. 
Šalin biblija! . i 1

Teisingą, draugišką kritiką 
nuo draugų priąpipialiajs klau; 
Simais^ visada priimsiu ir bū
siu dėkingas už ją, bet jei drau
gai priekabiaus už niekus, ne
kreipsiu jokios domės ii' dau- 

darbo, ‘lei- i «ia“

palyginimą
biblijos

'ROJAUS VEIDO GROŽYBĖS 
LAŠAI ir naujai išrastas Mai

das tik už vieną dolerį! ši nuo
laida tik ant 30 dienų. Kurie 
pasiskubinsi!, sučėdysit $1.25.I ,

Tikrą naturališką veidui gražu
mą suteikia tik Rojaus Veido 
Grožybes Lašai su naujai išras

tu Muilu.

Siųskit dolerį registruotam laiške ar- 
i ba money orderį, šiuo antrašu:

BLUE ROSE LABORATORIES
69 Bond St., Dept. D 

Elizabeth, N. J.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit mums)

Vardas

No. ir gatve

Mieętas ir valst—

nes brangi-f
* nu laikrašty vietą ir jo skaity-

' tojus. Kokia kam nauda iš tuš- Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 3789

OFISO VALANDOS:
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

•pasiginčiji-, čių rietenų?
Pirmuoju pasirinko ma-j 

Nepataikei, drauge! Aš | 
n o ro, nei laiko su 

turėti dagi per 
idžią disputą, i 

Kam, iš to kokia nauda? Nei | 
šio rašinėlio nebūčiau rašęs, jei 
d. J. N. paleista antį nebūtų pa
sigavęs d. S. Vincas ir paskel
bęs svietui, kad jis surado 
“skandalą” ir kitus “prajovus”.! 
Kas gali žinoti, gal ir kiti drau
gai bus suklaidinti, paims d. J. 
N. pasakymą už gryną pinigą? 
Del to ir esu priverstas drau
gams, visiems proletarmeninin- 
kams ir šiaip darbininkiškai 
visuomenei pranešti, kad jokių 
“prajovų” nebuvo ir jokio 
“skandalo” nėra.

Drg. J. N. išdidžiai sviedžia • 
man į akis trečio suvažiavimo 
protokolą: viena, kaipo gra- 
mėzdišką darbą; antra, kaipo 
neįrašytą į knygą—be vietos. 

I Kas del pirmojo, turiu pasaky
ti tiek, kad tas protokolas yra 
taip pat geras, kaip ir vipų ki
tų suvažiavimų. Jei ketvirto 
suvažiavimo protokolas galima, 
įrašyti į knygą “ir jis knygos 

,” tai būk’ tik-' 
vyriausias personažas, j ras, drauge, kad ir trečio suv. 

—P.) įkliūva tarpe dviejų kla- j protokolas “nesudarkys.” Ra-? 
siu. . . ----------------- v
niam koridoriuj. Iš vienos pu
sės stovi turčiai; iš kitos—dar
bininkai. Originaliai Clyde pri-

gauna tuos’ savo naujoviškus 
; veikalus, piscator atsakė:

“Aš sėduosi ir mąstau apie 
tai, kas dedasi pasaulyj, ką pa
saulis daro: apie darbą, maši- 

iĮnas, vedybas. Tuomet aš einu 
pas vieną iš savo draugų dra
maturgų ir sakau, kad norėčiau 
turėti veikalą apie tą ir tą. 
Dažnai jis man toki veikalą ir 
gamina. Pats pasistengiu 
dėti jam sutaisyti scenas, 
pa paimu geresnę novelę, per
skaitau ir iš jos padarome

pa-
Ar-

vei-

“Džiaugiuosi, kad Teodoras 
Dreiseris sutiko leisti savo 
‘Amerikos Tragediją” dramati- 

Vienas dramaturgas tą 
arba .apsiėmė sutaisyti. Su- 

nei del vienos pranta, tas jau buvo padaryta

Meno |Su pirmu Proletarų 
skyrium “Laisvoje” drg. J. Na- -uoti. 
livaika, apart kitko, žymėjo 
kad aš nedavęs 
eilutės medžiagos “Aido” Choro 
dešimtmetinės istorijos rašymui, 
ir dar mane šauniai pasarmati- 
no už prisidėjimą prie tos iste
rijos parašymo. Well, jeigu d. 
J. N. pamiršo, kad aš padariau 
ištraukas iš protokolų paskuti- 

(nių penkių metų, tai visgi drg. 
J. N. negali .taip sakyti, nes 
pirmųjų penkių metų istorija 
buvo kopijuota iš mano parašy
to ir tilpusio “Laisvėj” ir tai 
veik žodis į žodį, tik vietoj jį 
trumpint—buvo pailginta, kaip 
tai įžanga ir apie tą gavėninį 
pamokų pertraukimą. Aš ir pa- 
tėmijau J. N., kad ta gavėnios 
pertrauka nebuvo del choriečių 
religinio tikėjimo, nes vos tik 
4 merginos atsisakė gavėnioj 
dainuot, o kiti visi buvome tik
ri laisvamaniai ir iki šiai die
nai iš tu choriečių niekas nenu
slinko į bažnyčią. “Aido” Cho
ras susiorganizavo ant laisvų

Amerikoje, bet nenoriu žinoti, 
kaip. Aš taisau tąjį vaidmenį 
vien tik ryšyj su socialiu klau
simu. Man svarbu tik tas, kaip 
Clyde Griffith (“Amerikos Tra-i NESUDARKYS, 
gedijos” vyriausias ]

pnuva vcupc uvrcjų rvicv- į piULUi\UlcU1 nvouutu ivjo, ’

Jis pats gyvena centrali- 'gailaus, trečio suvažiavimo pro
tokolą rašiau ne aš, bet pats d. 
J. Nalivaika, buvai to suvažia
vimo sekretorium. Dabar kas1 
del antro, neįrašymo į knygą. L 
Trečio suvažiavimo naujai iš
rinkto C.B. sekretorium buvo 
paskirtas- d. F. Mockapetris, vė
liau paėmė d. P. Krakaitis. Jei 
jau reikėtų ką kaltinti, na, tai 
rodos kurį nors vieną iš tų dvie
jų, bet d. J. N. rūstybė kažin 
del ko nugriuvo ant manęs. Po 
trečio suvažiavimo aš nei dienai 
nebuvau Sąjungos sekretorium. 
Tą turėjo žinoti d. J. N. ir d. 
S. Vincas, kuris pasiskubino su 
žinia apie atradimą “skandalo”

darbininkiškų pamatų ir ta ga
vėnios pertrauka nebuvo gavė
nios priežastis, bet abelnas cho
ro smukimas ir jo išgelbėjimui 
buvo perkėlimas į Williamsbur- 
g$-

ii V. Januška.
Red. Pastaba.—Mes manome, 

kad tuo klausimu jau išsireikš
ta iš abiejų pusių pakankamai 
ir todėl diskusijas uždarome.

■J. Pakaušis.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 

“LAISVŲ” ELIZABETH, 
B. Figens, 221 Second St- 
S. Mickus, 278 Second St.

Ir pas Singerj.

N. J
B.
S.

Ir

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

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

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

t
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WORCESTER, MASS

dir-

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

Rengia Lietuvių Komunistų Krak- kančių demonstracija prieš kapojimą 
ei ja nedėlioj, 7 rugsėjo (Sept.), Mi- liginimą darbo valandų ir už

Andriulis, “Vilnies” redaktorius, 
kiti Chicagos veikėjai. “ 
ir .

HARTFORD, CONN.
1 d. rugsėjo įvyks bedarbių ir

“LAISVeS”-“VILNIES” PIKNIKAS 
CLEVELANDE

$5.75. Visiems aukojusiems tariu ačiū,

----- ■ ' i | .............. . i
BRIDGEPORT, CONN. r 1

A. L. D. L. D. '63. kuopa rengtai 
draugišką išvažiavimą Labor Day 
dienoje, 1 rugsėjo, Sylvan Nursery 
Gardens, Sylvan Ave., Bridgeporte. 
Kviečiame vietinius ir apielinkes 
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 į Sylvan Ave. Rengėjai.
> t 205-6

lietuvius darbininkus. Tai hus gera žalnieraitis, J. Žilinskas po 25c. Viso 
proga pasilinksminti ir iparemti Šie- ; x-_-bi

tyną. kuris remia visus darbininkų j. Žilinskas, Lewiston, Me. 
judėjimo reikalus. Rengėjai.

