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LaisveKRISLAI Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis. Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!.

(First Lithuanian Workers’ Daily) Jūs Nieko Nepralaimesite, Tik Re-'
Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių. tėžius, o Išlaimesite Pasaulį!
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TJbagija.
S. S. Menas.
Atsivežė “Grieką”
Inkvizitoriai.
John Spargo.
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Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugsėjo (Sept.) 3, 1930

Oi, kokia ta Lietuva ubagų 
žemė. “Vienybė” praneša, kad 
“porai mėnesių į Jungtines Val
stijas atvyko dainininkas Jonas 
Butėnas” ir tuojau “praeis 
Amerikoje koncertuoti.” Tai va- 
kacija 1

žinome gerai, kad Amerikai 
Butėnas nieko naujo negali duo
ti. Jis koncertuos po lietuvių 
kolonijas, kad užsidirbus centų. 
O paskui grįš į “Lietuvos vals
tybės operą” dainuoti.

Vadinasi, ta Lietuva yra tik
ra ubagija. Visi jos meni.nin- 

tu-kai ir valstybes dainininkai 
ri ubagautis centu svetur.

Tik prisiminkime tą visą li
taniją: Vanagaičiai, Oleikos, Ol
šauskai, Babravičiai, Butėnai ir 
dar eilių eilės kitų valstybinių- 
fašistinių “menininkų”.

Nei vienas tų valstybinių 
svirplių nepasirodė, “nepagarsė
jo” ant amerikoniškos scenos, 
o to “pagarsėjimo svetimtaučiu 
akyse” jie taip trokšta.

Dabar palyginkite Sovietų 
Sąjungos meną, bolševikų me
ną. Sovietų Sąjungos judžiai, 
dainininkai, baletai, veikalai, 
kuomet tik atvyksta į Jungt. į 
Valstijas, užima veik pirmą vie
tą Amerikos scenoje. Rusų 
menas patraukia laikraštininkų 
ir kritikų atydą.

Atvyko šiomis dienomis A- 
merikon 70 metų lietuvė senu
kė. Pasikalbėjus, senutė prisi
pažino. esanti “nerami.” Kame 
dalykas? Esanti “griešna”.

—Vaikeliai, atsivežiau “smer- 
telną grieką.”

—Kame tas “griekas”?
—Nugi, vaikeliai, aš balsa

vau už darbininkus, tai kunigė
lis neduoda išrišimo.

Vengrijos Sostinėj Kruvinos Kovos!
_____________  ________________________________________________________ •' ■ ' t
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Fašistas Diktatorius Jau 
Pats Tupi Kalėjime

LIMA, Peru.— Buvęs 
šalies “prezidentas”, fa
šistas Leguia jau patal
pintas kalėjimam- Virš 
savaitę laiko Leguia gy
veno laive Almirante 
Grau, į kurį jis pabėgo 
po nuvertimui nuo šalies 
sosto. Iškarto sirgo. Da
bar, pasitaisius sveikatai, 
jį patupdė kalėjime, esa
mam ant St. Lorenzo sa-

guia turįs 67 metus am
žiaus. Washingtono val
džia daro viską, kad tą 
senį išleidus, nes jis, bū
damas diktatorium, gynė 
Wall gatvės kapitalistų 
reikalus.

Per vienuolika metu sa- 
v

vo viešpatavimo Leguia 
siuntė į minėtą salos ka
lėjimą daugybę politinių 
priešų, jų tarpe labai 
daug komunistų. Dabar 
pats ten pat patupės.

Amerikiečiai Smarkūs
Pirkikai įvairenybių

MASKVA.— Sovietų vy
riausybė, kaip žinoųia, yra 
surinkusi visus brangius ca- 
ristų ir buržujų daiktus: 
žiedus, karūnas, etc., ir su
dėjusi į tam tikras krautu
ves^ kurias smarkiai lanko 
Amerikos turistai. Mat, jie 
pinigingi. Gi Sovietų vy-

Kai kas netiki, kad tokia in
kvizicija viešpatauja Lietuvoj. 
Ta. pati 70 metų senutė papa
sakojo apie savo kaiminką, ku
ri irgi balsavusi už darbininkų 
sarašą. Ir ve kaip su ja atsitiko:

Tamsi moteriškė nuėjusi iš
pažinties. Na, ir prisipažino 
kunigui, jog balsavusi už darbi
ninkus. Tuomet tas kunigas ; riauSybė trokšta tuos daik- 
(inkvizitorius) vieton duoti su- (t Darduoti ir už iuos nirk- vargusiai moteriškei “išrišimą”, U uz juos pirK
—pareiškė, jog jinai geriau bū- Į Jį traktorius ir kitokias ma
tų padariusi, jei būtų pasikoru- šinas. Amerikiečiai turis-

TŪKSTANČIAI JUNGTINIU VALSTIJŲ 
DARBININKU DEMONSTRAVO BEDAR
BIU W UŽ SOCIALf APDRAUDA
New Yorke Demonstracijoj Buvo Virš 25,000; Chicago}-— 
10,000, o iš Daugelio Miestų ir Miestelių dar Negauta 

Pranešimai.
Iš kai-kurių 

miestelių atėję 
bia, kad Darbo Dieną Jung
tinių Valstijų bedarbiai 
tūkstančiais reikalavo darbo 
arba duonos; priėmimo so- 
cialės apdraudos biliaus, 
kurį patiekė Amerikos Ko
munistų Partijos. Sekamos 
yra trumpai sutrauktos ži
nios.

miestų .ir joj už bedarbiam ir seniem 
žinios skel- darbininkam pensijas.

New Yorkas.— čionai 
Union Aikštėje susirinko 
virš 25,000 darbininkų; mi
tingas pasekmingas. Priim
ta rezoliucija, reikalaujanti 
padaryti įstatymu Komunis
tų Partijos patiektą socialės 
apdraudos bilių.

Chicago.—10,000 vietinių 
bedarbių dalyvavo demon
stracijoj, vadovaujant Dar
bų Unijų Vienybės Lygai.

Perth Amboy, N. J.—Du 
tūkstančiai darbininkų da
lyvavo kovingoje “bedarbių 
dienos” demonstracijoj.

darbo arba duo-

buvo ir kituose 
ir miesteliuose;

Oklahoma City, Oklaho
ma.— Arti tūkstantis darbi
ninkų dalyvavo vietinių 
darbininkų—daugiausiai be
darbių—demonstracijoj, rei
kalaudami 
nos.

Panašiai 
miestuose
visur mat šiandien bedarbių 
randasi daugybė. Visur jie 
reikalavo mokėti bedarbiam 
algas ne mažiau $25 į savai
tę.

Reikalavo mokėti algas iš 
tų “59” kišenių, nes jie tu
ri susikrovę milionus iš dar
bininkų prakaito ir kraujo. 
Jie, be to, kaip sako buvęsNew Britain, Conn.— A-

pie 2,000 šito miesto bedar- ambasadorius Gerard, yra 
bių ir dirbančiųjų dalyvavo tikrieji Amerikos valdyto- 
Darbo Dienos demonstrhci- jai.

st, o ne balsavus už darbiniu-' tai jau daug jų išpirko, bet j 
kus. L1 ar dano* randaci(

Šią vasarą ypačiai daug 
brangenybių Sovietų vy
riausybė mano parduoti ir 
už jas priprikti valstiečiam 
žemdirbystės mašinų.

Idar daug randasi.
Tai kaip valdo Romos inkvi

zitoriai Lietuvą. Nejaugi nesi- 
ras pasaulyj jėga, kuri nušluos 
tuos budelius, tuos inkvizito
rius! Juk negalimas daiktas, 
kad taip ilgai Lietuvos liaudis 
kęs ant savo kūno tą parazitų.'
gaują- _____ Į j Streikuoja Vidurinės

Current History už rugsėjo j Mokyklos Mokinės Mergaitės 
mėnesį laidoj įdėjo porą straips
nių: Už pripažinimą Sovietų 
Sąjungos ir prieš pripažinimą.

Bet kas rašo prieš Sovietų 
Sąjungos pripažinimą? Spėki
te? Tai senis “socialistas” 
John Spargo. Ii- da'kaip kas 
mano, kad “socialistai” nęra 
paškudnesni už aršiausią bur
žuaziją !

toste ir Draugas Lekia 
Į Jungt. Valstijas
PARYŽIUS. — Pereitą 

pirmadienį iš čia išlėkė ^į 
New Yorką du žymūs Fran
cuos lakūnai—D. Coste ir 
jo draugas M. Bellonte. Jie
du lekia lėktuvu “Question 
Mark” (Klausimo Ženklas), 
kuriuo jau daug išlekioję. 
Kelyje, sakomą, orlaivinin
kai susitikę audrų ir todėl 
turėjo pakrypti į šalį. Coste 
sykį jau bandė lėkti į Ame
riką, bet nepavyko. Dabar 
jis tikisi pasiekti savo tiks-

Kaip Buvo Užpultas Fašistų Žvalgybininkas 
Rusteika ir Kas Tie Jo Užpuolikai

BUENOS AIRES, Argen
tina.— Šito miesto Belgra- 
no priemiestyj sustreikavo 
vidurinės mokyklos (high 
school) mokinės prieš nau
ją pą tvarkymą, kuriuotni 
draudžiama jom dėtis ąnt 
veidų ir lūpų bent kokius 
dažus. Mokinės sako strei
kuosią tol, kol. išsikovos sau 
teises daryti su savo vei
dais, kaip jom patinka. '

Giria Kapitalistus
CEARFIELD, Pa.— Kal

bėdamas čionai “Darbo Die
noj”, šalies darbo sekreto
rius Davis išgyrė Amerikos 
darbdavius kapitalistus už 
tai, kad jie “nekapoja dar
bininkam algų”. Davis tiks
liai meluoja, jei jis taip kal
ba., Juk visiem žinoma, kad 
šiandien veik kiekvienoj in
dustrijoj darbdaviai kapojd 
darbininkų algas.

Lietuvos fašistų “Aidas” (už 
įrugpj. 20 d.) sekamai aprašo 
apie tą pasikėsinimą ant šnipų 

, apie kurį 
“Laisvėj” jau buvo minėta:

“Vakar 16 vai. 30 min. kri
minalinės policijos direktorius 
pulk. Rusteika užėjo į “Konti- 
nent” viešbutį, Gedimino gat. 
18 Nr., konfidencialiai pasikal
bėti atskiram kambary su Vit
kevičium Julium. Jiem dviem 
vos pradėjus kalbėti, kaip pra
neša “Elta”, į kambarį su re
volveriu rankoj įsiveržė Pupa- 
leikis Antanas. Abu puolė di
rektorių, surišo jam rankas, už
rišo burną ir vienas iš jų revol
verio rankena smogė į galvą. 
Pulk. Rusteikai nuo smūgio .ap
svaigus, Pupaleikis dūrė ’jam į 
kiūtinę 30 cnt. ilgio peiliu. Nuo 
>šito smūgio, kad ir apsvaigęs 
ir užrieta burna, pulk. Rusteika 
baisiai suriko. Vaitkevičius, pa
būgęs kilusio triukšmo, išbėgo, 
o Pupaleikis, pasilikęs kambary, 
padarė pulk. ^Rusteikai dar 4 
žaizdas peiliu. Tokiu bųdu pa
vėlavęs išbėgti, Pupaleikis. buvo 
čia. pat, viešbučio prieškambary, 
sulaikytas viešbučio šaviniko p. 
Krokend ir jo giminių pastan
gomis ir perduotas atvykusiems 
policininkams.
išbėgęs į gatvę, 
liečiu Kravecu,

1 mas bėgantį su revolveriu ran
koje, mėgino jį sulaikyti, tačiau 
buvo peršautas per ranką. Bėg
damas toliau, Vaitkevičius -susi
dūrė su III huovados policinin
ku Urbanavičium, kuris mėgino 
jį, sulaikyti. Nubėgęs už radio 
stoties ir, iš vienos pusės, ma
tydamas vis didėjantį būrį be
sivejančių žmonių, iš antros pu
sės, gerokai jpailsęs, šovėjas me

O Vaitkevičius, 
susidūrė su pi- 
kuris, matyda-

Draugas Serio Neturi 
Būti Išdeportųotas!

NEW YORK.— Tarp- 
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas, Komunistų Par
tija ir kitos darb. organi
zacijos šaukia darbinin
kus į masinį mitingą už
protestuoti prieš deporta
vimą italo darbininko d. 
G. Šerio (Vakar “L.”' lai
doj per klaidą buvo pasa
kyta Firio). Jis yra pa
ruoštas

BUDAPEŠTE SUSIRĖMĖ TŪKSTANČIAI 
BEDARBIU DEMONSTRANTU SU 
ARMIJA IR GINKLUOTA POLICIJA

Du Darbininkai Nužudyti; Keli Šimtai Sužeista; Daugybė 
Veiklesniųjų Paskui Tapo Suareštuota ir Sukišta j Ka-

BUDAPEŠTAS.— Pereitą dinėti kiekvieną, kuris tik 
pirmadienį (rugs. 1 d.) Bu- ėmė aktyviškesnį dalyvu-
dapešto miesto gatvėse dar- mą demonstracijoj ir jos
bininkai suruošė bedarbių priruošime. ,,vr;
demonstraciją. Vienuoliktą 
valandą ryto tūkstančiai 
darbininkų pradėjo maršuo- 
ti, reikalaudami: “Darbo ar
ba Duonos!” “Šalin buržua
zija!” “Lai gyvuoja Sovieti
nė Vengrija!”

Policija ėmė vaikyti dar-,.^ paneigti, tąčiaus nepavy- 
bininkus į gatvių pašalius, ko. Jie vadinasi ir vėl pa- 
neleisdama jiem maršuoti ir sir°de darbininkų reikalų 
net stovėti viduryj gatvių. • išdavikais.
Bet darbininkai nepaisė po-; Vengrijoj šiuo tarpu ran- 
licijos ir į josios leidžiamus dasi 500,000 bedarbių darbi 
smūgius į . ___
kur buvo atsakyta iš bedar- viso tėra tik septyni milio- 
'bių darbininkų akmenimis.

Tuomet socialistas parla-
MASKVA.-Studentų Or- imento, nf‘-ys. Peyer ėmė rėž-

laivininkų Mechanikų Ihsti-iP1 niekinti tuos, , • .u-,
tufas- pabudavojo Sovietų, kurie ginasi nuo puolančiu tant senus ir jaunus-^ 
vyriausytei naują oro laivą Ipolicijoj Labiausiai jis keKlnfes yra bedarbis. /.Jų pade- 
—dirižablį, kuris jau ban-1 ke komunistus. Bedarbiai 
dė lekioti vifšuj Maskvos ir į pradėjo niekintoją švilpti, ir

I

ninku dainas. , c .

išdeportavimui į 
kur Mussolinio 

jį nužudys.valdžia
Serio nuspręstas išde- 

portuoti tik todėl, kad jis 
savo prakalboj. išrodinėjo 
dvasiški jos darbelius Ita
lijoj ir Jungtinėse Valsti
jose. Protesto mitingas 
bus trečiadienį, rugsėjo 
3 d., 8 vai. vakare, Man
hattan. Lyceum, New Yor
ke.* Geri kalbėtojai. Da
lyvauki!, kurie tik galite.

Sovietai Pabudavojo
Naują. Oro Milžiną

dė lekioti viršuj Maskvos ir 
viskas labai gerai pavyko. >
• Tai pirmas dirižablis So
vietų Sąjungoj. Iki šiol bū
davo taisomi tik lėktuvai 
(paprasti orlaiviai). Gyven
tojai džiaugiasi ir didžiuo
jasi darbininkų valdžia ir 
pajėgomis.

Greitu laiku į Maskvą pri
tė ginklą ir pasidavė policijai. 
Pulk. Rusteikai padarytos 51 
žaizdos, iš kurių, viena į krūti-jbus Vokiečių milžinas — 
nę gana sunki, nes peilio smū--Qraf Zeppelin. Jo visi lan
gių paliesti plaučiai. Kitos 4 
žaizdos lengvesnio pobūdžio. 
Sužeistasis tuo jaus buvo nuga
bentas į karo ligoninę, kur jam 
buvo sutvarstytos žaizdos.

Rusteikai ligoninėj padaryta 
operacija. Tvirtinama, kad gy
vybei pavojaus nėra, tačiau pa
dėtis be abejo, rimta, kadangi 
nutekėjo nemaža kraujo, o taip 
pat nėra garantijos ir prieš už
krėtimą, nes . peiliai juk nebuvo j 
dezinfekuoti. .

kia su įdomumu, nes iš jo 
daug galės pasimokinti So
vietų orlaivininkai ir me
chanikai.

