
KRISLAI Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės! •

Juk Nieko Nepralaimėsite, Tik Re

težius, o Islaimesite Pasaulį!

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis. 

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.

4

Rengkitės Prie Vajaus.
Iš šalies žiūrint.
“Darbininkų Kalendorius” 

1931 Metams.
Partija Kaipo Darbininkų 

Vadas.
Rašo Komunistas

Nebe už metų spalių mėnuo. 
Bus dienraščio “Laisvės” ir 
Am. Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos vajai. Al
iau visi kolonijų draugai galvo
ja apie vajų padarymą sėkmin
gais? Ar jau visur išdirbti pla
nai? Laiko beliko nebe visas 
mėnuo. Reikia skubintis, rei
kia rengtis urmu.’

Kaip visuomet, taip šiemet, 
bus rengiama prakalbų maršru
tai. Ir vėl reikia priminti mū
sų draugams, kad tik išanksto 
gerai priruoštos prakalbos ap
simoka kaip finansiškai, taip 
dvasiniai. Todėl tuojaus susi- 
rašinėkite su kalbėtojais ir pra
dėkite skelbti prakalbų maršru- j 
tus. i

Kaip sau norite, taip sakyki
te, bet man atrodo, kad Proleta
rų Meno skyriuje pradėta gin
čytis beverčiu klausimu. Tiems 
ginčams nereikėjo duoti vietos. 
Klausykite, draugai, kiek svar
bos darbininkių klasei iš to, kas

prieš Sovietų Sąjungą. Juk 
Francija turi padarius su
tartį su Lenkija prieą Sovie
tus.

kaip užrašė suvažiavimo tari
mus.

Proletarų menas yra didelis 
dalykas.
bininkų
Todėl ir mūsų menininkai ture- f 
tų vesti diskusijas tik rimtais 
klausimais, klausimais visuome
ninio pobūdžio. Tegul užsibai
gia šitie ginčai, o pradėkime 
užpildyti meno skyrių rimtos 
kritikos ir rimtų diskusijų 
straipsniais.

No. 210 Telephone, Stagg 3878

Francijos Kariniai

Laisve
Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Rugsėjo (Sept.) 4, 1930

BUDAPEŠTO VALDŽIA ĮSAKE POLIO
Manevrai Tęsiasi JAĮ §AUT| j DĄRBININKUS, KURIE

PARYŽIUS.— Francijos 
valdžia laiko didelius kari
nius manevrus. Sutraukta 
apie 50,000 rinktiniausios 
kariuomenės, daugybė ma
šininių kanuolių ir karinių 
orlaivių. Tai pirmutiniai 
•tokie manevrai nuo 1914 m., 
kuomet buvo suruošti prieš 
pat pasaulinį karą.

Šitie manevrai yra per
spėjimas Italijai ir Vokieti
jai. Sakoma, kad tų šalių 
valdžios labai susirūpinu
sios.

Bet reikia neužmiršti, 
kad visų kapitalistinių vals
tybių kariniai manevrai 
mierijami yra primiausia

PASIRODYS GATVĖSE
Fašistinė Valdžia Persigandųs Darbininkų Kerštų už Žudymą 

Rugsėjo 1 Dieną. Pranešama, kad Komunistų Partija 
Ruošia Masinę Protesto Demonstraciją

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

Jis įeina į abelną dar- 
revoliucinį judėjimą. |

i Degtinės Gamyba ir 
Pardavimas Lietuvoj

Reikalaus Chiang Kai- 
sheko Pasitraukimo

Pasirodo, kad “Darbininkių 
Kalendorius“ 1931 metams šie
met išeis daug anksčiau, kaip 
^/įprastai. Draugas Mizara jau 

