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Boston.— Mass, valstijoj 
automobiliai per rugpjūčio 
menesį užmušė beveik 100 
asmenų.

Philadelphia, Pa.— Vieti
nis žymus gydytojas-chirur- 
gas, Dr. Alexander, pasipjo
vė save peiliu. Sakoma, tu
rėjęs suirusius nervus.

biams ir Nusenusiems Dar
bininkams Buvo Sėkminga
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Sudegino Netikusią Į11 Asmenų Užmušta

ir benamių 
numirė nuo

prieš Vokietiją, 
senai, mat, Vo- 
tūli politikieriai 
už reikalingumą

nį ir galutinai nusukti^ spran
dą kapitalizmui! Jiem turi pa
dėti kiekvienas darbininkas, 
ypačiai tas, kuris žino, kad pa
saulyj kas nors bus!
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New jei- Fatersono Mergše- 
darbininkai jau Smarki parašįutiste

TETERBORO, N. J.—Pa- 
miesto mergina,

Bedarbių Demonstracija Iš- 
reikalavimui Socialčs Ap-'

i.”'
Gavimas tiek parašų parddo,

Laisve

daiktus, bet nuostolių, kol- į darbo unijos.ir
kas, nepridarė.

-' LIMA,t Peru.—- Nauja ,Ce- 
ro valdžia padarė visą eilę 

italas komunistas ir gimi- Pakaitų savo diplomatuose.

Mukdeno Valdytojas Pareiškė Stojąs už Sudarymą Buferinės 
Valstybės tarpe Mandžurijos ir Nankingo
ŠANCHAJUS.— Anhwei j Mandžurijos .ir Nankingo 

pi’ovincijos sostine Nankin-1 buferine valstybė, kurią sū-

šiemet Philadelphijos darbi
ninkų organizacijos suruošė tre
čią iš eilės “Laisvės” naudai 
pikniką. Trečias, tai žinoma, 
ir daug didiesnis už pirmuosius 
du. Buvo tūkstančiai žmonių; 
programa gera, nes be trijų 
chorui ir kalbėtojų, dalyvavo 
dar ir boksininkų-mėgėjų. Ren
gėjai turėjo sunkokai pasidar
buoti, del to naudos laikraščiui 
liks.

Iš Brooklyno nuvyko net trys 
basai, nors originaliai buvo už
sakyta tik du. Pastaraja valan
da prisirinko norinčių važiuoti 
tiek, kad prisiėjo imti trečias: 
vienas aidiečiam, o du pašalie
čiam. Beje, visais daviniais 
sprendžiant, aidicčiai šiemet pa
darė labai gerą “hit” savo dai
navimu ir dainų pasirinkimu. 
Berods pirmu sykiu atvirame 
ore jie dainavo Vėzdelį (“Dubi- 
nušką”), kuri buvo visų labai 
entuziastiškai sutikta, 
dainavo ir Elizabetho 
čiai, ir Philadelphijos

Sovietai Ištremia Du Ame
rikiečiu del Šovinizmo
STALINGRADAS.—So- 

vietų Sąjungos teismas 
pripažino du baltveidžiu 
amerikiečiu — Lewis ir 
Brown-?-kaltais užpuoli
me auc juodveidžio dar
bininko Robinson (taipgi 
amerikiečio). Iškarto teis
mas buvo nusmerkęs juo
du dviem metam kalėti, 
bet,? atsižiūrint, jog kal
tinamieji yra darbininkai 
ir sumulkinti buržuazinio 
išauklėjimo, tai kalėjimą 
pakeitė ištrėmimu. Jiedu 
negalės sugrįžti į Sovietų 
Sąjungą per dešimtį me
tų.

Temato pasaulio pa
vergtieji ir išnaudojamie
ji juodveidžiai darbinin
kai skirtumą tarpe Sovie
tų Sąjungos teisingumo 
ir kapitalistinės Ameri
kos, kur už nulynčiavimą 
juodveidžio baltveidžiam 
juodašimčiam nė plaukas 
nuo galvos nenukrinta.

BEDARBIAI GYVENA PAEŽERYJ, 
AUDEKLINĖSE ŠĖTROSE 1

Ką Jie Darys, kada Prisiartins Žiema, Kiekvienas Gali Sau 
Įsivaizduoti; Vis Tai Dedasi Bagočiausioj Šalyj

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

NANKINGO MIESTAS IRGI RANDASI 
KARO STOVYJ DEL BAIMĖS ARTI 
ESANČIOSIOS RAUDONOSIOS ARMIJOS

, Nežinia, kodėl bostoniečiai 
nebando suruošti dienraščiui 
pikniko savo apielinkėj. Rei
kėtų įvesti toji mada. Seka
mais metais pagalvokit, drau-1 
gai bostoniečiai! Wilkes-Bar- 
riečiai ir skrantoniečiai tai da
ro; philadelphiečiai ir connec- 
tikiečiai—taip jau. 
sey valstijos 
kelinti metai turi geras pasek
mes. Tik vieni bbstoniečiai kol- 
kas nematė reikalo padaryti va
saros metu vieną dieną tradici- tersono 
ne pikniko diena savo spaudai. Bernie La Balter, 22 metų

i amžiaus, nusileido parašiu- 
tiviš oro,- sumušdama visus 
rekordus: ji pasileido iš tri
jų mylių aukštumo .ir žemę 
pasiekė į tris valandas. Pa
siekė saugiai.

Su kuo tik šiandien- pasikal
bėk, kiekvienas sako: “šitaip, 
kaip dabar yra, ilgai nesitęs; 
kas nors turės būti: karas, re
voliucija — milžiniškos kovos.” 
Su tuo tenka sutikti. Bet ne
galima tuomet nutylėti neuž- 
klausus tų žmonių: Kuomi jūs 
prisidėta prie to “kas nors” su
tikimo? Jeigu masės darbo 
žmoniij bus neprirengtos, kai 
buvo 1914 metais, tai kokia iš 
to nauda? Labai gerai žinoda
mi, kad kas nors bus, komunis
tai todėl visame pasaulyje ruo
šia proletariatą, kad jis impe-

Varšavos daviniai sako, kad, 
kaip greit tik seimas išvaiky
tas, taip greit buvo suareštuo
ta jo nariai baltarusiai. Mat, 
paleidus seimą, jie praranda 
nepaliečiamybę. Taipgi suim
ta 16-ka komunistų veikėjų. 
Social-fašistas Pilsudskis tuo 
būdu mano apsidirbti su raudo
nuoju pavojum. Paikas tas 
žmogus! Juk? jis panašią! tak
tiką vartoja jau per dešimt me
tų, bet komunistinis judėjimas 
vis nesunaikinamas.,. Pilsudskis 
ir dabar gali b'ūtl tikras, jog 
sekami seimo rinkimai (jfei to
kie bus), parodys komunistų 
laimėjimus ryškesnius, negu ko
ki kada buvę. .

Philadelphijos komunistų vei
kėja, d-gė Ganett, kuri dalyva
vo “Laisvės” piknike ir sakė 
prakalbą, stebėjosi, kad mūsų 
dienraštis turi tiek daug pase
kėjų. Tik jai buvo įstabu: ko
dėl Philadelphijoj lietuvių dar
bininkų Partijoj -tiek mažai. 
Manau, kad ir daugeliui iš mūs 
tas klausimas nėra aiškiu: sim- 
patizatorių turime daug ir ge
rų, bet Partijoj narių, palygina
mai, mažai. Privalome surasti 
to viso priežastį ir reikalus pa
taisyti.

1 d. rugsėjo susirinko apie 
30 tūkstančių darbininkų į 
Union Square, New Yorke, 
demonstracijon, reikalavi
mui iš kapitalistinės val
džios bedarbiams, nusenu
siems ir paliegėliams socia- 
lės apdraudos. Demonstra
cija buvo labai gyva ir en
tuziastiška. Kalbėjo visa ei
lė kalbėtojų, 'buvo šimtai 
įvairių iškabų ir nuo įvai
rių' 'organizacijų. Ši demon
stracija pasirodė daug ge
riau organizuota ;už Sacco-. 
Vanzetti ir rugpjūčio pir
mos demonstracijas. Taipgi 
pasirodė ALDLD. 1 kuopą 
ir LDSA rajonas su savb iš
kabomis.

Fašistai Pagriebė 
Komunistę Darbuotoją

p . ? ....■■■— .... I

TOLEDO, Ohio.— Tūks-|land Automobilių fabrike, 
tančiai Toledo šeimynų, ne-j bet šiemet ten tedirba tik 
galinčių užsimokėti nuomas apie trys tųkstančiai, kuo- 
už butus, kiti tiesiog išmes-;mot pereitais metais buvo 
ti iš butų, apsigyveno šėt
rose, prie ežero. Keli iš jų 
turi pakankamai pinigų nu
sipirkimui maisto; daugelis 
badmiriauja?

Kas dien matysit moteriš- Į 
kės, vaikščiojančias po lau
kus jieškančias žolių arba 
bandančias pasivogti ką 
nors nuo farmerių ūkių. 50 
šitų bedarbiu 
vaiku nesenai 
stokos maisto.

Daugelis tų
pereitais metais dirbo Over- 

I

net 23,000! 1
Daugeliui dirbančių dar

bininkų moka mėnesines al
gas, vietoj savaitinių. Jei 
kuris darbininkas pasiprie
šina, jam tuojaus atkerta
ma: “Užsidaryk snukį, o 
kad ne, atsidursi pas tuos 
bomus, kurie paežeryj gy
vena !”

Iš to galima lengvai spėti, 
kokia tūkstančių darbinin
kų padėtis bus sekamą žie
ma!

Lenkijoj Galvatrūkčiais
Ruošiamasi prie Karo

VARSA VA. — Pereitą 
sekmadienį Varšavoj bu
vo suruoštas masinis mi
tingas 
Nelabai 
kieti jos 
kalbėjo
pertaisyti rytines sienas, 
kas grūmoja atėmimu iš 
Lenkijos Dancigo korido
riaus. Prieš tai lenkai 
siunta. Juos kursto Fran- 
cijos imperialistai. Šita
me masiniame mitinge iš
statyti obalsiai tiesiog 
prieš-yokiški: “Šalin Vo
kietija!”, etc. Fašistų mi
nia bandė maršuoti į 
kiečių ambasadą, bet 
vo sulaikyti policijos, 
tuose miestuose buvę 
našiai.

Tas viskas aiškiai rodo, 
kad Varšavos ponai ren
giasi prie karo. Neabejo
tina, kad jie pasirengę 
prijungti ir Lietuvą prie 
Varšavos.

“Šalin Valdžia,” Šaukia 
Argentiniečiai Parodoj

Vienas Didelis Mūšis Laimėtas; Detroitiečiai Su
rinko 5,000 Parašy Daugiau, negu Reikalauta

DETROIT, MICH.— Trečia
dienį, rugpjūčio 27 d., antrą va
landą po pietų, komitetas, atsto
vaująs Komunistų Partiją, Jau
nųjų Komunistų Lygą, Detroito 
re’voliuc.’Gdarbo' unijas ir fialas 
broliškas, organizacijas,! nunešė 
pas miesto klerką 20,000 petici
jų (parašų) su reikalavimu, 
kad Komunistų Partijos kandi
datas ant miesto majoro, Phil. 
Raymond, būtų įdėtas į sąrašą, 
rugsėjo 9 d. Parašui surinkta 
5,000 daugiau, negu buvo reika
lauta.; prie to, tas skaičius Nu
rinktas į keturiolika dienų. ■

Ant trumpo pranešimo, prie 
tūlų darbo biurų (darbininkai 
dabar juos vadina “unemploy- 

iment offices”) ir šiaip tūlose 
j vietose; kur bedarbiai susiren- 
;ka, suėjo prie miesto salės apie j 
1,000 žmonių demonstruoti ši- 1 
tą pirmą Komunistų Partijos 
mūšio laimėjimą. Phil. Ray
mond, grįždamas iš miesto kler
ko ofiso, sustojo ant salės laip
tų ir pasakė šiuos kelis žodžius: 
“Ši kampanija bus darbininkų 
kampanija už darbą arba duoną 
darbininkam; prieš išmetimą 
šią žiemą bedarbių šeimynų ant 
gatvės; už socialę apdraudą be
darbiam ir šiaip ■ negalintiem 
dirbti del senatvės arba ligos,“ 
Susirinkusį minia karštais ap
lodismentais nulydėjo kalbėtoją 
nuo laiptų. Kada pasigirdo 
plojimas, tai tuoj ant laiptų pa
sirodė apie pėnki mūsų ; bosų 

. sąrgąL policįstai, bet .jau Ray
mond buvo nunešta^ tolyn ant 
ęlaybinįųkij pečių, . ly taip en
tuziastiškai, dainuojant revo- 
liūcioniškas dainas ir nešdami 
iškabą su užrašu: “20‘000 pė-: 
ticijų Phil Raymondui, Komu
nistų Partijos1 (Kandidatui jį, 
miesto majorą,” nuėjome prįc 
Partijos raštinės, kur karštai, 
sudainavę “Internacionalą”, su
ėjome į svetainę, ūpas buvo 
taip pakilęs, jog K. P. organi
zatoriui sunku buvo sulaikyti 
dainavimą,1 kad pradėti prakaL 

I has. , ■.; , : ■ ;
Į Taigi pirmas mūšis jau lai
mėtas! Dabar, lieka, Detroito 
darbininkam užduoti kapitalis
tų klasei antrą' smūgį pasidar
buojant, kad darbininkai ati
duotų savo balsus už savo klap
sės kandidatą. Gal tuomet mū-' 
sų priešai skaitysis su mūsų 
kandidatais serioziškai. ' ■ Dabar, 
jie, pareiškė per. savo gęltonla-.

DULUTH, Minn.—Drau
gė Irma Martin buvo pa
griebta, kuomet ji rinko pa
rašus del parlamentinių rin
kimų pastatymui ; komunis
tų kandidatų į sąrašus. Ją. 
pasigriebė fašistų gauja, SU-; piųš; kad “Phil Raymond kan 
rišo, visaip kankino ir, išvė- didatūrA neimama serioziškąi 
žę iš miesto, išmetė pakelyj. <

darytų Pekinas ir jo apie- 
linkės. Tas labai nervuoja 
Nankingo valdžią.

Reikia nepamiršti, kad 
Mandžurijos. valdžia šiiip 
tarpu gali pastatyti kov 
fronte 300,000 kareivių, 
rai ginkluotų ir aprengtų. • 
Taipjau dideli ginklų sandė
liai randasi Mukdeno val
džios žinioje. ,

Mandžurijos lordą remia 
Japonijos imperialistai; Pe
kino generolus—Anglijos, o

kad masės darbininkų jau ant 
augštesnės radįkalizacijos laips
nio stovi, negu daugelis iš mū
sų manėme. ' Prie rinkimo pa
rašų buvo daug išplatinta lape
lių ir .literatūiW*yT^*Wi bro* 
šiuraitės, “Workings .« class 
Against The Capitalist Class.” 
Apart to, kad gauta 5,000 peti
cijų daugiau, negu reikėjo, pa
siekta daug darbininkų, kurie 
nebuvo girdėję apie mūsij par
tiją su literatūra ir su gyvu 
žodžiu. Dabar K. Partija ves 
plačią kampaniją del balsavimt] 
rugsėjo 9 d., bet kartu su ta 
kampanija eis budavojimas re
voliucinių unijų, bedarbių ta
rybų ir kitų darbininkiškų or
ganizacijų, be kurių darbinin
kai savo siekių negalės laimėti.

A. Jonikienė.

BUENOS AIRES.— Pe- 
reitą sekmadienį čionai gal
vijų parodoje dalyvavęs ag
rikultūros ministeris bandė 

j šakytpriHalbą. mšK
sės žmonių nušvilpė, rėkda
mi :■ “Šalin valdžia!” Minis
teris Juan Fleitas pabėgo 
nuo estrados per užpakali
nes duris.

Italai Narai Surado ‘ 4
Nuskendusį Laivą

Andreo Lavonas Jau 
Parvežtas Norvegijon

.............. .....

ROMA.— Italų narai su
rado Atlantike nuskendusį 
“Aigiptą”’, laivą, kuris nu
skendo 1922 metais. Sken
duolio viduriuose randasi 
$5,000,000 vertės aukso, kas 
ir pasmalsina jieškotojus 
prie to darbo. “Aigiptas” 
randasi 400 pėdų gilumoj. 
Jis buvo jieškomas per pas- 

mėnesius.

.TROMSOE, Norvegija.— 
Nedidelėj Hasvįko prieplau
kėlėj pribuvo žvejų laivelis 
“Bratvaag”, gabenąs 33 me- taruosius šešius 
tai atgal žuvusio mokslinio- Kada laivą ištrauks—dar 
ko Andreo ir jo’ bičiulio nežinia. Gal tas darbas bus 
Franklino lavonus, kuriuos I paliktas sekamiem metam.
surado dr. Horn ; šiaurės 
ledynuose. Laivelis, pribu
vo taip netikėtai, kad ma
žai kas buvo tuo kartu prie
plaukoj,. kuomet jis ^prisiar
tino. < i. i J Į *
) Vadinasi* dabar? jau tik
rai pasitvirtino žinios, ;kad 
Andreo lavonas -surasta. 
Tie visi ginčijantieji /gahdai, 
pasirodo, buvo be pagrindų.’

> Tačiaus pamatyti Afidreb1! Ferrera, 
iavoną ir; jį nufotografuoti 
rniekam ^neleista. ''Pirmiau
siai bffis^abu lavonai embal- 
muoti ir tik vėliau bus ga
lima nuimti fotografijos ir 
paskelbti spaudoje oficiališ- 
ki daviniai, kaip ir kas ten 
yra. •.