[nona Parke (šalia Chestnut Grove), spcialę apdraudą. Prasidės 3 vai.- - -- — '—( ant Mam St., kampas
Visi lietuviai darbinin- 

jįr'kai dalyvaukit demonstracijoj, nes 
Red'Circle” |tai Iabai svarbu. Turime mes patys 

Darbininkų Sporto Kliubas loš 1 rūpintis savo padeČia ir kovoti prieš 
’ ‘ ' L i išnaudotojus.

—Nu, ar pasakysi tu savo tikra pavar-
Aiškiai išgirdo, kad ant balso atsakė AJ,lr ne ? J™ paskutinį kartą klausiu 

S kitas balsas. Sujudusiai stuksėjo kalėji- j 
mo A-B-C. Ir klausė: ...—. .. .-?[
(Kas čia?) (Kaliniai, kurie yra prasilavi
nę, vartoja telegrafo A-B-C-, nes tai yra 
parankiausia, 
ir taškų. Brūkšnelį padaro pabraukimu j 
per sieną, taškelį stuktelėjimu. Visa A-B- i 
C- yra sekama: . - a, -... b, -. -. c, -.. d, .e,

f, -. g, .... h, .. i, . —. j, -.-k, .-.. 1, 
.-m, -. n, — o, .-. p, -.- q, .-. r, ... s; - t, 
..-u, ;..-v, ;-w, -..-X, -.-y, -.. z, ...- 
z, - . c, - s, .-- — 1, 
......5, - .... 6, - ...

Iš A. L. D. L. ,D. 11 Kuopos 
Susirinkimo

Rugpjūčio 24 d. atsibuvo 
Amerikos Lietuvių Darbininkų! 
t __ x.-i__ ta •• ulonu raine įsana unesmui išrovei.Literatui OS Draugijos 11 kuo- Programa susidės iš prakalbų, spor- P°. pietų, 
pos mėnesinis susirinkimas, to, žaidimų ir šokių. Kalbės drg. V. Windsor St. 
Narių dalyvavo 18; tai yra ge-^'1"’”1^ dalwar
ras skaitlius, nes pastaraisiais į 
pora mėnesių netaip skaitliu-beisbolą; lenktynes visų—suaugusių 
gi susirinkimai būdavo—įvai- ja?nao1^ vaikų k mergaičių. v:„: 
rus piknikai, išvažiavimai na- skiriamos trys dovanos: (1) $5 auk- 

' rius atitraukdavo. Šiame su
sirinkime komisija gavimui na-r 
rių j 11 kuopą, susidedanti iš kai? 
M. Sukackienės, V. Motejaičio 
ir J. Petkūno, pridavė mokes
čius ir perstatė tris jaunuolius 
į 11 kuopą: Anastaziją Jarma- 
laitę, Juozą Sukacką ir J. Me- 
liauską, kuriuos kuopa priėmė 
vienbalsiai. Patartina ir ki
tiems jaunuoliams, kurių Wor- 
cestery yra daug, rašytis į vie
tinę Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos kuopą, nes 
ši draugija čia augusiems, ku
rie reikalauja, vieton lietuviš
kų duoda tiek pat vertės ang
liškų knygų, kiek vertės per 
metus -išleidžia lietuviškų kny
gų ; o metinė nario mokestis 
tik $1.60. Dabar nariai su pa
sididžiavimu atsiima naujai iš
leistas knygas: “Pelitinės Eko
nomijos Pamatai” ir “Vytautas 
Mažasis.” Pastaroji nedidelė 
knygutė, apie 100 puslapių, 
bet labai žingeidi, mažai pri
rašyta, o labai daug pasakyta. 
Ypatingai dabartiniu laiku, 
k’uomet fašistai taip kelia j pa
danges tą vampyrą ant vam- 

|pyrų (taip autorius pavadinęs 
Vytautą), tai kiekvienam na
riui svarbu žinoti, k*as gi tas 
Vytautas “didysis” buvo. O 
knygelėj grynais faktais viskas 
išparodoma apie jį.

Sulig finansų raštininko Ka
razijos raporto, yra dar apie 
40 kuopos narių, neužsimokė
jusių mokesčių už šiuos metus. 
Tie draugai turėtų sukrusti ir 
užsimokėti. ..žinoma, šiemet 
bedarbė, sunkūs laikai, bet tą 
nedidelę mokestį Literatūros 
Draugijai privalome surasti. 
Šiemet knygų leidiniai labai 
puikūs; “Politinės Ekonomijos 
Pamatai” yra labai, svarbi kny
ga. I ' ■ : ’ , ;

Kuopa turėjo pikniką birže
lio 29 d.; pelno liko virš $30.

Praeito susirinkimo tarimu, 
paaukota $5 Susivienijimo Gy
nimo Foiidan ir $5 Tarptauti
niam Darbininkų Apsigynimui. 
Šiame susirinkime likosi nutar
ta paaukoti $5 darbininkų vai
kų vakacijų kempės fondam 

Darbininkiškų organizacijų 
Naujosios Anglijos apskričių ■ 
atsibuvusio pikniko birželio 8 
d., Worcester, Mass., mūsų 
kuopos komisija raportavo, 
kad piknikas davęs apskri- 
čiams pelno $244. Prie pelno 
dar reikia priskaityti ir $25, 
kurie pikniko dieną buvo įteik
ta kaipo auka T. D. A. na- 
cionaliam ofisui. Taipgi reikia 
pažymėti, kad mūsų T. D. A. 
13 kuopa nedalyvavo surengi
me minėto apskričių pikniko. 
Tai labai negerai! Draugai, 
esantieji tos kuopos komitete, 
labai mėgsta rašyti pastabas 
kitiems, kad jie nedalyvavo, 
net neatsižvelgdami į aplinky- 

- . . ,bes; tačiaus tokio svarbaus
—Tau sakau, kelkis—kareivis spyrė Jo-1 pikniko rengime ir jie patys 

ną su batu. .nedalyvavo.
Jonas nesijudino. Atėjo antras, pagrie- j Susirinkimas nominavo kan- 

bė jį už kalnierio, pastate, atnešė ir pasta- Įdidatus į Centro Komitetą se- 
■> kautiems metams; nominuota 

geras skaitlius veikėjų ir lite
ratu. y .

A.L.D.L.D. 11 Kp. Koresp.

ves!
Roschožovas gulėjo ant smalinių grindų 

nuogu pilvu, susiriesdamas, stengdamasis 
_ _ ____ padaryti odą netaip pereinančia šalčiui, ir

, kuri susideda iš brūkšneliu .tylėjo. Kapitonas atsisuko į Joną Lomo- 
....  - - " * jv^’

—Gal būti jūs įvardysite tikrą Roschožo- 
|vo pavardę?

—Aš jau sakiau jums, kad nežinau.
—Ha, nežinai?! Gerai. Nu, kareiviai, 

iškarto štai šitą dabar.
Kareiviai atsistojo vienas iš vienos, Įeitas 

iš kitos pusės Roschožovo, užsimojo šam- 
polais. Tarasov vėl atsisėdo ant kėdės, pa
ėmė pirštų galais už cigarete ir pakėlė jį, 
kaip dirižerio palkelę.

—Vienas!
Roschožovo kūnas kančiose su truksėjo, 

per sukąstus dantis išsiveržė dejavimas. 
Per perkirstą oda vertėsi kraujas. 

—Du!... Trys!... Keturi! 
—Ką jūs darote, bepročiai!—Ir Jonas 

užsidengė akis rankomis.
Diktas oficierius pašoko, ir prišokęs lu

po Jono rankas rėkdamas:
—Žiūrėk, žiūrėk, neužsidengdinėk akis!— 

Ir nulupo rankas nuo akių.—Žiūrėk! Žiū-; 
Į rėk!—rėkė tiesiog Jonui į veidą nutukėlis. | 

Tartum per rūkus Jonas matė išpurtusį 
oficierio veidą, apvalias su didelėmis lėlė
mis akis, sukąstus dantis. Nusigandęs at
virto į sieną.