K\ beveik baigia jį ruošti spaudai. 
f Ir juo anksčiau kalendorius pa-

KAUNAS.— Per pirmąjį 
šių metų pusmetį pagamin
ta degtinės 2,489,365 litrai 
ir spirito 115,115 litrai, gi 
per tą patį laikotarpį 1929 
m. degtinės 2,549,422 litrai 
ir spirito 114,449 litr.; 1928

BUDAPEŠTAS, Vengri
ja.— Komunistų Partija nu
tarė suruošti milžinišką de
monstraciją ateinantį šeš
tadienį, idant užprotestavus 
prieš policijos kruvinus dar
bus rugsėjo 1 d. Baisiai per
sigando policija ir miesto 
valdžia. Išleistas pareiški
mas, kuriame sakoma, kad! 
policijai yra įsakyta šauti 
tiesiai j kiekvieną, kuris pa
sirodys demonstracijoj. Dar 
neturime žinių, kaip Komu
nistų Partija orientuos į šitą 
policijos žygį: ar ji .vistiek 
demonstraciją ruoš, ar at
šauks.

Rugsėjo 1 d. demonstra- 
,cija buvo fašistinei valdžiai 
netikėta. 150,000 darbinin
kų išsiliejo į gatves. Ta ma
sė tuojaus priėmė.Komunis
tų Partijos obalsius ir perė
jo po jos vadovybe. Social- 
fašistai
fašistinei valdžiai, pradėjo 
drebėti, 
ninkus malšinti, prąšydąųų,i 
kad jiei nesektų paskui Ko
munistų Partiją.- jų kalbė
tojai virto fašistinės val
džios agentais, idant nura
minus įtūžusius ir alkanus 
darbininkus. Bet veltui jų 
pastangos. Darbininkai pa
griebė' ir apkūlė du social- 
fašistu parlamento atstovu, 
kurie norėjo pasitarnauti 
valdžiai.

Budapešto įvykiai parodo,

kurie laižo kojas

sirodys, tuo geriau ir sekminėm. degtinės 2,902,612 litr.
\ giau jį galėsime išplatinti tarpe 
darbininkų..

Dabar tik kalendoriaus pla
tintojai privalo tuojaus mobili
zuotis darbui. Organizacijų bei 
draugijų kuopos neprivalo lauk
ti paskutinės valancįos užsaky
mams. Aptarkite dabar 
siųskite savo užsakymus.

ir

Kalbėkime apie pažangiuo
sius, revoliucinius darbininkus. 
Lietuvių darbininkų judėjimas 
turi jų daug. Anglai draugai 
stebėjosi, kad tiek daug tokių 
darbininkų suvažiavo į “Lais
vės” pikniką Philadelphijoj. 
Bet taip pat jie negali suprasti 
to, kodėl tiek mažai teturime 
Komunistų Partijos narių.

Tame ir dalykas. Turime 
prisipažinti, kad revoliucinės 
partijos rolė ir misija tai ma
sei lietuvių darbininkų nebuvo 
tinkamai išaiškinta. Jie prii
ma abelną partijos vadovybę, 
bet nėra tos partijos nariais. 
Daugelis draugų galvoja sau: 
tegul kiti priklauso, o aš tik iš 
šalies padėsiu!

Komunistų Partija yra darbi
ninkų klasės vadas. Be jos nė
ra revoliucinio judėjimo. Tegul 
šita tiesa persiima kiekvienas 
susipratęs darbininkas.

ir spirito 120,232 li.tr.. '
Per pirmąjį šių metų pus

metį parduota degtinės 2,- 
439,336 litr. ir spirito 111,- 
007 litr. už 19,971,828’ litus, 
gi per tą patį laikotarpį 
1929 m. degtines 2,382,667 
litr. ir spirito 109,908 litr. 
už 19,536,941 lit. 1928 m. 
degtinės 2,690,684 litr. ir 
spirito 111,932' litr. už 21,- 
696,387 litus. Dalis degtinės 
ir spirito sunaudota medici
nos ir technikos 'reikalams.