KUBOS VALDŽIA JIEš- 
KO PAVOJINGO ASMENS

■ ■'J ; 'j..L----j : '
HAVANA, Kuba.^Kažiri 

kas, paskelbė, būk į Kubą 
sugrįžo Matacena Ferrara

; BERLYNAS.-^- Vokietijoj 
dabar labai daūg kalbama 
apie naujus reichstago, rin
kimus. Kas -juos laimės? 
Visi spėja, .jog ^komunistai 
šiemet gaus < daugiau balsų, 
negu pereitais rinkimais.

naitis Kubos ambasado
riaus Washingtone, Orestas 

. Valdžia jį prieš 
kelis mėnesius buvo išde- 
portayusi del komunistinio 
veikimo.. Dabar paleisti 
šnipai darban, kad suieško
jus Ferrarą. Ambasadorius 
Ferrara skelbia, kad jo 
brolvaikis yra “baisus , žmo
gus”, nes komunistas, ir to
dėl jis turi būti persekioja
mas.

gas, kuris tebestovi ant 
Yangci upės kranto, laukia 
raudonarmiečių — darbinin- 
ir valstiečiu kariuomenės, 
kovojančios prieš Čiang-kai- 
šeką ir visus imperialistus 
Chinijoj. Mieste paskelbta 
karo stovis; persekiojimas 
darbininkų yra baisiai di-į 
delis; valdytojai nusigandę! 
Raudonosios Armijos, kuri! 
randasi arti miesto. Anhwei 
miestas stovi 170 mylių at
stume nuo 
Čiang-kai-šeko valdžia siun-Į 
čia daugiau kariuomenės.

Iš Pekino pranešama, kad 
Mandžurijos karo lordas, 
Chang-Hsueh-liang, siunčia 
savo armiją į Tientsiną ko
voti su Čiang-kai-šeku. Da
bar paaiškėjo, Mandžurijos nebus galima nieko padary- 
lordui rūpi įsteigti tarpe ti. ■;

Tačiau visi šitie imperialism 
tų bernai labai nusigandę 
del komunistų laimėjimų 
Centralinėj- Chinijoj. Jie 
mano, kad komunistai gali 
susistiprinti žiemą taip, jog 
sekamą vasarą su jais jau

MANILA, Filipinų Salos. 
—Tėmijant virš 2,000 miniai 
žmonių, Filipinų patriotai 
sudegino Nicholo Roosevel
to i knygą, po antrašte: “Fi
lipinai: Iždinė ir Proble
ma.” Toje knygoje neigia
ma filipiniečių kova už ne
priklausomybę. Knyga su
deginta Balintavake, filipi
niečių tautinėj šventykloj. 
Tūli iš minios šaukė: “Mir
tis Rooseveltui!”

ST. LOUIS, Mo. — Vie
nuolika asmenų užmušta ir 
30 sužeista geležinkelio ne
laimėje, kuri atsitiko “Te
xas Special” ekspresjniam 
traukinyj, kuris nušoko nuo 
relių. Traukinys priklauso 
St. Louis-San Francisco ge
ležinkelių kompanijai.

■v

<
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Žemės Drebėjimas 
; Tennessee Valstijoj
rockwood’ Tenn.—Pe- 

reitą sekmadienį čionai bu
vo jaučiamas smarkus že
mės drebėjimas, kuris su
kratė budinkus,’ sudrebino 
jų langus, rakandus ir kitus

Protestas prieš 
Deportavimą d. Fino

Nelabai senai fcderalė 
valdžia suareštavo italą dar
bininką d. G. Fino už sa
kymą prakalbų Erie mieste. 
Dabar jį nutarė ištremti į 
Italiją, kur jo laukia min
tis. ‘Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas, Komunis-

Iš senų Isavo ambasadorių, 
gal būt, tik<Washingtone ir 
Vatikane esą asmenys pasi
liks savo vietoje, o visi kiti 
yra keičiami “geresniais”, 
arba kitais žodžiais: , ištiki
mais naujam diktatoriui.

visa eilė kitų organizacijų 
ruošia protesto mitingų 
prieš deportavimą to drau
go į Italiją. Mitingas bus 
rugsėjo 3 d., 8 vai. vakare, 
Manhattan Lyceum (svetai
nėje, New Yorke.- Visi įtU 
ginami dalyvauti. Bus geri 
kalbėtojai.

Sekmadienį, rugsėjo 7 d., 
Pleasant Bay parke Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas ruošia didelį pik
niką. '
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Piety Amerikos Sukilimai
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Ęretų Amerikoj vieną šalį po kitos krato sukilimai, re
voliucijoj bei politiųiąi pervei’shlaij;, ir tai j jalų nėra '-revo
liucinės komedijėlės, kokiomis Jungtinių* Valštiįjų buržu
azija laikydavo pirmiaus buvusius subruzdimus ir per
versmus “lotyniškoj” 'Amerikoj. <; ’ ‘! j.

Šiomis dienomis,' dai|g maž tho' pačių laiku per sukili
mus tapo pakeista vąldžia Peru ir Bolivijos < respubliko
se, prasidėjo ginkluoti;mūšiai Brazilijoj ir platūs sumi
šimai Argentinoje. ’ > ■ . .

'Į’ie vienlaikiai sukilimai, suprantama, turi ir vienodų 
prięžasčių. Viena -priežastis tai giliausias krizis su pla
čiausia bedarbe ir su giliausiais vargais darbo minių. 
Skurdo ir bado slegiami, darbininkai ir vargingieji vals- 

, tiečiai visose tose šalyse, išeidami iš kantrybės, liko pasi
ryžę į griežtą kovą, kad pagerinus sau būklę.

Imperialistų Varžytines
Tuom krizių ir verdančiu minių ūpu naudojasi Angli

jos- imperialistai prieš Ameriką bei Amerikos imperia
listai prieš Angliją. Su Anglijos kapitalo pagelba Peru 
respublikoj tapo nugriauta prezidento Leguijos valdžia, 
kuri tarnavo Jungtinių Valstijų . imperializmui, josios 
vieton Anglija įstatė savo lekajų Sanchezą Cero, kuris 
tapo Peru diktatorium. Tokios rūšies revoliucija pada
ryta ir Bolivijoj, kur liko iš valdžios balno išmušti Ame
rikos imperialistų peniukšliai, o jų vieton užsodinti Ang
lijos-bernai.

Dabartiniu gi laiku plečiasi sukilimai Argentinoje 
prieš prezidento Yrigoyen’o vyriausybę, kurį buvo,Angli
jos ^šalininkė prieš Ameriką. Bet šiuose Argentinos su
kilimuose vadeles jau tampo Jungtinių Valstijų imperia
lizmas prieš Angliją. Brazilijoj išisvystė dar . platesni 
ir griežtesni susikirtimai, kuriais pasinaudojant Ameri
kos kapitalas stengiasi nustumti užpąkalin Anglijos im
perialistus; mat, Brazilijos prezidento Jubo; įPrestes val- 
džik šoka sulig Anglijos muzikos:

Visuose minii
žytinės tarp Anglijos ir Jungtinių Valstijų imperializmo 
už įsivyravimą Pietinės Amerikos respublikose. Bet di
delės teinaitinių darbininkų ir valstiečių minios dar ne
supranta tų varžytinių. Esamoji .valdžia pasidaro, nepa
kenčiama, ir jos veikiai eina su demagogais, kurie imasi 
vadovauti sukilimui, žadėdami pagerinti būklę darbinin
kams'ir valstiečiams. Pasidaro darbo žmonėms nepake
liama Tetena Jungtinių Valstijų imperialistų, kaip kad 
Peru ir Bolivijoj, ir jie kerštingai stoja kovon prieš gro
bikus iš Amerikos Wall Stryto. Įgrįsta jiems Anglijos 
kapitalo įsivyravimas Brazilijoj ir Argentinoj, ir jie iš
sijudina prieš Anglus. Pirmame atsitikime daugumai 
dar-' nėra suprantama, kad sukilimui ištikro vadovauja 
Anglija prieš Ameriką, o antrame atsitikime, kad—Ame
rika prieš Angliją. Ir taip daugelis nesužiniai bėga nuo 
vijko prie meškos, arba nuo meškos prie vilko.

Kas to dar nesuprato, greitai galės suprasti, sakysime, 
Perji ir Bolivijoj. Rėmusieji sukilimą darbininkai ir 
valstiečiai neužilgo ant savo kailio patirs, jog iš ameri
koniškos skaurados įšoko į angliškąsias žarijas.

Minių Prasiblaivymas ir Revoliucija
Krizis, masinė bedarbė ir su tuom sujungti vis didesni 

kentėjimai yra ištanfpę nervus darbo minioms Pietinės 
Amerikos respublikose, pakirtę jiems kantrybę ir išju
dini pasiryžimą kovon. Ta skaudi mokykla juos daug 
ko pralavino; jie, todėl, greitai supras, [kad, pakeitimas 
valdžios iš 'tarnaujančios Amerikai į tarnaujančią <Ąpg- 
lijai arba atbulai visiškai nieko nepa’t;usej.; Todėl pątyš 
jau tie buržuaziniai-imperialistįniąi pėi vėiįįnai buš įjiemfe 
atidarytojais akių ir ausų į tai, ką dajrojkomunistai, ko 
jie teikalauja ir delei ko kovoja..............................   ,

Visomis galimybėmis komunistai išnaudoja Aąipgi. mo
mentus pačių tarp-imperįalistinių bur£u#ZipiU Sukilimų, 
kad nušviest darbininkams ir valstiečiams įšėlusias var-. 
žytinep tarp Anglijos ir Amerikos imperialistų ię kad mo- 
bilizuot minias į mūšius už iššlavimą laukan visų imperia
listų, abelnai ir už steigimą darbininkų įr valstiečių Sovie
tų Valdžios. Ypač gi Brazilijoj šiuo laiku yra išsivystęs 
platĮis ir smarkus, komunistų vadovaujamas kevoliucinis 
judėjimas, kovingai mušantis į šį proletarinės revoliuci
jos Įtiksią.. A, . •

Imtynės tarp imperialistų už viešpatavimą kolonijose, 
pusiau kolonijose ir “intakos srityse” ryškiai aikštėn iš
kyla ne tik Azijoj ir Afrikoj, bet ir Pietinės Amerikos 
didžiame sausžemyje; su tuom tūri iškilti -ir išsivystyti 
pasiryžęs', masinis revoliucinis proletariat^, judėjimas 
Pietinėj Amerikoje, kaip kad ir Chinij o j/Indijoj kito
se imperialistų engiamose šalyse.

t - ■’ - < < .

mtlose atdlWiniuose ■ eina įnirtusios var-

Sovietu Sąjungos
Tautu Muzika <

“Lietuvos Žinios” rugpjū
čio 19 d. -laidoj sekamai ra
šo apie nesenai buvusią 
Maskvoje meno olimpiadą.

Pasibaigusi Maskvoje meno 
olimpiada plačiai parode So
vietų sąjungos muzikos kultū
rą. Olimpiadoj ypatingą dė
mesį atkreipė armėnų ansam
bliai. Buvo pademonstruoti 
tąutinės-revoliucinės muzikos 
pavyzdžiai. Jų tarpe buvo 
kūrinių, pasį^ymėjusių ritmo 
vaizdingumu ir garsines for
mos originalumu. .Armėnų an
sambliai taip pat . demonstra
vo ir savo muzikos palikimą 
ašugų (liaudies dainininkų) 
dainavimo pavidale ir skam
bindami liaudies instrumen
tais.

Iš Pavolgės ir stepų tautų į 
olimpiadoj demonstravo savo 
chorus marijcai ir baškirai. 
Ypatingai didelį įspūdį pada
re charakteringas baškirų iš
pildymas penkių toninių melo
dijų kurajais (kurajas—dūda, 
fleitos pavidalo, padaryta iš 
stepų augalo liemens, duodanti 
malonų ir melodingą garsą).

Didelį įdomumą sudarė pir
mas turkmėnų muzikantų— 
dainininkų (bachčai) pasiro
dymas. Turkmėnų muzika 
ritmo atžvilgiu labai aukštai 
stovi ir labai įvairi. Turkmė
nai, kaip jie save parodė olim
piadoj, yra tikri virtuozai su 
savo nesudėtingais pučiamai
siais (“kurajaus” tipo) instru
mentais, o taip gi stygų liau- 

ies instrumentais (kemanče 
? dutara).

j Stiprų įspūdį paliko uzbekų
rfuzikos' ahsa'mbliai. Jų etno
grafiniai < vhkai’ai užkariavo 
plačias Maskvos 'auditorijos 
simpatijas 'ir^ buvo '-pakartoti 
keletą kartų, fi'1

l( t ' ■ j i i.>! Kazanės tator.iai savo muzi
ką parodė operos ansamblyje. 
Jie pademonstravo operą “Es- 
čė” (Darbininkas). ši opera 
parašyta trijų 'tatprių kompo
zitorių : Almuchadamedovo, 
Gabniaši ir Vinogradovo. Ope- 

, roj dominuoja liaudies dainos 
’ir motyvai. Bet šie grynai et-į 
nografiniai operos momentai j 
neužtemdė pagrindinio operos 
turinio. “Ešče” pastatymas—• 
tai pirmas v^kęs bandymas su
kurti tatorių tautinę operą.
Sovietų Sąjungoj įvairių 

tautų darbo žmonės turi 
puikiausią progą vystyti sa
vo kultūrą, savo meną.

i

Sako, tik Dievas ir Kryžius 
Gali Apsaugot S.L.A. Fašistus

Ne tik Amerikos, bet ir 
Lietuvos klerikalai džiau
giasi, kad SLA fašistai ir 
socialfašistai šaukiasi dievą 
į pagelbą . pį'ieš įkomunistus 
ir pažangiuosius SLA na
rius darbininkus. Lietuvos 
kunigų organas “Rytas” 
Nė. 185 editoriale rašo:r h i’ štai, prieš mėnesį Amerikoj. 
dąĮiįymūsų išeivių, susispietu
sių |SLA. (Susivienijime Lietu
vių Amerikoje) organizacijoj 

t yfenge eilinį metinį .seimą (vi
suotinį atstovų suvažiavimą).

, SLA. organizacija—d-ro Jono 
Šliupo ir kitų “laištathanių” 
įsteigta, visad’ didžiavosr “ne
painiojant! ” šventų dalykų su 
kąsdieniniais.

■Paseka to “nepainioj irųo” 
pasirodė toji, kad juo tolyn, 
juo labyn daugėjo .komunisti
niai-gaivalai toje organizacijo
je. ’Pagaliau, šiemet komunis
tų skaičius tiek žymiai užaugo, 
kad SLA. seimas skilo, suda-

rydamas pavojy didžiules or
ganizacijos tolesniam veikimui. ■ ■-< i
Ir tie “laisvamaniai” (fa

šistai ir socialfašistai) tik 
dabar pamatė, kad jiems 
dievas “gali daug pagelbė
ti.”' Už tai, anot “Ryto”,

Nekomunistinė SLA. seimo 
dalis tjk dąbąr, tepajuto pavo
jų, kurs gręsia lietuvių išėivy- 
bei, atskyrus dieviškuosius nuo 
žmoniškų dalykų viešame gy
venime—ir pirmutinė priemo
nė tai klaidai pataikyti buvo 
tai, kad SLA. 'seimas į narių 
priesaikos tekstą nutarė įrašy
ti žodžius: “Taip man, Dieve, 
padėk!“

Mažas tuo tarpu tai tiesu-
mo įnašas į mūsų užjūrio bro-1^ ausyse"ir ,kt.’ tokių pat re

} ♦ 1 < ' I ’ f t
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam KongresuiGALI ATGAIVINTI 
IŠDŽIOVINTĄ ŠIRDĮ

Pastaraisiais metais So
vietų mokslininkų padaryta 
visa eilė bandymų kiek’’ga
lint ilgiau palaikyti gaivu-' 
mą audinių ir atskirų di^ga- 
nų, išpjautų ir atskirtų nuo 
organizmo. Pavyzdžiui, pro-
fesorius . Ruliąbko t parodė, 
kad jeigu išpjausi mirusiam 
žmogui ar gyvuliui širdį ir 
per ją .perleis! tirpinį arti
mą kraujo sąstatui, tai šir-i 
dis plaks dar.1 ilgą laiką.! To
kiu pat būdu galimą>palai-, 
kyti gaivumas kitų atskirų 
organų, kaip kad parodė 
prof, Kravkovas, pirštuose,

lių—SLA. organizacijos narių 
būklę, tačiau reikšmingas. Tos 
organizacijos rinktiniams na
riams paaiškėjo, kad tiktai 
Dievo vardas, tik, kryžius vie
šame .gyvenime gali .apsaugoti 
juos ųuo komunistinio ir kito
kio banditizmo.
Reiškia, SLA organizaci

ja susirūpino net Lietuvos 
juodieji klerikalai. Visos lie
tuviškos reakcinės spėkos 
šaukia prieš, komunistus' ir 
kitus SLA pažangiuosius 
SLA narius darbininkus. 
Bet jos' nenūgalės kovojan
čių SLA narių darbininkų 
nei savo išsvajoto dievo pa- 
gelba, nei policija, nei jo
kiomis smurto priemonėmis. 
Darbininkiška 
dvasia plečiasi tarp SLA. 
narių darininkų ir ji plėsis 
toliaus.

11 n ^r-'v *■! 1 i ■

“Nerizikingi Pranašai
Klerikalu “Darbininkas” 

(tikrenybėje “Darbininkų 
Mulkintojas”) rašo: “‘Lais
vė’ džiaugiasi, kad klerika
lai nusigandę del bolševiz
mo augimo Amerikoj.... 
klerikalai netaip jau baugūs 
ir bolševizmas Amerikoj ne- 

Į įvyks. Tą galima tvirtinti 
nerizikuojant palikti netei
singu pranašu.”

Taip, ir Rusijos caras bu
vo panašiai įsitikinęs. Jis 
nei hesapnavo,, kad paverg
tieji Rusijos darbo žmonės 
sudaužys jo carišką galybę.

Klerikalai įsitikinę, kad. 
Wall Streeto imperialistų^ 
galia tokia tvirta, jog dar
bo žmonės negalės jos su
naikinti po komunistų vado
vybe.