—Atsitrauk nuo manęs, atsitrauk!... |
—Vėl stovėjo prieš Jono akis 

oficierio veidas ir žiaurios akys.
—Atsitrauk, atsitrauk!
Nesuprasdamas', ką daro, Jonas 

į vas, pakėlė ranką ir atgalia kirto 
riui per veidą. Oficierius pasiuto,

....-> X,

9,......0,
.r... palauk, ♦...-. nesupratau, su
pratau, ......... pakartok, klausk,
šauk. Tokia tai A-B-C, bet kaliniai kar
tais vartoja tik susitarus tarp savęs, jeigu 
nežino šių raidžių—D.M.š.)

Pridėjo ausį prie sienos ir laukia. Už 
sienos kapinė tyla. Jonui suskaudėjo šir
dį, nejaugi jis apsiriko ir ten nieko nėra. 
Bet juk jis aiškiai girdėjo balsą. Antru 
kartu pakartojo klausimą:

... —. .. -. ? (Kas čia?) 
er storą sieną vėl išgir-

ten
Ir vėl laukia 

do sutartiną ženklą. Taip, taip, 
stuksi.

—Kas jūs?—klausia Roschožovas.
—Aš, Jonas Lomovas. Kaip jums?
—Kvotimas... Mušė baisiai...
Jonas neišlaikė, jis parpuolė prie sienos 

ir verkė.
—Vargšas Roschožovas!

iš

išpūtęs

jaunuolių, vaikij ir mergaičių. Visi 
Prie įžangos yra

su, (2) “Laisvė” metams ir (3) 
“Vilnis” metams. Gerbiami Clcve- 
lando ir apielinkės lietuviai darbinin- 

! Visus širdingai kviečiame da
lyvauti šiame piknike ir pasilinks
minti bei pasimatyti su draugais ir 
pažįstamais. Įžanga 35c ypatai. Va
žiuojant piknikan, imkite W. , 25th 
St. gatvekarį su užrašu “State Rd.” 
Automobilium važiuokite State Rd. 
iki gatvekario linijos galo. Širdin- 
kai kviečia komitetas. 205-7

GREAT NECK, N. Y.
A. L. D. L. D. 72 kuopos susirin

kimas bus utaminke, 2 rugsėjo (Sep
tember), Strauko svetainėj, 139 
Steamboat Rd. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai ateikit ir naujų 
atsiveskit, nes po susirinkimui bus 
diskusijos bedarbės ir demėnstracijų 
klausimu. Kviečiame ir pašalinius 
atsilankyti. Org. S. P. 205-7

______________________________________________________________

t R W U SI fl DŪON4
^Ž\SCHOLES BAKING 1<

V IQ SCH0LE5 5TR. BROOKLYN, NY?

Natalija Kiseleva beprotiškai nudžiugo, 
kada per moterį Chiebnikovo sužinojo, kad 
Dimitrius išliko ir randasi nepavojingoje i 
vietoj. Dvi dienos po areštų pas ją atėjo 
žmona Lomovo Elena Ivanovna.

—Ar jūs žinote... Jonas Aleksandrovič 
Lomovas areštuotas.

—Žinau.
—Aš niekur negaliu jį surasti. Kalėji

me jo nėra, koncentracijos logeryje taipgi 
_ .nėra,, žvalgyboje irgi nėra. Aš kreipiausi 

visur jau. Pirmininkas kooperatyvų važi
nėjo į karinį štabą, ir ten nėra. Koman-! 
dantas sakė, kad įsakymo Joną areštuoti 
nebuvo davęs... Aš jau 
gyvas Jonas, ar ne...

Elena žiūrėjo didelėmis 
" ašarų. *

—klausykite... Ar jūs
kad Jonas Lomovas yra pas Ginkelį...

Natalija sudrebėjo. Ji žinojo, kad nuo 
Cinkelio jau niekas neišeina, ten veža tik 
tuos, kuriuos pagriebia kazokų gaujos, ir 
kad ten laukia mirtis, o pirm jos kančios.

—Jonas... Jonas!—ir Elena parpuolė 
ant kėdės. Akys jau išdžiūvo, ašaros pa
sibaigė, tik baisiai raudonos.

YONKERS, N. Y.
Ekstra didelį išvažiavimą rengia 

Lietuvių Piliečių Kliubas nedėlioj, 31 
rugpjūčio, toje pačioje vietoje, kur 
pereitais metais—ant Aqueduct Tu
nelio. Prasidės 10 vai. ryte ir tęsis 
iki vėlai nakčia. Gerbiami Yonkerso 
ir apielinkės lietuviai! šis kliubie- 
čių išvažiavimas bus skirtingesnis ir 
puikesnis už visus iki šiol buvusius 
parengimus, šauni orkestrą grieš į- 
vairius kavalkus šokiams, galėsit ir 
čeverykų padus nuplėštų, bešokdami. 
Taipgi bus skanių valgių ii' gardžių 
gėrimų. Užtektinai bus visko, ko tik 
jūsų širdis trokšta. Įsittėmykit ir 
tai, jog šis piknikas bus paskutinis 
šią vasarą. Iškalno užtikrinam, kad 
būsit užganėdinti. Jeigu tą dieną 
lytų, tai piknikas bus 7 rugsėjo 
September). Rengėjai. 205-6

A L’K OS TARPT. DARBININKŲ 
APSIGYNIMUI

4< liepos, pas drg. Povilaičius ant 
ūkės, Rumford, Me., paaukojo Tarp
tautiniam Darbininkų Apsigynimui 
šios ypatos: J. Bevardis $1; F. Rakš
tis, A. Vitas, O. Vitas, M. Povilaitie- 
nė, A. Bevardis, J. Stonevičia po 50 
centų; N. Ukmontas, E. Barniškis, 
J. Barniškis, M. Pocius, K. Pozius, J.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS ,

NEVIN BUS LINES

nežinau ar yra

akimis, pilnomis

nežinote? Sako,

*
' Pas Roschožovą vėl atėjo tie patys—Ta

rasov ir antras, žemesnis, kietai apsijuosęs 
diržu per didelį pilvą. Dabar su jais buvo 
dar du kareiviai. Vienas tylomis pastatė 

.dvi kedi prie sienos. Oficieriai susėdo.
| Roschožovas matė, kad jie rengiasi išbūti 
Į čia ilgai. Sėdėjo ant grindų, kaip ir sėdė- 
' jęs, atsirėmęs nugara į sieną. Ką dar jie
į mano daryti? Dabaigtų jau ir būtų gana.
S' - Tarasov išsiėmė portsigarą ir pasiūlė ci- 
> garėtą storam uficieriui, paskiau pasiėmė 

sau, pastuksėjo juo į portsigarą ir užsirū
kė. Įsidėjo portsigarą į kišenių, paskiau, 
kaip būk tai prisiminęs, greitai išsiėmė vėl 
ir pasiūlė Roschožovui; ramiai ir veik 
draugiškai tarė: !

—Ar jūs rūkote, drauge? Gal norite?
j Roschožovas tylėjo. Tarasov tik pečiais 
( patraukė.—Kaip jums patinka, drauge.—
! Kapitonas paleido į lubas kamuolį dūmų ir 

vis dar ramiu balsu paklausė:—Nu, pasa
kykite gi jūs mums savo tikrą pavardę?

Roschožovas tylėjo.
—Nenorite atsakinėti? Gerai. Nu ką, 

Į kareiviai!
Tarasov parodė galva kareiviams. Tie 

puolė ant Roschožovo, nulupo nuo jo dra
bužius, surišo kojas, surišo ir rankas ant 
galvos, apnuogino nugarą iš žemiau. Ka
reivių rankose atsirado šampolai.

—Palaukite dar, kareiviai,—tarė Tara
sov, užsirūkydamas kitą cigaretą,—atves
kite areštuotą iš sekamo kambario į čia.

Kareiviai išėjo, ir už poros minučių su
grįžo atsivesdami Joną Lomovą. Tarasov 
pasikėlė nuo kėdės, priėjo prie Roschožovo, 
spyrė jam į nuogą sėdynę bato galu.

Lomo- 
oficie- 
atšoko 

žingsnį atgal ir, sucypęs plonai ir bjau
riai, puolė ant jo su ištrauktu iš makšties 
kardu. Tarasov puolėsi prie oficierio ir 
sulaikė jo ranką.