Pekino “Kairieji” Jau 
Sudarė Naują Valdžią

i;
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24 Partijos Vokietijos 
Parlamento Rinkimuose

BERLYNAS.— 24 parti
jos yra uždėtos ant rinkimo 
sąrašų. • Reiškia visos dės 
pastangų pravesti savo at
stovas į būsimą reichstagą. 
Rinkimai atsibus rugsėjo 14 
d. Apie šešios grupės nepri
imtos, nes negalėjo išpildyti 
visų reikalaujamų formulu- 
mų. Sprendžiama, kad ši
tuose rinkimuose komunistų 
balsai smarkiai paaugs.

PEKINAS.— Šitame mie
ste jau susidarė valdžia, 
priešinga Nankingo val
džiai. Ją yadovąują , gen. 
Yen-Hsi-šan. Į valdžią įei
na ' vienuolika ministerių* 
Tai žmonės įvairių pažiūrų, 
kurie betgi Į skelbiąs! esą 
kairiojo Kuomintango spar
nas. Dabar ši valdžią rei
kalaus pripažinimo’’ iš kitų 
pasaulio kapitalistinių ša
lių. Veikiausiai karas tęsis 
su Nankingu. Jei Mandžiu- 
rija ją rems, tai nėra abe
jonės, kad Čiang-kai-šekas 
greit bus nugalėtas.

Washington.—Pereitą pir
madienį čionai buvo baisus 
karštis: net 93 laipsniai pa
siekta. Del karšto ir tvan
kaus oro susirgo apie 60 as
menų.

BRU'SSELIS, Belgija. — 
Stalų patarnautoja' Marė 
Scheer nušovė grafą Broe- 
ckhoven 22 metų amžiaus 
“didžiūną”. Mergina sako, 
tasai žmogus ją suvedžiojo. 
Šovė ja bandė pati riusižudy- 
ti, bet nepavyko.

Šitą bedarbių demonstra
ciją iš karto buvo užgyrę ir 
socialistai. Bet jie, kaip pa
prastai, pamatę, kad darbi
ninkai kairėja ir demon
stracijoj eis toliau, negu 

i kad socialistai nori, bandė

į josios leidžiamus dasi bedarbių darbi-
į darbininkus kai ninku, kuomet gyventojų iš-, 

............................ * 5o tėra tik septyni milio-
nai. Tai milžiniškai didelis ! * 
skaičius. Tai reiškia, kad / 
iš kiekvienų keturiolikos 
Vengrų gyventojų — įskai-

padė
tis baisi. Ir toji padėtis su 
kiekviena diena, ažuot gerė- 

dainuoti revoliucines darbi- tk eina blogyn. |
ninku dainas. . PilnMCalėjimai politinių

Apie 2 -valandą po pietų kalinių. Vengrija yra vie- 
pašaukta ginkluotų kareivių- na iš juodžiausių fašistinių 
būriai, kurie leido šovinius į šalių. Joje, kaip 
minią, 
strantų sužeista.
sako, tik du tapo užmušti, 
bet veikiausiai jų yra dau
giau.

Komunistai Vengrijoj pa
staruoju laiku smarkiai vei
kia tarpe darbininkų. Jie 
išdalino lapelius, šaukdami 
bedarbius paversti savo ši
tą ir kitas panašias demon
stracijas į politines ir kovo
ti už pagerinimą savo bū
vio ir nuvertimą fašistinės 
valdžios, os įkūripą darbi
ninkų. '.

Vakare buvo padaryta 
daugybė areštų. Policija ir 
šnipai paleisti darban suim-

Daugybė demon-
Valdžia

žinoma,. 
1919 metais buvo įsikūrus. 
Sovietų vyriausybė,-' kurį 
laikėsi apie pusę mętų. Su- 
kriušinus Sovietų vyriausy
bę, fašistai ir visa buržuazi
ja žudė komunistus ir kitus 
revoliucinius darbininkus, 
kaip tik išmanė ir vis skel
bė pasauliui, kad komunis
tų jau nebėra; jie išnaikin
ti. Bet štai jie ir vėl pasi
rodo gatvėse; pasirodo ga
lingesni, negu pirmiaū! «•

LONDONAS.— 30 pasa- 
žierių tapo sužeista, kuo
met traukinys, Scottish eks
presas, atsimušė į kitą trau
kinį.

PLĖŠRIOJI ANGLIES KOMPANIJA IŠMETĖ iŠ 
\ SAVO NAMU DVI BEDARBIU ŠEIMYNAS
\ ‘ MAHANO’Y CITY, Pa.—Rug- , 
pjūčib 29 d. po pietų 
Philadelphia and Reading Coal 
and- Iron Co. delei neužsimokė- 
jimo-randų iškraustė ant gat
vės - dvi darbininkų šeimynas. 
Laike tos procedūros, kurią at
liko minėtos kompanijas deputy 
—policija, šimtai darbininkų ir 
jų šeimynų susirinko pasižiūrė
ti. Pas daugelį buvo galima 
pastebėti didele neapykanta. 
Tūli net policijai grūmojo.

'turiu pasakyti, kad laike, 
kuomet Howard Snyderio daik
tus mėtė lauk iš stubos, tai nei 
vieno šeimynos nario nesirado 
namuosb. (Gal tyčia taip pri
taikinta buvo.) Pats Snyder 
ką tik buvo gavęs darbą no tu- 
lu kontraktoriu prie budavoji- 
mo ir tuo laiku ten dirbo. O 
jo moteris buvo kur tai išva
žiavus.

“geroji
Išmestus rakandus ant gatvės 

sukrovė į krūvą, uždengė bre
zentu ir pastatė sargą,‘f: »

Abe Hillibush irgi panašiu 
būdu,, iškraustė, šios, šeimynė
lės rakandus išnešė į krūmus, 
sukrovė, apdengė brezentu ir 
pristatė sargą taip pat.

Jei darbininkas žmogus gau
na darbo m i neto j kompanijoj 
ir jeigu kompanija turi .kokią 
tuščią lindynę, tai leidžia' to
kiam apsigyventi. Bet kaip 
greitai darbininkas netenka 
darbo arba nueina kur po kita 
kompanija dirbti, taip greitai 
turi kraustytis 
nijos stubos.

Darbininkai 
ties į kovingas
Neorganizuotus visokį parazitai 
gali lengvai išnaudoti ir išnau
doja. 'i s

lauk iš kompa-
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Bon Amt.

&MNMM

turi organizuo- 
darbo unijas.
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Vokieti jos Reichstago Rinkimai Yra 
Tarptautines Svarbos

PASTABOS

Trečiadienis, Rūgs.

Heinz Neumann, vienas Vo
kietijos Komunistų Partijos va
dų, sekamai rašo “International 
Press Correspondence” apie be
siartinančius Vokietijos parla
mento rinkimus:

Jeigu mums, komunistąms, 
parlamentiniai rinkimai nėra 
vienXik kova mž balsus, bet ro
dytojai spėkų klasių kovoje, tai 
tas daugiau negu kada pirmiaus 
atatinką dabartiniams Reichsta
go rinkimams Vokietijoj. Rin
kimų kova, kurią iššaukė pu- 
siau-fašistine Brūning valdžia, 
paleisdamą's parlatnentą, tikre
nybėj'yra paroda visų .kovojan
čių ■ klasinių spėkų, sudarynias 
socialistinių frontų, kas yra 

... . . 7 - - - • - svarbiausios svarbos del viso
bedamas per radio, pareiškė, kad “tūlomis dienomis bedarbių Europos būsimo besivystymo. 
skaičiui gdl būt siekia nuo ^,000,000 įkh 9,000,000.”

Nedarbo priežastis Jungtinėse'Vhlštijose yra ta pati, kaip ir į 
visame kapitalistiniame pasaulyj. Palji kapitalistinė ^istema, 
kuri paremta ant pelno ir išnaudojimo, yra priežastis nedarbo. 
Kapitalistinė gamyba nėra tam, kad apteikti darbininkus reik
menimis. Ne, kapitalistas deda kapitalą, atidaro dirbtuvę, dir- 
ba^produktus tam, .kad turėthmelno. Jis daro tuos gaminius par
davimui. Todėl jam reikalinga rinka. Imperialistinės valstybės 
jiesko tų rinkų po visus kraštus žemės kamuolio. O kaip 
tų trinkų neužtenka, taip greit ta pramonė turi paspringti, 
ra^ai stoja sukęsi—nedarbas, darbininkai badauja.

Dabar mes imame peržvelgti prekybą kai kurių pramonės 
kų» Sulig Amerikos prekybos ministerijos paskelbtų apskaity
mų, už liepos mėnesį, 1930 metų, Jungtinės Valstijos..eksporta
vo lį užsienius prekių už 269,000,000 dal. Pereitais metais per 
tą .patį mėnesį buvo eksportuota tiž 402,861,000 dol. Nupuolė 
Jungtinių Valstijų prekyba apie 30 nuošimčių.

Lyginant J. V. eksportą pirmesnįųjų mėnesių su liepos mėne
sių šių metų, mes gauname šiokias skaitlines:

. Liepos mėnesį išvežta prekių už 269,000,000 dol., birželio— 
"$209,000,000; gegužės—$319,591,816; bal.—$331,842,773.

Si statistika rodo, kad kiekvieną mėnesį Jungtinių Valstijų 
eksportas puola daugeliu milionų dolerių. . Palyginus balandžio 
menesio eksportą su liepos mėnesiu, tai matome, kad liepos mė- 
jaesį jau J. V. eksportavo prekių .už 62,000,000 dol. mažiau, negu 
bahmdyj. ; " 1 ' L ;

» . i ’ • ; į į i ; i
Aukso’eksportas šių metų už tą patį laiko tarpą yra .didesnis; 

negu pereitų metų. Bet, lygįnąnt su 1928 mętais, įai ir aąkso 
eksportas mažėja, nes pe? septynis mėnesius 1928 metais Jv V. 
aukso eksportavo $529,7p8,00p.;į gi i^įemęt.tuo, p.ačlu ląilęu tik

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Of Ace at 
Bfbvfctyn, N. ¥., undfff the Act of March 3, 1879

Nedarbo Priežastys ir Kapitalizmo Krizis
ripažjsta, jog , Amerikos Jung-Kapitalistiniai žurnalistai jau pripažįsta, jog, Amerikos Jung

tinėse Valstijoje nuo 1893 metųjnėra buvę tbkio krizio, koks da- 
Pati Hooverio valdžia slepia nedarbo skaitlines, ta- 

• Daugiau, negu 8 
, nęt. New 

Yorko i^eįniblikonų. Herald-Tiąbune jaučiasi priverktas pripažint; 
kad Jungtinėse Valstijoje “VjSOsĮoOO’ darbininkų; šiaųdibną yrą 
be darbo.*” Pereitą gi pirmadięhį Dr.'Wm. M. S,tėwart,ivyriau* 
sias dfr£l<forius pastarojo,gyventojų surašinėjimo (cenzo), kal-

bar yra.
čiaus yla iš maišo išlenda, < rVisi tą jaučia. •“ 
jnilionai bedarbių negalima paslėpti. • Todėl,į įįl’ų gale,
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$53329,000. -
^markiai smunka Jungtin^SUjstijų prekyba visame tjąąaulyj, 

o labiausia Europoj. Į Angliją 'Jungtinės Valstijos eksportavo 
bėgiu birželio mėnesio, šių metų, už $47,914,838; gi pereitais 
ipetais tuo pačiu laiku išvežta į Angliją už‘ $52,832,793; ą Fran
cija eksportuota pereitų metų birželio mėūdsį už $14,587,066; 
šiais metais—$11,151,700. Daugiausia nupuolė; prekyba su Vo
kietija. Pereitais metais Vokietijon išgabenta birželio mėnesyj 
•už $41,260,670; šiais metais—$16,456,448.

Tik su Sovietų Sąjunga Jungū Valstijų prekyba kyla. Birže
lio mėnesį šiemet į Sovietų Sąjungą išvežta už $8,805,642; pe
reitais metais tik už $7,657,114.

Amerikos Jungtinių Valstijų eksportas puola ne tik Europoj, 
bet ir Azijoj, ir Pietų Amerikoj.

Žemdirbystės gaminių ir grūdų eksportas Jungtinių Valstijų Į

> \

$330,892,-irgi eina mažyn. 1928-29 metais buvo išgabenta už
I 0001 gi 1929-30 metais tik už $246,400,000.
k Kapitalizmas smunka ne tik Jungtinėse Valstijose.

nis ekonominis krizis yra visapasaulinis. Nedarbas 
į: nes, prekybos smukimas reiškiasi visur, Amerikoj, 
j Francijoj ir kitur, kur kapitalizmas viešpatauja.

Ąnlgijos eksportas už septynis mėnesius 1929 metais buvo 
I 7^3,876 svarų sterlingų; už 1930 metų tą patį ^periodą— 

411,53X4000. Kaip matote, tai šiais metais tuo pačiu laiku Ang
lijos prekyba nupuolė ant 88,262,876 švarų sterlingų. Įvežimai 
j Angliją iš svetur taip pat sumažėjo.

Tokia pat istorija ir su Francija. Jos eksportas buvo nuo 
sausio 1 d. iki liepos 31 d. 1930 metų 26,192,000,000 frankų; 
pereitais metais per tą patį periodą 28,974,000,000 frankų. Puo- 

r la eksportai, puola ir importai kiekvienoj kapitalistinėj Šalyj.
Net Pietų Amerikos, ypač Argentinos, prekyba krinta žemyn, 

j. ArgentinosjeXsportai nupuolė virš 35 nuoį‘
šios skaitlinės rodo, kad kapitalizmo sjstter 

da braškėti. Prekių, dirbinių perviršis, Uyę 
f nėra, visa prekyba puo|a ^žemyn. Eurog;

Dabarti- 
ir pramo-
Anglijoj,

do j a socialdemokratų ir fašistų 
gaujas. Del buržuazijos nėra 
klausimas: Fašizmas ar social
demokratija? Bet: Fašizmas 
su socialdemokratija. Tuo bū
du sUsidaro' ypatinga padėtis, 
kad Vokietijoj buržuazinės Hin- 
denburgo partijos yra valdžioj, 
kuomet , Prūsijos, ^valdžioj tos 
pačios Hindenburgo partijos da
linasi vietomis ,su socialdemo
kratais, o Thuringijos valdžioj 
tos pačios Hindenburgo partijos 
dalinasi vietomis su nacionali
niais socialistais (fašistais). 
Tuo būdu visos partijos Vokie
tijoj, išskyrus komunistų parti
ją, yra. koalicinės partijos, val
džios partijos. Visos partijos 
Vokietijoj, išėmus komunistus, 
tuo būdu yra Youngo Plano 

valdančioji klasė, jos ministe- partijos, kurios, remiamos vai
riai, jos diplomatai, jos lekajai džios galios, išpildys Youngo 
ir jos laikraščiai kalba apie da- Planą darbo masių iškašeiu. 
bartinės tvarkos žlugimo pavo
jų. Tačiaus žlugimas Vokieti
jos kapitalizmo be abejonės 
reikštų galą visai kapitalistinei 
stabilizacijai ir sukrėstų pasau
lio imperializmą ne mažiau, 
kaip Bolševistinė Spalių ’Revo
liucija 1917 metais. Todėl pa
saulio buržuazija, kurios liki
mus yra tūkstančio siūlais su
rištas su Vokietijos kapitalizmo 
likimu, su palengvu dūsavimu 
seka klasių kovos eigą, .Vokieti
joj- Vyriausias faktorius eko
nominiam ir politiniam besivys
ime yrą Youngo Planas. Vo- 
kilętijos buržuazijos gyvavimas 
priklauso nuo to, ar jai pavyks 
mptais iš metų išsunkti viduti
niai 2,000 milionų auksinių 
mhrkių karo kontribucijos mo
kėjimui ir 1,600 milionų nuo
šimčiui už skolą, tai yra, viso 
3,600 milionų markių, iš krau
jo-ir prakaito, iš kaulų ir rau
menų Vokietijos darbo masių, 
kaipo mokestį svetimšaliui ka
pitalui.