Bet jau šiandien pradeda 
irti Amerįkos kapitalistinės 
sistemos pamatai. Bedarbė, 
skurdas ir badas vis dau
giau ir daugiau milionų: dar
bo, žmonių paliečia. Anks7 
piąuj 4ar vėlihų tįd ,milipūaį 
alginių vergų pasirinks bol
ševizmą, kaipo vienatinį -ke4 
lią išėjimui iš skurdo ir pa- 
siliuosavimui iŠ Capitalistic 
nęs- įpriespaudos, < . , >.

revoliucinė,J^ėjo.

Viena, Austrija.— Šią va
sarą Austrija daug mažiau 
turistų turėjo iš Amerikos 
ir kitur, negu pereitais me
tais. Mažiau viešbučių sa
vininkų ir biznio padarė. 
Viešbučiai Vienos mieste 
yra labai brangūs.

Amėrikos Komunistų Partija ir šimtai tūkstančių su 
jąja eifiančio revoliucinio proletariato, todėl, nuoširdžiai 
sveikina Brazilijos ir kitų pietamerikinių šalių kovoto
jus ir ‘žada jiems visokeriopą paramą žygiuose prieš sve
timuosius imperialistus, prieš tenaitinę “saviškę?’ 'buržu
aziją ir už įkūrimą Sovietų valdžios. .

*

zultatų gavo ir tada, kai 
širdis -buvo išpjauta kelioms 
dienoms praėjus ’po mirties. 
Buvo .daryta įandymų už
šaldyti organuš*ir paskui po 
kelių dienų juos atgaivinti. 
Tas pavyko.

Pagaliau, pastaruoju me
tu Maskvoje eksperimenta- 
linės biologijos institute pla
čiai daromi gyvulių organų 
išdžiovinimo ir paskui atgai
vinimo bandymai.

Ypač įdomūs paskutiniai 
bandymai,, atlikti daktaro 
Morozovo. Jis išpjovė var
lei širdį, išdžiovino ją spe
cialiame aparate. Širdis su
siraukšlėjo ir du kart suma-' 

, Ji pasidarė kieta ir 
visiškai pakeitė savo išori
nę išvaizdą ir, formą. Šitą 
išdžiovintąją širdį? dr. Moro-j 
zovas įdėjo į fiziologinį skie
dinį, kur ji ' suminkštėję ir 
šiek-tiek palpurtd.’Paškūi jis 
ėmę per ją leisti fiziologinį 
skiedinį, pašildytą iki kūno 
temperatūros. Jau po, ke
lių minučių prasidėjo trau
kintasis, ir širdis pulsavo ke
lias valandas.

Tas pats dr. Morozovas 
padarė įdomius bandymus 
su širdimi žmogaus gemalo, 
išimto per operaciją. Jis 
ją išdžiovino tam tikrame 
aparate, supjaustė į daugy
bę mažų plonų gabaliukų, 
kiekvieną gabaliuką įdėjo į 
fiziologinio skiedinio lašą. 
Jau po 15 minučių praslin
kus galima buvo pastebėti 
ląstelių augimas ir audinio 
susidarymas. Kada naujojo 
audinio gabalas buvo per
keltas į naują fiziologinio 
audinio lašą, tai ląstelės ir 
čia greit pradėjo daugintis.
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Žinutes.

miestukas yra Miners-, 
^illeš priemiestis, kuriame ran
dasi apie šimtas šeimynų ir 
daugumą sudaro lietuviai, čia 
ąyvedantieji, didžiumoj, turi 
hu'osavus namukus. Pastaruo
ju, laiku, drgj ;Reįkauąkąs lan
kai rinkdamas ])iliečių paia- 
šuš Komunistų Partijos Aan- 
diefatamš’ir surinko 46 para
šus. ‘ '■ ' '

Čia nepersenai susitvėrė A. 
L'D.L.D. 226-ta Jšuopa ' ir jau 
turi '9 narius; > Susirinkimus 
laiko kas pirmą nedėldienį po 
pirmam pas drg. J. Bagužins- 
ką stuboje, i 7-tą vai. vakare. 
Kurie . norėtumėt prisirašyti, 
ateikite į susirįnkimą. ( . •

- Pine Knot angliaksykla, sto
vėjusi virš tris savaites laiko, 
vėl pradėjo dirbti pilną laiką.

(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio
(Tąsa) 

į Tris kartus šeštas nuošimtis metinio pramoninio augi
mo! Kiek tai yra? Viso 18 nuošimčių į metus. Troc
kistų akimis žiūrint 18 nuošimčių yra maksimum augi
mas valstybės pramoninės gamybos prie sąlygų pagrei
tinto vystymo, kurį sudarė planuotą ekonomiją rekon
strukcijos periodo—tas maksimumas, linkui kurio mes 
.siekiame kaipo idealo. Palyginkime šią trockistų išmintį 
su tikruoju .gamyboę augimu bėgy pereitų trijų metų 
(1927j28 metais126.3 nuošimčiai, 1928r29 metais 24.3 nuo
šimčiai if’1929;30 metais 32 nuošimčiai). Palyginkime 
trockistų pasidavįmo filožofija su 47 nuošimčių padidėji
mu, ką parodo. Valstybės Planavįmo Komisijos kontro
lės skaitlinės už 1930-31 metus, viršinant smarkiausia 
didėjimą gamybos laike atbudavojimo periodo—dri mes 
gausime aiškų supratimą visiškai reakcinio pabūdžio 
•trockistų teorijos apie einančią “žemyn liniją”, matysime, 
kad visas trockistų išmintingumas stokuoja supratimo 
rekonstrukcijos periodo galimybių.

♦

Tai ta yra priežastis, kodėl trockistai dabar rauda dė
lei “perdidelio” bolševistiriio tempo vystymo pramones 
ir kolektyvių ūkių.

Tai ta yra priežastis, kodėl šiandien nebegalima at
skirti trockistų nuo mūsų dešinių oportunistų.

Savaimi aišku, kad be sunaikinimo trockistų-dešiniųjų- 
oportunistų teorijos apie einančią “žemyn liniją” mes ne
būtume galėję vykinti -tikrai suplanuotos ekonomijos sis
temos arba padidinti tempą ir sutrumpinti plano įvykįini- 
mo laiką. Kad vadovauti" vykinimą abelnos partijos * 
jos, kad pataisyti ir patobulinti tempą ir apsisaugoti bud 
klaidų, rekonstrukcijos darbe, tai pirmiausia buvo reikd- 
linga sudaužyti ir likviduoti reakcinę teoriją apie einan
čią “žemyn liniją.” \

Kaip kad 'aš jau minėjau, Centralinis Komitetas veike 
tais klausimais.

Galėtų kas pamanyti, kad vadovavimas socializmo sta
tybai, pravedimas bendrosios partijįnės linijos ėję ra
miai ir be trynimos!, be kovos ir pastangų. Bet taip nė
ra, draugai! Pačioje: tikrenybėjej darbas buvo varomas f 
per kovą prieš vidujinius Partijos keblumus, per kovą 
priešt visokius i nukrypimus / nuo leninizmo, kaip bendro-1 
sios. politikos srityje, taip ir,visą šalį paRėčiančiUose klau
simuose., . Mūsų Partija juk ne dausose gyvena ir juda. 
Jinai, gyvena ir juda apystovose kasdieninio gyvenimo, 
ir'į ją veikia gyvenimo aplinkybės. O kai del mūsų, tos 
apyętovos, kaip jums žinoma, susideda iš įvairių klasių ’ 
ir visuomeninių grupių. Mes leidomės į pasmarkintą 
ofensyvą prieš kapitalistinius elementus; mes padarėme 
dideles pažangos su savo socializuota pramone; mes esa
me įdėję didžiausių pastangų į vystymą sovietinių ir ko
lektyvių farmų. Šitokį žingsniai pirmyn nėra praėję taip, 
kad nebūtų palietę išnaudotojų klasės. Kaipo taisyklė, 
sykiu su jais eina ir ardymas nykstančiųjų klasių, naiki
nimas sodžiuje buožių, ąpribojimas smulkiosios buržua
zijos sluogsnįų veikimo dirvos miestuose. Lengvai su
prantama, jog"visa tai turi sukelti aštresnę klasių kovą, 
didesnį. Sovietų galiai pasipriešinimą iš smunkančių kla
sių pusės. Juokinga būtų manyti, kad šių klasių pasi
priešinimas neatsispindėtų, vienu ar kitu būdu, mūsų 
Partijos eilėse. Faktinai jis ir atsispindi mūsų Partijoj. 
Atspindis tų klasių pasipriešinimo, kurios randasi ant 
pranykimo kranto, kaip tik ir yra matomas įvairiuose 
nukrypimuose nuo lenininstinės linijos, kurie yra paste
bimi mūsų Partijos eilėse.

Ar galime mes vesti pasekmingą kovą prieš klasinį 
priešą, nevesdami tuo pačiu laiku kovos prieš nukrypi
mus mūsų Partijoj ir be tų nukrypimų nugalėjimo?

Mes negalime todėl, kad negalima . stoti į tikrą .kovą 
prieš klasinį neprietelių tol, kol to neprieteliaus nusista
tymas. (pažiūros) vis. dar atsispindi mūsų pačių eilėse, 
ir kol mums už nugaros randasi žmonių, kurie neturi 
pasitikėjimo mųsų idėja ir kurie visais galimais būdais 
stengiasi trukdyti mūšų: pastangas, daromas žengimui 
pirmyn. } ; 1 • 5' ■ !;
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stengiasi trukdyti mūšų pastangas, daromas žengimui 
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TędeJ įtį,j. neatląidi kova prieš nukrypimus nuo leninis- 
tines'.linijoj, yra būtiniausias mūsų Partijos uždavinys. < 

j jKodel dęšinyais nukrypimas yra didžiausias pkvojus / 
Partijoje dabartiniu'laiku? Todėl, kad tame nukrypime__
atsispindi pąvpjųs- iš buožių pusės, o dabartiniu momen- " 4 
tuį momentu išvystytos ofensyyoS’ ir rovimo laukan ka-_ 
pitalizmo su šaknimis, buožių. pavojus yra didžiausias 
gręsiantis šaliai; pavojus.
, Ką turi .‘Centro; Komitetas daryti, kad nugalėt dešinįjį 
pavojų, prąŠalįnti paskutinius likučius “kairiojo” nukry
pimo ir nuvalyti taką didžiausiaip Partijos susibūrimui 
(susikoncentravimui) apie leninistinę liniją?

a) Pirmučiausia, paskutiniai trockizmo likučiai, pasku
tiniai trockinės teorijos pėdsakai, turi būt iššluoti iš Par
tijos. Mes jau senai esame sutaškę trockistinę grupę 
kaipo į opoziciją .dr Jššlavę ją-iš Partijos. Dabar troc- 
kistinė grupę sudaro, prieš-proletarinę, prieš-sovietinę, 
kontrrevoliucinę grupę, kuri uoliai darbuojasi infor-

; mūsų Partijos dalykus. Par- 
apvalyta nuo paskutinių trockis-

. Visų pirma, to-, 
iššluėtoš laukan.

1 ' (Daugiau bus.) . A.

Vtl px ciucj v ' uu m Vi I v' .. * .
Byvo pasklydus gandas, kad ropodama(buržuaziją apie 
priima daugiau darbininką,— tlj.a dar ^ęra VĮSlškai ap1 
žpi^niu rprivažiupja > šimtai^, giries teorijos liekanų,, nuo trockizmo. 
bet darbo negauna. 1 ; 1 idėl,‘t6s paškutiries liekanos -turi būt iš

M. S.

si?
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Kodėl Sumažėjo Smulkių Sidabrinių kapitalistines yergijos jungo. Ąrgen|inoje, iš ten sugrįžo į
P. P. Šlajus.

vietų Sąjungos-valdžią, ap-. teisių - nuo 
niko1 blusos,- kuomet pama- hųožes. . 
te, kad Sovietų .Sąjungoj ša
lies atbudavojim'as eina
smarkiai, kad penkių metų joj $5 kuopos iždo vedimui 

1 industrializacijos planu ge- kovos už S: L. A. narių teises, 
'risi net Jungtinių. , Valstijų ( Gal būt ne pro šalį pastebėt, 
-kai kurie'kapitalistai ir kad ,kąda draugai bei drauges au- 

) apsi- j T , ... . P Ai n Jo Vnnnn I7rln. L n H v,vi_
atatin- ’Jungtinių Valstijų senato 

administraty-Į paskirta komisija tyrinėji-Į___
1 pavyko |mui komunistų pripažino, kurie išgali, 

si į SSRS finansų liaudies kon surasti keletą atsitikimų, kuo-; kad penkių metų planas ga- 
misarą drg. Briuchanovą it met pas kai kuriuos spekulian- 
prašė paaiškinti smulkių sida
brinių pinigų nedatekliaus 
priežastis ii- kaip manoma šį 
nenormalumą likviduoti.
p į šį klausimą drg. Briucha}- 
hovas davė maždaug tokį at- 

įsakymą:
—Visiems yra žinoma, kad 

generalinė Partijos ir Sovietu 
valdžios šalies industrializacL

Pinigų Skaičius Sovietų Sąjungoje ?
Pastaruoju laiku Maskvoje ir javų supirkimo kampanija jų 

daugelyje kitų Sovietų Sąjun- dar daugiau bus išleista. Be 
gos miestų pradėjo pasireikšti to nurodė, kad su šiuo apsi-į 
smulkių sidabrinių pinigų ne- reiškimu jau vedama 
dateklius. Sąryšy su tuo, cen- karna kova ir ; 
tralės spaudos atstovai kreipė-j viams organams jau

. Ii būti dideliu konkurentu ir 
■Jungtinėms Valstijoms. Da- 
! bar jie.kąukia ne savais bąl- • -y 1 i , • 1 1 • 1

gęgųžjnės-policinės leidžia. Tada.bedarbis vėl tu-jlais ir greįčiau paęiliuosavus iš Velionis buvo buvęs Kuboje, 
jų va^iupfi ątgąŲį mięs(tą, Jš.T 
ko būna tik biznis gelžkelių 
kompanijoms.

• - I

Iš Lietuvių Gyvenimo
. . Kiek man teko numatyti, tai 
šiame mieste lietuvių randasi 
virš 5,000. čia 1 yra puikios 
lietuvių jaunuomenės, nęs yra 
daug atvažiavusių iš Lietuvos.J Lietuvos, Panevėžio, apskričio, 
Lietuviai išsiblaškę po vi$as įSubačių valsčiaus, Rakutėnų

Iš Brooklyn, N. Y., drg. N. 
Butkienė laiškely sako, kad jų 
L. D. S. A. 132 kuopa paauko-

Gal būt ne pro šalį pastebėt

koja iš kuopų iždų, kad pri
mintu. ir susirinkusiems na-i 
riams prisidėti ,su , aukomis,

tus buvo rasta po keletą šim-; 
tų rublių sidabrinių pinigų.

Gale savo kalbos drg. Briu-; , ... .
chanovas pažymėjo, kad rei-įsais. Bet tas nieko negel- 
kalinga, jog šį dalyką gerai j bes, juos greitai blusos nu- 
apkainuotų visos plačiosios ■’ 1 - ’ 1 - • 1 1 ’ ' -
darbininkų ir darbo valstiečių 
masės ir gerai įsidėmėtų, kad 
tikruoju šių keblumų kaltiniu-: 

valdžios šalies industrializaci-j' Yra mū^ų klasinis priešas, 
jos ir ūkio rekonstrukcijos . Ii-' (A ’ST darbo 
nija ir surištas su tuom kapi-l 
talizmo liekanų išrovimas ir • 
likvidavimas buožijos, kaipo ''

miesto dalis. Kurie nesenai at-
A. Yuris,’ ivažiavę iš Lietuvos, tie pusė-

3- G. F. Sekr.ltipai laisvi, bet seniau čia gy-
4401 S. St. Eoųis Ave., Chica. '

go, UI-

BIENIFAIT, SASK, KANADA
Pas mus anglių kasykloje 

puldamas iakrhuo užmušė lie
tuvį Povilą Rasimavičių. Iš

kankins'ir atsidurs ten, -kur 
atsiduria šuneliai, belodami

MONTREAL, KANADA
Man teko trurrtpam

i.venantįeji ir jų jaunoji kąrta 
1—labai sufanatikėję, nors tarp 
Įjų, žinoma, yra dalis ir pro^ 
jgresyvių,' gerų veikėjų, kurie 
• darbuojasi, kiek tik gali. Dar
bininkiškas veikimas čia yra 

laikui sunkus, nes šį' miestą koritrb-

kaimo.
Per kompanijos godumą 

jaunas žmogus Į neteka j gyvy
bės.

Lietuvą, bet, nepakęsdamas 
fašistų jungo, atvyko į Kana
dą, kur kapitalo smakas iš- 
plėšė gyvybę. Velionis tapo 
užmuštas 21 d. rugpjūčio. Sa-t’^u 
kėši turįs giminiu Jungtinėse Ly 
Valstijose. Kurie norite . dau'AJLJ 
giau sužinoti apie jo užmuši-’^4- 
mą arba noritę išgauti iš koril- 
panijos jos apdraudą (insur
ance), kreipkitės šiuo antra
šu: Box 111, Bienifait, Sask 
įCaiįada. i

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

masių uždavinys 
duoti priešui organizuotą at
stangų ir sudaryti sąlygas vi
suomeniškos kontrolės, prie 

i jokios galimy
bės spekuliuoti nei sidabru, 
nei slėpti jį, nei vesti kontr
revoliucinę agitaciją kas link 
sidąbrinių pinigų trūkumo.

—“R. Artojas.”