—Neliesk jo, oficieriau, neliesk! Mes su 
juomi kitaip; apsidirbsime.

i i : i ' • '■ . '

6.
Rytą pas Joną Lomovą į akmeninį maišą 

atėju du kareiviai su geležiniais špatais ir 
geležiniais dalbais. Prie pat sienos, ties 
durimis, pradaužė grindis, nulupo eilę as
falto. Iškasė duobę iki aršinai gylio. Dir
bo greitai ir tylomis, spjaudydami į delnus, 
tarytum jie dirbo paprastą savo kasdieni
nį darbą. Atsinešė iš kiemo keturių colių 
storumo lentą, įleidos jos galą duobėn ir 
žemėmis apkasė, kietai kojomis aplinkui 
mindžiojo. Vienas iš kareivių išėjo ir 
greitai sugrįžo su virvėmis. Priėjo prie Jo
no ir suriko:

—Nu, tu, kelkis!
Jonas sėdėjo prie sienos atsirėmęs ir 

akis užmerkęs. Nepaisė, ką jie rengiasi 
su juo daryti. Mirtis? Lai mirtis. Tiesa, 
gyvenimas nebūtų gaila atiduoti su dides
ne nauda, o čia taip kvailai. Brangūs kū
dikiai,' žmona! Ne, vaikučiai dar nepro
tingi, jiems motina dabar dar labiaus rei
kalinga, negu tėvas, ir jo žuvimas praeis 
del jų nepastebimai. Ir dar viena baltųjų 
auka bus užrekorduota, taip.

tė prie lentos, kietai pririšo prie jos vir
vėmis. Jonas suprato, 'kad rengiasi prie 
kokio nors baisaus darbo.

—Klausykite, ką jūs darote, juk visgi 
jūs—žmonės?

—Dar tu čia kalbėsi!—Ir kareivis užsi
mojo ant Jono virve, bet nesudavęs nulei
do ją... Įėjo Tarasov ir riebulis oficierius. 
Tarasov priėjo prie Lomovo, pajudino už 
lentos galo,—ar nesiūbuoja, pabandė vir
ves ir užginančiai palingavo galva:—Taip, 
gerai. . .

Sustojo prieš Joną, susidėjo rankas už 
nugaros ir piktai pažiūrėjo jam į veidą.

—Nu, tai kaip gi?
Oficierius norėjo kalbėti ramiai ir bal

sui priduoti tokį toną net neva šypso j antis, 
bet jo krūtinėje virė bjauri neapykanta 
prie šio surišto žmogaus ir tas jį išdavė. 
Tarasov palaukė biskutį, nugalėjo • piktu
mą, ir išreto, dar vis drebančiu balsu, kal
bėjo:

—Nu, dabar jūs mums pasakysite, ką 
jūs žinote apie bolševikus. Kas vaikščiojo 
pas Muryginą, kaip pavardė Roschožovo?

(Daugiau bus)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SVARBU NEWARKO LIETUVIAMS 
DARBININKAMS

Nedėlioj, rugpjūčio 31 d., Pocahon
tas Ave., Hillside, N. J., Newarko 
Sietyno Choras ruošia jouikų išvažia
vimą, į kurį kviečia dalyvauti visus

PIGU, SMAGU, SAUGU

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
*

Žemnamijos, Apdraudos ir 
Mortgičių Agentūra.

Parduodam anglis ir
- • v 'MALKAS v, J ; ■ >

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas muą,
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS. .

Philadelphia 
Baltimore 
Washington 
Atlantic City 
Pittsburgh 
Boston

$2,00
4.50
5.50
3.00
9.50
4.00

Cleveland 
Detroit 
Chicago 

, St. Louis
Kansas City 
Los Angeles

$12.50
15.50
20.50
22.50
26.50
56.00

Telephone: Chickering 1600

EBHUI

CLEVELAND, OHIO CLEVELAND, OHIO
o
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trip” tifcietus kaina dar daugiauPerkant “round 
nužeminta. Žemos kainos į visas dalis Jungt. Valst.NEVIN BUS LINES
111 West 31st Street New York City

RENGIA LIETUVIŲ KOMUNISTŲ FRAKCIJA

NEDĖLIOJĘ
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7 dieną Rugsėjo-September, 1930MINONA PARKE
(Šalimai Čhes tnut Grove)
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PROGRAMA SUSIDĖS Iš:
Prakalbų,' spartoj žaislų ir šokių. Kalbės drg. V. Andrulis, “Vilnies” redak
torius, ir kiti Chicagos veikėjai^ “Red Circle” ir Darbininkų Sporto Kliubas 
los “base bolę.” Lenktynės visų: augusių, jaunuolių ir vaikų-mergaičių. Visi 
laimės dovanas.

Prie įžangos yra skiriamos 3 dovanos: (1) $5.00 auksu; (2) metams “La is 
ve” ir (3) metams “Vilnis.”

Gerbiami Clevelando ir apielinkės lietuviai darbininkai! Visus širdingai 
kviečiame dalyvauti šiame piknike ir pasilinksminti bei pasimatyti su drau- 

r gaiš ir pažįstamais. širdingai kviečia KOMITETAS.
ĮŽANGA 35 CENTAI YPATAI

Imkite W. 25th gatvekarį su užrašu “State Rd.” Automobiliais važiuokite State Rd. 
iki gatvekario linijos, galo.

4.
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WATERBURY, CONN
į

SKELBIMAS:

SCRANTONO RUOŽAI
L

Bell Phone,: Poplar 7545

pra-
i ŽODIS NUO DR. MKNDLOWITZ

WILKES-BARRE, PA.

DR. H. MENDLOWITZ

i

II

Kas ngb'bsb persavaUgyt,
kuopa

MALONŪS RŪKYT
BINGHAMTON, N. Y.

ne tik Brooklyne,

I

J C s u Gerklės

Endicott-Johnson Čeverykų

kuo- 
bus

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

pa-
pu-

ne- 
ki- 
bet 
su- 
va-

Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas priešakiai

“Wolesale” darbininkų 
rie išparduoda žalius ir “i 
tus

i, ku- 
keny- 

daiktus krautuvėms, pa- 
. Jie tu- 

pavestas ri būti darbo vietoje apie 2 va-

W 
j

» 151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greeųpoint 1411

yra _
jų nėra,- o reikia automobilių tai
syti. JA „.2__ \ r ‘ ‘
darbš, kas tik reikalinga įirie au- 
tomobiliaus, ir dar užmokesties 
^palaukiu penkis mėnesius.

Apsauga—Prieš krabepmus—-pries kosulį

“kiu- . 
nega-|t

šaukia susirinkimą I 
to reikalo.

darbininkai 
pagaliaus, 

senąją mo- 
t. v. “kiu- Urbo 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.

Dabartinio krizio laiku, dar-j 
bininkai yra atleidinėjami! 
nuo darbo diena iš dienos.! 

‘Mat, bosai gudriai elgiasi. Pa-: 
skelbia, kad darbo nėra ir

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

Šiuomi pranešu visuomenei, 
jogei buvusis Restaurantas po 
numeriu 802 Washington St., 
Rugpjūčio (August) 4 d. likos 
perkraustytas po numeriu 763 j 
Washington St., New York, i

GERIAUSIA
AUTO REPAIR SHOP

819

bar tos privilegijos liko sukiš
tos į gurbą.

' Vargo Vaikas.

Line, gelžkelių kom- 
dperuojanti 'tarpe

ir Wilkes-Barre, Pa., 
savo darbininkams, J

Laurel 
'panija, 
Scranton 
paskelbė 
kad įplaukos labai mažos ir ■
kad, iš tos priežasties, bus nu-| 
kapotos darbininkų algos. Dar-1 
bininkai tuomi labai neužga- ■ 
nedinti ir 
apsvarstymui.

miestelyje, Old ; 
buvo šaukiamas

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clermont Avanse) 
MASPETH, L. U N. Y. 
Telephone, Juniper

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

PINIGAI
didžiausia žmogui bėda, kada

Aš taisau ir dirbu visokį

■■■■RMMH

šeštadienis, Rngp. 30, 1930.