Greitai bus šeši mėnesiai 
kaip Youngo Planas įėjo galiom 
Tie šeši mėnesiai jau parodė, 
kad Youngo Planas lemia ne
laimę Vokietijos ekonomijai, 
kad veda prie sukrėtimo buržu
azinės klasės viešpatavimą, prie 
milionų bedarbes, prie algų nu- 
kapojimo visose pramonės šako-. 
se, prie darbininkų valstiečių 
baisiausio skurdo, prie nubied- 
ninimo neapsakomo skaičiaus 

> mies- 
Pasipriešinimas darbo 
sukilimas darbininkų 
pasipiktinimas nubied-

t )

, Visa Europa, visas pasaulis 
su didele dome tėmija dabarti
nę rinkimų kovą Vokietijoj. 
Darbo masės vaitoja po pasek- 
rAėmįs ekonominio krizio ir po 
našta Youngo Plano. Vokietija, 
kuri tik keli metai atgal sumu
šė rekordą kas liečia buržuazi
nę “stabilizaciją” ir buvo gar
binama kaipo žymiausias pa- 
vyzdls kapitalizmo “gaivumo”, 
dabar randasi blogiausiam eko
nominiam ir politiniam krizyj 
nuo karo pabaigos. Vokietijos

Lietuviai patriotai gali 
padvigubintai šaukti: “Mes 
be Vilniaus nenurimsim” ir 
jų Šauksmas nebus šauksmu 
tyruose. Juk dabar talki
ninkai planuoja Lietuvą ati
duoti Lenkijai. Tuomet Vil
nius galės priklausyti Lie
tuvai, o visa Lietuva Lenki
jai- : . i ;

Kaip matote,, gešeftas gali 
būti neblogas.

\. į. 
koalicinės "valdžios pet finansi
nį kapitalą buvo pirmutinis 
ženklas del įsteigimo fašistinės 
diktatūros. Socialdemokratija 
su ministerių vietomis bus pa
versta į socialdemokratiją be 
ministerių vietų, kad dar žiau
riau pulti revoliucinį proletaria
tą. Ypatinga žymė Vokietijos 
fašįstinimo yra ta, kad nule
miamos grupės, finansinio kapi
talo, su Hindenburgu vadovy
bėj, pačios steigia diktatūrą ir 
tuo pačiu sykiu tam tikslui nau-[ Smetona sako, kad Volde

maras, buvęs ministerių pir
mininkas; ęsąs beprieis ir įjį 
reikėsią atiduoti į bepročių 
namą. Voldemaras kaip tik 
atbulai pasakoja, kad Sme
tona esąs beprotis ir jeigu 
jis būtų valdžioje ir turėtų 
galią, tai Smetoną uždarytų 
į bepročių namą.

Lai jiedu pasiginčina. Bet 
kuomet darbininkai paims 
visą galią, tuomet galės abu
du uždaryti į bepročių namą 
arba pasiųsti ten, kur jiedu 
pasiuntė Giedrį, Požėlą ir 
kitus darbininkų vadus.

Politinis Raportas Sovietą Sąjungos Kom, 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui

t'H b” .į... . '
ids pamatai prade- 
įi’pdūkcijaj į,Kįiikų 

ijmįa,. Pietų j MWi- 
ka, kur buyo geriausios rinkos Amerik(ferjka})itaįizmui, fvi^ ?rhą- 
žiau it mažiau perkasi prekių. ' šibš pačios* šalys vis fdaiigUu 
gaminasi mašinerijos ir užbaigtų dirbinių. t

Viena Sovietų Sąjunga reikalauja daugiau mašinerijos, feet 
ir čia kr^it’pasibaig's užsieniui rinkos., Amerikoj ir'viso pasau
lio darbininkus kaukia begaliniai juodos dienos. Tokia padėtis 
ilgai negalės tęstis. Kapitalistai jieško išeities karo ugnyje.

Ąr duosis darbininkai save skersti naujame pasauliniame ka
re?- Suprantama, Komunistų Partija veja darbininkų klasę ko
von. Susipratę darbininkai skelbs karą .karui. Tik toks revo
liucinis karas, tik pasaulinė revoliucija tegali išyesti pasaulį iš 
šio chaoso.

V. Bovinas.
t

Pradėtas Vajus Prieš Cal. 
S&fflkalistinj (statysią

isulyg kuriuo/baudžiami dl
l' giem metam kalėti toje val- 
i stijoje gyveną ir kovbją dar
bininkai. .Jau tfisa eile Ca-

Tarptautinis Darbininkų lifornljoš darb. organizacijų 
į Ap^gyniipas pradėjo . kovą prięmė ’ rezoliucijas, reika

laujančias panaikinti kalba
mą įstatymą.

iries Cahforriijos “krimina- 
! *ndilr?.!;7mo įstatymą”,
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smulkiosios buržuazijos 
tuose.
masių, 
klasės, 
nintos vidurinės klasės mieste 
ir sodžiuj vystosi aštresnėse 
formose. Youngo Planas, 
ris buvo galioj vos tik šešis mė
nesius, grasinamas iš pat pa
matų.

.Youngo Planas pasirodo esąs 
neišrišama kapitalistinė kontra- 
dikcija, grasinantį išsiveržti 
smarkia eksplozijai Pirmutinė 
ši )š kontradikcijosį i auka yra 
bi ržųazinė demokrfatija, . . Bur
žuazija, nuo kraštutinių dešinių
jų iki jų kairiosios* Koalįęmės' 
Partijos—buvusios Demokratų 
Partijos:—pripažįsta; kad Wei
mar Respublikos parlamentinė 
demokratija visai nebegalinti 
užtikrinti vykinimą Youngo 
Plano ir sulaikyti grasinančią 
revoliucijos pirmynžangą. To
dėl Vokietijos buržuazija atsi
sveikina nuo demokratines sis
temos liekanų. Todėl ji panai
kina Weimar Konstituciją su 
pagelba diktatorystes paragra
fu 48. Del to ji sudarė sąly- 
gąjs, .kad prezidentas Hinden- 
burgąs paleistų parlamentą. 
Tub būdu ji naudoja visą savo 
politinę ir Organizacinę galią 
plėtimui fašistinių tendencijų 
ir ginkluoja nacionalinių socia
listu (fašistų) teroristines gau
jas jprieš darbininkų klasę.

Nuvertimas Tterman Muller

ku-

Vokietijos Reichstago rinki
mai yra masių nuosprendis už 
ar prieš Young o Planą. Tame 
grudi rinkimų tarptautinė svar
ba. Fašistai bando laimėti pla- 
čiasias mases su pagelba apga- 
vingos vėliavos kovos prieš 
Youngo Planą. Pastaruoju lai
ku jie šiek tiek laimėjo savo 
politikoj. Smulkiosios buržua
zijos masės ir ta dalis darbinin
kų, klasės, kuri balsuoja už na
cionalinius socialistus, taip da
rant išreiškia ne savo pasiten
kinimą, bet nepasitenkinimą 
egzistuojančia .kapitalistine* 
draugija, Išreiškią savb neapy
kantą prieš Youngo Planą. Su- 
tvirtėjimas fašistų, tačiaus, tuo 
pačiu sykiu reiškia sutvirtėjimą 
Vokietijos buržuazijos, kuri vi
sokiais būdais vykdo Youngo 
Planą. Del to Komunistų Par
tija deda visą savo energiją ko
voje prieš fašizmą. Mes nu- 
maskuojame nacionalinę dema
gogiją Hitlerio (fašistų . vado) 
partijos. Mes kovojame prieš 
gręsiantį fašistinės diktatūros 
pavergimą i r išnaudojimą Vo
kietijos liaudies, įrodydami vi
siems darbo žmonėms mieste ir 
sodžiuj, jog tautinis Vokietijos 
išliuosavimas gali būt atsiektas 
tik nuverčiant pačią buržuaziją 
Vokietijoj. Būsima Vokietijos 
Sovietinė Respublika paskelbs 
Versales taiką, Locarno sutartį, 
Youngo Planą, taip lygiai ir vi
sas kitas imperialistų sutartis 
ir planus bevertėmis ir tuščio
mis. Vokietijos Sovietinė Res
publika nepripažins jokių rube- 
žių, kurie tapo nustatyti neatsi
žvelgiant į pačių žmonių apsi
sprendimo teisę ir be užgyrimo 
didelės didžiumos darbo žmo
nių. Vokietijos Sovietinė Res
publika, •'artimiausiam ekonomi
niam ir politiniam susijungime 
su Socialistinių Sovietų Respub
likų Sąjunga ir remiama bro
lišku solidarumu proletariato 
pergalingose valstybėse ir pri
spaustųjų žmonių kolonijose, 
priešinsis visiems spėkos naudo
jimo .aktams iš pasaulio impe
rializmo pusės."
i . ’ 'i .Vokietijos Reichstago rinki
niai yra masių nuosprendis už 
ar prieš imperialistinį karą. 
Valdžios partijos politika, Hin- 
denburgo ir Bruningo, Hugen- 
bergo ir Hitlerio7 imperialistinė 
politika sudaro karo pavojų vi
sam pasauly. Imperialistinė 
Vokietijos buržuazija, remiama 
socialdemokratų ir fašistų, ak
tyviai dalyvauja prisirengimuo
se dęl intėrvencijos-karo prieš 
Sovietų Sąjungą. Męs apimame 
bendrą klasių kovą ’Vokietijos, 
Franci jos, Lenkijos, Italijos ir 
Anglijos darbininkų prieš bend
rą priešą—pasaulinį kapitalą.

Vokietijos Reichstago rinki
mai yra masių nuosprendis už 
ar prieš fašizmą. Visoj Euro
poj siaučia fašistinės reakcijos

(Tąsa ant 3 pusi.)

Popiežius savo karalystė
je jau įvedė pasportus, su 
kuriais galima būsią važinė
ti po visą pasaulį. Dabar 
reikia laukti įvedimo pas- 
portų, su kuriais galima bus 
nuvažiuoti į dangaus kara
lystę. Ant pastarųjų dar 
gerai pelnytų, nes atsirastų 
žioplių, kurie gerus pinigus 
mokėtu.

New Yorke ant pieno ir 
kitų produktų kompanijos 
kainas pakėlė. Valdžia pa
skyrė specialę komisiją ty
rinėti kainų pakėlimą. Bet 
ar žinote, kokios bus pasek
mės? Nagi, komisija viešai 
paskelbs, kad kainos tikrai 
pakeltos...

. švenčioniškis.

ĮDOMUMAI
Sala, Kur Nevartoja Pini

gų; Nėra Valdininkų,
Įstatymų

Ramiajame vandenyne į* va
karus nuo Australijos yra atsi
skyrusi vienui viena sala Tris
tan da Cunha. Ant salos gy
vena europiečiai, bet jie visai 
nevartoja pinigų. Iš viso čia 
gyveną 175 žmonės, visai izo
liuoti nuo civilizuoto pasaulio. 
Jie visai neturi supratimo nei 
apie elektrą, nei apie orlaivius, 
nei apie automobilius bei radio.

Misionierius Fil. Lindsay ma
žu laivu nuvyko į salą ir plačiai 
aprašė visą šios salos istoriją 
ir padėjimą, čia nebuvo jokių 
paukščių, gyvulių, žvėrių, šliū
žių, nei žmonių. Pirmieji čia 
audros nublokšti pateko korpo- 
ralo Viliamo Glaso, kuris sau
gojo Napoleoną ant šv. Elenos 
salos, kareiviai. Jų ląįvas su
dužo 1819 m; ties šia š|la, nuo 
mirties išsigelbėjo tiį8 jūrinin
kai pripldūkę ši| salą? ! Aplin
kui salą visūr BiĮha povandępi- 
nių uolų, sęklutnų ir kitų lai
vams pavojingų vietų. " Del to 
čia laivai ir nepasirodo iŠ tolo 
vengdami pavojaus. * 1853 m. 
ties šia sala sudužo didelis lai- 
vas, kurs pląukė iš Ąustrajijos.' 
19 žmonių (jų tarpe 7 mote
rys) pavyko pasiekti salą ir iš
sigelbėti nuo mirties. 1869 m. 
vie.naš mažas laiyas Atgabeno į 
salą iš Australijos avių, ožkų 
ir paukščių, kurių čia dabar la
bai daug privisę ir gyventojai 
gauna pigaus maisto. Minta tik 
mėsa ir bulvėmis, čia nėra jo
kių viršininkų, įstatymu, polici
jos. 1928 m. tebuvo vienas mi- 
rimas~ ir dvejos vedybos. Ap
skritai imant, gyventojų skai
čius kasmet nors ir nežymiai, 
bet dauginasi. Visi gyventojai

(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio 27, 14)30)
(Tąsa) ' . ’

Kas yra trockizmo pobūdis iš esmės? Trockizmo esmė 
vyriausia yra tame, kad jis užginčija galipiybę pasta
tyti socia^zmą Sovietų Sąjungoje pajėgomis darbininkų 
klasės ir valstiečių. Ką tatai reiškia? Tatai reiškia, 
kad jeigu mes neužilgo negausime pagelbos iš pergalin
gos pasaulinės revoliucijos, tai mes turėsime pasiduoti 
buržuazijai, ir užleisti vietą buržuaziniai-demokratinei 
respublikai. Čia mes susiduriame su buržuazišku užgin- i 
čijimu ’galimybės išbūdavoti socializmą mūsų šalyje; o - 
tas užgiričijimas yra pridengtas “revoliucinėmis”’ frazė-' 
mis* apie pasaulines' revoliucijos pergalę. Ar tokios pa
žiūros yra pritaikytps. tam, kad išjudinti miliontis dir
bančių, masių į darbą, į socialistines varžytinės; į masinį 
judęjimą smarkuolių būrių (udarnikiį), į ‘pasmarkintą 
ofensyvą prieš kapitalistinius elementus? Aišku, kad ne. 
Kvaila būtų manyti, kad mūsų darbininkų klasė, išėjusi 
tris revoliucijas, leistųsi save patraukti prie masinio ju
dėjimo smarkuolių būrių, arba užsidegti entuziazmu į 
darbą, jeigu visa tai būtų tiktai mėšlas delei nutręšimo 
kapitalizmui dirvos. Mūsų darbininkų klasė suremia pe
čiais į darbą ne kapitalizmo naudai, bet tuo tikslu, kad 
kapitalizmas būtų galutinai* išnaikintas, o socializmas 
įkurtas Sovietų Sąjungoje. Jeigu jūs atimate darbinin
kų klasei įsitikinimą, kad socializmas galima pastatyti, 
jūs iškertate iš po jos kojų patį pagrindą socialistinių 
varžytinių, darbo energijos, smarkuolių būrių.

Iš to seka išvadas: Idant patraukt darbininkus prie 
pasmarkinto darbo ir į smarkuolių būrius, ir idant suor- 
ganizuot išvystytą ofensyvą, tai yra didžiausios svarbos 
dalykas—galutinai palaidoti buržuazinę trockizmo teori
ją, teoriją apie negalimybę mūsų šalyje pastatyti socializ
mą.

Antra, tai yra dalis pamatinės trockizmo ypatybės, kad 
jis užginčija galimybę įtraukt nusveriančiąsias valstie
čių mases, taip kad jos dalyvautų socializmo statyme so
džiuje. Ką tatai reiškia? Tai reiškia, kad darbininkų 
klasė nėra gabi patraukt su savim valstiečius reikale in
dividualių (pavienių) farmų pervedimo į kolektyvę siste
mą, taip kad jeigu pasaulinė revoliucija neateis pagelbon 
darbininkų klasei, tai valstiečiai sugrąžinsią senąją bur
žuazinę tvarką. Čia mes turime bui’|uazišką užginei j i- 
mą proletariato diktatūros pajėgos ir galimybės patrauk
ti valstiečius prie socializmo, ir tai užginčijimas paslėp
tas po maska “revoliucinių” frazių apjė pasaulinės revo
liucijos pergalę. Ar gali gi tokios paniūros pervesti vals
tiečius į kolektyvių farmų judėjimąij&’ba suorganizuoti 
buožių panaikinimą, kaipo klasės? Jdsku, kad ne.

Iš čia seka išvadas: Idant suorgar&zūot kolektyvi far
mų judėjimą ir likviaūot (panaikint): buožiją, tai yra di
džiausios svarbos dalykas palaidoti buržuazinę, trockizmo 
skelbiamą teoriją, sulig kurios būk’ tai negalima esą 
įtraukti minias dirbančiųjų valstiečių į socializmą.

Pagalios, tai yra dalis pamatinio trockizmo pobūdžio, 
kad jis užginčija būtinąjį reikalą geležinės disciplinos 
pačioje Partijoje ir tvirtina, kad keikią sudaryti trockis- 
tinę partiją. Sulig trockistinių supratimų, Sovietų Są
jungos Komunistų Partija neturėtų būti vieninga ir -sti
priai susijungusi kovojanti Partija, bet palaidas rinkinys 
grupių ir frakcijų, kurių kiekviena turėtų savo atskirus 
centrus, savo atskirą spaudą, ir tt. O ką tatai reiškia? 
Tatai reiškia paskelbimą politinių frakcijų laisvės Partijoj. Ta
tai reiškia, kad po laisvei organizuoti politines grupes viduj Par
tijos turi sekti politinių partijų laisvė šalyje, tai yra bur
žuazinė demokratija. Šičia mes turime tvirtinimą teisės 
sudaryti frakcijines grupes Partijoj, o tame glūdi leidi
mas organizuoti politines partijas šalyje proletariato dik
tatūros. Tatai yra paslėpta po frazėmis apie “vidujinę 
Partijos demokratiją” ir apie “valdžios pagerinimą.” 
Trockizmas nesugebi suprasti, jog frakcijinių peštynių 
laisvė nėra vidujinė Partijos demokratija, bet kad atvira, 
Partijos išvystoma savikritika ir milžiniškas Partijos 
masių veiklumas sudaro labai tikrą, realę vidujinę Par
tijos demokratiją. Ar gali tokie apie Partiją samprota
vimai (kaip kad trockistų) užtikrinti tą geležinę Partijoj 
discipliną, tą geležinę Partijos vienybę, kuri reikalinga 
sėkmingai kovai prieš klasinį priešininką? Aišku, kad 
ne., G A Si

steką* jŠvadas: Idant u^Įį^rinti Partijos, ge
ležinę' vienybę ir proletarinę diącifiliną, pirmučiausiai 
reikia palaidoti prganizacįnę trockizmo teorĮįa.