11 rv v 1V4 v liueso uuv/^ijvo, #

klasės, sutinka pasiutusį Sovie-ijpunos nebūtų 
tų Sąjungos priešų pasiprieši-/.........
nimą. Kontr-revojiucionieriai 
ir visų rūšių kenkėjai deda vi
sas pastangas, kad i pakenkti 
besiplečiančiai socialistinei 
statybai. Tuo tikslu jie viso
kiais būdais išnaudoja kontr- j 
revoliucinei agitacijai tuos lai
kinus keblumus, kurie esti ne
išvengiami atskirose ūkio da
lyse gadynėje, kuomet darbi
ninkų klase, remdamosi bied-11 _ _ _

Ttiuomene ir būdama sąjungoj į liai, kurių randasi įvairiose 
wsu vidutiniais valstiečiais, veda' šalyse, buvo lyg kiek ir nu

siraminę, lyg kiek jų karš
tis buvo nupuolęs. Bet kuo
met Sovietų Sąjungoje pra
dėjo pramonė ir prekyba

Apniko Juos Blusos
Tūlą laiką rusai pabėge-

boi kaukdami' n rip s menuli apsilankyti Montrealio miešto'. kuoja kunigija; kuri'darbinin- be KauKCiami pile? mcnpu.,i * “puikus!’-i kur tik ne. kišką judėjimą' seka ir perse- 
Jokie renegatai Iljinai, pasi- l ? f d- p\ J2 ? ‘ „ n- kioia' 1 > ' ■' • •' . . 't . 1 ■ pažvelgsi—ten matos i | augsti >->oja.
vadinę komunistais, į savo į^nyčlų bokštai
šmeižtais baltagvardiečiams nyškų - -
nieko, nepagelbės, i Jie dabar per miestą sau žvalgaus'ir ’mis- [rytinėj miesto dalyj; ta baž- 
veda šunišką gyvenimą ir jų;
galas )bus šuniškas,(

< švenčioniškis

ir’dideli mi-j Mah teko . apžiūrėti ir lietu- 
klioštoriai. Eidamas! viską bažnyčią; kiiri randasi

KAS REMIA S. L A. ■ 
NARIU KOVA PRIEŠ
uzurpatorius fašistus

■ linu, jog šiuose gražiuose na
muose gyvena skurdžių darbi- 

’ birikų siurbėlės.
Darbininkų Padėtis Bloga
šiame laike Montrealyj be

darbių randasi 21,000 (visoj 
Kanadoj 
112,940.

bedarbių randasi
Bedarbiai yra pri-

Mūsų vedama kova yra ko
va pavaldinių prieš valdonus, 
vergiamųjų prieš vergėjus, iš-

niai gyventojai daugiausia 
francūzai ir vartoja francūzų ' kai.

nyčia yra šv. Kazimiero para
pijos, susidedančios' gal iŠ apie 
pusantro tūkstančio parapijo-1 
nu. Parapiją valdo kunigas 
Bubinas; klebonas, matyt, tu
ri geroką gyvenimą, nes jo 
avutės, > kiek patyriau, yra ga
na nuolankios. Bažnyčia pa
statyta 1915 metais, ant išmo- 
kescio. Pusėtinai didelė. Tai 
puiki kirpykla, kur kun. Bubi
nas kerpa savo avis gana pli-

7

PHONE 
Stagg 8342

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgąl. 
Visu laiku 
gyyaVo šioj 

' pačioj vietoj,

Mūsų reko- 
menduotojai—i 

virt 400 
Brooklyno

Ąaktįarą, ku* 
tiems mes' ■ 

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

ir anglų kalbas. Ateiviams, 
nemokantiems nei francūzų 

naudojamų prieš išnaudotojus, nei anglų kalbos, sunku gauti 
Kaip kiekvienoj klasių kovoj, darbą, ypač šiame bedarbes 
taip ir šioj kovoj negali būti'laike. Daug bedarbių vaikš- 
taikstymosi, abejojimo ar taip ltinėja nuo 
vadinamo “bešališkumo,” nes dirbtuves 7-8 
vedama kova 

teises

įtemptą statybą, sutverdama iĮ 
naujus gamybos milžinus ura-j, 
monėi ir žemės ūkyje, įdeda-! 
ma didžiausius kapitalus į šią j 
statybą. H

Laikini keblumai aprūpini- kilti, kuomet ten ne juokais įnario ~ „
pasiryžo penkių metų indus-lPrieš lietuviškų fašistų užsimo-| 

j malinį planą gyveniman 
įvykdyti, tai iš visų būdų ir

me gyventojų plataus vartoji
mo produktais sudarė rinkoj j 
įtemptą padėtį, kuri nusako-' 
ma dar ir smarkiai išaugusiu i

Pas tulus lietuvius čia iš se
niau dar yra užsilikęs “Kelei
vis” ir atvažiavę iš Lietuvos 
jaunuoliai mėgsta skaityti 
“Džian Bambos spyčius.” Bet, 
žihoma, iš “Keleivio” jie ne- 

kad pasimokins supratimo apie re- 
už pamatines' gavus kokį darbą, bet retas voliucinį darbininkų judėjimą, 
organizacijoj, (kuris gauna.

Bosai Myli Kyšius 
■Neįspaudęs bosui į delną $5

dirbtuvės prie
mėnesius, 1

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

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

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

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

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

Joe Bilis.

o tik taps laikinai suklaidinti. 
Kai praregės, tai skaitys “Lai- 

“Vilnį,” “Darbininkių 
Balsą.”

Čia yra gerų veikėjų, kaip 
tai, draugai Čeponis, Dudonis 
ir kiti. Vietos veikėjai, ta- 
čiaus, turėtų daugiau rūpintis 
išplatinimu mūsų laikraščių ir 
praplėtimu ribų A. L. D. L. p. 
organizacijos, ,kuri ledžia ge
ras, darbininkiškas; knygas.

24 d. < rugpjūčio teko būti 
Ą.,L. D. D., kuopos piknike.

jjimą valdyti spėkos pagelba| 
lietuvius darbininkus. šioj L. . , .
kovoj kiekvienas darbininkas, Lc,a darb« ne8au?‘.- . te kX' 

sius duodąs darbininkas ąpsi- 
vilia, nes bosas už keleto die
nų ddrbininką atleidžia, aiš
kindamas, kad pritrūko darbo. 
Reiškia, darbininkas dirbo dy-j 
kai, nes bosas, davė jam pro
gą tik tą kyšiu įduotą penkinę 
užsidirbti. Kyšių davimas la
bai išsiplatinęs MOntrealyj.

Bedarbius Veža' Į

prekių ir produktų pareikala-' budelių pradėjo rodytis ca- (vienokiu, ar. kitokiu būdų, turi 
vimu iš sodžiaus pusės sąryšy , rištiniai Šuneliai ir kaukti;imti dalyyumą ir ištraukti dar- 
su milžinišku pinigų įplauki-j ne savais balsais, kad Sovie- bininkus iš fašistu įtakos.,

Šiomis dienomis gavome fi
nansinės pagelbos Susivieniji
mo Gynimo Fondan iš ‘rytinių 

L“ valstijų draugų.
| Iš Binghamton,, N. Yv, drg;. 

New-Yorke leidžiamo kontr- S. Jasilionis prisiuntė; $12 ąu- 
revoliucionierių <c

mu sodžiun statybos i)’ kito-1 a 
kiu nežemdirbystės uždarbiu 
liniia, o taipgi ir sąryšy su 

^spekuliatyviu maisto produktų 
punirkimu. i

Buožiniai ir kenkiantieji 
' elementai pasinaudoję t šiuo 

rinkos stoviu agitacijai už si
dabrinių pinigų slėpimą. ši 
buožių ir kenkėjų agitacija 
kai kuriose vietose buvo lydi
ma skleidimu melagingų ir ne- 
sąmoniškų, o kartais ir atvirai 
kontr-revollucinių gandu apie 
tai, kad “Sovietų valdžia iš
ima sidabrą iš apyvartos.” kad 
“Sovietų valdžia ruošiasi visiš
kai panaikinti pinigus, o visos 
prekės bus dalinamos tiktai 
sulig kortelėmis.”

Reikia pažymėti, kad šių 
piktų gandų skleidimas supuo
lė su pradžia platinimo pas
kolos “Penkmetinė per Ketu
ris Metus” ir buvo kontr-revo- 
liuciniu išstojimu prieš šią 

« kampaniją, kurią veda Sovie
tų vyriausybė tarp darbo ma
sių del mobilizavimo jų lėšų 
socialistinei statybai. Mūsų 
klasinis priešas nesidrovi jo
kių priemonių, kad pagimdyti 
dar vieną keblumą ir pakenkti 
besiplečiančiai socialistinei S-Į 
SRS statybai. Bijodamas vie-i . '
šai išstoti, jis pakampėse sklei-.nei vieno faktelio nemato- 
džia visokius plepalus ir ne- me, kad ką nors blogo So- 
tikrus gandus. vietų Sąungos valdžia bei

[tų Sąjungoj nieko gero ne-
jra-

Pastaromis dienomis per
žiūrėjau kelius numerius |

laikraščio 
Novoje Russkoje Slovo.” 

Kiekvienas numeris užpildy
tas įvairiausiomis nesąmo
nėmis apie Sovietų Sąjungą, 
apie valdžią ir komunistus. 
Baltagvardiečiai talkon pa
sikvietė net tūlus renegatus, 
kurie sakosi buvę komunis
tai. Tūlas Iljinas rašo il- 
'giausius straipsnius, ką jis 
matė Sovietų Sąjungoj. Jis 
piešia, kad Sovietų Sąjungos 
valdžia jau ant pražūties 
kranto, kad ten nieko nėra, 
kad visi gyventojai tik lau
kia “pirmo šūvio” ir Sovietų 
Sąjungos valdžiai jau būsią 
“kaput.” Tik reikia stebė
tis, kaip jis tą “pirmą šū
vį” nepaleido. Skundžiasi, 

j kad jį visur norėję apiplėšti, 
valdžia norėjus net pinigus 
atimti, bet tuo pačiu sykiu

kai kurie labiau atsilikusie- atskiri valdininkai būtų jam
ji miestojr sodžiaus elemen
tai pasidavė šiai melagingai padarę.
kenkėjų, agitacijai ir pradėjo! Antras tūlas Andrius Jer- 

'reikalauti, kad už jų prekes moliukas irgi rašo .savo 
būtų mokama išimtinai sidab-1 įspūdžius ir visaip niekina 
ro pinigais, o mokant popieri- Sovietų Sąjungos valdžią. CT 

pati redakcija, talpindama 
tas visas nesąmones; rašo 
editorialą, kuriame hurodo, 
kad Sovietų Sąjungoj bolše
vikų viešpatavimui jau ar
tinasi galas ir jau gieda už 
bolševikų valdžią “amžiną 
atsilsį.” Prie to priduria, 
kad Stalinas jau prisirengęs 
bėgti ir savo giminėms į už
sienį pervedęs $100,000,000. 
Tai esanti pinigai, “juodai 
dienai.”

Reikia pasakyti ve ką. 
Kuomet šunelį apninka blu
sos ir jis neturi ramumo, tai 
nakčia pradeda loti žiūrėda
mas į mėnulį. Lyginai taip 
yra ir su baltagvardiečiais. 
Juos, “bekovojant” jprieš So-

g niais pinigais ėmė kelti kainas. 
Kadangi smulkių sidabro pini
gų išleidimas apribotas tam 
tikromis ribomis, reikalingo- 

te’mis normalės apyvartos aptar
navimui, tai, suprantama, kad 
spekuliatyvis sidabro pinigų 
slėpimas iššaukė jų nedatek- 
lių.

Kaip dalykai išrodo tikru
moje?

Pirma, ką aš skaitau reika
linga griežtai pareikšti, tai tą, 
kad visi augščiau paminėti 
kontr-revoliuciniai gandai yra 
absoliutiniai melagingi. Mes 
statom savo pinigų ūkį tvirto 
rublio pamatais, del pastovu
mo ir tolimesnio sustiprinimo 
perkamosios červonco galios.

Ir toliau drg.-Briuchanovas 
nurodė, kad Narkomfinas be 
paliovos tęsia ^mulkių sidabro 
pinigų leidimą ir sąryšyje su

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

kų, surinktų, per Ą.: L, D. L. 
D. 20 kuopą prakalbose drg. 
M. žaldd’ko'.' Tai i geras daly
kas,.'kad'draugai Rūpinasi aiš
kinti fašistų darbus susirinku
siems darbininkams. t

Iš Johnson .City, N' Y., drg. 
B. Zmitriūtė prisiuntė . auką 
nuo L. D. S. A. 23 kuopos— 
$10—gynimui .S. L. A. narių)

o

eža Į Miškus ‘ Piknikas buvo blogas, nes die-
Daug bedarbių važiuoja į na pasitaikė lietinga, žmonių 

miškus medžių kirsti, bet pirm atsilankė nedaugiausia. 
važiavimo turi užsimokėti $10 
kelionės lėšų, .tuomet kompa- aliečiamš 
panijos nuveža J tas vietas, 
kur kerta medžius. Bet ir čia 
darbininkai esti apvilti, nes 
kompanija palaikius darbiniu- ___ __ _ _______„7 ___ ____
ką prie darbo 1-2 savaites, at-'pažinus su savo'klases te i k a- 1 . • I •

iiiaiiiaiiiaiiiaiiisiiiaiiiaiiiaiiiaiiioiiiaiiiaiiisiiisiiiaiiiaii

Abelnai, ; patartina montre- 
d augiau atydbs

kreipti į darbininkų judėjimą, 
daugiau skaityti darbininkiš
kus laikraščius ir šiaip darbi
ninkišką literatūrą, kad susi-

iiiaiiiaiiiaiiioiiioinaiiiaiiisiiiaiiiūiiisiiiaiiianioiii3iiiaiiianiQiiK
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Įvairių šaltų gėri-, 
rmj, Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat- 
r a m s, vestuvėms, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra
ži o s maudynėj 
(swimming pool).

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

1 Estate—pirkimu ir , 
•pardavimu namų ir 
žpmių. Mūsų pa
tarnavimas priejan- 
kus.

A. JUUXVIIXAS

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

ELIZABETH, N. J

CLEVELAND, OHIOCLEVELAND, OHIO
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RENGIA LIETUVIŲ KOMUNISTŲ FRAKCIJAo

O

o"
NEDeLIOJE

9
6
5 
o
o

o

s
"o’

O

o

o

s
o'

o

diena Rugsėjo-September, 1930
MINONA PARKE

flip ,,, (šalimai Chestnut Grove) '
-p . ■ / į. ■

PROGRAMA SUSIDĖS Iš: ',
Prakalbų, sporto, žaislų ir šokių. Kalbės drg. V. Andrulis, “Vilnies” redak
torius, ir kiti Chicagos veikėjai. “Red Circle” ir Darbininkų Sporto Kliubas 
los “bą^e bolę.” Lenktynės visų: augusių, jaunuolių ir vaikų-mergaičių. Visi 
laimės dovanas. . ":

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

T

Gerbiami Cleveland© ir apielinkės lietuviai darbininkai! Visus širdingai 
kviečiame dalyvauti šiame piknike ir pasilinksminti bei pasimatyti su drau
gais ir pažįstamais. širdingai kviečia KOMITETAS.

ĮŽANGA 35 CENTAI YPATAI
Imkite >W. 25th gatvekarį su užrašu '“State Rd.” Automobiliais važiuokite State Rd. 

iki gatvękario linijos galo. ' - • 1
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TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKIMAM, kaip apsieiti su Rasiniu automobiliu; dalina* j tris dalia:

1. Mechanizmas. K*įp sustatyti nulis olajifi <></
kaip lurasti sugedimus; kaip iŠ ““ ”*
statyti. Tas viskas mokinama ki 
dentą praktiškai, po priežiūra instrp

2. Elektra ir Magnetizmu*. Tąi reikti 
šia prie dal&rtinių auffimobilnj.
*3. VaŽinSjimas. Kaip pastoti ekspertu 
r i u. '•
Pabaigė musų mokyklos kursą, turite 

proflrą pasinaudoti vienu i& dviejų amatui ' 
mechaniko arba šoferio. Gafantuojama tada- « 
nius ir diplomą. Mokiname lietumi. > >«

t

M*-.-! 
dOM

kai ir angliškai. Kaina prieinama viaUitah 
Mokytojum yra žymui ekspertą* L. TIKNIAVICUS.' Lekcijos dienom!* ir vakarai*. AtU> 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. nuo 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampa* 14th Street New York, N. T,

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKIUS

IR BALZAMUOTOJAS

m •

(Tarpe 4th Avė. ir Irving PL;

UMkKhBKMhHBHmH

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell ___ 
Keystone

Užtikrinu, kad mano patarnavimą* 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje pratau 

kreiptis prie manęs.

f

TELEFONAI: 
__________ Oregon 1186

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOą

Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpime, Nusiminimo, Galvosvai- 
gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 

, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Kvėpuojamųjų Dūęių, Nosies ir Gerklės

Skaudėjimo, 
Plaučių, Kvėpuojamąją Dūdų, Nosies ir Gerklfis 
Ligų, Reumatizmo, Sciatdkos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydopa naujausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiko. 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!
V-Rpinduliai—Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai

DR. ZI NS H0EASTi6thST.o.
Specialistas Jau 25 Metai

i VALANDOS: • A. M. iki « P. M. NediUol » A. 1L iki 4 P. M.



. Puslapis Ketvirtai 1

Ar Skaitai' TABOKIĄUS ŽODIS
Prieteliai ir prietelkos! Jūs 

—kaipo šiokia-tokia publika, ■ o 
jūsų Tabokius—(-šioks-toks spy- 
keris, užsiimkite sėdynes ir 
klausykitės, ką Tabokius jums 
paporys. ' ■ ■

Pirmiausia, Tabokius sako, 
kad ant kumpos liepos visos ož
kos lipa. Taip, prieteliukai, yra 
ir su jūsų nelaimingu Tabo- 
kiurii: kas nenori, tai jo neba- 
lamūtija, kas neturi su kuom, 
tas nemuša, kas turi ką veikti, 
tas nemokina. , '

Andai “Laisvėj” prietelis Vy 
Bovinas ant savo Tabokių nu- 
kryžiavoti dekreto uždėjo mil
žiniškomis' litaromis kepeliušą— 
“Satyros.ir' Humuroš Skyrius.” 
Musėt (pri^tėlis Vy BbViii'aš dėjo 
tokį didelį kepeliušą ’ su tu6m 
išrokavimU, kad' jūsų 'Tabokius, 
tik kepelidšą pamatas, suburtų 
kojukėmis iš baimes?'’ ,

Bet jūsų Tabokius nėra vilko 
planete gimęs ir iš baimės ne-: 
miršta, švakas vyrukas galėtų 
Tąbokiui ir basliu į tarpuragę 
kaukštelėti ir tai jis atlaikytų, 
Tabokius, prieteliukai, sako, kad 
ne tas vyras, kas muša, bet tas, 
kas atlaiko! Mušti bile dur
nius gali, bet atlaikyk, tai būsi 
bent vyras!