IŠ Vilijos Choro Susirinkimo

19 d. rugpjūčio įvyko choro 
susirinkimas. Nors nariais 
buvo taip skaitlingas, kaip 
ti susirinkimai būdavo, 
svarstymų turėjo daug ir 
sirinkimas tęsėsi net iki 11
landai. Pirmiausia, tai viena 
naujenybė chore. Senoji mo
kytoja rezignavo iš mokytoja
vimo, nes turės išvažiuoti į 
mokyklą; tad choras įgaliojo 
kelis narius kuogreičiausia su
rasti kitą mokytoją, kad cho
ro vėjas neišnešiotų.

Komisija, arti negalėdama 
sukasti mokytoją, kreipėsi pas 
Plftti na, kuris mokina Laisvės 
Chorą, Hartford, Conn. Drg. 
lakūnas, nežiūrint ilgos kelio
nės, sutiko mokinti Vilijos 
Chorą, neimant jokio užmo
kesčio, 
šas. 
choristai užsiganėdinę ir 
navimas eina smarkiai.

Parengimų komisija prane
šė, jog vis nebuvo patogaus 
laiko surengimui pikniko; 
met bus paskirta diena, 
pranešta vėliau.

Dainų Dienos komisija 
nešė, jog visų chorų išvažia
vimas įvyko ir pasekmių at
skaita jau gatava; taipgi visi 
chorai nutarė rengti dar vieną 
Dainų Dieną—tai bus atsisvei
kinimui su šios vasaros sezonu. 
Diena paskirta 28 rugsėjo, 
Waterbury, Lietuvių Darže, 
naujoj svetainėj. Apie pro- 
įtra m os p 1 a t u m ą-t u r t i n g u m ą
bus paskelbta vėlidu; tik turi
me pažymėti, jog Dainų Die
nos parengime visi Connecti
cut valstijos ir tolimesnių vietų 
darbininkai turės dalyvauti. 
Neužmirškite—įvyks 28 d.
rugsėjo.

žiemos sezono komisija pra- j 
nešė, jog suradę veikalą— j 
“Piršlybos,” ir pradės ruoštis I 
prie surengimo margumynų ■ 
vakaro, kai tik pasibaigs išva- • 
žiavimų-piknikų sezonas.

Kadangi Prolctmeno Sąjun-Į 
gos sekretorius savo laiške pa
žymėjo, jog pageidauja pri-1 
simti senų ir naujų dainų, tad ; 
sfjnąsias choras pasiųs, o nau- 

mū^ų j

(vena, ant sykio neisima viso patekusius į kapitalistų ran- streiką 400 darbininkų, kurie 
uždarbio, visų, kuponų už pa- 'kas. O mes matome, kaip tur-[kovoja už savo teises.

’dirbtus kavalkus gale savaitės l^iai visais .galimais būdais 
kompanijai neįduoda, pradėjo [P110la ^darbininkus, slopina jų 

Iperžiūrėti neištrauktus uždar 
bius ir nusprendė, kad 

I nukapoti darbininkų 
|Tuojaus padarė naujus 
ponus,” kad darbininkai 
lėtų pasinaudoti senaisiais; 
“kiuponais,” jeigu kuris dar 
turėjo jų kiek susitaupinęs.

Jau laikas būtų darbinin
kams susiprasti ir organizuotis 
į darbininkiškas unijas. Jei
gu būtume organizuoti, turė
tume uniją, tai, žinoma, turė
tume ir užtarėją. Dabar darb
daviai kaip nori, taip su darbi 
ninkais ir elgiasi.

Darbininkas.

Scrantone yra būdavojama 
j organizacijas, kalina destėkais'naujas pašto namas ir du ban- 

reikia šimtais darbininkų ’klasės'kai. " ’ 
algas. k°v°tojus. Tad negali būt nei! 
“kiu- mažiausios abejonės, kad rei- ; 
neg-a-;kia remti T. p. A. organizaci- bo. 
...•_Uk!ją. r

į minėtą pikniką.
Visi darbininkai, dalyvauki

te ! Komitetas.

,v«.vx. Prie šių vietų susirenka 
'šimtai darbininkų, laukdami, 
ar kurio nepašauks prie dar- 

Prie statymo First Na- 
Reikia visiems atsilankyti tional Banko per tūlą laiką 

dirbo skebai. Unija reikala
vo, kad jie būtų prašalinti, bet..... ......... ........ ..........

Ibanko valdyba aiškino, kad 1 dėtis yra labai bloga, 
ikontraktoriui yra j ' "U ? _ U'...,’
darbas ir jie negali (langiaus landą ryte, kad atgabenti ta- 
nieko daryti. Tuomet unija vorus iš “freitkarių” į. parda- 

Atgabenimas užima 
kad statymo nuo antros iki šeštai valandai 

Nuo šeštos valandos rei-Gatvekarių darbininkai ren-1 
i giasi į streikų. Kompanija vi- unijistus darbininkus.
I šokim budais kvailina darbi- kmg to> skebai 
| ninkus, siaurindama jų teises, b 

NUO RED.—Koresponden-1 Bet gatvekarių darbininkų nu-1, 
cija parašyta labai neaiškiai, į balsavimas streikuoti dar turi 
Laimė dar, kad .mes patys ži-i būti užtvirtintas per tam tikrą 

išskiriant kelionės lė !nome> j°£ Endicott-Johnson, įegzekutyvę komisiją, žinant, 
Su nauju mokytoju visi Iflirbtuvės dirba čeverykus ir j kaip šių dienų unijų viršūnės 

daiJkad darbas daugiausia nuo ka- pataikauja bosams, reikia abe- 
Įvalkų. šiaip visai nesupranta- j joti, ar bus daleista išeiti į 
ma būtų, kas yra tie “kiupo-Į;-------------------------------------------
nai,” kokiu būdu juos darbi- Kaip Konstipacija Gali 
ninkai gauna ir ką jie'reiškia. • 
Rašant korespondenciją, pir-1 
miausia reikia turėt omeny tą, I
JOg J1 taikoma kaip ml ormaci- į susirenka atliekamos medžiagos, ku- 
ja kitiems darbininkams, o ne'rips paieidž 
pačiam rašančiam pasiskaityti. ■ SlwiJmn 
Kokia gi nauda gali būti iš 
korespondencijos, kuri supran
tama tik pačiam: rašytojui ?

T. D. A. Piknikas

T. D. A. Plymoutho kuopa 
■rengia pikniką rugpjūčio 31 
id., ant Radzvilos ūkės. šis 
piknikas yra svarbus keliais 

1 atžvilgiais. Viena, kad minė- 
Į ta organizacija visados gina 
I darbininkų klasės

Puslapis Penite

leidžia darbininkus, paskui, [kurie pradėdavo dirbti antrą 
praėjus kiek dienų, vėl sam- [valandą ryte, būdavo paliuo- 
do, 'bet jau kitus darbininkus !suojami 12 vai. dieną ; bet da- 
ir jau už daug mažesnę mo
kestį. Tuomi bosai apsisaugo- 
ja save nuo streikų ir kitų 
sipriešinimų iš darbininkų 
sės.

• pastatė porą žmonių, kurie ne- vykias.
■šioj o užrašus,
■darbas yra atliekamas per ne ryte.

Kaipo kia išvežiot tavorus Į krautu- 
liko pa-,ves ir tt. Po tam reikia ap- 

liuosuoti ir dabar dirba unijis- valyti vietas, sudėstinėti liku- 
tai darbininkai. sias neišparduotas prekes ir tt. 

Ir taip darbininkai priversti 
čia sustreikavo apie 50 Con-įdirbti ligi 5 vai. vakaro. Pir- 

sumers ledo išvežiojimo drai-jmiau būdavo pasikeitimas: tie, 
veriu, kuriems kompanija nu 
kapojo mokesti

Telefonas i Jefferson 1683F. AUGUST

Gaminame visokios rūšies, 
skaniausius valgius ir duodam i 
geriausį ir mandagiausi pa
tarnavimą kaip aplinkiniams, 
Itaip ir iš toliau atvykusioms 
svečiams. Restaurantas atda
ras nuo 4-rių vai. iš ryto iki 
8:30 valandos vakare. Už- 
kviečiam visus!

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

w)mis gal pasirūpins 
naujas mokytojas.

A. L. D. L. D. 225 
užkvietė Vilijos Chorą dainuo-! 
ti išvažiavime 21 d. rugsėjo, į 
Southbury, Conn. Choras ren-: 
giasi kelionėn išanksto.