Jie puolėsi darbi-

kodėl socialfąšistai taip bi
jo masinių demonstracijų ir 
streikų. Jie mato, kad šia
me krizio laikotarpyje susi
rinkę darbininkai nebepasi- 
tenkina tuščiais reformistų 
prižadais. Jie reikalauja 
veikimo, kovos. . Tuo tarpu 
tik Komunistų Partija or
ganizuoja ir šaukia darbi
ninkus į kovą. Tuo būdu 
darbininkai tuojaus paseka į 
komunistus.

Rugsėjo 1 d. policija nu
dėjo 5 darbininkus, o iki 
300 sužeidė. Bet šitie kru
vini valdžios žygiai nenuslo
pins kylančios bangos‘ Ven
grijos proletariato prieš 
galvąžudas fašistus.

New York “Times” ko
respondentas išgąstingai 
praneša: “Švelnieji socialis
tai darė viską (kad padėt 
policijai), bet nieko negalė
jo padaryti, neteko kontro
lės. ant masių. Pavojingiau
sias šios dienosi demonstra
cijos ženklas* buvo*-~t-ame 
tiems, kurie moka numaty
ti ateitį, ■ kiek daug darbi
ninkų patraukė savo pusėn 
kraštu tinieji komunistai.”

Kaip pasirodo, tai visoj 
Vengrijoj vilniuoja proleta
riatas. Pranešama apie dar
bininkų su policija susikir
timus iš Szegod, Debreczen, 
Miskoloch, Gyoer, ir Kapo- 
svar. Visur darbininkų 
daug sužeista.

SHANGHAI, Chinija. — 
Mandžurijos militaristas 
Chang Hsueliang dar vis 
svyruoja tarpe Peipingo 
naujos militaristų valdžios 
ir Nankingo valdžios.' Jis 
paskelbė, kad jo tikslas yra 
suvienyti abi frakcijas, 
idant išgelbėjus Chinijąnuo 
komunistinės revoliucijos. 
O tai būsią galima, jeigu j 
Chiang Kai-shek pasitrauk- ■ 
tų, rezignuotų.

Tuo tarpu Ohiang Kai- 
shekas nežada nusileisti. 
Pranešimas sako, kad Nan
kingo valdžia mobilizuoja 
400,000 kariuomenės prieš 
Peipingo militaristus.

Chinijos Raudonoji Ar
mija vėl prie Changshos

HANKOW, Chinija.—Čia 
gaunamos žinios parodo, 
kad Chinijos Raudonoji Ar
mija vėl randasi prie pat 
Changsha miesto vartų. Ti
kimasi, kad bile dieną mies
tas pateks į komunistų ran^ 
kas. Valdžia prisiuntė ke
lis pulkus naujos kariuome
nės, bet pranešimai sako, 
kad daugeliu kareivių nega
lima*’ pasitikėti.- Jie atsisar

mPo7nSo Sovietu Valdžia Nedavė Išnaudoti Darbininkus;sumos, atrodo, lyg ir blaivė- 
jame. Bet blaivumo pro
gresas nelabai žymus. Visa 
bėda, kad žmonės pradeda 
vieton degtinės daugiau spi
ritą vartoti.

Kompanija Reikalauja 65,000,000 Dolerių

KOMUNISTU PARTIJOS RINKIMŲ • 
OBALSIŠ-SOCIALE APDRAUDA

VISIEMS BEDARBIAMS
Kova Eis Pirmyn. Rugsėjo 1 Dienos Demonstracijos Paro

dė Darbininkų Pritarimą Šiam Reikalavimui. Kapitalistų 
ir Socialfašistų Partijos Priešingos Bedarbių Apdraudai.