Tabokius, pamatęs tokį kepe
liušą, užsižaživojo tabokoj ir 
pradėjo skaityti dekretą. Skai
tė, šniaukštė tabokos, gėrė šal- 

. - _v-. ,.-y. ; to vandens, skaitė ir vėl
kiekvienoje stotyje uzeidinejo gelzkelieciai | šniaukštė ir vėl gėrė... Vienok,

> marškiniai iš j 
_____  ant jo locnos nugaros 

Traukinys eina povaliai. Ištisas valan- ‘ pradėjo degti, Tabokius, vietoj 
das stovi ant stočių. Priešais važiuoja ka- įšaukti ugnagesius, nulėkė į “ki- 
reivių pilni traukiniai ir kudlotų kazokų. | činą,’’ išsiėmė iš “aisbaksio” 
Jie privažiuoja prie stočių : 
riksmu ir “Ura!” Plaukia nuo jų vagonų 
bjaurios dainos. Dar traukiniui nesusto
jus, o jau šoka iš vagonų jauni kareiviai 
—valstiečių jaunimas, 
kur-ne-kur kareivius, grįžtančius iš karo 
fronto ir klausia:

—Iš karo fronto?

Klasių Kova
z 6 !

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

(Tąsa)
Tarasov įkišo ranką į antį ir ten surado 

portsigarą.
—Ačiū jums,—nejuokais tarė Tarasov, 

ir pasiūlė cigaretą Jonui.
—Ar jūs rūkote? Gal norite?
—Aš nerūkau niekados.
—Taip tas gerai, rūkymas—paprotis blo

gas. ■
Tarasov atsitraukė nuo Jono, užsidegė 

cigaretą. "
—Greičiau baigkite- jūs mane,—paprašę 

Jonas—del visko, kas jums brangu, kas 
tik jums šventa,' baigkite! VardUh jūsų 
motinos!... \

—Nekalbėk apie mano motiną, fu, niek
še!—Vėl pasiuto Tarasov. Ir piktai prisi
dėjo šautuvą.

—Žiūrėk į durtuvą! Žiūrėk pilnomis 
akimis! Žiūrėk į mirtį!

—Durk durtuvu! Durk!
—Žiūrėk! Žiūrėk!
—Durk! Durk, greičiau!

li.
Tankiai, ant miesto gatvių pasirodo .mo

terys šu išbalusiais veidais, su labai už
trauktomis ant akių kepurėmis. Iš po ke
purių blizga baimingos ir permatančios 
akys, jomis jos tėmija praeiyius.. _ . •’

Kartais moteris sulaiko praeivį, paima 
už rankoves, pažiūri ilgai į akis ir negar
siai paklausia: ’

—Pasakykite, jūs man...’ Ar nematė
te..'. Jono Lomovo?

Praeivis nesuprasdamas tyli, paskiau 
skubina; ęĮti 't6(iaus. Ir niekas nepasakys 
šiai moteriai su klaidžiojančiomis akimis, 
kaip ir daugeliui kitų, apie mylimą jos vy
rą. Storos akmeninės; sienos ir geležinės 
durys Cinkelio pagrindžio tvirtai 
slaptybėje.

Dalis Trečia
SKYRIUS PIRMAS 

žmonių Nusistatymas

laiko

Elena Lomova atėjo pas Nataliją. Ke
purę nusiėmė. Plaukai betvarkėje, akys 
klaidžioja.
• —Ar jūs nežinote ?... Jonas Lomovas...

Natalija tylėjo, nujausdama ką tai bai
saus.

—Ar jūs negirdėjote... Jonas Aleksan- 
drovič...

—Kas gi su Jonu?
—Ar jūs nieko negirdėjote... Jonas 

Aleksandrovič... • •
Natalija paėmė Eleną už rankos ir pri

vedė prie stalo.
—Meldžiu atsisėsti! Nusiraminkite.
Elena paklusniai atsisėdo, ir klaidžiojo 

nusiminusiomis akimis. , • ' »
—Jūs... Jūs ar žinote...Jobas...
Natalijai pasidarė būisu. Ji apsirengė 

ir paėmusi už rankos Eleną vedė namo; 
jai jos vargas buvo mažas, palyginus su 
draugės. . . . ,

—Ar žinote... žinote^._. Jobas...

Kiekvieną dieną, prieš vakaFą, į akmeni
nį maišą pas Joną ateidavo kapitonas Ta
rasov, tylomis sėsdavo ant kėdės, prisidė
davo šautuvą ir taikė. Įvarydavo į lentą 
viršuje galvos kulką kitą ir trečią, ir tt. 
Palaukdavo, kada Lomovas atsipeikėdavo, 
vėl šaudė ir kada kapitonas nuvargdavo, 
tai eidavo lauk... Kada po savaitės laiko 
tokių kankinimų Tarasovas įėjo pas Joną, 
tas greitai pakilo nuo grindų, galvą iškėlė, 
ir drąsiai ir kaip komandantas įsakė:

—Argi jūs negirdėjote? * Vardu sukilu
sios liaudies, aš prisakau jum būtinai areš
tuoti kalėjimo komandantą! Ir sušaudyti 
į 24 minutes laiko! Be jokio pasigailėji
mo! Supratai? Be pasigailėjimo! Visus 
areštuotus paliuosuoti! Ar supratai? Eik 
ir tą padaryk būtinai!

Tarasov atydžiai pažiūrėjo į išblyškusį 
veidą Jono Lomovo, į jo žibančias akis, pa
tylėjo ir negarsiai sau pareiškė:

—Sudegė jo smegenys.—Apsisuko ir išė
jo.

Prekybiniame vagone Kiselevas prava
žiavo tris stotis nuo miesto. Ant ketvirtos 
persėdo į kitą vagoną. Į prekybinį vagoną

patarnautojai, ir Dimitriui nesinorėjo save jkacia Tabokiaūs 
'statyti pavojun. karščio ant jo
1 m_ _ _ 1 •_______ __________ 1 ? ~ • T Y     I i — • i i • n

Priešais važiuoja ka-i šaukti ugnagesius, nulėkė į “ki- 
i ir kildintų kazokų. ! ciną,” išsiėmė iš “aisbaksio” 

SU laukiniu bevaiką ledo, pasikišo ant ku- 
' pros ])o marškiniais, užsi- 
šniaukštė tabokos ir perskaitė 
dekretą galas nuo galo—be jo- 

. ’ kios katastrofos.be ūsų, susiranda Tabokius, prieteliukai, kaipo 
vyras po ū^u, ne bile su pien
burniu užsiima ir ant tokio de
kreto nebūtų sakęs, nei bū, nei 
be. Kas čia tokio? J’eigų jau 
prieteliaus Vy Bovino tokia va-t-Ntų kas ir 'kaip?

“ Važiuojanti iš fronto supranta, apie ką Ha, imk, prietelįuk, plaktuką_ ir 
jų klausia. c

I —Taip, ir nieko. Mūšių mažąL . fBolše-
kalk Tabokių prie kryžiaus. Juk 
jeigu kanopas, iiiepakratys,. jūsų

-A A A K Y-Z • ATAW1K7AVK A * A Kzv A •> -A_x X-Z A ^z * ~ — — t —

i vikai vis eina; pirmyn,—o mes traukiamės Tabokiuą šiandien, pakratys ry£ 
aferai Irada iyipc niinlnmo inn«—iin naci. ai PQiYb bet..,.atgal, kada mes puolame , juos,—jie pasi
traukiat Ir taip, kad didelių mūšių būtų, 
Hera. f ;

Jaunam kareiviui dar norisi pasiklausti 
•apie ką, bet-'jis’ nedrąsiai mindžiojasi ant 
vietos, ir kreivai žiūri į froritoviką. Tas 
kalba -toliaus. •. . •

—Jeigu laike mūšio pakliūsi,—galas.
—Užmuš?—nusigandęs klausia jaunuo-1 

lis.
—Suprantama, neims į nelaisvę,—patvir

tina frontovikas, ir mirkčioja.
Jaunuolis mąsto.
—Prieš mūšį, ar po mūšio, jeigu gali, 

bėgk ten,—negarsiai kalba frontovikas.
—Ir nieko blogo?
—Nieko,—frontovikas nusišypso ir nu- 

sigrįždamas negarsiai prideda:
—Bėga,'kurie yra mūsų...
—Bėga?—veik pakuždomis klausia jau

nas kareivis.

Ikad prietelio Bovino raudonoji 
linija irgi nesumazgy ta. Prietelis 
užmiršęs, kad jis save statosi 
nebile bolševiku, neliepia mote
rims ir merginoms kovoti prieš 
šį surėdymą, bet atsitūpęs* už 
to paties surėdymo teisina pros
tituciją. Moteriai ar merginai 

‘ neturint darbo, o turint užlai
kyti senus tėvus bei kūdikius, 
prietelis Bovinas nerodo kovos 
lauką, bet 'prostitucijos namus!

Tokiu būdu, pagal prietelio 
Bovino tezius, reikia pateisinti 
visus / munšairYierius, būtlege- 
rius, įemblerius ir visą nepraus
tą svietelį! Na, o Tabokius, jei
gu, prietelio Bovino tezių prisi
laikydamas, parašytų savo ra
portą, jis stato laižyįosna savo 
tabakierką,, kad ryt ar užporyt 
tas pats, prietelis Bovipas dur
tų Tąbokiui tiesiai, į nosį. • t

• Kitoj vietoj ir tas pats prie-1 
tėlis (Bovinas priima, Ta^pĮkių už 
peisąko, Tabokius išsišiepęs ken
čia,, o prietelis rodo pirštu ir 
sako: , . < ,• , , , . ,
; i “Rodos, daug daugiau būtų 
buvę senso ir juoko, jeigu Tabo
kius būtų išėjęs iš kalėjimo vy
riškai, pavyzdžiui, papirkęs ka
lėjimo viršininkus, subuntavojęs 
kalinius, streikai! išvedęs kalėji
mo sargus ir tt.”

Nuo pavietrės, ugnies, bado ir 
tokio “vyriškumo” ršgelbėkit 
Tabokių gerieji jo prieteliai! 
Tokio “vyriškumo,” tokios “gar
bės,” kaip papirkimas kalėjimo 
viršininkų, Tabokius nepavydi 
prieteliui Vy Bovinui.

Kaslink subuntavojimo kali
nių, Tabokius turi pasakyti 
tiek: vagis ir visokius krimina
listus buntavoti ir paliuosuoti iš 
kalėjimo, kad jie galėtų vėl vog
ti ir apiplėšinėti žmones— šį 
džiabą atlikti Tabokius palieka 
pačiam prieteliui Bovinui. Jei
gu Tabokius būtų taip kvailai 
padaręs^ paleidęs iš kalėjimo vi
sus vagis, nėra mažiausios abe
jonės, kad to paties prietelio 
Bovino švogebis, Senas “Lais
vės” Skaitytojas, kui’iš andai 
uždėjo Tąbokiui juodus akinius, 
būtų pasifąitojęs rankoves ir 
subukinęs Tąbokiui nosį.

Ant galo Tabokius, nenorėdar 
rpas Turbacyti“ “Laisvė?’;’ skaity
tojus su jiau ir taip ilgu savo 

.žodžiu, pareiškia, kad ateityj, 
rašydamas savo raportus, visuo
met pasiims prietelį.Vy Bovi
na už sufliorių. i . . • i .

Kitaip, a’r Tabokius eis per 
dvarą—gaus mušt, ar aplink 
dvarą—yistiek gaus mušt. Kam 

: pakelti vienam 
Tegul paima dalį ir 

sufliorius.
Jūsiį Tabokius.

“Raudonąjį Artoją”?
Vienintelis Laikraštis Lie

tuvių Kalba Visoj So
vietų Sąjungoj

nuo naujų metų pradėjo eiti du 
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės statybos 
eięą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, ' industrializacijos augimą, 
žemes ūkio kdlektyvizaciją ir

, • kartu per savaitę.
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 

pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai i atvaizduoja Komunistų 
Partijos . ir j Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma- 

t 1 • > ■ žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS”

f J < ■ ’

ipalaiko plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir i plačiai, rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už savo klases reikalus.
Kiekviėno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

donąjį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenume- 
revoliuciniais įvykiais visame 
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana.

“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.”
KAINUOJA METAMS:

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k. 
Užsienyje..

Užsakymai, laiška'
dencijos reikia siųsti:

Minsk, UI. K. Marksa 14, 
Red. Lit. Gaz.

“RAUDONASIS ARTOJAS

5 DIENOS ANT VANDENYNp
PER CHERBOURG — 

6 PER BREMEN
keliaujant iš Lietuvos ir j

LIETUVĄ
Greičiausiais garlaiviais

arba populiarių ekspre
siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba

NORTH GERMAN
LLOYD

57 B’way, New York.

SKELBIMAS:
Šiuomi pranešu visuomenei, 

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

....2 dol.
It korespon-

Gaminame visokios rūšies 
skaniausius valgius ir duodam 
geriausį ir mandagiausi pa
tarnavimą kaip aplinkiniams, 
taip ir iš toliau atvykusiemt^r 

■ svečiams. Restaurantas atdar/ 
ras nuo 4-rių vai. iš ryto iki^ 

' 8:30 valandos vakare. Už- 
kviečiam visus!

—Savininkai—
POVILAS SAMULĖNAS 

ir
VINCENTA RIBOKIENĖ

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

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

—Ir nieko blogo?
—Nieko.
Abu galvoja. Abiem jiem nežinoma ir 

jie besupranta, kodėl gi jie randasi čia, o 
ne namie, ne savo sodžiuje. Kodėl?

10.
Ant kiemo kooperacijos susivienijimo 

gulėjo pridengti lavonai. Už šešių verstų 
nuo miesto, sniege surado, du subjauriotus 
nuogus lavonus: Chlebnikovo ir Roschožo-. 
vo. Roschožovas įtūrėjo 30 žaizdų. į D*ūr-^ 
tuvąis subadytą krūtinę, šonus* ir pilvįh 
Veidas paverstas *į baisią mėsos : " 
tys Šautuvo kanibHų išdaužyti. Vieton kkili ifaįtį. h^kį pas jauną moterį verkia. 

«—tik dvi juodos skyles... t
Verkia prie lavonų moterys, tartum'kai

mo maldininkės prie bažnyčios. Moteris 
Roschožovo ir žmona Chlebnikovo.

Povaliai artinasi prie lavonų Natalija, 
vesdama už rankos Eleną. Natalija pra
deda maldauti Elenos:—Einame! Jono'Lo
movo, m^t, čia dar nėra. Aš pati juk žiū
rėjau—nėra.

Tartum spėka nematomoji traukia Ele- 
ną prie lavonų... Sustojo prie lavonų, nė- 

' turi spėkos pakelti uždangą. Įsikibo į Na
taliją, akys klaidžioja beprotiškai.

--Jonas! Jonas!...
—Nusiraminkite, nėra čia Jono. Mato- 

te-^nera.
Elena paskutinėmis spėkomis nutraukė 

uždangalus, ilgai ilgai žiūrėjo, paskiau 
•mirtinoje baimėje atsitraukė.

—Nėra! Ne, čia nėra manojo.—Atsigrį
žo linkui Natalijos ir klausė, kaip nepažįs
tamosios:— Ar jūs nežinote kartais, kur 
yra Jonas?

Supasi vagonai kelyje, prišildyti vogto
mis- malkomis ant soties. Žmonės kosti 

s* ir* pilvą.'ititfo /karčių “machorkos” dūmų, atsiduoda 
košę.Dan- jpl’ūkaitu, o ir pelenų yra. \ Ant viršutinių

* Lt-Kbuėl tavo,‘moterėle, mažutis taip ver-( 
kia?,(; , j U ■' •

—rO kįs gi jį'žino, geri žmonės, tur būti 
jam ką nors skauda. - .* J, ‘ '

, —Duok jam krūties, nutils., . ''
į—Aš jau daviąu ir taip viską dariau. 

Gąl būti perkarsta jam, mažyčiui,—mato
te, kokis oras sunkus.

—Taljš, tiesa, oras čia smaugiantis. Ei, 
kas'ten’brie durų, atidaryki! nors kiek, 
broliai, hfUtote—uždus bobos vaikas!

—Tikrai reikia atidaryti, karščio—kaip 
PiWyjė.
m Per. atidarytas duris, kaip aukso šviesa, 
įsiveržė balandžio mėnesio saulės spindu
liai.' Dirhitrius per žmones ir maišus da- 
sigavo iki durį ir atsisėdo ant grindų, pa
kabino kojas laukan. Greta:su juom atsi
sėdo jaunas baltaplaukis kareivis. Jis va
žiuoja iš fronto nuo Tiumenio. Tvirtai rū
ko, ir piktai koliojasi.

(Daugiau btis)

. Pirma, negu .nelaimingasai 
Tabokius taps nukryžiavotas, ji
sai už melagystę ir Tabokiaūs 
šlovės plėšimą noid prikalti prie 
gėdos stulpo prietelį Boviną 
taipgi. Tabokius prašo, atsi
prašo, persiprašo ir pareiškia, 
kad prietelis Bovinas per akis 
meluoja, sakydamas, kad Tabo
kius papuolė į kalabūzę už kle
bonijos langų išdaužymą!