Pamatinis trockizmo pofeūdis yra faktinai kapitullavi- 
ijio (pasjdayimo) politiką,tkaipo turinys, o jos “kairio
sios” filazės ly avantiūrišfes “revoliucinis” mpsikavįmas 
tyJa, kaipo4 forma, įkuria dangstoma ir kamoflažuojama 
kapituliavimo< turinys. * • j Y

Tročkizmo nenuosakutnas. (nelogiškumas) atspindi sa
vyje nenuosakią poziciją nubiednėjusios smulkiosios bur
žuazijos, kuri negali pakelti proletariato diktatūros “re
žimo” ir stengiasi arba “čia tuojaus” peršokti į socializ
mą ir išvengti suhaikinimo savęs (iš ko paeina avantiū
rizmas ir histerija politikoj), arba, kur tatai negalima, 
tai padaryti visus nusileidimus kapitalizmui (iš ko seka 
kapituliacijos, arba pasidavimo taktika).

Šis trockizmo nenuosakumas išaiškina tą faktą, jog, 
kaipo taisyklė, trockizmas vainikuoja savo “įnirtusias” 
veidmainingas atakas prieš dešiniuosius nukrypimus 
tudm, kad sudaro vieną bloką su jaisiais, kaipo su ka- 
pituliatoriais (pasidavėliais) be maskų.

(Tąsa) • _ .

inti Partijos, ge- 
■iį pirmučiausiai 

M > - yra faktinai kapituliavi-

anglai ir ;
1929 m. atsilankęs ant salos

gyvena santaikoje, pažangą, įvykius ir Pasaulio 
’ , > ant salos Karą. Salos gyventojai nieku 

misionierius išbuvo tris mene- būdu netikėjo į radio ir orlai- 
sius pasakodamas apie Europos vius.
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Vokietijos R e i c h s t ago' 
Rinkimai Yra Tarptau

tinės Svarbos

naštas ant dar
iu sistematiškai 

I sudarė sąlygas del fašistinės 
[diktatūros. Rihkimai reikš at? 
įsiskaitymą su Hermann Muller, 
[Severing ir Zoergiebel partija, 
i Jie bus svarbus ženklas Vokie- 
itijos proletariato radikalizėji- 
' mo, Komunistų Partijos pir-

11 -■■■■ .......... ■ . ■ ■ , ................... ..................... .......................

. . . vietose,,bet dabar, jeigu pap-
Sauerwem apgailestauja social-,rašysi geresnės' vietos, tai, 
dėmokratų įtakos ,sUn)ažėjimą | kaip paprastai, tau lieps ateit 
masėse, ir apeliuoja [į visas im- ant rytojaus, d tavo vietą pa- 
perialistines valdžias, kad jos [duos kitam. ' Tuomet tai ir 
ką nors darytų, idant išgelbėti prasidės tavo vaikščiojimas iš

priimną žiemą Vokietijai.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
i —» ---------

banga, kurią visa valia paleido mynžangos. 
valdančiosios klasės kaipo jų į Vokietijos Reichstago rinki- 
paskutinę priemonę prieš pro-i^m? yra, pagalios, svarbus nuo- 
letariato radikalėj imą, prieš \sprendis kas liečia tarptautinio 
socialės revoliucijos pirmynžan- j proletariato algų laipsnį. 
gą. Kuomet pasaulinis ekono
minis krizis sukrėtė fašistines 
diktatūras Italijoj, Ispanijoj, 
Latvijoj ir Lenkijoj, tai nau
jos fašistinės diktatūros tapo 
Įsteigtos Jugoslavijoj, Austrijoj 
Vr Finlandijoj. Vokietijoj,

x džiausioj pramoninėj valstybėj 
" Europoj, kova eina tarp fašiz

mo ir proletarinės revoliucijos. 
Nusibankrutavus buržuazinė 
demokratija ir jos vyriausias 
atstovas, Socialdemokratų Par
tija, šioj kovoj besąlyginiai yra 
fašizmo pusėj. Reichstago rin
kimai yra išbandymas spėkos 
delei neišvengiamo besiartinan
čio sprendžiamojo mūšio tarp 
revoliucijos ir fašizmo Vokieti
joj, kuris bus didelės svarbos 
delei būsimo besivystymo visoj 
Europoj.

Vokietijos Reichstago rinki
niai yra masių nuosprendis tarp 
komunizmo ir socialdemokrati
jos. Jie yra svarbi padėtis ko
munistų kovoje del užkariavimo 
didžiumos

^•'Socialdemokratija, išbuvus vie- jis nupiešia pavojų proletarinės I vietose 
nūs metus ir devynis menesius revoliucijos Vokietijoj.
koalicinėj valdžioj, užgyrė kri-1 ko, kad 
minališką Youngo Planą,

šalį, kuri kaip ‘ geografiniai,
taip ii’ politiniai yra jautriau
sia vieta Europoj, nuo smarkių kite rytoj arba už poros die- 
su krėtimų.

Komunistų Partija darys vis-

dienos Į dieną ir visuomet gau
si toki pat atsakymą, kad atei-

nu. Pastaromis keliomis die
nomis buvo keli atsitikimai,

ką, idant Vokietijos-kapitalistai, lkad kur buvo gera anglis ir 
vergų engėjai del pasaulinio ka-' darbininkai kiek lengviau ga- 
pitalo, nebūtų i 
nuo “smarkiausių” sukrėtimų. 
Vokietijos komunistai tikri, kad 
šioj sunkioj kovoje gaus para
mą visų Komunistų Internacio
nalo Partijų, visų klasiniai .są
moningų darbininkų visann pa
sauly.

apsaugoti net Įėjo padaryti kelis centus, tai. Vo
kietijoj darbadvių ofensyva 

[prieš darbininkų klasės gyveni- 
!mo normą eina visu smarkumu 
[su tikslu išpildyti Youngo Pla
ną. Jeigu Vokietijos kapitalis
tams pavyks 'sumažinti algas 

di- Vokietijos proletariato ant de
šimts, dvidešimts, trisdešimts 
ir keturiasdešimts nuošimčių, 

[tai bus smarkus- paraginimas 
tuojau:; pradėti algas nukąppti 
Amerikoj, Anglijoj, 
Italijoj .ir kitose šalyse.
kiškas Youngo Plano charakte-[ 
ris' gludi kaip tik tarne fakte,‘Į 

j kad jo vykinimas 
[mai priveda prie 
proletariato gyvenimo t,......____________ t,

.prie grasinimo pačiai egzistan-i gjausj ir sunkiausi darbą dirb- |paralyžiuotas. 
I cijai ne tik Vokietijos darbiniu-1^ 
[ kų, bet visų šalių darbininkų. ;•*

Pasaulinė buržuazija supran
ta reikšmę Vokietijos rinkimų. 
Francijos valdžios žurnalistas 
Sauerwein paskelbė laikrašty 
“Prager Pre.sse”, rugpjūčio 12 yra skiriamas, nežiūrint kaip 
d., straipsnį, užvardintą “Vo- jis yra pavojingas jo sveikatai 

darbininkų klasės, i kietijos Neramumas”, kuriame i r gyvybei. Pirmiaųs
kur būdavo pavojin-

tas vietas uždarė, sakydami, 
kad gavo įsakymą nuo kompa
nijos tai padalyti. Aišku, kad 
už kiek laiko tas vietas atiduos 
kitiems darbininkams, bet su 
nukapotomis mokestimis.

Rugpjūčio 27 d. čia gatvė 
įgriuvo apie 70 pėdų. Liko su
ardyta keletas namų. Kuo-

SCRANTONO GARSAIFranci jo j, /
Plėši-į .- ' ■ i s .

I i Šiame krizio laiko angliaka-
[ siu gyvenimas su ■ kiekvieną 

neišvengia-j fjįena eina sunkyn.f Bosau nau- 
sumažinimo | (|ojasi dabartine proga ir dar- 

» normos, jbihinkus priverčia pavojin- ■ 
. - . . . i ginusį ir s

, i, už kurį atlyginimą kapoja 
{iš visų pusių. Nestebėtina, 
kad tiek daug užmušimų ir su
žeidimų įvyksta, nes jeigu 
žmogus nenori mirti badu, turi 
dirbti tokį darbą, kokis jam

pj autuvas ir

tūlose

S^ffiM**:1***
rūšies šulerystes, apie ką jau 
buvo pirmiau “Lį” rašyta.[ Tas 
parodo, kokie gaivalai randasi 
valdžios vaire.

j Vergo Vaikas.

GRAND RAPIDS, MICH
Progresyviai S.L.A. nariai 

buvo sušaukę 27 d. rugpjūčio 
susirinkimą. Į susirinkimą at
ėjo ir senoji valdyba, perspėt 
narių, kad nesidetų prie pro
gresyvių, bet likosi nubalsuo
ta, kad senoji .valdyba, apleis
tų susirinkimą, kuri ir apleido-. 
Į susirinkimą atėjo apie -30. na
rių; .14 iš jų įstojo į progresy
vių (Darbininkų » Susivieniji-

met liko pasiųsta darbininkai ;mo). kuopą, o, likusieji lauks, 
užpilti įgriuvusią vietą, tai po-i kol dalykai paaiškės. Valdyr 
ra iš jų įkrito į .duobę ir liko ba likosi; ; išrinkta, ir nutarta 
prislėgti žemėmis. iVieno tik[cįuokles mokėti naujai kuopai, 
galva buvo matyti, o kitas ra-j Vietiniai lietuviai gerai! pada
bosi giliau. Užėmė apie > 9 kad -atsiskyrė nuo .fašisti-r 
valandas, pakol tuos darbiniu-1 
kus ! išgelbėjo. Abu buvo la-jsiL.A.
bai nusilpę; vienas laikinai su-

. Reikia pasaky- [tams, 
ti, kad griuvimas 
labai plačia skale 
vos ir namus, 
panija suardytus namus patai
so, bet kartais reikia laukti 
po* kelis metus, pakol tai nu
daro, o per tą laiką reikia 
vargti, jeigu neturi iš ko pats 
pasitaisyti-.

Rugpjūčio 29 d. liko užtvir-1prisidėkite 
>/■> nnJCncJv.'An;;;,

darbmin-1 niŲ razbaininkų šaikos, ,kurie,' 
_____  36-tame Seime dąužė [ 
galvas progresyViąms delega-

Lietuviai darbininkai, 
apsireiškia įatbuskite ir dėkitės prie Dar- 

: suardo gat-[bininkų Susivienijimo ir stip- 
Kasyklų kom- rinkite kovą prieš fašistus.

Naujos kuopos susirinkimas 
įvyks pirmą antradienį, 8-tą 
valandą vakare, Lietuvos Sū
nų ir Dukterų svetainėje. Visi 
S.L.A. nariai, kurie neprita
riate fašistų kruvinam terorui, 

prie Darbininkųecu luvo i v iv uvov, n iii vuvicc y v pcc y v/ j m JL VUĮ£ p | U 4/ «/ vi. I llv v u f j b vii l jjl ioiu v l\ llv pi JC J / tu UUUlllY

Jis sa-lga dirbti, darbininkai neidavo tintas nuosprendis teismo, pa-'Susivienijimo kuopos, lai fašis-
L..’ r, L r.r,,,xx XX xxzxr. ,x,r. 11 • 1 C< J . -X X .XX .x ' 4 - x^ • - XX , •! 1 ’ 1 ~ XX . ,___ _________ .. kūjis rizikuoti savo gyvybe, nes ga- gal kurį buvęs Scrantono ma-jtai pasilieka sau vieni.

, užde- (Sovietų ženklas) nereikš labai liedavo gauti darbą saugesnėse joras Jermyn ir keli jo pagel-1 Reporteris.

Chesterfield

Farmerio Žmoną ;
REED CITY, Ill— Kazin 

kokis niekšdarys įpylė į 
Mrs. Tranquita Rinaldo akis 
acto ir ją apjakįno. 
padegė moteriškės 
ži|is ir sudegino ją.

Paskui 
drabu-

----------- J -j j | I ........

kuris keli menesiai atgal 
buvo panaikintas.,; Mat,; čia 
smarkiai eina vagysčių ir 
apiplėšimų “vajus”. 48 
95 vagystės (daugiausiai

Boston.— Šitam
vėl tapo atgaivinta

mieste
... o “lekio-

jantįą ,skyadrqnaą’* .‘policijos,

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, 
Figens, 221 Second St. 
Mickus, 278 Second St.

pas Singerj. . ;

N.
B.
S.

THE IDEAL OPTICAL PARLORS
Įsteigtą 

trisdešimts 
metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj

pačioj vietoj.: 
.( > '

PHONE 
Stagg 8342

I t

Mūsų reko- 
menduotojai—

virS 400
. Brooklyno ( 

daktarų, - ku- 1 
rietas mes 

a k is egzaiųi* 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijęptams

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

Atneškite Mums Savo Akių Vargus \
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo. Mes daugiausia remia
mės visuose atsitikimuose ant Retinoskopijos (tai yra ’ 
ant ištyrimų sulig šešėlių).
ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOSJŪS

PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER
, OPTOMETRAI

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMįLAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Įvairių šaltų gėri
mų, Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą bhliąms, teat- 
r si m s, vestuvėms,
sporfo parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra- 

. žios. ( maudynės, 
'(swimming pool),

Lutwin’s Hali yra 
p 1 a Č iai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užąiimu ir Real 
Ę state—pirkimu ir 
pArdavimu namų ir 
žemių. Mūsų pa- 
tarnavimas prielan
kūs.

, ,A., L.U-1 VlINAtt

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT1 ST. ELIZABETH, N. J. 
Telephone: Trinity.3-1045 ,

•K f

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

• 1 , 1. Mcchanitmas. Kajp sustatyti suĮIe p!«DBI
— kaip surasti sujreĄimus; kaip ifiaAlijus ta>-
ril Ml I TįFlMi statyti. Tas viskas mokinama kiekviena- sto-' 
i----Ir- nl Ifl dentq- praktiškai, po prjeiiūra instruktorių.

f_____ . ' i 11" 2- Elektra ir Maimctizmas. Tai reikalihsiao
'''jf/ I k s‘a nrie daiiartinių automobilių.

I 3* VažinSjfmas. Kaip pastoti ekspertu lofe- *
rlu-\ VI W Pabaigę musų mokyklos kursą, turite pilną

---- '-WT-wi tįJ™ r progą pasinaudoti vienu Iš dviejų amatų*-
.n ■ . mechaniko arba Šoferio. Garantuojame Ui*.

nius ir diplomą. Mokinamo grynai lietuku*
kai ir angliškai. Kaina prieinam* , r

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

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

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKIUS

IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už priein$nm 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

' TELEFONAI:
' Bell ‘ _______________ Oregon 5136 ' ’

Keystone ____________  Main 1417 v

© 1930, Licoitt & Myers Tobacco Co.

Švelnesnis, taip—bet dar daugiau. 
Chesterfield suteikia turiningumą, aromatą, pa< 
tenkinantį kvapsnį.

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

S
 Kreipkitės j DR. ZĮNS, jeigu kenčiate nuo: Krau

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

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

DR. Z1 110 EAST 16th ST. N. Y.
_ ____________1 (Tarpe 4th Avė. ir Irving Pl.j

Specialistas Jau 25 Metai
VALANDOS i » A. M. iki I P. M. NediUoJ f A. M. iki 4 F. M.
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Nepažįsta Savikritikos

. Puslapis Ketvirtu 1

KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov

bus Užganėdinta. Piknikas trauksis Į 
tai.

Kviečia visus ir vi'sas Komisija.
KELRODIS: Automobiliais važiuo

kite Mich. Avq.< iki Middle-Belt Rd. 
ii’ sukiU po 'kairei; už pusantros^my- 
lios rasite minėtą pikniką. Neturin
tieji automobilių, važiuokit busu 
Michigan Ave. iki Middlebelt Road; 
iš ten jus nuveš j pikniką automo
bilis, kuris jūsų lauks.