Daugiau žinių Apie De- ‘ 
monstracijas

Apart vakar dienos “Lair 
svėj” paskelbtų davinių 
apie bedarbių demonstraci
jas rugsėjo 1 d., dar šiuos 
pranešimus turime pridėti:

Toledo, Ohio.— Iki 10,000 
darbininkų susirinko, užgy
nė Bedarbių Socialės Ap- 
draudos Bilių, pasmerkę

Keli šimtai tūkstančių 
darbininkų dalyvavo rugsė

jo 1 d. bedarbių demonstra- 
I cijose. Visur miestuose bu
vo skelbiama kova už be
darbių apdraudą. Demon
stracijos buvo suruoštos po 
vadovybe Komunistų Parti
jos ir Darbo Unijų Vieny
bės Lygos, revoliucinių dar
bo unijų. ,

Tuo tąrpu bedarbė visur buržuazinę valdžią.
dar didėja. Paskutiniai pra
nešimai sako, kad vienam 
tik South1 Bend, Indiana, 
5,000 darbininkų tapo iš
mesta iš darbo. Tuo būdu . 
kova už Bedarbių Apdrau- j 
dos Įstatymą įgauna dar 
didesnės svarbos Amerikos 
darbininkų klasei.
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Bet kova už bedai'bių ap- dai’bininkai įstojo į Darbo 
draudą nėra atskiras daly- Unijų vienybės Lygą. Kai-

Waukegan, Ill.—800 dar
bininkų demonstravo. Ame
rikos legionieriai ir šnipai 
norėjo demonstraciją išar
dyti, bet darbininkų karin
gumas išbaidė juos.

Minneapolis, Minn.- 3,000 
bedarbių demonstravo rug-_ 
sėjo 1 d. Dvidešimts du

$ 

r-'i

J.

i#

J

kas. Tikslas yra suvienyti 
bedarbius su dar dirban
čiais darbininkais taip pat 
kovai už 7 valandų darbo 
^ieną ir 5 darbo dienų sa
vaitę, prieš algų kapojamą;

kys šaudyti į i darbininkus Į prieš racionalizaciją ir’tt. ‘ 
ir valstiečius. ; ,[ Visus tuos obalsius kelia

Buržuazijos ir militaristų j Komunistų Partija savo 
rinkimų kampanijoje. Jos 
kandidatai organizuoja dar
bininkus šitai didelei kovai. 
Štai kodėl buržuazinė val
džia persekioja mūsų parti
ją. Štai kodėl vyriausi Ko
munistų Partijos kandidatai 
New >Yorko valstijoje—Fos-

susirūpinimas didelis. Jie 
žino, kad darbininkai pui
kiai atkeršins jiems už žu
dymą komunistų, kuomet 
miestas buvo atimtas iš 
Raudonosios Armijos kelios 
savaitės atgal.

Tūo tarpu Anglijos, Fratb-
cijos ir Amerikos valdžios [ter, Minor ir Amter, laiko- 
kalba apie padėjimą Nan-!mi kalėjime. | 
kingo valdžiai sutriuškinti 
komunistų revoliuciją. Prie 
to atsąrgiai ruošiamasi.

Laikas nuo ‘ laiko pasiguost) 
padejuot valia kiekvienam. Ojfą. 
gi žmogus padarysi. Sykiais 
pavargsta ir geležinių nervų 
žmogus. Bet nevalia, jokiu bū
du neleista darbininkui Sirgti 
nuolatinio dejavimo liga. O tu
rime tokių ligonių. Kaip < aš 

. atsimenu, tai tūli prieteliai su
sidėję už galvos rankas verkia 
ir verkia bėgyje visų pastarųjų 
dešimties metų. Ir vis dar ga
lo nesimato. Viskas jiems mū
sų judėjime negerai, . visko 
jiems trūksta. Vaikštinėja po 
mišką ir nemato medžių.