Kailu atitaisau ir klaida, i 
kuri įsiskverbė per mano ar' 
redakcijos neapsižiūrėjimą.

Aprašant atsibuvusią L. D. ( 
S. A. 12 kuopos vakarienę, 
viena pavardė paduota netei
singai: vietoj B. Latulienė, tu
rėjo būti B. Labutienė.

M. Vaitonaitė, 
Choro Korespondentė.

Darbams mažėjant, darbi
ninkai naudojasi proga, žmo
nės turi dirbti ilgas valandas, 
bet mažai dienų. Fabrikantai, 
negaudami užtenkamai užsa
kymų, o norėdami, kaip ir pir
miau, gauti didelių pelnų, nu
sprendė apkapoti darbininkų 
mokestį.

Vienoje EndicotUJohnson 
dirbtuvėje apkapojo darbinin
kų uždarbius, bet 
pasipriešino, tai, 
fabrikantai paliko 
kestį, tik numušė 
ponų” kainą.

Antroj tos kompanijos dirb-i 
ruvėj dirba neprasčiausia; kail 
kuriuose skyriuose daliai dar
bininkų mokėdavo apygeriai; 
Auli iš jų, bijodami, kad ne
numuštų mokesčio už kaval- 
kus, gale savaitės, įteikdami 
užveizdai savo darbo sąskaitą, 
pasilikdavo po keletą “kiupo- 
nų” kitam sykiui. Tų “kiupo- 
nų” kai kurie darbininkai su
taupydavo gana daug. Taip, 
pav., kuomet nesenai vienas 
darbininkas del jam • žinomos j 
priežasties metė darbą ir nuė
jo atsiimti uždirbtų pinigų, tai 
tų “kiuponų” buvo susitaupinęs [ 
už daugiau kaip $70. žinoma, 
ir šioj dirbtuvėj geresnius dar
bus turi bosų draugai arba k u- ■ 
rie jiems užpila už lūpos. . .

Darbdaviai sužinoję, kad ! 
darbininkai “ekonomiškai” gy

Iššaukti Daugelį Ligų
Kada jūs turite mažiau kaip du ge

rus vidurių išsivalymus per dieną, 

rios paleidžia nuodingus gasus ir 
. Tas gali privesti prįe 

pražudymo apetito, nevirškinimo, ga- 
sų ar išpūtimo pilve ar viduriuose, 
inkstų at pūslės įdegimo, neveiki iii 
kepenų, nerviškumo, prasto miego, 
galvos skaudėjimo, kvaitulių, silpnų, 
neveiklių organų, netekimo spėkų ar 
svarumo, abęlno nusilpnėjimo, ar pa
našios padėties, tankiai privedant 
prie daug rimtesnių ligų.

Nuga-Tohe greitai nugali konstipa
cija. Jis išvalo vidurius nuo ligas 
gimdančių nuodų, stimuliuoja ii- su
stiprina vidurius, pašalina inkstų ar 
pūslės. Įdegimą, pagerina apetitą, pa
gelbsti yirškinimui, sustiprina nusil
pusius nervus, muskulus ir organus, 
padidina spėkas ir suteikia poilsingą, 

j.'atgaivinantĮ miegą.
'i Nuga-Tone yra pardavinėjamas vi

sų vaistų pardavėjų. Jeigu jūsų par- 
, r , . •< 'davėjas neturi jų stake, paprašykit ji j 
KOVOLOJU8, užsakyti ju.del jūs iš savo džiaberio

j Netolimam 
Forge, Pa., 
mitingas ant gatves, paminėji
mui nužudymo Sacco ir Van-' 
zetti, bet policija mitingą iš-! 
ardė.

—-Savininkai—
POVILAS SAMULĖNAS

• ir' ‘
VINCENTA RIBOKIENĖ

GILI BOKI US-UNDERTAKER

Ml t 
pa-

(fibalz.amuuja ir inidojn num irimiuo 
71nokių kapinių. Norintieji jjcilauuio 
curnHvinio ir už žemą kuiną, nuliūaiaio 
valandoje čaukitčt pas mune. Fus mana 
Kalite gauti lotus ant viliokių kapinių kuo- 
geriausiose vietove ir už žemą kuiną.

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

UZSUK—Lucky Strike Šokių Or- 
clisctrą kas ketvirtadienį ir šešta

dienį vakarais, N.B.C. tinklą.

Būk nuosaikus — būk nuosaikus 
visiems dalykams, net ir rūkyda
mas. Venk tos ateities šmėklos,* 
išvengdamas perdėjimų, jei nori 
išlaikyti tą modernišką, \ioada 
jauną figūrą. "Jų, vietoj—užsi
rūkyk Lucky”.

"Vietoj to 
užsirokyldt Lucky

Lucky Strike;, puikiausi, 
a avutiuaniiTiam i n 

cigaretai, kokius jus 
kada rukėt, pagaminti 
iš puikiausiu tabaku— 
iš Smetonos viso tabakų 
Derliaus—SPRA
GINTI”. Lucky Strike 

■MMawyi-CTi rtnmiK i,

turi extra, slaptą šil
dymo procesą. Visi 
žino kad šiluma valo ir 
taip sako 20,679 dak
taru, kad Luckies ma
žiau erzina jusy gerklę.

°S * C nsuratlce Sąjungos daktarų ir Statistikų Draugijos laikytas tirinčjimds iškels faktą jog žmogaus mirtingumas-didėja veik 1% ant 
vieno svaro svorio perviršio nešiojamo tarpe 40 ir. 44 metų amžiaus žinonių. Kitaip sakant, to amžiaus žmogus sveriąš 40 svarų .daugiau negu 

norma ta , toga i pasitikėti tik 60% normalio svorio žmiogaus givenimo ilgio. Mes netvirtiriam, Lučlęy Strike cigaretų rūkymas sugrąžins mod- 
C.r?*! aS l8lirao’ ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai nofisl' persįvalgyt,'' ’’Vietoj to-—užcirūkykipLttcky”. Tuo < jūs išvengsit perdėjimų 

a y uos, urte padidina svorį ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit' modemišką, gražią figūrą.
i? 1030. The American Tobacco Co. Mfr«

2220 Avenue J Brooklyn, N. Y.
Tel.: Midwood 6261

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

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

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

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

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

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

AS, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonSkžt 
man prisiųsti URBANOS COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

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

No

Miestas

-Street or Avinui

State-
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' Puslapis šeštas Šeštadienis, R^igp. 30, 1930
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VIETOS ŽINIOS
- . ................—f

Komunisty šeštos Sekcijos 
Raudonasis Sekmadienis

te.

Unijistai Organizuotai i 
Maršuos j Pirmosios 
Rugsėjo Demonstraciją

Demonstracija Bedarbių 
j Tarybos Prieš Išmetimą 
Bedarbio iš Kambariij

New Yorke, Downtown Be-Adatos Darbininkų Industri
nė Unija nutarė, kad tūkstan-• darbių Taryba surengė demon- 
čiai josios narių sykiu, orga-Istraciją prieš savininką namų 
nizuotai maršuos iš savo cen-jpo num 
tro, 131 W. 28th St., New I išmetė 
Yorke, į Pirmosios Rugsėjo de
monstraciją,

orga- Istraciją prieš savininką
i. 330 E. 4th St., kuris 

kambarių į gatvę 
vieną seną bedarbį su jo šer- 

kuri bu's Union gančia dukteria ir 5 metų am- 
Square, pirmadienį, ir prasidės !žiaus anūku, už neužsimokėji- 
12 vai. dieną. Tokius nutari- jmą už kambarius. Demonstra- 
mus padarė ir įvairios kitos ko-i cijon susirinko 500 žmonių, 
vojančių darbininkų unijos. i kuriems prakalbas sakė vienas 

I negras ir vienas baltas bedar- 
> bis.

Tą pačią 
■ Bedarbių 
monstraciją 
miestinį 
suradimo biurą. Į demonstran
tus įvažiavo policija su dide
liu troku, manydama, kad 
tuom išblaškys demonstrantus; 
bet jie ir toliau tęsė demon
straciją. Tapo paskleista tūk-

Komunistų Partijos brook- 
lyniškė šešta Sekcija šaukia 
rytoj, rugpjūčio 31 d., į Rau
donąjį Sekmadienį visus Par
tijos narius ir pritarėjus— 
rinkti piliečių parašų, kurie 
reikalingi, kad galima būtų 
komunistų kandidatus įdėti į 
oficialius balsavimų sąrašus 
ateinantiems rinkimams šiame 
distrikte.