(209-210) 
iki vėlai naktį. —1 Įžanga 35c ypa- '

TORONTO, CANADA
A.L.D.L.D. 162 kp. ir T.D.A.L. 45 

kp.. susirinkimas bus pirmadienį, 8 
d. rugsėjo, Ukrainų svetaipej, 300 
Bathurst St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi minėtų kuopų nariai ir 
pašaliniai malonėkit atsilankyti, nes 
bus daug naujo svarstoma.

Sekr. S. L.
(209-210)

Kuomet mes kalbame apiejšėte, kad parašyčiau šį bei tą 
savikritiką ir jos išvystymą, 
būtinai neturim pamiršti, kad 
mums reikia vesti kovą už su
laužymą chiniškos sienos prie 
savikritikos. Daugelis draugų 
ir simpatikų nesupranta savi
kritikos bei kritikos, o kiti gal 
nenori suprasti ir įvertinti jos 
svarbos. Jei parašai apie ku
rią koloniją ir parodai klaidas 
tos kolonijos draugų daromas, 
o jei dar sumini vardą vieno 
kito veikėjo ir jo daromas klai
das, tai tą žinią skaito įkaitu
siai per kelius kartus ir atran
da, kad jo ypata įžeista. Na, 
ir paleidžia visą kakarinę ko
lonijoj, kad jį ar ją apšmeižė 
tas ir tas. šitokia padėtis pa
sėja daug demoralizacijos mū
sų organizacijose, o tik del to,
kad nemoka suprasti kritikos.J supratai; kritikos.
Ir tokie draugai nesupratę kri- atleistina. Kuomet pati komi- 
tikos, išeina prieš savikritiką'sija neparašo apie rengimą 
su ypatiškumais, o tas'labai rugp. 15 dierią, ar m'ūsų prg. 
bloga.
ypatiškumus nori padaryti sa
vikritika. Prieš tas blogybes 
reikės daug kalbėti, daug ra
šyti.

Nesenai rašiau straipsniuką 
apie “Specialę Mainierių Lai
dą,” pažymėdamas trūkumus, 
kad ateityje jų nekartojus. Ir, 
rodos, parašiau labai švelnioj 
formoj ir draugiškoj. Nors 
reikėjo aštriau kritikuoti, bet 
manydamas, kad gali būti įžei
dimas, kuomet aštresnę kriti-; 
ką pavartosi, tatai vengiau. į 
Bet ir švelni kritika nepatiko J 
J. D. Tauniui, 
jos narių. ;
T., tai man nesvarbu, bet man 
svarbu, kad klaidos daromos 
turi būti taisomos. Ir štai ko
kią blogybę suranda J. D. T. 
“M. ž. straipsnely, kurio auto
rius šauniai išgiria pereitų me
tų “Specialę Mainierių Laidą,” 
o šių metų pasmerkia.” čia 
reikia pasakyti ve kas: kad 
d. J. D. T. ir yra vienas iš tų, 
kuris nesuskaitė, kas buvo ma
no parašyta, o įsivaizdavo, kad 
jis yra pasmerktas. Argi pa,- 
smerkimas pasakyti, kad 
“Dauguma raštų rašyta ne | 
mainierių?” Ne. Jūs ir pri
pažįstate, kad dauguma raštų 
rašyta ne mainierių. Tai kam jt «h‘uft 
tada'įsivaizduoti, kad pasmer-j vakare. VI,........................
kiama. Taipgi aš negyriau neilgu reikalų, 
pereitų metų “Specialės Mai- 
nierių Laidos,” kaip kad J. D. 
T. įsivaizduoja. Aš pasakiau, 
kad patys mainieriai užpildė 
ne tik ta “Specialę Mainierių 
Laidą,” J 
merius turėjo raštų “M. L.” 
Ar tai čia gyrimas? Ne. Tik j 

_ . - palyginimas, kad pirmesniais ■
kokį tai dratelj ir pries veidrodėlį suka ir :metais buvo gana raštų, rašy-,

Verte D. M. šolomskas

(Tąsa)
—Reikalai...
—Kas?
—Stebėtina.—Sugriežia tvirtais danti

mis ir kraipo galvą.
—Kas stebėtina?—klausia Dimitrius.
—Ir kaįpgi ne, jau šešti metai kaip.ka- 

riauname ir kiek žmonių krito. Matai, ir i 
patsai kojas laukan iškabinai, viduje vie- * 
tos nėra, žmpnes muša ir vis jų tiek daug, i 
—Kareivis suduoda sau per kelį ir tęsia:

Ah, motina brangioji, 
žmones, o žmoniij tartum 
Stebėtina! Ir jeigu dar tiek laiko kariaus,' 
nejaugi ir tada žmonių nesumažės?

—Kvailas tu, daugiau nieko,—tarė dide
lis vyras atsisukęs, kuris sėdėjo už Dimi- 
trio.—Ar dar tau mažai kariavo? Gal tu 
dar tik dabar kariauji, o aš tris metus su 
Germanka kariavau, tai man, vaikine, tas 
karas iki gerklei jau atsiėdę. Ir jis man ve | 
kur.—Vyras paplojo per sėdynę.

—Ką gi aš,—nedrąsiai kalbėjo baltaplau
kis kareivis,—aš tik taip tą priminiau. Sa
kau, kad žmonių nemažėja.

—Dabar ir kariauna šuo juos žino už ką, 
—nepatenkintai kalba augštasis. — Tada 
prieš vokiečius kariavome, nu—jie būk sve
timi mums, ir būk koki tai priešai, 
dabar tai brolis prieš brolį kariauna.
-• Is.buJ10 tarTsus> kudas žmogutis, j rac]0 0 anį j() j0 varjas įr pavardė, kvailys 

------- - ... - j vardą išpjovė...
—Tikrai kvailys!
—Ir dar patsai tas kvailys pavardę ten

—Ir pasakyčiau, bet ministerial neklau
sia mūs, mūs, valstiečių. Štai, mano miela
sis, kame yra visas sekretas. Neklausia 
jie liaudies, kokios toji liaudis tvarkos no
riu Jie be liaudies nori savo tvarkos...

Juodas vėl galvą įtraukė į maišus.
Vienoje stotyje įsigrūdo-į vagoną du ka- 

.zokuji; jaunas jųnkeras;* junkeras savo 
j drabužiuose. Ant rankovės jie turėjo kaukolę 
i ir du sukryžiuotus kaulus. Dimitrius pagal 
tuos ženklus dasįprotėjo, kad jie yra-iš 

muša ir •muša1’AJWKQXO kazokų' tarpo. Dimitrius'pirmu 
ir nemažėjaJ ' kartu ‘dabar mate taip arti taip pagarsėju- 

pk laiko korimiV isjusi “didvyrius” plėšimo ir žmogžudžių,

O

siutimo ir priespaudos, padarė nepaisantį 
veidą ir atydžiai klausėsi jų kalbos.

—Ah, imk juos velniai, ir kad ta kalė 
anksčiau būtų susirgusi, Velykas būčiau na
mie praleidęs.—Nedidelis, diktas, su mon
golišku veidu kazokas juokiasi, rodyda
mas didelius geltonus dantis. Jis, mat, bu- 

!vo aplankyti sunkiai sergančią motiną, ir 
gailisi, kad ji nesusirgo du mėnesiu pir
miau—per Velykas, kurias būtų galėjęs na
mie praleisti. Antras kazokas ir junkeras 
jam pritaria ir juokiasi.

—Žukov, Žukoy,—gi tai kvailys!
—Nu, kas Žukov?
—Kvailys, imk jį velniai, ir daugiau 

nieko! Nukirto šnipą valgykloje, pabėgo 
t ir kardą iš baimės ten paliko. Kardą su-

Su juoda kaip klynelis barzdele, ir juodi: 
sutvarkyti ūsai, ir apkarpyti, tik po pat; 
nosia kuokštelis plaukų,—kas atrodo, kad ! 
jam ten nuolat nešvaru. Tas žmogysta;- - - - - -
kreivai pažiūrėjo į augštą vyrą ir paklausė:: ' 1lOh’ kad taip piktai ran.

—Ką, ar tau ir bolševikai broliai. , . I komis kazokas,—aš jį, tą špoką, štai kaip...
—^-aV. ae tį5. ^p^sevi^aL bet n* kirgizai I a§ iš jo košę padaryčiau ir iki upės Irtišo 

yra broliai. lik jau ^spekuliantas man ne pabėgčiau, ten kardą išmazgočiau,, ir štai, 
brolis, o. bjaurus priesaę.- ( Spekuliantai tai; kiūrėk, aš ne aš ir darbas ne mano.
patys bjauriausiu žmones, blogesni negu;. Junkeras nuo senai jau ryžosi ką tai 
plešikaj ir žmogžudžiai. ; i pasakyti, jam taip norėjosi pasirodyti, kad

Augštas žiūri ant juodo $u panieka iš ir jis jau turi kuo pasigirti ir šį tą pa- 
augšto žemyn. Žodžiai Jo tvarkūs ir aš- pasakot.

—Pereitą savaitę,— -pradėjo junkeras, — 
• nle's visuš šnipūs iš valgy Ups. Išvijome, pa- 

statėme sargus ir per visą naktį su mer
ginomis, oh! Rytą paėmėm merginas par- 

\ . O merginos, kaip 
Iš karto verkė, o paskui— 

kvailiukės!
—Ar visiems užteko?
—Visiems.
—Oh, imk jus velniai,—juokėsi net šo

kinėdamas kazokas...
Pabudęs ryte anksti Dimitrius pastebėjo,

trūs. Juodasis neišsilaiko ir pašoksta.
Krato savo barzdelę, kaiįP klyną, Ir lenda.’

—O tu kaip ’tai drąsiai. Už tokias kalbas !
ar žinai, kas tau pridera gauti dabar ? , L..„..... ,

—As žinau, kas pridera uz tokias kai- davėjas ir už gerklės.
1 J • * T* ^4- j 1 -vyšnios, oh! Iš kartebas.

—O kad ir spekuliantas, tau kas galvoj?
• Pabandykite gyventi be jų. Kas jums pre

kes pristatytų, jeigu nebūtų mūs?
Juodojo balse neapykanta ir užsigavimas,

• barzdelė dreba.
—Štai kas prieš spekuliantus! O ar pa-

į minimą numerį. Ant jūsų 
laiško atsakydamas pažymė
jau, kad parašysiu prieš pat 
laidą paskutinėj savaitėj, ir 
pasakiau, kad r’ašymas trimis 
mėnesiais anksčiau į specialę 
laidą dienraščiui netinka; 
dienraštis—ne žurnalas, reikia 
kuo daugiausia raštų tos die
nos klausimu. Liepos pra
džioj vėl gaunu nuo Taunio, 
kad kuogreičiausia parašyti, 
šiuo kartu aštriai! atsakiau, 
kad specialė laida negali būti 
pasekminga, kuomet raštai 
bus parašyti menesiu' ‘ir1 puse 
anksčiau, Bet Taunis-nesupra
to ar, nenorėjo suprasti, ką ra
šiau. )Jeį j^u Raiškų . marinėle 
rašytų' nesupratai, ką aš rą
žiau, tai nenuostabu, kad ‘he1 

Už tai .jums

Dar daugiau, tai savo turi rengti minėta dieną Lake 
Side, ar ne—teks atskirai pa
kalbėti.

M. ž.

PRANEŠIMAI
IŠ 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.

i dieną. Visi nariai ateikite laiku, 
i yra svarbių reikalų aptarti. Girdė- 
Ijome, kad d. Bartnikienė atsives 3 
j naujus narius, tat būtų gerai, kad ir 

—, vienam komisi-(kiti draugai pasistengtų gauti kokį 
Kad nepatiko J. D. nari i mūsų kuopąFin. Sekretorius.

(208-209)

DETROIT, MICH.
S.L.A. 200 kuopos susirinkimas 

įvyks sukatoje, rugsėjo 6 , d., 
vai. vakare, parapijos mokyklos sve
tainėje, ant Cardoni Avė. 
visi 
yra

7-tą

Būtinai 
nariai ir narės pribūkite, nes 

svarbiu reikalų del S.L,A. ir tt.
Sekr.

(209-210)
HAMTRAMCK,-MICH.

L.D.S.A. 130-tos kuopos susirinki
mas bus ketverge, 4 rugsėjo, po 'No. 
3014 Yemans St., 7-tą vai., vakare 

VnJi I Visos narės ateikit, yrajsvarbių rei- 
Kaa'kalu. f , , i Org. ,

galios tu supranti, ką reiškia žodis spėkų- , d ka7Jha, dešina ant žvakutės liensnosPabandyk, tu, iki Charbino ir “a? Kazokas degina ant žvakutes liepsnos 
dar toliąu, iki Vladivostoko, vagone, štai „šj~av“o nnd^hnsinŠ uuv" j- - - - - - - - -- - - , geroineja savo ilgus piauKUS, nuunouoius tų pačiu mamierių, o siais me-

■ Udl „j N. _ u. • ml

i CHESTER^ PA.
A.L.D.L.D. 30-tos kuopos susirinki

mas bus ketverge, 4 rugsėjo, Lietu-. 
8-tą vai 

Visi nariai ateikit, yra svar- 
Atsiveskit ir naujų na-

Sekr. P. Kašarauskas.
(209-210)

PHILADELPHIA, PA.
Visos atsibuvusio “Laisvės” pikni- 

-T ------------- -c j ko komisijos yra šaukiamos į susi- 
bet ir per kelius nu- ! rinkimą ketverge, 4 rugsėjo (Sept.), 

j Liaudies Name, 8-tą vai. vakare. 
I Malonėkit atsilankyti. t

nu.

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstup 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su ‘ 
Gold Medai Haar-

ngvas vartoti, inkstus
“New and Improveo)

lem Oil Capsules" į

imkite kitokių.vardo dėžutėse. Ny-

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y. >.
A. M. Balchunas, Savininkas t | Tel., Stagg 59<A

liantas? Pabandyk, tu, iki Charbino ir 
dar toliąu, iki Vladivostoko, vagone, štai1 
taip, kaip čia, kaip skruzdžių lizde ir C„_ 
su tavorais važinėti. Ir atgal. Pražūtu- 
mėte jūs be spekuliantų.

—Kur gi ne, be kelinių būtume!—juo-1 
kėši.

* —Ir būtumėte be kelinių.
—Gerai. — Augštasis mostelėjo ranka, 

tartum nuo musės gindamasis.—Išsišluos- 
tyk sau po nosia, o tai, matai, tabako ten 
prigrūdai!

Visi pasileido juokais, o juodasis nusimi
nusiai nusitvėrė už neskustų plaukų po 
nosia.

Vagono kampe nerimauja nedidelis sene
lis.—Ir ko žmonėms reikia?—Sėdi sęnelis 
ant sulenktų kojų prieš pečių, Varto ilgu 
geležiniu šampolu baigiančius degti-malkų; 
galus in nerimauja. ' į,!,;

j —Gyventų sau kiekvienas ir gyventų. 
Nu, pasikariavo kiek ir jau užtektų. Jau' 
pas mus, sodžiuje, iki to piktumas atėjo 
daugelį kartų—pasimuša, pasimuša ir bai
gia, patąso viens kitą už plaukų ir baigia. 
O čia jau blogiau visko, be galo.

* —Seneli, tvarkos nori?
—Ir aš taip sakau,—nori tvarkos, tai ir 

įvesk tvarką, tik jau be mūšių. Tvarka vi
sad po mūšio, o ne laike mūšio. Nu, imtų 
ir pasitrauktų vieni į kalnus. Ot, štai, 
čia Sibiras, čia bus tokia tvarka, ir jūs čia 
nei žingsnio. Ir muštis nereikia. Tvarka 
visad bloga po mūšio. Tai kaip pagal ma
nęs. O tai tik griešija, daugiau nieko,'ne
gyvena kaip dievo prisakyta.

Juodas iškišo barzdelę ir pradėjo:—Ko
kis tu, seneli, protingas. Tu tą pasaky
tum ir patartum, ministeriams, ir tau rei
kia jiems tas pasakyti.
' —O tu, mielasis, nesijuok iš manęs, aš tą 
pasakyčiau,—atkirto senelis.
f—Nu, ir pasakyk.

ant akiu “čiuba.”

Į miestą Dimitrius atvažiavo vidudieny
je. Tiesiog iš traukinio nuėjo pas zemcus, 
sulaukė eilės prie pirmininko ir perdavė 
jam laišką nuo Nikolajo Ivanovičio. Pir
mininkas perskaitė pirmas eilutes laiško ir 
tarė:

—Oh, nuo Nikolajo Ivanovičio, taip, taip, 
pamenu, pamenu,—jis paskambino ir prisa
kė įėjusiam pasiuntiniui:—Pakvieskite Po
vilą Mefodičiu.V

—Tai narys komiteto, tvarkąs girioj me
džių parūpinimus del mūs,—kreipėsi pir- vaikiškas, 
įhininkas į Dimitrių,—aš su juomi jau kai-i nieko sakyti, 
bėjau apie jus, dabar mes tą reikalą už-i’T"; 
baigsime.