Daugiau revoliucinio darbo, o 
mažiau bėdavojimo. Darbinin
kų judėjimas auga, kad ir čia 
Amerikoje, nepaisant tų deja
vimo ligonių... ■

Ir Green Gieda apie 
Bedarbiu Apdraudą

Komunistų reikalaujamos 
socialės apdraudos bedar
biams nebegali praleisti vi
sokį. darbininkų' pdrdavikai 
ir apgavikdi. Pragydo ir 
ponas Green, prezidentas
zAmėrikos Darbo Federaci
jos. Savo prakalboje ■ rug
sėjo 1 d., jis sakė, kad ir jis 
jr jb kolegos taip,.pat stpja 
už įvediihą bedarbių šdČia- 
lės apdraudos. Ponai social- 
fasistai iš Sdcialistų Parti-, 
jos taip pat gieda už ap
draudą. •
« Bet tai veidmainių prokla
macijos. Jie netiki tain, ką 
jie sako, nes jie visomis iš
galėmis kovoja prieš komu
nistus, kurie mobilizuoja 
darbininkus už Bedarbių 
Apdraudos Bilių.

Kitchener, Kanada.—Trys 
darbininkai užtroško gazu, 
kurį jie įtraukė į plaučius 

.ySurpaipių dirbtuvėje.

ir ■ •-

Seattle.— čionai rugsėjo 
2 d. susikūlė ’ žvejų laivas 
Orient su tavoriniu ’ laivu 
Admiral Nulton. Pasekmė-, 
je žuvo 10 žvejų. Tik trys; 
tame laive išliko gyvi.

LONDON, Anglija.—Taip 
vadinamas “arbitracijos 
teismas”, susidedantis iš 
vieno anglo ir vieno fran- 
cūzo, nusprendė, kad Sovie
tų valdžia sumokėtų Lena 
Goldfields kompanijai $65,- 
000,000. Mat, šita anglų 
jkompanija tūrėjo koncesiją 
Sovietų Sąjungoj. Bet kuo
met kapitalištai pradėjo sa
vaip elgtis su darbininkais, 
laužyti Sbvietiį! įstatymus, 
fai. jiems buvo paimta už 
gerklių. Tu’oįhet jie pradė
jo rėkti, kad Sovietų val
džia laužo kontraktą ir ne
duoda jiems biznį varyti. 
Ryšiai pakriko. Lena Gold- 
fields' kompanijos savinih- 
kai susidarė “arbitracij'os 
teismą” iš savo agentų -ir 
pavedė jiems dalyką iš
spręsti. Aiškūš dalykas, jie 
nusprendė komiranijos nau
dai. , . f ■

Bet patys kapitalistai ne
tiki gauti ■ tuos $65,000,000. 
Sovietų valdžia aiškiai pasa
ko visiems koncesionie* 
riams, kad jie turi griežtai 
laikytis Sovietų darbo įsta

tymų. Kaip greitai tuos įs
tatymus pradeda laužyti, 
taip greitai Sovietų valdžia

jų biznį uždaro. Tai ne A- 
merikoj ar Anglijoj, Sovie
tų Sąjungoj darbininkai yra 
valdonai krašto ir jie neleis 
užsienio kapitalistams save 
išnaudoti.

Žinoma, dabar kapitalisti
nė spauda rėks, kad Sovietų 
valdžia negalima pasitikėti. 
Taip, Sovietų valdžia stovė
jo ir stovės < darbininkų in
teresų sargyboje. <: .

Kanados Darbininkai Gina j 
Prancūzą: Komunistą i • > s J
' Iš Toronto praneša, kad 
Kanados Darbininkų Apsi
gynimo- Lyga .pradėjo kovą 
prieš nusmerkimą ' draugo 
George Dubois, redakto
riaus francūzų , komunistų 
savaitraščio. Jis nusmerk- 
tas $50 užsimokėti pinigi- 
'niai, vienam mėnesiui kalė- 
jiman ir išdeportuoti. <

Chicago.— Amerikos As
tronomų Draugija laiko sa
vo kongresą. Susirinkę iki 
šimto delegatų. Diskusuo- 
ja naujus atidengimus erd
vėse. Mokslininkai žada pa
skelbti įdaug naujų teorijų 
dangiškų kūnų karalijoje.