Tabokius bažijasi, mušasi 
sau į pilvą ir sako, kad jis nuo 
Ciceros parapijonų gavo mušt 
ir į kalabūzę pakliuvo ne už 
klebonijos langų išdaužymą, bet 
už teisingą spyčiy, nekrikštytų 
kūdikių ir nogla smerčia mi
rusių kapų klausime! Er, jų 
ar, mister Bovin, meluoji, kaip 
kunigas.

Antra vertus, jei Tabokius ir 
būtų ‘ įmovęs plytgalį per langą 
į kleboniją, tai jo .supratimu, ne
būtų jau taip sodomiškai ir su- 
grięšijęs, kaip kad prietelis Bo
vinas mano. Musėt prietelis 
Bovinas mano kada nors taptį. 
kunigu, kad taip giną kleboniją

J nuo sabotažo?
Negana to. . Prietelis Bovinas j vaitę, o kurie dirba prie ap

drasko Tabokiaūs šlovę, kaip 
drapaku ir tenai, kur jisai .sa
ko,. kad Tabokius tyčiojasi iš 
nusėnusios, prostitutes.; , Jis. pą- 
ttisina: prostitutes Jr,suverčią 
;Vjsą bėdą ant surėdymo, i ( ,,, ■

Nonsj Tabokius šio surėdymo 
'anaiptol neteisina, bet čia prje- 
telis Bovinas—viena iš dviejų:, 
nesuslebizavojo, kaip .reikiant, 
Tabokiaūs raporto, ar tik' pri- 
činių iš Tabokiaūs. j ieško? Prie- 
teliukė, su kuria Tabokius ap
sivedė ir išnėrė per hotelio lan
gą,; nebuvo^ anot Bovįno “su
vargus ir.nusenus prostitutė”, 
bet išsidėyėjus ir ant tokio pra- 
šmutno vyro, kaip Tabokius, 
pasigvošėjus buržujė. Juk jei
gu atgyvenus dienas 'prostitutė 
neturės ką valgyti, aišku ji nei 
šunyčio nėsinešioš, 'ries neturės 
kuom jį maitinti.

Prietelis ęovjnas, norėdamas 
save pasirodyti dideliu bolševi
ku, perša įz Tabokiaūs raportus 
raudoną pantį. Nors Tabokius 
prieš tai nieko neturi ir jis, ka
da suaugs į protą, stengsis ta
tai padaryti, .bet turi pripažinti,

visus smūgius i 
Tabokini?
jo

PITTSBURGH, PA.
Kaip Salaveišiai Naudojasi 

Bedarbiais
bus kai ateis žiema ?

alkanų žmonių
Kas

Bedarbių ir 
pilnas miesto parkas dieną ir 
naktį, dargi moterys su ma
žais vaikais nakvoja parke. 
Salaveišiah baduolius maitina 
sena duona ir kruopomis. Apie 
trys šimtai darbininkų pas sa- 
laveišius sunkiai dirba tik už 
tas kruopas. Kurie važinėja 
ant trokų prie rakandų, tai 
tiems moka du doleriu į sa-

valymo raką.ądųn tąi tik už 
kruopas ir sudžiūvusią plutą 
duonos ir1 už tai, kad gauna 
skiepę' ‘pernakvot.1' Jei 'kuris 
(pasivėlina į pamaldas, tai tas 

“alrhužnos” negauna. Tai 
tokia Hooverio “prosperity.” 
Ir taip darosi “aukso šalyj.” 

i Darbininkai turi organizuo
tis ir kovot, o ne badaut. Nes 
šiaildienine betvarkė yra del 
to, kad’ perdaug yra visko pri
gaminta ir, tokiu”būdu, darbi
ninkai privalo reikalauti iš ka
pitalistinės valdžios, kad duo
tų darbą arba duonos, nes vi
si turtai yra pagaminti pačių 
darbininkų ir darbininkai turi 
daugiausia teisės jais naudo
tis. Bet tiktai darbininkai ga
lės tatai padaryti įsteigę savo, 
darbininkų valdžią,?kaip Rusi
jos darbininkai pasielgė. ‘

Delei to reikia stoti į unijas 
ir Komunistų Partiją, kuri 
veda Amerikos darbininkus 
prie pergalės.. Tuomet nerei
kės nakvoti parkuose, užteks 
pilnai nąmų ir gerą namų.

Nūo Krosnos Cilto.

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

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

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 

1 kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
* viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 

visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą.' Ad- 
resuokit:

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
x67 DIVISION AVENUE. BROOKLYN, N. Y.

Pagaliaus Tikra Proga
UŽ NEPAPRASTAI ŽEMĄ KAINĄ 

. NEPAPRASTAI PUIKI KELIONĖ

5 Mėty Plano Tora
Įdomi 
ūkius

kelionė skersai Sovietų Sąjungą—per miestus ir kaimus, 
ir dirbtuves — Maskvoje būsite laike lapkričio parodoj.

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

Yorką, vadovybėje Wolrd’s Tourists.

10 DIENŲ SOVIETŲ SĄJUNGOJE, $287
Apmokėta laivakortė, gelžkeliai, viešbučiai, valgis ir vizos. Pen

kių savaičių kelionė iš New Yorko j New Yorką, vadovybėje 
i World’s Tourists.

IŠVAŽIAVIMAS Spalių (October) 15 dieną 
Laivu MAURETANIA ir Spalių 25 d. Laivu EUROPA
lie atidėliojimo rašykite, telefonuokito arba ypatiškar kreipkitės 

del platesnių informacijų:

WORLDS TOURISTS
175 Fifth Ave., New York City 

Parduodame laivakortes į visas pasaulio dalis 
Telefonas: Algonquin 6656
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' ' j * < i , ■Smulkaus Kredito Barikai Iždininką? T. Petrauskas, 29 Merton

Petra vičia,

TAI TIE ŠVELNŪS

CIGARAI

Exten

Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035

Avo.

Barkauskis.

228

End,

Venslauskas

BLUE ROSE LABORATORIES

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit mums)

VardasPirm

Miestas ir valst

Kaune

Vardas

Streets or ArenusPirm
Miestas State

144
300

Aye.,

Rice»

Miliauskas, 626 Wood' 
McKees Rocks, Pa.

antrą ket-
Labor Ly-
Hartford

Sulig 
taipgi 
me.

ROJAUS .VEIDO GROŽYBĖS 
LAŠAI ir naujai išrastas Mui
las tik už vieną dolerį! ši nuo
laida tik ant 30 dienų. Rurie 
pasiskubinsit, sučėdysit $1.25.

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

K. Sliekienė, 3121 El- 
Brentwood, Pittsburgh,

Kurių Jūs Pageidavote
Padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų. Vidurys vien 
tik iŠ importuotų tabakų.

Kaina po 10c ir Daugiau

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

J. Birštonas, 2739 Carson
Geral-

Vice-Pirm. M. .Miškinis, 9 Burton St. 
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon

69 Bond St., Dept. D 
Elizabeth, N. J.

nuo užsienio

Pirm. Pageibininkė O.
79 Vine St.; Protokolų

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

tu Muilu.

K. ;K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich.
VALDYBA:

Liubertas, 4177 Ashland

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

[Sbalsainnoja ir laidoja numiruiiu* ant 
viaokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukite* pa* mane. Pa* Mana 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriaųsiose vietrute ir už žemų kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA._ z__ • • ___

6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clermont Avmm) 
MASPETH, L. L, N. T. 
Telephone, Juniper

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS 
-ĮĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

i ■ ■ i .

Valdybos ’Ądrešai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun 

ker Avr ‘ 
TJurskiani 
raštjniĄk. - -
Finansų raštininkė K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 £1. Montello 
St., M. Dobiene, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalką J. Šimanskienė,. 88 Vine 
St. Visos ■'Montello, Mass.

Iždininkas J 
ward Ave.,

Finansų sekr. J. Urbonas, 1728 Jane
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

Kelionės Įspūdžiai iš Kanados i 
Lietuvą ir Atgal

Kasperiūno ir val- 
persękiojimų, bendrove

Maršalka J. Giraitis, 174 
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas 
vergą kiekvieno mėnesio, 
ceum, 29 Lawrence St., 
Conn., 7:30 vai. vakare.

Pirm. J.
Avė.

Vice-pirm
Avė.

Nutarimų raštininkas V. J.
tauskas, ' 4946 -Sharon Ave

Turtų rašt. J. ,Overąitis, 4689 Bran
don Ave.

Iždininkas A. ‘Vegela, 7715 Dayton
Ave.
Guntariene. . . ,

Iždo globėjai: JE. Vėgėlienė ir O.
Draugijos susirinkimai atsibūna 

kas ketvirtą i nedėldieųį kiekvieno 
menesio, Lietuvių Svetaihėj, 25th St. 
ir Dix Avė., 3 vai. po pietų.

Kadangi per eiles metų su
sirašinėjau su jaunų dienų 
idėjos draugu—daktaru Ma
žyliu, kuris randasi Kaune, tad 
mano čia svarbiausias tikslas 
buvo sustoti, pasimatyti su juo 
ir pasidalinti ilgų nesimatymo 
metų įspūdžiais.

Traukiniui sustojus stoty j, 
pasidarė betvarkė; keleiviai, 
ypatingai 3-čios klasės, apše
pę, apdriskę, be jokio manda
gumo, įkyriai skandalindami, 
veržiasi, lenda, kaip čigonai.

Toks elgėsis užsienio žmo- 
p\ėms prastą įspūdį teikia.

.Kauno stotis, pagal miesto

Biržulio 15 d. Dąugeliškių 
kąime.buvp suijengjtą^ vaidįni- 
rrjas “'Krpviųį ^en)$iūgai.” .Tu
rėdamas ;Jpąkankamąį . jląiko, 
nhėjąu - ir. aš, Jaunimo,; gii;tp 
ir, blaivaus, ^priąirinko (pusėti
nas ibūrelis. ‘Vaidinimą {rengė 
ii r.ežisariavo Jkunigas (vai
das nesvarbu)—-jaunas, {pilnas 
energijos žvyras, apie marginas 
sukasi, ikaip vijurkas.

Prieš {prasidedant vaidini
mui, ,-atsirado triukšmadarių, 
kuriuos jpdlidija 'bandė nura
minti. (Bet šie atkirto: “Ge
riau. įeikit nuraminki! kunigą, 
ką jis iten su ’Domicėle taip 
meilinasi d,r garsiai flirtuoja!”

Pats veikalas mokina žydų 
neapkęsti, dievą mylėti, tai 
viskas bus gerai.

Po vaidinimui—šokiai. Jau
nimas linksminasi, dainuoja, 
bet jzŲ dainos kažin kodėl už
sibaigia labai liūdnai. Jauni
mų/ peiktų ant tokių veikalų 
nusispjauti ir reališk|ąų įPažjiL 
rėti į .gyvenimą, ypatingai -po
litikos klausimu.

Iždo Globėjai
Melrose St.
D. Vetkaųskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames 
St. Visi Montello, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą v^redą 

kiekvieno mėnesio.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
Gelusevičius, 51 Glendale

LIET. SŪNŲ7 IR DUKTERŲ DR-JA 
GRAND RAPIDS, MICH.

Valdybos Adresai:
Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn

er Ave.
Vice-Pirm. A. Kareckas, 730 Na

son St., N .W .
Nutarimų Rašt ,K .Rasikas, R. R. 9, 
Box 117

Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk
er Ave .

Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius, 
1262 Front (Avė.; J. Krįpkūnienė, 
1529 Hamilton Aye.

Ligonių Lankytojai: Ig. Ruzinskas, 
1414 Turner Ave.; J. VilkūnienS, 718 
Richmond St.

Trustisai: I. Mejustavičius, K Ze 
gunis, T. Rasikas, A. Lujds, A. Ja 
saitis. 1 ‘

Revizijos Komįsija: j A. Senkus, 
K. Petriką, A. Krasnauškas.

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh < St. ; <

Sales Parandavotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai i įvyksta 
kiekvieno 'mėnesio antrą utarninką, 
savam name 1057-63 Hamilton Ave,

Pittsburgh 

Carnegie, 

Arlington St., 

Monroe St., 

Wheelock Rd., 

Elroj Ave., 

Sarah’ St,, S. S. 

. Bo^ 455, New 

1100 Union Ave., .Chicago 

P. O. Box :441, Courtney, 

439 -Maplewood

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTES 

’ BAYONNE, N. J.
Valdybos VardaLir Adresai:

* '“au'skas,
593 Ave.: A.

Vice Pirmininkas A. Bočis,
68 W. 10 St.

Protokolo Sok- P. Janiūnas,

Spring Garden Street 
Philadelphia, Pa.
reikalavimo, šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntinėja- 

kaipo užsakymus (orderius).

i 428 «W. 49th ►fit.
Finansų Sek. A. Arasimavičius,

. . 625 Boulevard
Iždininkas F. Bukaitis,

330 Broadway
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

20 E. 22nd St.
2 Jždo tGfohfijas ,J. ^Laurinaitis,

348 Avė. C. 
Maršalka L. Rimša, i

167 W. 20 St.

n. Rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell 
Ave. t

PITTSBUKGHO IR\ apielinkės 
PRIEŠFASISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

St,, Pittsburgh, Pa.
Pirm. ,pagelbininkas J. D. Sliekas, 

3121 Elroy Ave., Brentwood, Pitts
burgh, Pa

Sekretorė A. 
roy Ave,,

Lietuvoj pieno bendrovių ir 
nugriebimų punktų randasi 
daug; tai vienintelis valstiečių 

i pajamų šaltinis. Daugelis val
stiečių, .į bendroves išveždami 
! paskutinį pieno lašą, labai nu- 
siskriaudžia. Bet tatai daryti 
.priverčia gyvenimo aplinky
bės. Panaši bendrovė randasi 
ir Skapišky, bet de.lei vietos 
klebono 

j džios 
į laisvai bu joti negali,

Klebonas , dėjo visas p'astan 
įgas, kad bendrovę subankrū 
| tavus, o vėliau tapus jos savi 
Įninku. Bet tas neįvyko. 
■' Bendroves ‘nariai neturi ga

VIENYBES DRAUGYSTĖ
• f BROCKT6N,)MASS. i'

Valdybos Atlošai: !
Pirm. M. Meškinis, 9 [Burton St.;
Pirm, pagelb. W. Gelusevičius, . 51 

Glendale St.
Nutarimų' rašti J. Stripinis, 49 Saw

tell Ave.
Piniginis rašt, 

Andover St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon 

St.
Kasierius D. Pagojus, 75 Intervale 

St.
Kasos globėjai: A. Amsėjus, 129 

Ames' St.; M. Jazukeviozia, 153 
Amęs St.; P. Krušas, 141. Sawtell 
Ave.

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
Visi Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūn? paskutinį 

panedelį kiekvieno menesio.

Besiklausinėdamas po žmo
nes, susiradau ir brolį, kurio 

j nemačiau per suvirš 20 metų. 
Sveikinomės pro ašaras, nes 
man žiūrint į jį graudu darėsi 
kad jis taip gyvenimo rykštės 
(nuplaktas: pasenęs, apšepęs, 
atrodo kaip mano tėvas, nors 
keliais metais jaunesnis už 
mane.

Besišnekant su broliu, nepa- 
sijutau, kaip mus apsupo bū
relis žmonių. Jie lyg nedrą
siai artinosi, vieni—kad pasi
sveikinus, kiti—kad pasiteira
vus apie. Kanadoj gyvenančius 
savuosius ir tt.

> Keista žiūrint į jiws! i Žmo
nės suvargę, pageltę,' daugu
moje labai prastai apsirengę

I rankų darbo rūbais.
| Būrelyje pastebėjau savo 
j jaunų dienų draugą, gerą mū- 
Irininką, jo moterį siuvėją ir 
vaikučius taip suvargusius, 
kad nei nepasijutau, kaip 
jiems padalinau po dolerį. Jie, 
paėmę tuos popierėlius, akis 

(stulpu pastatė ir pro ašaras 
pratarė: “Kada mes jums at- 
silyginsime ?!” Iš-to viso vai
zdo supratau, kad Lietuvos 
darbininkija labai Skursta ma
terialiai.

Politikuoti nebuvo
jnes į būreFį įsimaišė ir šnipų, 
kurie atydžiai Sekė pasikalbė
jimą.

Vidurine Mokykla
Nuo pat įsikūrimo iLietuvos 

'valstybės (1919 m.), Skapišky,

dydžio, įrengta neprasčiausiai 
ir bendrai visame mieste: gat
vės, šalygatviai ir namai sta
toma bei atremontuojama šiek 
tiek moderniškiau. Arkliais 
traukiamos konkės panaikin
tos, nes jų vietą užėmė lietu-1 
vių amerikiečių bendrovės au-' 
tobusai. i

Kaip ten nebūt, bet Kaunas Iti, nes, mokyklą uždarius, nėra 
miestų skiriasi kam išnuomuoti. Apielinkės 

tuomi, kad jo. gatvėse daugiau'gyventojai irgi dejuoja, kad 
kariuomenės ir šiaip jų vaikučiai liks bemoksliai, 

nes į toliau esančias moki

nes, vieni perdaug į būklė nepavelija. . ■ ■ . > 
j Tuo klausimu Viėtds i'r apie- 
I linkės1 gyventojų, komandos 
įkeliu, buvo atsiųstas'prašymas 
net pačiam despotui Smeto
nai, bet, kol kas, atsakymas 
negautas.

Kad palaikius budelių ir 
šnipų gaujas, fašistinė valdžia 
valstiečius apkrovė didžiau
siais mokesčiais. Neturintieji 
galimybės mokesčius užsimo
kėti, per licitacijas praranda 
paskutinį savo turtą.

Tas viskas aiškiai parodo, 
kaip fašistai rūpinasi liaudies 
reikalais.

Pieno Bendrovė

vienuolių dominikonų mūruo
se, "vietos ir apielinkės gyven
tojų pastangomis (darbais -ir 
lėšomis) buvo atidaryta ir iki 
1926 metų palaikyta vidurinė 

jmokykla. 
I

Fašistai, valstybės .vair^ pa
sigriebę į savo rankas, pana
šias .mokyklas suvalstybinę, o 
suvalstybinę ir kelis metus pa
laikę ir visai uždarė.