■ Įęj^ > Ppvilaą Mefodičius 
linkęs i žmogtis, mėlynais marsKimais, 
susijuosęs siąuru žaliu diržfeliu., Veidas Po-

uuivivuj, augstas, kiek ūias 
mėlynais marškiniais,! 1 • • _ !* L1- *V T J *Į_1 _ *

vilo; išbalęs, ’sausas, akys' 'mėlynės ir aiš
kios. , v ' v

—Štai, Povilai, susipažinkite, tai drau
gas, kurį Nikolajus rekomendavo čion; ar 
pameni, aš su tavim apie tai jau kalbėjau?

—Taip, pamenu.
—Tai nu, pasikalbėk su draugu.
—Man pirm visko, kad taip vietų

nors suradus,—tarė Dimitrius,—aš čia 
siog iš gelžkelio stoties.

—Kas del to, pas mus laisva, bile

kur 
tie-

—Kas del to, pas mus laisva, bile ant 
.stalo, gulk,—nusijuokė pirmininkas. — Juk 
jūs neilgai čia būsite?

—Taip, aš pasirengęs nors ir dabar.
—Nu, ne,—atsiliepė Povilas,—taip grei

tai jūs neišvažiuosite. Kol kas su reikalu 
susipažinkite, ir kol jums bus parūpinta 
visa medžiaga, ir paruošti dokumentai— 
tris keturias dienas čia būsi.w Z

(Daugiau bus)

i tais ne mainierių rašyta. Tas 
j ir parodė didelį trūkumą. Taip
gi aš pažymėjau, kad svar
biausiu dienos klausimu raštų 
nebuvo. Ypatingai apie trijų 
distriktų konferenciją ir J. L. 
Lewiso išdavystes. Šių trūku
mų J. D. Taunis nemato ir jis 
negali matyti, nes jam dau
giau rūpi fotografijos. To
liams, J. D. Taunis daro man 
primetimą : “Kad angliakasiai 
miega, ypač šiose apielinkėse, 
tą gerai žino ir M. Ž., bet ra
šo, kad rašyti” mano pabrauk
ta). šis primetimas perdaug 

ir į tai nereikėtų 
Tik tiek pasa

kysiu: aš rašiau ne tam, kad 
'rašyti, bet tam, kad budavoti 
Į mūšų veikimą ir taisyti klai- 
_ > ir išjudinti į darbą mai- 

■ nierius daugiau į aštresnę ko
vą, i didesnį veikimą. Jei J. 
D, Taunis rašo, kad tik rašyti, 
tai tokie raštai mūsų spaudai 
netinkami. Dar daugiau, J. D. 
Taunis daro man primetimą, 
kad jis ir man daug laiškų ra
šė, kad ir mane išjudinus iš to 
miego, sako: “Turėjau net ke
lis sykius rašyti drg. M. ž. ir 
prašyti, kad šį tą parašytų į 
specialį “Laisvės” numerį, tai 
ką jau bekalbėti apie kituos 
tokius, kurie jau užmigę ir ra
miai sau miego.”, Čia J. D. ži
no, ką rašo; Bjauriai sufabri
kuoja melagystę ir paskelbia 
svietui, kad vot kaip daug tu
rėjau vargo, kol išjudinau iš 
miego M. ž., o ką čia bekal
bėti apie kitus miegalius. Tai 
yra bjauri Taunio melagystė. 
Daugiau kaip tris mėnesius 
prieš išleidirpą “specialės lai
dos” rašote man laišką ir pra-

Sekretorius.
(209-210)

DETROIT,MICH. 
Moonlight Piknikas

Rengia A.L.D.L.D. 188 kp. ir L.D. 
S.A. 130 kp., Hamtramck, Mich., su- 
batoje, 6 rugsėjo (September), 1930, 
Beech Nub Parke. Pradžia 5-tą vai. 
vakare. — Gerbiami Detroito ir apie- 
linkes lietuviai! Šis piknikas bus 
vienas iš geriausių: bus saldžių gėri
mų, gardžių užkandžių, kvepiančių 

'Havanos cigarų ir cigaretų. Muzi
kantai bus pirmos klasės net iš Pa
ryžiaus, grajys visokius šokius lietu
viškus ir angliškus. Patarnavimas 
mandagus,—vienu žodžiu, publika

Ik

F
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MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubafi, 

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

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

yk kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
Z viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 

visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuokite

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

ims

Pagaliaus Tikra Proga
Del Liesiu, Silpnų žmonių
Tūkstančiai vyri; ir moterį; vis;; savo gy

venimą buna silpni ir liguisti, kuomet jie 
turėtų būti stiprus, sveiki ir veiklus. 
Nuga-Tone yra pastebėtinai geras <Jcl tokių 
žmonių. Jis išvalo kūnų nuo susirinkusių 
nuodingų atmatų ir nugali konstipacijų. 
Nuga-Tone suteikia jums geresnį apetitų, kų 
jus valgote yra lengvai suvirškinama, gasai 
pilve ar viduriuose ir inkstų ar pūslės • įde
gimas, galvos sakudėjimas, vėmimas ir kvai
tuliai apsistoja, nusilpę nervai, muskulai ii-' 
organai pasidaro stipresni, jus atsikeliate 
rytais po gero, nakties miego jausdarftasis 
žymiai atsigaivinęs ir jūsų abolna sveikata 
žymiai pagerėja.'

Nuga-Tone yra puikus . del pasenusių , ir 
paliegusių ii- del jaunesnių metais, ku
rie yra silpni ir nusikamavę. Jeigu jus! ne
sate tiek stiprūs ir veiklus, kiek jus turė
tumėt būti, arba jei jus esate pasenę prieš 
laikų, imkite Nuag-Tonc pors tik kelias die
nas ir pastebėkite koks' pastebėtinas page
rėjimas tai seką,"

Nuga-Tone yra pardavinėjimas visų vaistų 
pardavėjų.1 . Jeigu jūsų pardavėjas neturi 
jų stake, paprašykit jį užsakyti jų del jus iš 
savo džiahei'io. ’ >

LIETUVIS GRAB0R1US

NORINTIEJI GE
RIAUSIO PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
ŽAUKITfiS PA81

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
,4-162 Broadway

Rezidencija: 13 W. 3rd Street
SO. BOSTON, MASS.
Tfel.: So. Boston 0304-W 1

UŽ NEPAPRASTAI ŽEMĄ KAINĄ
NEPAPRASTAI PUIKI KELIONĖ

5 Metų Plano Turą
L  „4’—per miestus ir kaimus,- 

kvoje būsite laike lapkričio parodos.
Įdomi kelionė s^er^ai Sovietų Sąjungą, 
ūkius, ir dirbtuvės — Maskvoje būsite

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

• ii Yorką, vadovybėje Wolrd’s Tourists.

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

kių savaičių kelionė iš New Yofrko į New Yorką, vadovybėje 
World’s Tourists.

IŠVAŽIAVIMAS Spaliu (October) 15 dieną 
Laivu MAURETANIA ir Spalių 25 d. Laivu EUROPA
Be atidėliojimo rašykite, telefonuokite arba ypatiškai kreipkitės 

del platesnių informacijų:

WORLDS TOURISTS
175 Fifth Ave., New York City

Farduodame laivakortes į visas pasaulio dalis
. Telefonas: Algonquin 6656 , ,
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Keliones įspūdžiai iš Kanados į 
Lietuvą ir Atgal

(Pabaiga)
Dėka užsieniams, paroda 

buvo užpildyta įvairiais vėliau
sios mados gaminiais, ypatin
gai mašinomis. Lietuviai atga
beno daugiausia gražių gyvu
lių ir rankų išdirbinių.

Aš daugiau kreipiau domės 
į Sovietų Sąjungos pavilioną, 
kariam kažin kodėl duota dau
giau ir gražesnės vietos—net 
juries despoto Vytauto pavilio
ną. Sovietų Sąjungos pavilio- 
nas buvo didelis ir pripildytas 
įvairiomis žemės apdirbimui 
vėliausios mados mašinomis.

nimo. Už įvairius sporto at- 
sižymėjimus bus duodamos 
[brangios dovanos. 

9Šis piknikas turėtų būti ne 
vien tik Stoughtono su ,Nor- 
woodu, bet jis turėtų būti, kai- 

I po visos Bostono apielinkės, 
nes šis piknikas yra rengiamas 
abelno darbininkų judėjimo 
paramai. Todėl šio pikniko 
pasekmingumas turi apeiti vi
siems organizuotiems darbinin
kams Bostono ir apielinkės. 
Todėl visi pradėkite ruoštis į 
šį pikniką!

Stoughtono ir Norwoodo

Norwoodo ir Stough tono 
[ darbininkiškos organizacijos 
įrengia ^didelį bedrą pikniką; 
[pėlnas bus paskirtas abelnai 
darbininkų judėjimo reikalam. 
Piknikas įvyks 14 d. rugsėjo 
(September), No. Easton, 
Mass., palei gražų ežerą. Bus 
puiki programa: trumpa, bet 
interesinga prakalba; yra už
kviesti du chorai—Stoughtono 

įLyros Choras ir Norwoodo 
Liet. Lavinimosi Ratelio Cho
ras. Tikimos, kad chorai da
lyvaus su dainomis. Taipgi 
įvairi sportų programa del jau-[ Bendras Komitetas,

VIENYBĖS DRAUGYSTĖ 
BROCKTON, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirm. M. Meškinis, 9 Biirtdn St.
Pirm, pagelb. W. Gelusevičius, ’ 51

Glendale St.
Nutarimų rašt.

tell Ave.
Piniginis rašt.

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

St.
KasieriUs D. Pagojus, 75 Intervale 

st.
Kasos globėjai: A. ApiŠejus, 129

Ames St.; M. JažukeViczia, 153
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell 
AVe.

Maršalka F. Saulęnas, 20 , Faxon St.
Visi Montello, Mašs:
Susirinkimai atsibųn? paskutinį 

panedėlį kiekvieno mėnesio.

J. Stripinis, 49 SaW-

K. Venslauskas, 12

F in. Rast. A. Giraičiūtė, 431 Sum
mit St.

Iždininkas A. Klimas, 86 Russell St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ašhley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

3t._
Susirinkimai aisibiiiia kas antrų ket
vergę kiekvieno mėnesio, Labor Ly
ceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

SKELBIMAS:
Šiuomi pranešu visuomenei, 

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

imrsvMQ

Išėjome ir vaikštinėjomę po

Kelione Atgal
Pas brolį, sesutę ir kitus pa

siviešėjęs, liepos 18 d. į Ska
piškio stotį palydėtas būrelio 
artimųjų ir su jais atsisveiki
nęs, pradėjau kelionę link Ka
nados.

Važiavau be ypatingų nuo- 
tikių ir su trumpomis kelionės 
pertraukomis; liepos 24 d. pa
siekėme Vokietijos miestą Bre
men.

Apsistojęs laivų komp. vieš
buty], susipažinau su drg. Li- 

[kiene iš Bostono. Kadangi 
laiko turėjome pakankamai,

Pažymėtina, kad šiame pa-[tai mudu sutarėme pavaikšti- 
vilione vienas eksponatas—tai nėt po miestą ir pažiūrėti gra- 
vėjinis malūnas—taip puikiai žybių. 
padarytas iš įvairių spalvų 
špūlučių siūlų, kad publika parkus, gėlynus; dasiklausėme
žiūrėdama negalėjo atsigrožėti [ir muzėjų, bet įeiti ncgalėjo- 
ir net tvarkos dabotoj’ai pra-jme. Bevaikštinėdami pavar- 
šė skirstytis, kad prileidus pa-[gome taip, kad vos kulnis pa
matyti naujus parodos lanky- vilkome. 
tojus.

Kumečių Vargai

Vodovų dvaro kumečiai, 
žinoję, kad dvaro žemė 
parceliuojama, stengėsi, 
ir iiems gavus po sklypelį že- 

J žemės tvarkymo komi- 
išsirinko sau ištikimus 

ir laukė parceliacijos. 
deja, Rokiškio stor- 
klebonui pasidarbavus, 
išrinktą komisiją pra- 
o jos vieton paskyrė

Kad pailsėjus ir pa
taisius apetitą, nutarėme nusi
pirkti didelę silkę, prie to dar 
agurkų ir duonos. Nusipirkę, 

su- užėjome į karčiamą, pasišau-; 
bus kerne pora.stiklų alaus ir ga-! 
kad vę pavelijimą rengėmės valgyt, i

■ Gi žiūrime, kad mūsų silkės j 
jau išeita “namon!” Teirau
jamės ir juokiamės, tik vėliau 
karčiamos savininkas suriko :'i 
“pafliukter kac!” (prakeiktai 
katė).

Paaiškėjo,* kad mūsų silkę [ 
katytė pavogė, kurios ir šers 
ties nematėme.

Pailsėję, automobilio pagel-i 
ba vėl atsidūrėme viešbutyj. I 
Parvykę radome keleivius sau- [ 
kiamus į raštinę del patikrini-

. I I ■ I

Iš Kriaučių Susirinkimo—
Svarstymas Paskolos
L. Pil. Kliuho Namui

(Tąsa nuo 6 pusi.)
taikymas! Mokėti, apeinant įs
tatymus, tai mes, komisija, ne
imsime ant savęs atsakomybės. I

J. Karpus, kaipo Piliečių' . .
Kliubo namo statymo komisijos lkaf* reil<ia 
narys, išdėsto, kad čia yra t...

i komisijos išsisukinėjimas. Mes 
į su kontraktorium sutikome iš- j 
mokėti per 16 kartų už tam 
tikro darbo padarymą pinigus.
Visų pirma išmokėjimas prasi- 

.[ deda sekančiai: Sugriovimas se- 
i nų namų ir skiepo iškasimas 
[$850; padėjimas fundamento ir 
I išmūrinimas skiepo $1,000; su- 
1 kebliavimas namo, išmūrinimas 
[iki antro augšto, sudėjimas ak-t

siją
fhnones
Bet,
kakliui 
teisėtai 
šalino,
klebono šalininkus.

Kumečiai, neturėdami kito
kios išeities, stengėsi prisitai
kinti ir 
vaišino 
jo, bet 
išdalino 
meilužiams ir kariškiams. |VU.vj 

Gi kumečiai, kurių tėvai ir i keti.
seneliai amžius vergavo, tapo [ Laukdamas savo eilės, kam 
iš dvaro išguiti ir šiandieną j pe pastebėjau verkiančią mo-’t 
k^ą^oja po apielinkę daryda-[ teriškę; pasiteiravus, paaiškė- 
ijhi “pragyvenimą” iš pripuo-[jo, kad ji lietuvaitė E. M. jš 
parno uždarbio. [Albany, N. Y., kokio tai kle

bono.. gaspadiiLė........ . _ ....
Nusiskundė, kad jai būtinai 

reikia damokėti 5 dol.^nes ki-i 
taip neveža. Pasigailėjęs, pa- j Kas liečia kontraktoriaus pa
skolinau jai 5 dol. su sąlyga, I bėgimą nuo pradėtojo darbo, 
kad grąžins. [

Užsibaigus dokumentų patik-j nes kaip jiems, taip ir mums 
rinimui, keleiviai išsiskirstė į[‘ " 1 ' — ™ ‘ 1
jiems paskirtus kambarius; aš 
taipgi. . .Kad man vienam ilgu 
nebūtų, pas save pasišaukiau 
ir daugiau lietuvių, su kuriais 
pradėjome diskusuoti. Vokie
čiai geri biznieriai, pabildenę 
į duris, siūlo pirkti vyno, deg

prie naujos komisijos:
ir automobiliu važinė-
viskas veltui. žemę|mo dokumentų. Keli žmonės 
klebonų gaspadinių [ del neaiškumo dokumentuose 

[turėjo po kelis dolerius damo-

jūs turite pinigų. Mes tada sa
kėme ir dabar sakome tą patį, 
kad A. L. P. Kliubas už žemę 
užmokėjo $12,000, ■ 
turi dar senam ant 
Ave. name morgičių. 
si, mes savo locnos 

[turime $18,000. Bet 
įgavo kojų atšalimą,

i imti 
įj^iant savo nugaros

'zacijos nutartus paskolinti ki
etai organizacijai pinigus. Tai 
'sabotažas! Mes galime gauti 
kontraktorių, kuris į du, tris 
apmokėjimus pastato namą, 
bet tai atsieitų trys tūkstan
čiai dolerių daugiau. Ar bus 
komisijai ir kriaušiams geriau, 

.kad broliška organizacija iš
mokės krūvą pinigų daugiau 
tik todėl, kad komisija mato 

Įmenu į la»nginyčias ir medinių ėmimą kokios tai atsakopiy- 
j balkių sudėjimas į abudu augs- .
tu $2,150; užbaigimas antro 

I augšto, kaip mūrinimas, taip 
j ir medžio darbas ir geležies 
[darbas ir paties stogo uždėji- 
I mas $3000. O kriaučių komisi- 
[ ja mums duoda šiame išmokėji- 
[ me tik vieną tūkstantį dolerių. 
1 Vadinasi,mūsų susitarimas nu- 
. trūko, nes komisija nesutinka 
pagal mūsų kontraktoriaus pa
darytą sutartį su mumis išmo
kėti pinigus. Mes, pinigiško 
užtikrinimo neturėdami, negali
me darbo pradėti. ’ ‘ '

o $6,000
Putnam 
Vadina- 

savasties 
komisija 

baimę, 
atsakomybę 
už organi-

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-JA 
GRAND RAPID& MICH.