Francijos Valdžia Išvijo 
William Hearstą

Amerikos daugelio

Bet už tai darbininkų vis 
didesnės masės stoja po ko
munistų vadovybe. Tatai 
rodo įvairios masinės de
monstracijos. Tai taip pat 
rodo visur didėjantis polici
jos siautimas prieš komu
nistus.

Revoliucinės unijos, vado- rinkimas svetainėj. Dalyva-

betoj ai pasmerkė Amerikos 
Darbo Federaciją ir taip 
vadinamą reakcinę “Darbo 
Partiją.”

Superior, Wis.T,Vįrš 2,000 
darbininkų dalyvavo de
monstracijoj už Bedarbių 
Socialės Apdraudos Bilių. 
30 įstojo į Darbo Unijų 
Vienybės Lygą.

New Haven, Conn.—5,50Q . 
darbininkų " demonstravo’ 
Connecticut valstijoj. New 
Britain—2,000; Bridgeport 
—1,000; Hartford — 1,000 į' 
New Haven—700; Waterbu
ry—500; 'Springfield—800.* 
Šimtas darbininkų įstojo į 
Darbo Unijų Vienybės Ly
ga.

Los Angeles, Cal.— Keli 
tūkstančiai darbininkų, da- 
lyvavo Bedarbių Dienos mi
tinge. Policija užpuolė ir 
išardė demonstraciją; 29 
darbininkai suareštuota* 
Paskui buvo laikomas susi- .

t .
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laik-
raščiu savininkas milionie- vaujamos komunistų, kovo- vo iki 500 darbininkų. 32 
rius Hearstas nebeištikimas bedarbius lošia didelę 
Francijos valdžiai. Jinai jį ro1?- Darbo Unijų Vieny-
išvijo iš Frakcijos. Hears- 
tas užrūstino valdžią, todėl, 
kad jo laikraščiai. tūlas lai
kąs atgal paskelbė slaptą 
sutartį tarpe Francijos ir 
Anglijos. ‘ .
, Kąip žinoma,, Hearstąs' 
priešingas Franci j ai, bet

bės Lyga išeina priešakiu, 
numaskuoja .reakcinę Ame-, 
rikos Darbo Federaciją, ir 
parodo, darbininkams tikrą
jį kelią. Sako, kad tik per 
kovą darbininkai iškovos 
bedarbiams apdraudą.

įstojo į DUVL.
Sacramento, Cal.— 10,000 

darbininkų dalyvavo demon
stracijoje. Susirinkimas bu- ; 
vo laikomas nepaisant poli
cijos uždraudimo.

Buffalo, N. Y.-Apie 2,000 
darbininkų dalyvavo demon
stracijoje. . į.-.-/-':

$

fmperifis.u o Angfijos Valdžia Derasi su Pardaviku Gandi
kumentus jis paskelbė gry
nais biznio e išrokavimais, 
idant pagarsinus savo laik
raščius.

1922 
laivas

Iškelia Aikštėn Laivą 
Su $8,000,000 Aukso

1 r "
i Brest, Francija.— 
metais nuskendo
Egypt. Jame žuvo 100 žmo
nių. Taip pat laivas gabe
no aukso vertės $8,000,000. 
Dabar nuskendęs Jaiyąs, ta
po surastaą ir,pradėta dar
bas iškėlimui į viršų.