Dabar miestelis lyg apmi
ręs, be judėjimo. Namų savi- 

ininkai nusiskundė, kad val
džia už namus mokestis, plėšia 
didžiausius, o namai stovi '.tuš-

.Kartą Skapišky pinigų pa- 
ikeitimo reikalu užėjau į smul- 
Ikaus kredito banką. Kasinin
kas, vietos kunigas i Kasperiū- 
nas, .pamatęs, lęad aš išąitrau- 

i kiau keletą dolerių, nusiskun
dė ,kad jo vadovaujama -pava
sarininkų kuopa neturinti be- 
no. . Na, ir tam reikalui prašė 
mane, kaipo idealistą, paauko
ti kiek galint daugiau. Aš, 
nieko nelaukęs, kunigui atkir
tau sakydamas:

“Mat, žmonės, pagavę asi
lą, nuvedė į cirką, o. cirkas, 
važiuodamas apie svietą, ir 
asilą apye^p. Kadąngi auksu 
pasipuošę žmonės .ėjo asilė 
žiūrėti,-tai ir. asilas šiek tiek 
aplipo auksu. Bet kada asi
lą parvežė atgąl',. tai j.is, kaip 
asilu .buvo, jup ir pasiliko. Taip 
ir aš, .nors daug svieto Į,perva
žiavau ir aukso „gabaliuką tu
riu, vienok kas per gyvulys 
idėja—visai nesuprantu.”

Kunigas paraudo ir į tai 
nieko neatsakė, tik [klausinėjo 
apie Kanadą ir tt.

Minėto banko narys i nusi
skundė, kad tūlame narių su
sirinkime tas pats kasininkas 
pareiškęs štai ką: “Kiekvienas 
narys turi užsimokėti po 100 
■litų, nes centre randasi ban
krotas ant 2,000,000 litų. Ne
užsimokėjusieji paskirtos su
mos neteks nario teisių.” Na
riai, pasiginčiję, pečiais pa- 
guščioję ir, noroms nenoroms, 
turėjo užsimokėti.

Toks nuotikis lai būna val
stiečiams gera pamoka, kad- 
į atsakomingas vietas nereikia 
rinkti kunigai ir tam panašūs 
parazitai.

Kauno Parodoj

Birželio 17 d., pasiėmęs bro
lį ir sesutės nekuriuos vaikus, 
nuvykau į Kauno parodą, ža-r 
liajarne Kalne paroda prasidė
jo birželio 18 d. Vieną kartą 
į parodą įeiti 3 litai; o visai 
dienai—10 litų.

Įėjus parodon, - tuojaus me
tėsi į akį Vytauto pavilionas.- 
Nuo kitų laikinai sukaltų pa
viliotų' skyrėsi tuo, kad jis su
mūrytas iš cemento,it. senovės1 
pilies pavidale. Apie pavilio- 
ną.susispietė visi augštieji val
dininkai, policija, kareiviai ir 
šiaip žiopsotojų būrelis su des
potų Smetona priešakyje. t

Kariška orkestrą užtraukė 
maršą. . Bubną sustojus mušti,; 
prof. Šakenis pasakė kalbą, 
dažnai minėdamas Vytautą su 
jo 500 metų jubilėjum. Vė
liau užgiedojo himną. Užsi
baigus toms ceremonijoms, 
Katerina antroji (Smetonienė) 
prisiartino prie paviliono durų 
ir auksinėmis žirklėmis perkir
po skersai duris pertiestą pla
tų, gelsvą šilkinį kaspiną. Du
ris atidarius, visi ponai susirin
ko į vidų. Smetona pradėjo 
sakyti kalbą, bet man stovint 
toliau, didelis oro judėjimas 
trukdė žodžius suprasti. Prie 
paviliono pardavinėjo stiklines 
su Vytauto paveikslu.

Pigiausia stiklinės kaina— 
10 litų; bet mažai kas pirko.

Įeinant į vidų, šone stovi sta
lelis ir ant jo didelė knyga, 
kurioje gali pasirašyti kiekvie
nas, turintis Vytauto vardą. 
Salė nedidukė, bet-puikiai iš
puošta. Gale salės ant sienos 
pakabintas didelis Vytauto pa
veikslas pavidale altoriaus, o 
šone Vytautas ant 1 kumeles. 

! Apleidęs pavilioną, užViriau 
keršįu, 'kad fašistai: taip1 mul
kina liaudį 'ir iš ’jos išvilioja 
paskutinius centus. ’ ■ . i 
> Smetonai ir jo- šMikai pasi
rengus eiti !į» naują' pavilioną, 
visų pirkia' raitoji policija1 ir 
kareiviai lekia valydami (nuo 
tako “purvinus mužikus’” ir' 
tuo. pakeisdami ‘‘naują” at
mosferą. Sakoma) kad Kate- 
rinai antrajai (Smetonienei) 
labai “gadina” apetitą, matant 
suvargusius savo vergus.

(Tąsa bus)

434 Library

300 Todd St.,

Penn Avę.,

. Aš, .žępiiaus .pasirašęs, siunčiu VIENA DOLERI, už kurį malon*tett 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip tartpti.

2— J. Saulis, 8225 Stafford St„
Pa., (Corliss Sta.)

3— P. Sadulienė, 108 Cress St. 
Pa.

4— J. Pacauska?, 589 W.
Shenandoah, Pa.

5,—V. Labutis, 121 -E.
McĄdoo, J?a> 

6—M. E. Cųstorienč, 926
Cloveland, Ohio. 

, 7—J. D. Sliekas, 3121
Brentwood, Pa.

8— W. Stašinskas, 2310 
Pittsburgh, Pa.

9— K. Stašinskas, P.
Kensington, P

10— J. Albauskis,
Heights, Ill.

11— J. Barškietis, 
; Pa.
12— J. Kinderjs,

Arobrjidgo, Pa
13— Wm. Orban,

Landing, Pa.
14— Geo. Urbonas,

Bi-addock, |Pa.
15— ?. Kavaliauskas,

Aliquippa, Pa. 
17—K. Levine, 24

(Tiirtle Creek, P
19,—J. Preikšą, Box ... .
20——'A. -Bbtyrids; Box 237, Bui-geftstown. Pa. 
22—P. Cibulskis, 7042 Link Court, Maspeth,

N. Y. . J I ; I
24— P. SoęJelkis, , 1^24 Powprpdalo . Ave., 

Youngstown, -Ohio.
25— A. DeJinikaiciūtš, 4 

Buffalo, N. Y. •
26— A. Dambauskas. 224 E, 

Girardville, ’Pa.
27— Motiejus Batutis, Box 

Ill.
30—J. Leonaitis, 107 N 

Benton. III.
32— K. Bakanauskas, 677 

Easton, Pa.
33— A. 13. Shatkus, 1256 

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audicjaitis', Box 
3a—K. Bagdonas, 114 N.

Shamokin, Pa.
36— Cii. Vaičiūnas, 929

Harrisburg, III.
37— L. Aiman, -Box 568,

Pa.
38— F» ŠiauČiulin, 804

Frankfort, III.
39— J. Willwnat, 417

.'Collinsville, III.
40— *Ig. Kirtiklis, 1388 

Ohio.
41— ,J. Guzevičienč, Box 400,
42— F. Miller, Box 264, Buckner,
43— K. ftatas, 215 Hess

Mich.
41—M. Ažukicnč, Box 426,
45— M. -Savukaitienė, P. ■

Pa.
46— J. Petrauskas,
47— J. Vaitkiavičius,

Detroit, Mich.
48— r-A. Malinauskas,

Minersville, Pa.
49— A- Matulevičius,

Brooklyn. N. Y.
50— Ch. Adomaitis,

Pittsburgh, Pa.
52— Kuklicrius, 3114

/Chicago, Ill.
51Z-.T. Stanislovaitis, 
/ Wilkes-Barre, -3

53— J. Gudišauskas,
Pa. i

54— G. Braknis,
Pontiac. ..

55— T. Sppata,
Washington

56— V. . Glaubičius,
Wilkes-Barre, Pa

57— John Norkus,
Scranton, Pa.

58— J. N. Valnachausky
Brighton, Mass,

VARDU

Mandelo

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, .CONN.

Valdyba 1930 Metamu ;
Pirmihinkas iP. KrikSčius, 286 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraltiene, 431

'-Summit St. ( i ; j
Protokolų Raštininkas J. .Kazlauskas, |

481 Hudson St. •
Fin. Rašt. A. Giraičiūtė, 481 Sum- 

: mit St.
Iždininkas _A. Klimas, 36 Russell St

Ashley St. 
Staugaitis,

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yrajdidžiausias žmogaus priešas 7—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas .įvaro, .bet ir į grabą paguldę. Bet tie, kurie, varto ja j>o plačią 
Ameriką pagarsėjusius

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

Powprsdalo.

Ėckert

Mahanoy Avė.,

24, (Wilsonville,

Duquoin St., 

Bushkill St., 

Scribner 
( 

113, Royalton, 
Vine St., 

So. Hobson 

, Castle Shannon, 
E. 6th St., W

I. Morrison Ave.

Andrus St., Akron 

Benld, Ill.
1.

Ave., Saginaw, 

Zeigler, III.
Box 262, '■ Cuddy, 

Box 118, Blanford, Ind.
4829 Merrit Street

P. O. Box 

46 Ten Eyck
Lager St., N

S. Auburn Ave. 

307 Plymouth 'Ave.
i. ■ i

437 Elm St., Tamaqua, 

J 2 Crystal Lake 
Mich.

1130 Sycamore St.,

16 George Ave., ...
351 Ferdinand 

Bigelow

VEIDO GRAŽUMAS

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organ?

APLA CENTRO KOMITETO

Pirmįninkas-fF. RQDG®Rą. f
.812 . Oregon St., TJUsb.-irgh, įpa„
(Corliaž StAO . ii <■ r

Vice-Pirmininkas—K. STAŠINSKAS,
Box 655. New KensiAgton, įj»a. 

Sekretorius-j, mIUAUŠF ' ~
026' W<xxlwąra/Ave.. į

H4įninkatMK. <URMONA^
87 ;Norwioh Avė.

Globojai:

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresais

Pirm. B. Budria, 415 Franklin St.
Vice-Pirm. S. PinkeviČius, 121 

Clark PI.
Prot. Rašt.

Pine St.
Fin. Rašt. A. Grigutis, 2122 

galls Ave,, Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas, 

Clark PL
Iždo Globėjai: D. Kalnetiene,

S. Datk St.-, J. Krakauskas, 
First St.

Organo Rašt. J. Kentrus, 201 E 
Westfield Ave., Roselle Park, N. J.

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad
way. į ' « '

Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą ketvergą, po No. 269- 
271 Second St.

Po 1905 m. revoliucijos, ca
ro budelių—žandarų persekio
jamas, nors ir nenoriai turėjau 
išsinešdinti į Kanadą^ Iki šiol 
šioje šalyje besigrumiant su 
gyvenimo aplinkybėmis, vis tik 
iš atminties neišdilo paliktas 
kraštas—Lietuva ir ten gyve
nantieji artimieji. Gyvu žo- 
džituip- per spaudą girdint apie 
Lietuvoje įvykusias dideles 
permainas, mane dar labiau 
suvnteresavo ir paskatino par
vykti ir visą tą pačiam persi
tikrinti. . j

Gegužės mėn. pabaigoj, pa- 
siliuosavęs iš kasdieninės ver-j 
gijos ir irpsirūpinęs • reikalin
gais dokumentais, traukiau 
Lietuvos link. Kad išvengus 
kelionėj' didesnio nuovargio, 
tikietą išsipirkau antros kla
sės.

Gegužės mėn. 31 d., 12 vai. ; 
naktį, New Yorke, būrelio i 
draugų ir draugių palydėtas, 
sėdau į vėliausios mados laivą, Į 
milžiną—“Europa.” Laivas ,
puikiai įrengtas, visi vėliausios j 
mados parankumai; maistas 
geras, švarus ir patarnavimas 
mandagus, vienok klasė nuo 
Iriamės didelį skirtumą turi.

Laive ant denio susitikau ir 
lietuvių, daugiau biznierių, 
vykstančių į Lietuvą iš įvairių 
Amerikos miestų bei miestelių.

Per jūras plaukėme,nejaus
dami didelio supimo, nors kar
tais bangos, ypatingai viduryj 
okeano ir labai šėlo, bet milži
nas “Europa” smarkiai įrėši 
pirmyn. Vandeniu kelionė 
nuobodi nebuvo, nes laivo kny
gyne įvairios knygos, dūdų or
kestrą ir kitos pramogėlės ge
rino keleivių ūpą.

Per puspenktos paros van
deniu kelionės, birželio mėn. 4 
d., laimingai pasiekėme Vokie
tijos Ajostą Bremen. Ant sto- 
tiea^^pailsėję ir pasisotinę, sė
dome Į traukinį ir keliavome 
Eitkūnų link.

Per tą trumputį laiką1 Vo
kietijoj didelio skurdo nepa
stebėjau, nors vietomis ir buvo 
matyti kapitalistinės valdžios 
žymės.

Vokietijos miestai atrodo 
švarūs, gražūs; namai mūri
niai, daugumoje raudonų ply
tų—amerikoniško stiliaus. Ka
dangi važiavau gražiausiame, 
metų sezone, tad ir gamta vi
sur puikiai atrodė, ypatingai 
gražiai banguojanti javų lau-

AUŠKĄS .
;Kecs .Rijchs, ;Pa
West -.\jlew, ‘tPa.

policij
guzikuotų ponų, negu civilių 
Civile publika irgi didelį skir-| las vaikučius ' leisti material^ 
tuma turi 
puikiai pasirėdę—šilkuotj, gi 
kiti apdriskę, apšepę—tikri jų 
belaisviai.

šilkuotieji ponai, kaip vyrai, 
taip moterys, vaikštinėja . laz
domis pasiramstydami taip, 
kad, iš šalies žiūrint, atrodo 
lyg jie būtų pasaulinio karo 
aukos—invalidai.

Aš vienam net aukų pasiū
liau, bet priimti atsisakė. O 
pasikalbėjimuose taip ir skam
ba: “ponas, ponia, panelė!” 

Kauno industrijos ratas vi-, 
sai silpnai sukasi, nes gatvėmis 
bedarbių būriai slankioja.

Maisto produktai atrodo ne
brangūs, bet vietoj darbinin
kams vargiai prieinami.

Krautuvėse drabužių ir ava
lų kainos amerikoniškos.

Nuvykęs pas daktarą Mažy
lį, buvau patenkintas jo ir šei
mos mandagiu, draugišku pri
ėmimu ir pavaišinimu. Per vi
są vakarą tarpe mūsų tęsėsi 

j ilgas pasikalbėjimas, ypatingai 
,'apie praeitį, dabartį ir ateiti, 
i < . v .j Skapiškio Miestelis

Apsipažinęs su Kaunu ir jo į 
apielinkėmis, paš Dr. Mažylį; 
ramiai pasilsėjęs, birželio mėn. i 
8 d., 7 vai. ryte ant stoties ir 
į savo gimtinę (Rokiškio aps-j 
krit., Kundrėnų kaimo). Ska-’ 
piškio stotin pribuvau pirmą: 
sekminių Al®^J^4ę.tLŽįnodą-P surengti jokių pramo- 

tai diena tikintiems įgų, net; laisvai pasitarti’ apie 
'■bendrovės ’ reikalus, nes- tam 
visam kliudo valdžia,’ neišduo
dama leidimų. » i - .

Dėka bendroves vedėjo ir 
narių darbštumui, nors ir lė
tai, darbas varomas pirmyn.

Gimtinėj
Parvykęs į gimtinę, radau 

didelių permainų. Kaimas ant 
kolonijų išsikėlęs. , Trobesiai 
prasti, po laukus išmėtyti ne
tvarkoje. Atrodo labai keistai! 
Bėgdamas į Kanadą kaime pa
likau dvyliką pačiame jaunys
tės žydėjime gaspadorių. O 
dabar beradau tik tris! Mat 
kitus tas istoriškas, garsus lai
kotarpis be laiko nuvarė į ka
pus. Man g^enant, kiekvie
nas kaimo gaspadorius, apart 
darbinių arklių, turėjo dar po 
vieną gražų vien tik del pasi
važinėjimo. Gi dabar—tik nu- 
susę {kumeliai! Karvės kiek 
geresnės, bet'kas iš to. Pienas 
į pieninę, o pinigai-—liaudies 
siurbėlėms (fašistams) puo
tauti.

Taigi; mano gimtinėj dabar 
daug prasčiau gyvena, negu 
caro laikuose.

mas
(brangi,.-tad į gimtinę nevyka^, 
bet del įdomumo nusisamdęs 
padvadą, nuvykau į Skapiškio 
miestelį. Rytas gražus. Sau- 

| le siųsdama spindulius apšiL 
įdymui sieros žemelės, užkliu- 
jdo augšto bažnyčios bokšto 
Ilangus ir juos keistai apšvie- 
■!čia. Lengvutis vasaros vėjalis 
šlamena žalius pasipuošusių 
medžių lapus.

Iš visų pusių žmonės pėsti, 
važiuoti, basi ir apsiavę ren
kasi į miestelį. Senieji tuojaus 
skubinasi į bažnyčią paaukoti 
“dievui” savo vargus ir nelai
mes; gi jaunieji būreliais po 
rinką “demonstruoja” ir tik 
vėliau skirstosi. Pats mieste
lis savo išvaizdos dar nepakei-

TElSYBfiS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 

ILLINOIS ' '
Valdyba 1930 Metams

Pirm. A. Matusevičia, 1003—25th St. 
Vice-Pirm. K. 325L-4th Avė.
Protokolą Sekr. A. Trepkus, 849— 

10th St.
Fin. Sekr. K. Shimkuš, 185—36th St.
Ižd. M» Miliene; 502^—4th Avė.