Valdybos Adresai:
Pirm. K. Jakimavičius,, 1564 Turn

er Ave. .
Vice-Pirm. A. * Kareckas, 730 N&- 

sėn St., N ,W .
Nutarimų Rašt .K .Rasikas, R. R; 9,
Box 117 •

Tuttų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.
' Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk

er Avę
Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius, 

1262 Front Ave.; J. Kripkūnienė, 
1529 Hamilton Ave."

Ligonių Lankytojai: Ig. Rūzinskas, 
1414 Turner Avė.; J. Vilkūnienė, 718 
Richmond St.

Trustisai: I. Medustavičids, F. Ze- 
gunis, T. Rasikas, A. Lujtis, A. Ja
saitis.

Revizijos Komisija; A. Senkus, 
K. Petriką, A. Krasnaiiskas..

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St. s .

Salės' Parandavotojas A. Garba
nauskas, 1108' Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą utaminką, 
savam riame^ 1057-63 Hamilton Ave.

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkb E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagelbininkė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zižen, 673 N. Main St.; 
Finėnšb raštininkė K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičiene, 81 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V, Baroniene, 736 N. Montello 
Št., 'M. Dobiehe, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Pętsus, 184 Ames Št.; 
Maršalka J. šhhanskiėhe, 88 Vine 

| St. Visos Montello, Mass.

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

—Savininkai— •
POVILAS SAMULĖN AS 

ir ;
VINCENTA RIBOKIENĖ

. -------į

Restaurantas atda-

■mirnr-^r
VEIDO GRAŽUMAS ♦

Jhi “pragyvenimą 
^■larno uždarbio.

\ Budelio Auka" - —- 
Būdamas Kamajų miestelyj, 

iš patikimo* asmens girdėjau! 
sekantį :

Krylių kaimo Žilinskas, apie : 
23 m. amžiaus vaikinas, įsitai-! 
sė bravorėlį ir retkarčiais va
rė samogonką. Tėvas labai 
mylėjo įsigerti, bet sūnus at
kalbinėjo ir net kartais subar-| 
davo. Tėvas ant sūnaus supy
kęs nuėjo ir įskundė policijai. 
Policija, kaipo “pašmeruota,” 
suareštuoti nesiskubino, bet 
pasiuntė savo sėbrą, Kamajų 
šaulį Kvederą. šis suarešta
vęs ir pristatęs į policijos da
boklę Žilinską taip sumušė, 
kad sumuštasis po valandos 
mirė. Budelis matydamas, kad 
gali būti “riestai,” nupjovė 
nuo savo aukos diržą ir užnė
ręs už kaklo pakorė, primes-1 
damas jam saužudystę. Tuo i durų, 
klausimu padarytas platus tar- i kelias “nešpetnas 
dymas, bet, kol kas, budelis! Užklausus, kame 
vaikštinėja laisvas ir jieško [atsakė: 
naujos aukos. [ “Mūsų kambarys t visados

Bendrai Peržvelgus ' ; įdaras, mes sergame
T . . ... liaujame gero daktaro.
Kaip jau augsciau minėjau, j - Supratęs, kame dalykas, at- 

C1?:; v* > —....... .
sipazinus su jos padecia, ypač į atsiprasęs grįžau į savo kam
šų darbininkų ir valstiečių bū-; foarj 
k,e- ’ ... | Vėliau pasiteiravęs pas vieš-lpfįskflin?.i Pjli.ečiy

stato Siamą, o dabar jau mūsų 
komisijai stato klausinius: “Ko
dėl jūs savo neturite pinigų?” 
Juk, broliai, jeigu mes būtume 
savo turėję, tai būtume ir me
keno neprašę jokios paskolos. 
Mes atsikreipėme į kriaušius, 
tie nutarė ir ’net įgaliojo Ne- 
priguįmingą Kriaučių Kliubą, 
kad tas. paskolintų1 15 tūkstan
čių dolerių. Tas ir dviejuose 
susirinkimuose nutarė A. L. P. 
Kliubui pinigus paskolinti, šv. 
Jurgio draugija 'taip pat nuta
rė tokią sumą paskolinti.. Mes, 
pasiėmę architektą, . išdirbome 
planus gana dideliam namui, 
kur bus viena svetainė, į. kurią 
tilps apie 7 šimtai žmonių ir 
bus scenerija lošimui veikalų, 
antra bus svetainė, į kurią tilps 
apie 4 šimtai žmonių ir toji 
pati bus naudojama gimnasti
koms; trečias tai kliubinis 
kambarys. Vadinasi, pagal 
šiandieninį judėjimą, •Brookly
ne, tokios svetainėstpakanką. 
Ir tadh" nebuvoklausimo, 'jarj

bes ant savo nugaros? Juk 
žmogui veikiant visuomenėje 
yra reikalas ir imti atsakomy
bę ne tik materialinę, bet kar
tais ir moralinę. O tankiau
siai moralinė atsakomybė yra 
net svarbesnė, nęgu krūvos pi
nigų ! Juk jeigu pęr komisi
jos sabotažą bus sutrukdytas 

| broliškai organizacijai darbas 
ir suardytas Siekinys įsisteigti 
namą, ar jau ta komisija' 
neims už darbo suardymą mo
ralės atsakomybės?

Po 
įvyko 
nauji patarimai kaip komisi
jai, taip ir A.L.P. Kliubui. Bet

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 

ILLINOIS .
Valdyba 1930 Metams

Pirm. A. Matusevičia, 1003—25th St.
Vice-Pirm. K. Juška, 325—4th Ave.
Protokolų Sekr. A. Trepkus, 349— 

10th St.
Fin.
Ižd.

Sekr. K. Shimkus, 135—36th St. 
M. Miliene, 502—4th Avė.

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

St. and 5th Avė., Moline, III.; 
M. Junaitis, 215—r17th Ave., East 
Moline, III.; Maršalka J. Kairis, 

2435—33rd St., Moline, III.

s, • • > ’ i
tokių komisijų kalbų 
karštos diskusijos, ir

į tai to neturėtų komisija bijoti, jau buvo vėlus laikas ir po tų

itoji pati baimė. Mes tą kon- 
traktorių padedam po užstatu

ginčų duota įnešimas, kad jei
gu komisijos nesusitars, tai 
šaukti tuo reikalu specialį

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

t i BAYONNE, N. J.(
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. 

Vice Pirmininkas Ą. Bočls, 
’ 63 W. 10

Protokolo Sėk/ T/Janiūnas, 
' 128 W: 49th

Finansų Sek, A. Atasimavičius,
625 Boulevard 

Iždininkas F. Lukaitis,'
380, Broadway

1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,
20 E. 22nd St.

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,
348 Avė. C. 

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

A.
St.
St.

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

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

tu Muilu.

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

BLUE ROSE LABORATORIES
69 Bond St., Dept. D 

Elizabeth, N. J.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit mums)

Vardas

No. ir gatve--

Miestas ir valst

IOE

Bell Phone, < Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

I febulzamuoja ir laidoja nomiruelu* aut 
▼leoklų kapinių. Norintieji geriausio pa*, 
tarnavimo ir ui lemą kuiną, nuliūdimo 
valandoje Jaukite* pa* mane. Paa mana 
galite gauti lotus ant viaokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą. t

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

neišpildytų mūsų padarytą kon
traktinę sutartį. “ ' ’
nenori apie tai girdėti; jie to 
šiandie reikalauja, o jeigu mes 

_ jiems tą pildysime, tai veikiau- 
tinės ir kitokio skystimėlio. Aš | šia jie rytoj kito reikalaus ir 
nors ne gėrėjas, bet turėjau' 
pirkti.

Su draugais beragaujant vo
kišką dovaną, išgirdau už sie
nos bildesį, manydamas, kad 
žmogus gal kokios nors pagel
bės šaukiasi. Prisiartinęs prie 

kambaryje pastebėjau 
merginas.

dalykas,

45 # tūkstančių _ dolenų, jeigu jis []ęriaučių susirinkimą ir pada- 
- - . ' ryti griežtą sprendimą pinigų

Bet komisija išdavimo klausime.
ryti griežtą sprendimą pinigų

Ištiesų reikalas gana rimtas. 
Kriaučių sn Piliečių Kliubu 
komisijos turėtų surasti jau 
bent kokią išeitį, o ne trukdyti 
užbrėžta rimta darba. Kriau- 
čiai iškarto rimtai svarstė duo
ti paskolą, tai dabar jau su
laikymas būtų idiotizmas, 
daugiau niekas.

J. Buivydas,
54 Skyriaus Korespondentas

neišduos organizacijos nutartų 
pinigų tam dalykui, kam orga
nizacija yra nutarus pinigus 
duoti. Juk yra atsitikimų i r 
gana daug, sako J. Karpus, kad 
organizacija organizacijai be 
įstatymų paskolas teikia. O 
mes ir įstatymais vaduodamie- 
si negalime prieiti prie susita-'n i •• „i -v riipo [Sekcijos Vakarėlis

j. Buivydas pridūrė, kad ko-1 “Laisves* Svetainėje 
misija nenori aiškiai pasisakyti, |

o

ir reika- kad mes neduosime jums pini
gų, tai visokių legališkumų jieš- 
ko. Juk kai buvo klausimas

Šios savaitės šeštadienį, “Lais
vės” svetainėje, turės linksmą 
vakarėlį šešta Sekcija Komu
nistų Partijos. Užtikrinta ge-

į Lietuvą vykau tode^h kad su-,sa]<jau> j<acĮ ag ne daktaras ir aPje paskolą keli mėnesiai at- ra orkestrą ; įvalias bus
- -   -1 5 *     Y ■ ' a.,. I !-n i i ’ n-irn/i rnn iv* l/nii ii . c

Atostogaudamas per ištisas ibtičio tarnautojus, sužinojau, 
’ Tfe.eijka(^ J°s i čia dažnai atsilanko,

...... . ..'nusisamdo kambarį ir “links-
6 savaites, --------- ------
važinėjau skersai-išilgai Lietu-j;
vą ir beveik kiekvieną naktį mjna’’ keleiviui

li nakvojau vis naujoj vietoj. 
Kur nebuvau, kur nevažiavau, 
visur tas pats vargas—skurdas 
bujoja. Tarpe darbininkų 

^jautiesi lyg tragedijos ištiktoj 
šeimoj. Valstiečiuose ir dar
bininkuose fašistine valdžia 
nepasitenkinimas didžiausias. 
Moksleivija, kentėdama po 
klebonų kurka, fašistams irgi 
grūmoja. Tą visą permatęs, 
padariau išvadą, kad ilgai taip 
būti negali. Darbininkija be
simaudydama vargų jūroje, 
kada nors pritruks kantrybės 
ir fašistus nušluos į sąšlavyną. 
: Kas giria Lietuvą ir jos fa-* 
šistinę valdžią, tas yra tikras J • • i • y

Liepos mėn. 26 d., 2 vai. 
naktį, sėdom į laivą “Bre-J 
men” ir be didelio vargo per 
penkias paras pasiekėme New 
Yorką.

Laivui sustojus uoste, dide
lė žmonių minia pasitiko sa
vuosius ir linksmai sveikinosi. 
, Rugpjūčio 3 d., 6 vai. ryte, 
laimingai užbaigiau kelionę į 
Montręalą ir vėl pradėjau ka
pitalistams vergauti ir eikvoti 
paskutines savo jėgas.

6 Areštuoti už Lapelius
Didžiajan\e New Yorke 

darbininkų priešas. [po areštuoti šeši darbininkai
Apleisdamas Lietuvą/ savo j už skleidimą lapelių apie ma- 

įsitikinimus darbininkų var-|sinę demonstraciją, kuri įvyko 
guose dar labiau užartavojau pirmadienį, Union Square, 
ir nusprendžiau būti kovinges- New Yorke, ir buyo sušaukta 
nių darbininkų armijos karei-[ir atlaikyta vadovybėje Darbo 
Y)d. ’ I Unijų Vienybes Lygos.

ta-.

gal, tai ir Glaveckas ir Vaitu 
kaitis ir kt. stojo, kad reikia 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
ki etus išanksto pąsirūpinkite iš 
šeštos Sekcijos raštinės, 68 
Whipple St., prie Broadway, 
Brooklyne.

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi ‘laisvę” už Organą

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
V. Gelusevičius, 51 GlendalePirm.

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

St. s
Fin. Rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell 

Ave.
Iždininką? T. Petrauskas, 29 Merton 

St.
Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162

Melrose St. ,'
•£). Vetkauskas, 33 Andover St.

Maršalka J. -Trilipauskis, 19 ' Ames 
St., Visj'Montello, Mass.

>' Susirinki,mus laiko pirmą i švedą 
kiekvieno mėnesio, i
' . S. MaciuldiŲš; • 57 Arthur St.

D. L. K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich. 
VALDYBA:

Liubertas, 4177 Ashland
J. Birštonas, 2739 Carson f 
raštininkas V. J. Gerai-
1946 Sharon Ave.

J.Pirm.
Ave.

Vice-pirm.
Ave.

Nutarimų
tšsmslCcls

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

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.
Guntarienė.

Iždo globėjai: E. VegelienS ir O.
Draugijos susirinkimai ątsibūna 

kas ketvirtą nedėldlenį kiekvieno 
mėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St. 
ir Dix Avė., 3 vai. po pietų.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. KrikšČius, 236 Park [

Terrace. I
Pirmininko pagelb. O. Giraitiene, 431 

.Summit St.
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas,

481 Hudson St. :.š

....................... . -

TAI TIE ŠVELNŪS ■ '

CIGARAI
VARDU

Mandelo
Kurių Jūs Pageidavote

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

Kaina po 10c ir Daugiau

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
’ Jiioa JšditBh ,

STAktteY PAUL j
1035 j Garden Street

Philadelphia, Pa.
J...;''-.; . V v • •-U 

sliiig cigarus*
taipgi T ii* *pėr'iŠ^uptinėja< 
iųe,i kaiggjyužshkyjjijis; (gr^eriuš).

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 

, jus, bet jau šėpai matėmėsi. Būtų«>i 
linksma pasimatyti.

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

j. ir O. VAIGINIS
214 Perry Avė., Maspcth, N. Y.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju • savo profesiją. Pirmiaus antrašas 
buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

Tel.: Midwood 6261
I '

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis., (Jis ne tik sunkiausiai 
ligaSiįvąro, bet ir J grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

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

N • i

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių žalčių nebijo. Už 75« ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius 
151 Metropolitan Avė. 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

6102 Grand Avenue 
(Kampu* Clermont Atmhh) 
MASPETH, L. In N. Y. 
Telephone, Juniper I7t6

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Aš, ženiiaus 
man prisiųsti___
mals, kaip vartoti.

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

No------.1

Miestas

is pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kuri maloniHt 
i URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody-

-Street or Amui

State.
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VIETOS ŽINIOS
“socialistaujančių” 'biurokratų', ir mes sutinkame, tai kontrak- 
kurie taip pašėlusiai murdo torius turi pastatyti namą, 
siuvyklų darbininkus, ypač pa
skutiniais laikais, veikdami 
vien su bosais.

iš-

Draugai, dar Pasidarbuoki! 
Parašų Rinkimui!

virtadienj ateikite, draugai 
ir draugės, parinkti piliečių 
parašų. “Laisvės” raštinė
je gausite visus nurodymus. 
Ateikite tarpe 6:30 ir 9 vai. 
vakare.

Pereitą savaitę tik keletas 
draugių išėjo parinkti para
šų ir gana gerai surinko. Ne
pamirškite šios seredos ir 
ketvergo. Padėkime Ko
munistų Partijai!

Komisija.