Ateikite truputį prieš 10 
vai. iš ryto į sekcijos centrą, 
68 Whipple St.; gaukite blan
kas, reikalingas informacijas 
ir eikite rinkti parašų.

Boksininkas Plėšikas
Areštavo boksininką Larry 

Bilello, Smėlingo treiniruotoją, 
už išplėšimą $800 iš vieno biz
nieriaus Brooklyne.

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA puikus ir dide

lis frontinis kambarys, su visais 
parankamais. Solob, 345 Grand St., 
1 lubos, Brooklyn, N% Y . 205-7

Dirbininku unijos.

Kruvinas Susikirtimas Tarp 
Dvieju Feikeriškų Uniją

Įvyko kruvinas susikirtimas 
tarp šalininkų žydiškos “socia
listinės” maisto darb. uni
jos ir Amalgameitų Maisto li
nijos, Brighton Beach Ave.,— 
nors abidvi unijos yra pana
šaus ‘geltono plauko. Susipe
šė del to, katra unija turėtų jstančiai lapelių, kuriais bedar- 
užvaldyti darbininkus poros įbiai šaukiami į Pirmosios 
ten esančių kepyklų, šaliniu-(Rugsėjo didžiąją demonstraci- 
kai žydiškos “socialistinės” u-|ja> ]<Uri įvyks Union Square, 
nijos, su mušeikų vadu Fage-^5 vab dieną, pirmadienį. Ne- 
nu priešakyje, turėjo Solomo-;mažaį išplatinta ir “Labor Un- 
ną ir du kitu gengsteriu iš “so-Įįty,” organo Darbo Unijų Vie- 
cialistinės” klokmeikerių uni-1 nybėS Lygos. Kurie bedarbiai 
jos. Vietinis gi lokalas Amai- negalėjo užsimokėti, tiem bu- 
gameitų Maisto Darbininkų Įvo “Labor Unity” veltui duo- 
Unijos buvo pasisamdęs tris j dama.
gengsterius, mokėdamas jiems j “ ’ -- -
po $13 į dieną. Per susikirti- įu nuėjo i Manhattan Lyceum 
mą tapo pavojingai perskelta ^etainę ir Įsirašė į Bedarbių 
galva vienam šios unijos n^-jTarybą.
riui, kuris dabar mirčia va- ' ‘

A‘DlD Pi™s lt"l”s
unijos mušeikomis tapo areS" ISusirillkiinO 
tuoti, ir kiekvienas pastatytas 
po $20,000 parankos. ! Ketvirtadienį buvo A. L.

Nei viena nei kita iš minimų L. D. 1 kuopos susirinkimas. Į 
unijų nebuvo iki šiol nieko da-(susirinkimą atėjo apie 50 na- 
riusios, kad suorganizuot tų jrių. ------- — --------

Pianas Faunoj ir Mieste
F arm e rys, parduodamas 

kompanijoms pieną, gauna 7 
centus' už kvortą, už kurią 
New Yorke ii’ Brooklyne rei
kia perkant mokėti 14, 15 cen
tų ir daugiau. į

PASIRANDAVOJA 6 kambariai, 
kampiniai ir visi šviesūs, yra visi 
įtaisymai, po No. 28$ Keap St. Ran
da $33. Kreipkitės po’ No. 473 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. (203-6)

Telephone, Stagg 191$

LORIMER RESTAURANTLietuvių Valgykla
ATSIŠAUKIMAS

Gerbiami prieteliai! Gal kas turi
te atliekamą krėslą ant ratų (wheel
chair), tai malonėkite man paaukoti, 

j nes aš negaliu paeiti jau suvirš 5 
metai, o nusipirkti neturiu pinigų. 
Būsiu labai dėkingas. Jonas šešlauc- 
kas. Mano adresas: John Shislar. 
9204 Avė. L, Brooklyn, N. Y.Majoras Pripažįsta Baisy 

Graftą Miesto Valdyboj
Miesto majoras Walkeris 

dieną Downtov n trečiadienį - viešai pripažino, 
daryba suruošė^ de-j ^ad ■ Didžiojo New Yorko val- 

prieš prigayingą įdininkuose viešpatauja graf- 
nemokamą darbų j^ag^ kyšių ėmimas, visokie 

šmugeliai; ir jis atsikreipė į 
šimtą atstovų įvairių • politinių 
organizacijų, kad padėtų jam 
apvalyt miestą nuo tų grafte- 
rių valdininkų, kurių vyriau
sias bosas jis pats yra.. . Ma-(bTi reikalų aptarti, 
joras sutiko, kad augščiausiuo- mcnc-
se miestuo vyruose yra gausin- .. ■■•■---■——— 
gas grafterių skaičius.

Bent 10 miestinių

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

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

svetainėj, 218 Van 
Pradžia 8 vai. vakare, 
susirinkit laiku. K.

PARDAVIMAI
PROGA FOTOpRAFAMS
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ STU- 

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

MAHANOY CITY STUDIO
1205 E. Centre St., Mahanoy City, Pa.

204-30

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

su kitais, arba . ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.
>

be

Sicklen l 
Visi 

Kreive- 
205-6

PARSIDUODA labai pigiai bučeme 
ir grosernė, puikioj vietoj, pačiam 

lietuvių centre. Pardavimo priežas- 
itis—italui labai sunku išmokti lietu
vių kalbą, o lietuviai nori savo kal
ba susikalbėti. Kreipkitės sekamu

(adresu: F. Alešiūnas, 95 Warwick 
St., Newark, N. J. 205-10

MASPETH, N. Y.
L. D. S. A. 91 kuopos susirinkimas l 

bus utarninke, 2 rugsėjo, po num. | 
5407—69th Lane. Pradžia 
kare.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo - Anestetiką

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

tik susitarus.

niene.

8 vai. va-
Visos narės ateikit, yra svar- j 

Org. N. Kauli- I 
205-6 į

teisėjų I 
yra nusipirkę vietas; bent 20 ' 
miesto maršalų yra dalyviai 
suokalbio, sulig kurio pasiplė
šia mažiausia po $5,000 graf- 
to į metus. Bet tai tiktai pa
tys paviršiukai. O kiek ištik- 

, , 2 ro suktybių glūdi po “demo-
P° 3.° demonstran- Į<raįings” valdžios skraiste, tai,

tik jiems patiems težinot. Į

Numarino Tris Kalinius

T).

Sing Sing kalėjime tapo 
žudyti elektros kėdėj e Cl. Ud- 
wine, W. Force ir J. Thomas 
už nušovimą kalinio H. Sulli- 
vano per riaušes Auburno ka
lėjime pernai. Visi jie sakė,

11U-

Kurie buvo dar neužsi-|kad Sullivaną nušovė polic- 
kepyklų darbininkus; jos tike-įmokėję mokesčius, tie užsimo- manas, 
josi dabar tuos darbininkus įkėjo. <-
užvaldyt per savitarpinę sam-j Taipgi šiame susirinkime na-‘jams : 
dytų mušeikų kovą.

Thomas, sodinamas 
elektros kėdėn, tarė žudyto- 

“Na, tai pasimatysime 
pragare.”

TAI TIE ŠVELNŪS

CIGARAI
VARDU

Mandelo
Kurių Jūs Pageidavote

Padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabakų.

Kaina po 10c ir Daugiau

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL

LIETUVIS

.ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DAUBĄ ATLIEKA

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

Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas:

.1. 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

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslui 
įvairiomia s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
•enua ir krajavua 
ir sudaro «u 
aaterikonifikaii.