Visi Moline,, III.
Iždo Globėjai: J. Julius, Box, 48th 

St. ,and 5th Avė., Moline, III.; 
M. Junaitis, 215—17th Ave., East 
polipe, JŲ.; :Max&ilka J. Kairia, 

2435—33rd St., Moline, III.

Lietuvoje
Pervažiavus rubežių, Virba

lio stoty tuojaus metėsi į akį 
lietuviškas skurdas ir tvarka. 

rDloties bufete užkandžiai ir 
perimai nei kiek ne pigesni, 
kaip kad Kanadoj bei Ameri
koj. Stoty maišosi datrgybė 
skarmaluotų piliečių. Valdi
ninkai,. nors ir geležimis apsi
kaustę, neprosytais, apsitrynu
siais mundieriais, nenusiskutę 
barzdų (gal kad žiauriau at
rodytų), bet apie “ponus” 
amerikonus sukinėjasi gyvai ir 
mandagiai.

Birželio mėn. 5 d. nuo Vir
balio iki Kauno važiuojant 
traukiniu, aiškiausiai maįesi 
dalies Lietuvos gyventojų skur- 

*das: triobėsiai mediniai, su
krypę, stogai šiaudiniai, sama
noti ir tie audrų apdraskyti; 
žmonės ant laukų darbuojąsi 
ihskurę ir daugumoje basi; 
žagres traukia vos tik, kulnus 
pavelkanti kuinai, žemė vie
tomis apleista — dirvonuoja, 

ačiū gamtai, vietomis javai 
labai gražiai žaliuoja
Lietuvos Sostapilyj

Urban’s Cold Powders 
-^(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 
jokių šalčių nebijo. Už 75c ui 
baksą apsiginkluok nuo savo amr 
žino priešo I

F. URBONAS, Aptiekorius 
151 Metropolitan Ave.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

I. Mil II >11 I I . ......................I' !1"

G. URBONAS,
434 Library St., Braddock, Pa.

A. ŽVIRBLIS.
3012 Bremen Ave., Brentwood, Fa.

J. URBONAS, . „
1723 Jarie St., S. S.; Pittsburgh, Pa

P. L. A. KUOPŲ SEKR 
ANTRASAI *
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DARBĄ ATLIEKA

ir

Telephone: Stagg 4409

s*

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ tume. Tolumas del manęs 8Kir-n 
tumo nedaro. Mano ofisas at»^Į) 
d aras dieną ir naktį. Darbą ’

M.

tikėtis, 
pasek-

va-
ne-

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

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

i

1 u dust- | 
plačiau- 
siuvimo ti dokumentai

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Užveda ir sistemačiai sutvarko 
biznio knygas ir taksy raportus. 
Peržiūri kpygvedžių tvarkomas 
knygas ir sudaro atskaitas.

Patarnauju visiem be skw 
tumo. Tolumas del manęs skir-r

LITTLE THEATRE
2222 Market St., Philadelphia, Pa. 

Prasidės Labor Day
Pirmadienį Rugsėjo 1 d.

SOVKINO
“SENOVĖ IR NAUJOVĖ”

Eisensteino paskiausias dviveikalis.
Judis..-.ypatingas daugeliu atžvilgių.

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

______  STOKES
171 Bridge St., C. Brooklyn^ N. Y.

Visais . Accounting reikalais 
kreipkitės pas:

J. JESKEV1ČIUS
46 Ten Eyck Street
BROOKLYN, N. Y.

atlieku gerai. Rdikele kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
‘ BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Puslapis Šeštas Ahtradiėms, Rūgs.:VIETOS ŽINIOS
— f

Kairieji Kriaučiai Žada 
Sukelt $50,000 Streikam

Kairioji Adatos Darbininkų 
Industrinė Unija nusitarė su
kelti $50,000 į streikų ir or
ganizacijos fondą. Tai 
lis to $100,000 fondo, 
tpo tikslu varo vajų 
Unijų Vienybės Lyga.

Adatos Darbininkų 
rinė Unija rengiasi į 
šią kampaniją visoj 
pramonėje, į streikų ir organi- gą.” 
žavimo darbą ne tik prieš bo- Jau ne desėtkus, bet šimtus 
sus, bet sykiu ir prieš kompa-isykių buvo parodyta, jog tie 
ničnas “socialistines” Hillman- • dokumentai buvo suklastuoti, 
nų ir Schlesingerių unijėlės, į New Yorke išspausdinti. Juo- 
tikruosius streikus prieš hum-lse, kaip žinoma, 1 
bugiškus “socialistų” skelbia- ta įrodymai, būk Sovietų val- 
mus streikelius. .

Kairioji Adatos Darbininkų jnigus komunistam, streikam ir 
Unija tuo pačiu laiku šaukia abelnai revoliuciniam judėji- 
siuvėjus-visur dirbtuvėse orga-lmui Amerikoje. Po to, kaip 
nizuoti savo ‘“šapų” komitetus, Whalenas, policijos ex-komisi- 
traukti į juos kiekvieną darbi- onierius, paskelbė tuos falšy- 
ninką, rikiuoti bendrą frontą vus dokumentus, jau niekam, 
iš apačios, jungti juos į šią į rodos, neturėjo likti abejonių, 
revoliucinę uniją; ir taip prisi-jjog tai yra klasta nuo A iki 
ruošti neatlaidžioms streiki- Z. Tą puikiausiai žino ir 
nėms kovoms prieš darbą nuo j pats Easley, kuris prisidėjo 
štukų, prieš kompaničnas uni- prie tos klastos iškepimo, veik- 
jas, prieš ček-off sistemą (kur damas išvien 
patys bosai atskaito iš uždar- ex-oficieriais ir 
bio mokesnį į pardavikiškų va
dų iždą), o'už 7 valandų dar
bo dieną, 5 dienų darbo savai
tę, už uždarbio pridėjimus ir 
visų kitų sąlygų pagerinimus.

Fašistų Sekretorius Kursto 
Lynčiuot Amtorgo Narius

R. M. Easley, sekretorius 
Nacionalės Piliečių Federaci
jos, kapitalistų organizacijos, 

įsako : “tikrieji amerikonai rei
kalaus, kad būtų sušaudytas 
visas štabas (keli šimtai žmo
nių) sovietinės prekybos (Am
torgo) korporacijos, jeigu pa
sirodys, kad tikri yra paskelb- 

prieš Amtor-

JI, f •kiti draugai' pasistengtų gauti kokį 
naują narį į mūsų kuopą.

‘ Fin. Sekretorius.
(208-209)

PARDAVIMAI
PROGA FOTOGRAFAMS

Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ STU- 
dija Mahanoy City, Pa. Studija ge
rai įtaisyta, su gera dienos šviesa. 
Pardavimo priežastis—noriu atsilsė
ti. Kainą pranešiu ant užklausimo. 
Noriu greitai parduoti, todėl par
duosiu už labai žemą kainą, Žiugei- 
daujanti tuo bizniu, kreipkitės be 
atidėliojimo sekančiu adresu:

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

/ '■ ; 204-30

PARSIDUODA? labai pigiai bučemė 
ir grosernč, puikioj vietoj, pačiam 

lietuvių centre. Pardavimo priežas
tis—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

Telephone, Stagg 181$

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla _

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Sekmadienį Išvažiavimas 
ALDLD 1 Kp. ir TDA 17 Kp.

Ateinantį sekmadienį bus 
didelis išvažiavimas Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos pirmos kuopos 
sykiu su Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo 17-ta kuo
pa. Tai dvi didžiausios sąmo
ningų darbininkų organizaci
jos Brooklyne. Kaipo tokios, 
jos, suprantama, turi šimtus ir 
tūkstančius pritariančių darbi
ninkų. Todėl reikia 
kad išvažiavimas bus 
mingas.

Jeigu drg. A. Bimba
dar neatvažiuotų Brooklynan, 
tai prakalbas sakys vietiniai 
geri kalbėtojai. Bet diena iš 
dienos ’ laukiama • sugrįžt/mt 
drg. Bimbos į “Laisvės” redak
ciją. Todėl reikia! spėti, kad 

. < . „ , jis galės atvykti laiku deleibuvo irasy-|.j0 iSvažiavim0.

tižia per Amtorga duodanti pi-į. Oąinuos Aido Choras. Bus 
I • r • ■ - ir šiaip pasilinksminimų bei

paįvairinimų. O jau skanių 
valgių ir gėrimų tai Užteks vi
siems. Būkite išanksto pasi
rengę visi dalyvauti tame iš
važiavime, Forest Parke, 
nantį sekmadienį.

LIETUVIS GRABORIUS

LIETUVIS
GE
RA-

NORINTIEJI 
R I A U SI O 
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NA, N U L ICDI- 
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PAS:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
• (PETRICK) - ‘

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

X-Spinduliu Diagnoza . , 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Great Necko Diskusijos Apie 
Demonstracijų Reikšmę

Great Necke, antradienį, 2| 
d. rugsėjo, A.L.D.L.D. susirin-i 

"kime bus diskusuojamą klau-Į 
simas: “Demonstracijų ir po
litinių streikų reikšmė.” Įžan-į 
gą diskusijoms darys draugė 
J. Bondžinskaitė.

J šį A.L.D.L.D. susirinkimą 
būtinai turėtų atsilankyti ne 
tik visų darbininkiškų organi
zacijų nariai, o ir pašaliniai 
darbininkai juo skaitlingiau
sia.

Reikšmė masinių demonstra
cijų ir politinių streikų turi di
džiausios svarbos darbinin
kams šiuo momentu, kuomet 
su kiekviena diena kapitaliz
mo krizis didėja ir klasių ko
va vis labiau aštrėja. Todėl 
darbininkai kuo labiausia tuo 
klausimu privalo domėtis.

su caristiniais 
su Amerikos 

Darbo Federacijos vice-prezi- 
dentu Wollu, kuris, beje, yra 
ir prezidentas fašistinės Na- 
cionalės Piliečių Federacijos.

Bet Easley vis dar pučia 
j svieteliui dūmus į akis, būk 
įkalbami dokumentai galį pasi- 
jrodyti “tikrais”; o tuomet, sa
ko, reikėtų iššaudyti, visus so- 

;vietinio Amtorgo viršininkus ir 
■ tarnautojus. Tas jo pareiški- 
jmas turi vieną prasmę: jis 
j kursto kukluksus ir kitus tik
ruosius juodašimčius lynčiuoti 

jAmtorgo narius, nepaisant jo- 
ikių dokumentų. Su tuom eina 
lir kurstymas prieš visus komu
nistus ir prieš Sovietus.

Easley’ui, artimam sėbrui 
Wollo, Alnerikos Darbo Fede-i 
racijos vice-prezidento, nervai 
tain yra pakrikę, kad jis ma
to “raudonąją šmėklą” net Co- 
lumbijos Universitete, ir net 
visiems žinomą atžagareivį N. 
M. Butleri, to universiteto pre
zidentą, išvadina “raudonuo
ju.”

Policija Žiauriai Tremia 
Bedarbius iš Parkų

Vienas bedarbis, Wm. Van 
Horn rašo, kaip policija ne
duoda niekur ramybės naktį 
bedarbiams ir benamiams. Ne
leidžia jiems snausti nei mies
to parkuose; užsnūdusiems 
daužo buožėmis į padus ir ve
ja juos laukan. r- \ 
rė ir pačiam Van Hornui, ku-1 
rį sykiu su keliais 
benamių žiauriai 
Bryant Parko, prie 42nd St 
2 vai. naktį, rugpjūčio 26

Taip pada-

šimtais kitu
išgujo iš

d

Eleklrikinė Relė Nutrenkė
Mažą Vaiką

James Thompson, 7 metų 
vaikas, 378 Myrtle Avenue, 
Brooklyne, užsimanęs pereiti 
skersai “eleveiteftio” relių, Co
ney Islande, tapo mirtinai 
elektros nutrenktas, kada.pa
lytėjo trečiąją, elektrizuotą

(Ex-Kareiviai Surengs 100 
Mitingų per 6 Savaites

Ex-Kareivių Sąjunga nutarė 
j per šešias savaites atlaikyti 
bent šimtą mitingų, atvirame 
ore, įvairiose dalyse Didžiojo 
New Yorko. Tuose mitinguo
se bus darbininkams dėstoma 
reikalas kovos prieš imperia
listini karą, kuris įmatomai ar
tinasi; juose taino pat bus or
ganizuojama ex-kareiviai išsto
jimams prieš gresiantį kara.

Pereitą šeštadieni jau įvy
ko du sėkmingi mitingai, su
rengti Ex-Kareivių Sąjungos. 
Viename, ties 7th St. ir Avė. 
B. New Yorke, dalyvavo ko
kie trys tūkstančiai darbinin- 

■kiškos publikos. Anart kitu, 
sakė prakalba ir J. Geary 
Foulk. 62 metu amžiaus ex- 
kareivis, ainys kovotojų Ame
rikos revoliucijos 1776 m. Jis, 
bė kitko, atžvmėio, kain Ame
rikos “demokratija” virto pa
skutiniais laikaiš i Wall Strvto 
niniguočių diktatūra: , ir šau
kė visus kovon prieš imperia
lizmą ir prieš naujo pasauli
nio karo pavojų. ,

44-tas METINIS PIKNIKAS 44’tas METINIS 

ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTES 
Įvyks Subatoje

6 d. Rugsėjo (September), 1930 m.
DEXTER PARKE

Jamaica Ave. ir 75th Street, Brooklyn, N. Y.
Gerbiami Brooklyno ir apielinkės lietuviai ir lietuvaitės! Kviečia

me visus atsilankyti į mūsų puikiausi pikniką, kur bus proga su pa
žįstamais sueiti ir prie puikios muzikos smagiai pašokti.

Muzikantai po vadovyste Prof. P. Rich, susidedanti iš dviejų benų, 
grieš be perstojimo vėliausius lietuviškus ir amerikoniškus šokius.
Pradžia 2-rą Valandą po Pietų ĮŽANGA 50 CENTŲ 

Kviečia RENGIMO KOMITETAS.
KELRODIS: Brooklyniečiams geriausia važiuoti Jamaica Line “L” ir 
išlipti ant Elderts Lane stoties ir eiti į parką

Mokytojai Einą Blogyn, 
Sako Augštas Profesorius

T)r. Miller, Columbijos Uni
versiteto mokytojų kolegijos 
direktorius, sako, kad naujieji, 
dabar išeinantieji kursus mo
kytojai ir mokytojos būna 
daugiausia žmonės be plates
nės bei gilesnės kultūros, at
šalę bei surūgę ir palyginamai: 
menkų protinių gabumų; 
dinasi, žemesnio laipsnio, 
kaip seniau.

Tai pasekmė mašinalės
siauros švietimo sistemos; vai
sius dolerio garbinimo lygiai 
mokyklose, kaip ir už moky
klų sienų; išdavas bendro že
mo dvasinio laipsnio šioje ka
pitalistinėje, pelnagrobių tvar
koje, kuri, be kitko, baisiai 
vafžo ir ; minties laisvę kaip 
profesoriams, mokyto jams, 
taip ir studentams.

Sekcijos Vakarėlis 
“Laisvės” Svetainėje

Šios savaitės šeštadienį, “Lais
vės” svetainėje, turės linksmą
vakarėlį šešta Sekcija Komu
nistų Partijos. Užtikrinta ge
ra šokių orkestrą; įvalias bus 
revoliucinių dainų; prakalbas 
sakys žinomi darbininkų va
dai ir studentai iš Darbinin
kų Lavinimo Mokyklos. Pa
rengimo pelnas skiriamas tai 
mokyklai.

Įžanga tiktai 35 centai. Ti- 
kietus išanksto pasirūpinkite iš 
šeštos Sekcijos raštinės, 68 
Whipple St., prie Broadway, 
Brooklyne.

PRANEŠIMAI
F KITUR
AKRON, OHIO

A.L.D.L.D. 40-tos kuopos susirinki
mas bus nedėlioj, 7 rugsėjo, po No. 
50 S. Howard St. Pradžia 1:30 vai. 
dieną. Visi nariai ateikite . laiku, 
yra svarbių reikalų aptarti. Girdė
jome, kad d. Bartnikienė atsives 3 
naujus narius, tat; būtų gerai, kad ir

A NT STOČIŲ GALITE GĄ UTĮ j .
“LAISVŲ” ELIZABETH, N. J

B. Fi gėris, 221 Second St. ' •
S. Mickus, 278 Second St. • »
Ir pas Singerj.

• /.

Jau ^rys Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo. Savaitinį Laikraštį 

"RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų gy
venimą; telpa daug gražių eiliaraščių 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant 
gražios popieros spausdinarhas. 
Kiekvienas Amerikos lietuvis darbi
ninkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipažins su 
savd klasės brolių reikalais tolimoj 
Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams'' tik—__ $3; Pusei___ $1.50
Pinigus siųskite Aiperįcan Express 
money orderiais, juos išrašydami ant 
“RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Nufotografuoja Ir 
numaliavojfc viso
kį u s paveikslus 
įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
Ir sudaro su 
aaserikoniSkais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1460
Kreipkitės i i u 0 

adresu:

JONAS

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) ■

IR PIGIAIGERAI

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

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

• buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

Tel.: Midwood 0261

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

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

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

Tėl., 0783 Stagg-

J. LeVANDA
; (Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-7831
f Stmhia Krnoklt/ne. Ateikit l\t .•>< i i krinti

c?

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
t UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta is 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

• T

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosxoja vĮda- 
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišvt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ....................................................60c, per paštą 6U.

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

* tyros ir geriausios.
Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 

Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO! APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. Tel.į Greenpoint 2017-2860-8514 
Iškirpkit 5į skelbimą ir prlsiąslrft karti sv užsakymu

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
šįmet turime geriausios ir vėliau

sios mados , Permanent Wave maši* 
nas, todėl kviečiame visas atsilankyti' 

' o mes’ patarnausime kuogeriausia. *

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

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

' 578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., • šalia Aptiekos

BROOKLYN, N. Y.
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