Sovietą Sąjungos Draugą 
Konferencija Ketvirtadienį

šį ketvirtadienį, 7:30 vai. 
'vakare, Manhattan Lyceum 
I svetainėje, 66 E. 4th St., So- 
įvietų Sąjungos Draugai laikysi

už
dėti stogą,, atlikti stambesnį 
“plumbingą” ir šiurkštoką iš- 
tinkavimą namui, tai tik tada 
mes sutinkame išmokėti jų kon- 
traktoriui $12,000. Tris
tančius išmokėsime tada, kada 
jau namas bus gatavas.

F. Vaitukaitis veik tokią pat 
nuomonę išreiškė, ką ir J. Gla- 

kad 'jie sutinką nutar-

as

!konferencija, į kuria yra kvie-pa11^1 11 kviečiami daly 
įčiama visos darbininkiškos or
ganizacijos prisiųsti savo dele-j 
gatus. Konferencijos tikslas 
—mobilizuot Amerikos darbi
ninkus apgynimui Sovietų Res

publikos nuo imperialistų, ku
rie planuoja karą ptieš, Sovie
tus. Kalbės Harriet© Sijver- 
manaitė, Robert W. Dumi ir 
kiti.

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. Žiuagei- 
daujanti tuo bizniu, kreipkitės be 
atidėliojimo sekančiu adresu:

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

204-30

Telephone, Stagg 1918

LORIMER RESTAURANT
Lietuviij Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, KJ Y.

SLA 83-čios Kuopos 
Mėnesinis Susirinkimas

S.L.A. 83-čios kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks ketvir
tadienio vakare, 8-tą vai., veckas, . _
“Laisvės” svetainėje, kampas tus skyriaus ir Kriaučių Nepri- 

jLorimer ir Ten Eyck St. Visi,!gulmingo Kliubo pinigus surno- 
Įje 15 tūkstančių dolerių perves- 
jti Lietuvių Piliečių Kliubui į 
j pirmojo morgičiaus paskolą, 
tik negali išmokėti pagal suda
rytą su kontraktorium kontrak
tą; įstatymiškai esą negalima 
išduoti pinigus per “building 
loan” sutartį Lietuvių Piliečių 
Kliubo namo statymo kontrak- 
toriui. Jie turį prie mūsų tai
kytis, o ne mes prie jų. Mes 
skolinam 15 tūkstančių dolerių 
ir mes turime teisės reikalauti, 
kad už tuos pinigus tikrai sto
tųsi namas. O jeigu jų kontrak- j 
torius pabėga, darbininkams ai-i 
gas neišmokėjęs ar kitas kokias : 
išlaidas nepadengęs, tada ir 
mes ir Piliečių Kliubo komisi- ■ 
ja skylėje. Jie turį gauti kon-1 
traktorių, kuris jiems bent pa-j 
statytų namą, uždėtų stogą ir i

vauti susirinkime, nes yra 
svarbių klausimų, kuriuos tu- 

■rim šiame susirinkime išspręs
ti.

J. Kairys.
(209-210)

karštais 
šunyčiais 
ateinantį 

12-tą

t ūks-

PARSIDUODA labai pigiai bučernč 
ir grosernė, 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

LIETUVIS i f

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
. : (PETRICK)

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

' ’■ X’Snindulru. Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

■ • tik susitarus. '

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS į „ 

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.
is- L.D.L.D.

SLA Fašistai Pasielgė 
Fašistiškai—Išmetė Mūrą

Andai teko sueiti su per
tuonerius metus “Tėvynės 
spaustuvėje dirbusiu darbiniu-isu “socialistų 
ku (zeceriu) Mūru, kuris pa-ikongresmanus, 
šakojo, kad jau nebesąs “Te-|Brounu, kuris yra 
vynėje.”

—Kodėl ?—klausiu.
—Išvarė.
—Už ką ?
Paaiškėjo sekamas: Mūras 

buvo išvykęs vakacijom (ato
stogom). Sugrįžta jis prie 
darbo, Jurgeliūtė pasišaukia ir 
praneša: “Tau darbo nėra; 
tavo vietoj turime kitą.” Mū
ras akis išverčia ir žiūri į ją. O 
Jurgeliūtė, nei tai pajuodus, 
nei tai paraudonavus, vėl sa
ko: “Tau darbo nėra; kitą pa
ėmėm.” Pradėjęs klausinėti', 
Mūras betgi sužinoti negalėjo, 
kodėl, už ką jį atstatė iš dar
bo, aštuonis metus i 
darbininką.

Tuomet jis pareiškė, 
tokio bjauraus darbo niekas 
negalėjo papildyti, kaip 
vynės” fašistiniai S.L.A. bosai. 
Jeigu kurie atstato darbinin
kus,, tai visųpirma duoda nu
rodymus, už ką. Antra, duo
da progos (bent dvi savaiti 
laiko) pasijieškoti darbo.

Paskui Jurgeliūtė štai ką 
jam padariusi: esą, jei 
tai mes tau duosime paliudiji_____________
mą, kad buvai geras darbinin-; * «■ rx r\ i iz * ■ npr> a 1 *7
kas. Atsisėdus ir parašė, kad'ALDLD I-RIOS KO. H* IDA 1/ 
Mūras dirbo aštuonerius me- [ JGmrinQ 
tus ir buvo geras darbinin- ^U0P0S ISVaZiaVimaS 
kas. . . J

Mūras dabar nešiojasi paliu
dijimą, bet neturi darbo. Be
darbė didelė, mat, ir nelengva 
darbas gauti.

—Ar kiti spaustuvės darbi
ninkai nieko nesakė prieš tokį 
biauru fašistų pasielgimą ? — 
klausiu jo.

—Nieko! Nei žodelio—at
sako man.

Tai ištikro bjauriai Vasiliau
skas su Simonavičium elgiasi, 
neužtardami darbininko, kuo
met jis be iokios priežasties 
metamas iš darbo! Ar jie ne
mano, kad jiems taip kada 
nors gali prisieiti?

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

i'‘Socialistą” Kandidatas 
Sužiniai Remia Kapitalizmą

Pirmadienį turėjo debatus 
i (ginčus) renegatas L. Lore
įmestas iš Komunistų Partijos,, 

kandidatu į 
Heywood u 

“Tė-jBrounu, kuris yra nuolatinis 
rašytojas Telegramo, kapitali
stinio dienraščio. Lore neva 
užsipuolė Brouną, kad jis “ne- 
sužiniai” palaiko kapitalizmą. 
“Socialistas” Broun atsakė, 
kad Lore daro klaidą, nes aš, 
girdi, remiu kapitalizmą suži- 
niai ir didžiuojuosi, kad kapi
talistai duoda man paramos, Vasarėlę palydėti." 
kaipo kandidatui į kongresą.) Kviečia Rengimo Komisija.

Šis'Brouno pareiškimas nu-1 
piešia ne tik jį patį, kaip ka
pitalistų lekajų, 
“socialistų” kandidatus, tame 
skaičiuje ir Norman Thomasą,. 
kurį taipgi remia kapitalisti
niai laikraščiai, kaip kandida- 

išdirbusį tą į šalies kongresą.
Renegatas gi Lore norėtų 

kacj j nuduoti, būk jis einąs prieš ka- 
, pitalizmą; bet tikrumoje jis 

taipo pat yra kapitalistų pa-

Huntingtono, N. Y., 
Išvažiavimas

Išvažiavimas su 
kernais ir šiltais 
įvyks 7 d. rugsėjo,
sekmadienį; prasidės 
vai. dieną, ant 18-tos. gatvės. 
Išvažiavimą rengia bendrai A. 

ir S.L.A. vietinės 
kuopos.

širdingai kviečiame apielin- 
kės lietuvius darbininkus atsi
lankyti. Bus programa, žais
lai, lenktynės ir gera muzika! 
šokiams; ant naujos platfor-į7okat"s pataria iš 
mos šokti bus smagu. Ragei- j kontraktoriui pinįgU 
daujam, kad publika mesivė-) ne< 
luotų, nes rudens dienos yra 
neilgiausios, taip kad turėtu
me laiko pasilinksmint, pasi
šokti, draugiškai pasikalbėti i)'

įsu tinkavojimu, tada mūsų ad-• 
: pataria išmokėti jų ( 

is, o kitaip 1 
Vot čia ir yra tas nesusi-.;

(Pabaiga 5-tam pusi.)

Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas:-

J. JESKEVIČ1US
46 Ten Eyck Street
BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI 

e

KELRODIS: Reikia važiuot 
bet ir kitus Jericho Turnpike arba 25-A;

atvažiavus į Huntingtoną, rei
kia davažiuot iki 18th St.; pa
sukt po dešinę. Prie išvažia
vimo vietos bus iškaba.

(209-212)

SUSIRINKIMAI
1 EAST NEW YORK, N. Y.

L.D.S.A. 111-tos kuopos susirinki
mas bus sercdo.i, 3 rugsėjo, pas <1. 
Bieliauskiene, .101-54—110th St., 
Richmond Hill. Pradžia 8-tą vai. 
vakare. Visos draugės ateikit laiku, 
bus išduotas raportas iš veikiančio 
komiteto. Atsiveskit ir naujų na
rių.

Org. M. Misevičiene.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, hk Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Nufotografuoja ir 
numaiiavoja viao- 
k i u B paveikslu* 
(vairiomi* s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
*enua ir krajavua 
ir sudaro au 
amerikoniškai*.

TELEFONASi 
TRIANGLE 1450

Kreipkite* lino 
adresu 3

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

/Telephone: Stagg'440>

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) >

GRABORIUS Ą
(UNDERTAKER)

Ridgewoodo Draugėms
| LDSA. 132-ros kuopos 

. r., .. • i u rinkimas bus trečiadienį,kalikas, nes jis varo jų darbą _. o , . m.hiauria ibiais hūdak iiAinnldil £e)° 3 d- po num' 147 Fh 
nedarnas komunistus ir su jais į ° ’ _ , .. , ,einančius revoliucinius darbi- H nares ateJk,t; yra svarblų 
ninkus. “Socialistas” Broun |relHaN aptart- 
turi bent pilietiškos drąsos pri
sipažinti, kad jis yra sužinus 
kapitalizmo agentas; šunuode- 

’ i gini Lorei trūksta atvirumo.

susi
ni g- 

ames 
Pradžia 8 vai. vakare. Vi-

(209-210)

PAJIEŠKOJIMAI

MIRTYS—LAIDOTUVES J

Clarence V. Miller, 50 m. 
am., 106 Clymer St., mirė rug
pjūčio 29 d., Metropolitan li
goninėj. Palaidotas rugsėjo 
2 d. Cypress Hills kapinėse. 
Laidotuves prižiūrėjo Matthew 
P. Ballas—Bieliausko įstaiga.

Ateinantį sekmadienį bus 
didelis išvažiavimas Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos pirmos kuopos 
sykiu su Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo 17-ta kuo
pa Forest Parke.

Drg. A. Bimba jau Brook- 
lyne. Tikimasi, kad jis galės 
pasakyt prakalbą išvažiavime.

Dainuos Aido Choras. Bus 
ir šiaip pasilinksminimu bei 
paįvairinimų. O jau skanių 
valgių Jr gėrimų tai užteks vi
siems. Būkite išanksto pasi
rengę visi dalyvauti tame iš
važiavime, Forest Parke, atei
nantį sekmadienį.

Kriaušiai, į Konferenciją!
Siuvyklų darbininkai turėtų 

dalyvauti klpkmeikerių konfe
rencijoj, kurią šaukia kairioji 
Adatos Darbininkų Unija, at
einantį šeštadienį, rugsėjo 6 d., 
1-mą vai. po pietų, Irving 
iftaza svetainėje, 15th St. ir 
Irving Place, New Yorke. Kon
ferencijoj bus iškelta naujos 
pardavystės ne tiktai Schlesin- 
gerių, bet ir Hillmanų ir kitų

Iš Kriaučių Susirinkimo— 
Svarstymas Paskolos 
L. Pil. Kliubo Namui

Rugp. 27 d., Arion PI. kriau
čių 54-tas skyrius Amalgameitų 
Unijos turėjo mėnesinį susirin
kimą. Po visų pranešimų ir 
protokolų, kuriuos perskaitė du 
sekretoriai, eita prie svarstymo 
kas liečia Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubui paskola $15,- 
000.

J. Glaveckas, darydamas pra
nešimą, aiškino, kad negali su
tikti, pagal Piliečių Kliubo sta
tymo komisijos reikalavimą, iš
mokėti jų sutartimi su kontrak
torium pinigus. Kliubo komisi
ja sulygus su kontraktorium pa
statyti namą už $27,000.. Kont- 
raktorius, matyt, pusėtinai esąs 
biednas. Jie sutarę per 16 iš
mokėjimų .sumokėt tuos 27 tūks
tančius dolerių. Mūs advokatas 
pažymėjo, kad daugel atsitiki
mų tokie kontraktoriai, kurie 
tik kiek nespėjo darbo padaryti, 
jau tuoj reikalauja apmokėti. 
Atsitikime, jeigu atsiėmęs kon- 
traktorius kelis išmokėjimus, 
apsižiūri, kad jam neišeina pel
no, palieka pradėtąjį darbą. 
Mes reikalaujame užtikrinimo, 
kad tokie! atsitikimai neįvyktų 
ir kadį ^mokėjimai būtų retes
ni. Pavyzdžiui, pagal mūsų 
advokato nurodymą, su kuriuo

JIEŠKO.—Gertrūda ir Alena Gudai
tytės iš Vilniaus įieško savo dė

džių Jurgio ir Prano Masevičių, Sud- 
nikių kaimo, duburkių parapijos, Ma
ldų apskričio. Jurgis Masevičių? 
prieš didįjį karą. gyveno Manches
ter, N. H. Meldžiu pačius atsišaukti 
arba kas žinote, malonėkit pranešti 
bile vienu žemiau paduotu adresu: 
G. Gudolaitisowna, pow. Grodzienski, 
poezta Druskieniki, miastėczko Rot- 
nica, Poland, arba: J. Ratinis, 1855 
Northampton St., Easton, Pa.

' (209-210)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA patyrusi moteris prie 

išrankiojimo svederių skudurų.
Atsišaukit anksti. Rubin Bros. 124 1
Boerum St., Brooklyn, N. Y.

(209-211)!

Tol., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.)

’ BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-7-8'31
Geriuusia Studija llrook'.yne. Ateikit Persitikrinti

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
5Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be skir-. 
tumo. Tolumas del manęs skir-4 
tumo nedaro. Mano ofisas at-" 
daras dieną ir naktį. Darbą 

! atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumai šyt su vandeniu ir užsįgert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na . ...................................................50c, per paštą 6i«.

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

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir £erą sandėlį gyduolių. 
Kiekvienų kartų reikalaujant, kreipkitės J

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2860-8514 
Iškirpkit ii skelbimą ir prisiąskit karta su užsakymu

44-tas METINIS PIKNIKAS 44-tas METIN1S

ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTĖS
Jvyks 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: Brooklyąiečiams geriausia važiuoti Jamaica Line “L” ir 
išlipti ant Elderts Lane stoties ir eiti į parką

KETURIOS PAMATINES PRIEŽASTYS
Delko Mes Prašome Jūšų prielankaus Rėmimo.

1. Mes tarp jūsų gyvename, kartu dalyvaujamo prakalbose, kolektose, koncertuose, vakarienėse ir 
sū mūsų apgarsinimais Jųsų programose, ir t. t. Todėl mes tikimės ir jus matyti mūsų apautuvų 
vertelgystes programoje'.

2. Atsilankiusiems visuomet draugiškas ir man dagus patarnavimas, kad užtikrinti nuolatinį ir 
smagų pasiganėdinimą, prirenkame čeverykus sulig ypatos pageidavimu.

3. čeverykai visapusiškai gražūs, stipriai pasiūti, stailiški ir lengvai 
•pritaikomi visokio pločio kojoms.

4. Bendrai kainos ant visokios rūšies čeverykų yra 6% žemiau, negu 
kad kitose krautuvėse. Visuomet atsiminkit, kad ALL LEATHER 
čeverykai gerai dėvisi.

MILCHIUS SHOE SHOPS, Inc.
KRAUTUVĖS:

197 Grand St., Prekybos Vedėjas Jf Snetskus, Brooklyn, N. Y.
56-27 Clermont Ave., Pi^kybos Vedėjas J. Zaleskis, Maspeth, L. I.
66-31 Grand Ave., Prekybos Vedėjas Vik. Januška, Maspeth, L. I. , „ 
69-21 Grand Ave., Prekybos Vedėjas, Alf. Skirmonta, Maspeth, L. L 
6075 Fresh Pond Rd., Prek. Vedėjas Kas. Dambrauskas, Maspeth, L.L

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
9

i me will tell^
SUNDIAL

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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