TELEFONAS > 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės i i u o 
adresui

JONAS

GERAI IR PIGIAI

STOKES
178 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Telephone ą Stagg 440t

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmušame Sienai 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
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. T’ 
daras dieną ir naktj. 
atlieku gerai. Refkrle ki 
kites pas mane, o patams 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
("UNDERTAKER)

Mano ofisas at-4 
• naktį. Darbą

x_

Klasta su Šerifais

GRABORIUSLIETUVIS

Šiame susirinkime buvo aptar-
kompaničnos ta prisirengimas prie agitaci- 

) • — • Cl 1, » 4- -,4- z'* f T

nuėjo tarnautų socialfašistinei Te]., 0783 Stagg

majoras 
pavaryt 

paskiaus 
sugrąži-

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

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

Vince’ą, 
Koks tai juodašimtis išmušė j 
akmeniu koją drg. 
Osseriui, kuris buvo 
kaip vienas iš kalbėtojų.

GRABORIUS
UNDERTAKER

LA IDOTU VIŲ D1 REKTORIUS

NORINTIEJI GE
RI A U S) O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
SAUKITf'.S P AS j

Tai geras 
rinkinys faktų apie fašistų 
garbinamą monarchą Vytautą.

1035 Spring Garden Street 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntinėja
mo, kaipo užsakymus (orderius).

418 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

LITTLE THEATRE
2222 Market St., Philadelphia, Pa. 

Prasidės Labor Day 
Pirmadienį Rugsėjo 1 d.

SOVKINO

“SENOVĖ IR NAUJOVĖ”
Elsensteino paskiausias dviveikalis. 
Judis.. .ypatingas daugeliu atžvilgių. 

Priedinis pritraukimas:
“DAYDREAMS,” H. G. Wells

Pelephone, Greenpoint 2320

J. fiARŠVA

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

gyklų ir kepyklų darbininkus; kokis jis buvo Lietuvos “patri- 
o jeigu prisieina turėti kokių 
susikirtimų su streiklaužiais

BbhndmBI

Taipgi šiame susirinkime na-‘jams : 
riai gavo naują knygą—“Vy-

< Visai kitaip daro kairioji ,In- tautas Mažasis.
dustrinė Maisto Darbininkų
Unija, kuri organizuoja vai

otas,” kaip jis kelis kartus bu
vo užrašęs Lietuvą Lenkijos 

bei gengsteriais, tai patys dar-,ponams; kaip jis skerdė Lietu- 
bininkai, su komunistais prie-Įvos žmones, spėka versdamas iš j tarnybos, 
šakyje, kovoja prieš juos, o priimti krikščionišką tikėjimą 
ne stato samdytus gengsterius, ir tt.
kaip daro Darbo Federacijos 
ir “socialistinės 
unijėlės. pos mėnesio. Skaityta nuo II 

i Apskričio laiškas del šaukia- 
■mos tuo klausimu konferenci
jos. Kuopa išrinkto i konfe
renciją draugus Jankūną, Li
leikį ir Balčiūną.

Apsvarstyta rengiamas kuo-

Policiia Žvėriškai Išardė
Raštiniu Bedarbių Mitingą

Policija žiauriai suardė mi
tingą bedarbių raštininkų ir, nos išvažiavimas rugsėjo 7 d.. 
ofisų tarnautojų, kurie buvo ; Forest Parke. Nutarta kviesti 
susirinkę prieš Metropolitan t. D. A. >17 kuopą prisidėti 
Life Insurance Kompanijos na-Įnrie šio išvažiavimo/nes, kaip 
mą, New Yorke, ketvirtadienį, j žinoma, tai kuopai nepavyko 
Kalbėtojus policistai traukė j išvažiavimas rugpjūčio 25 d. 
žemyn ir trankė į gatvę. Areš-jš priežasties lietaus. Aido 
tavo drg. Santosą, 'Tuminą, P.;Choras apsiėmė sudainuoti ke- 
Vince’ą, Sterną ir Kleiną, j lėta dainų išvažiavime.

Drg. Kazakevičius pakėlė 
Ramonui; klausima, ar verta A. L. D. L. 
atvykęs j D. organizacijoj palaikyti ta

ikius narius, kurie darbuojasi 
'sykiu su 'socialfašistais prieš

Kas Užmušė Teisėją, Kuris T* • * — 1 J A Tv i , Yr. n mą. Jis priĮnme, kad A. Jan- 
Nedamokejo UZ Pirktą Vietą/ kauską reikia išmesti, nes jis

General is prokuroras padė
jėjas Conklin žada ištirti už-; Hillmano mąšinai. Po trumpo 
mušimą miesto teisėjo Andrew ; apsvarstynfo, vienbalsiai nu- 
Mącrery’o. Jis buvo užmuš
tas pernai. Jam atkeršiję po
litikieriai, per kuriuos jis bu
vo pirkęs teisėjo vietą, už ku
rią sulygo užmokėti $30,000; 
bet atsisakęs užbaigt mokėt 
sulygtą sumą. Tardyman bū
siąs pašauktas ir majoras 
Walkeris ir Tammany Hall 
vadas Olvany.

1928 metais penki miesto 
šerifai taip buvo graftais nu- 
siskandaliję, kad 
Walkeris turėjo juos 

Kiek 
jis vėl pusiau-slaptai 
no tarnybon du iš jų, Schnei- 
derį ir Floreą. Algą jie iš 
miesto gavo, bet vardai nebu
vo įdėti į išspausdintą sąrašą 
miesto apmokamų valdininkų. 
Dabar majoras turi teisintis, 
kad taip įvykę “per keno tai 
klaidą.”

Sovietų Draugy Konferencija
Sovietų Sąjungos Draugai 

turi konferenciją rugs. 4 d., 
ketvirtadienį, Manhattan Ly
ceum, 66 E. 4th St., New Yor
ke. Visos lietuvių darbininkų 
organizacijos, išrinkite dele
gatus į tą svarbią konfer’enci- 
ją-

Tarpt. D. Pageltos Šokiai
Rytoj Darbininkų Tarptauti

nė Pagelba turi didelius ; šo
kius Coney Islande, Casa 
D’Amor svetainėje, Mermaid 
Ave. ir W. 31st St. Pelnas 
eis atsteigimui darbininku vai
kų kempių, kurias užpuldami 
išardė kukluksai ir kiti juoda
šimčiai.' ' £--- - ------- Y--  ' ----—---- --- ---

tarta išmesti tą socialfašistų I 
taBeV kuona’ DaaUkoi1o°P$51 ŠIANDIEN. RYTOJ IR • 
Antram Apskričiui vedimui I,PIRMADIENY TAG DAY 
bylos prieš Lindeno. N. J., po- j Pereitas šeštadienis ir sek- 
liciją del uždraudimo . rengti J madienis .buvo lietingi. Tas 
pikniką, įskundus lietuvis- |daug kenkė aukų rinkimui del 
kiems- fašistams iš Brooklydo. partijos rinkimų kampanijos.

Rept. ,Todel Tag Days i$sis iki pir- 
“ ~ e Imadienio, rugsėjo "1 d. Dar 

TDA 17 Kuooos Išvažiavimas yra proga padirbėti.

Neįvyks Šį Sekmadienį
Kadangi rytoj, sekmadienį, 

rugpjūčio 31 d.. Lyros ir Aido 
chorai išvažiuoja^ į kitas vals
tijas dainuoti, tai T. D. A. 17 
kuopa neturi dailės spėkų su
daryti paįvairinimui progra
mos; na, o be programos su
rengti išvažiavimų, tai būtų la
bai prasta; todėl suvažiavimą 
šiuo kartu atšaukiame.

Komisija.

Draugės ir draugai, esate 
kviečiami šiai talkai. Dėžutes 
galite gauti “Laisvės” raštinė
je. Ateikite pasiimti.

Kas nori bent kiek kovoti už 
savo būvį, kas nori prisidėti 
prie darbo, tai labai lengvai 
gali tai atlikti. Juk nėra jo
kio sunkumo pasiimti dėžutę ir 
paprašyt aukų. Tik nuo savo 
pažįstamų galima surinkti pu
sėtinai aukų.

Rinkimų Komitetas.

JAU GAVOM RADIO
1931 metams. O, tai gražiai groja! Taipgi 
Rekordus gavom naujausius, ir kitus visus 
muzikos instrumentus. t PHsiunčiam j namus. 
Taipgi sutaisom , visus muzikos instrumentus.

‘ JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 6533

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave,, Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-78 3 1
(iCfKiusia S tiuliui Hmoklune. Ateikit Persitik

MOLLYN S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
o

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

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus plaukus ir sugar- 
biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET
t & Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN. N. Y.
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