&

Delei Indijos Revoliucijos Nuslopinimo
POONA, Indija.—Angli

jos socialfašistų “Darbo” 
valdžios du pasiuntiniai pri
buvo pas Mahatma Gandhi 
tartis delei nuslopinimo In
dijos masių sukilimo prieš 
Anglijos imperialistus. Jau 
senai Gandhi išsigando ma
sių ir čįerasi su Anglijos 
valdžia. Socialfašistas Mac- 
Donaldas mano, kad nupirk
damas Gandhi, jis išgelbės 
Anglijos imperialistinius in
teresus Indijoj. Bet vargiai 
kas iš ,to išeis. Associated

Pre’ss korespondentas atvi
rai abejoja. Sako, kad kuo
met Gandhi ir valdžios pa
siuntiniai čiulba apie taiką, 
tai iš visur plaukia žinios, 
jog masės vis smarkiau 
bruzda prieš pavergėjus. 
Gandhi judėjimo lyderiai 
nebesuvaldo savo eilinių pa
sekėjų.

I
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Bombai, Indija.— Policija 
užpuolė demonstraciją; 40 
įžeista, 100 suareštuota.
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"Uždekit Nuodų ant Duonos Bedarbiams”

B

■

Šimtais tūkstančių bedarbiai ir dirbantieji Pirmojoj 
Rugsėjo stojo į demonstracijas, kurioms vadovavo Dar
bo Unijų, Vienybės Lyga, visu Amerikos: plotu. Didžiu
lės minios demonstravo miestų gatvėse ir aikštėse, reika- 
laudjamos socialės apdraudos bedarbiam^ nusenusiems ir 
šiaip nepajėgiantiems dirbti darbininkams, ir plačiai paf 
skelbė kovą už 7 valandų darbo dieną, 5 dienu da,rbo sa
vaitę. • I ’ ; ! i ■ : i i ‘1 ! ' ‘ :

Tos niasės nepaisė policijos terorų, kuris buvo atžymėk 
jęs pirmesnes didžiąsias demonstracijas: kovo 6 d^, Pir
mosios : Gęgųžės ir Pirmosios Rugpjūčio. Nepajėgė ją
sias atgrasinti nuo Pirmosios Rugsėjo, išsilsimų nei “so
cialistų” liežuviai, nei Amerikos Darbo Federacijos pro
vokatoriai, bendradarbiaujanti poMįijai.

Tūkstančiai demonstrantų buvo* badau j ari tieji .bedar- 
•biai, be užsiėmimo.ištisą pusmetį bei metus; desėtkai 
tūkstančių-w-benamiai, kurių vieHkitėlė prieglauda yra 
purvini pašaliai, užkampiai bei patvoriai ir kurių vienin
telis maistas tai valgio trupiniai iš atmatų dėžių.

Kapitalistinė tvarka su savo krizių trempia juos į pur
vą; kapitalistai visus begalinius, bedarbių pulkus pakrikš
tijo “bomais” (valkatomis), kuomet buržuazija leidžiasi 
į dar pasiutesnį lėbavimą; kuomet kapitalistiniams iš- 

^įvirkėliams nebeužtenka linksmybių Amerikoje, ir jie 
vien šią vasarą praūžė $600,000,000 Paryžiuje, Berlyne 
ir kituose užsienių miestuose, jieškodami gašlesnio pa
tenkinimo savo išgverusiems apetitams.

Apie apdraudos pensijas bedarbiams nei neprisimink 
tai ponijai, kurios akyse tie nelaimingieji yra tiktai “val
katos” ir “tinginiai”. Kas liečia amerikinės buržuazijos, 
tai gali sau badu išstipti tie milionai bedarbių. Argi jau 
ir taip nėra “perdaug” darbininkų? Argi išnaudotojai 
jau pirm dabartinio krizio nešlavę laukan iš dirbtuvių ir 
fabrikų tūkstančius ir desėtkus tūkstančių darbininkų, 
sulaukusių 40 bei 45 metų amžiaus, tuo būdu ir “perse- 
nų” prie šiandieninės pragariško skubinimb mašinerijos?

Jog buržuazija būtent taip žiūri į bedarbių mases, ta
tai patvirtina Chicagos kapitalistų didlapis “Tribūne.” 

• Kada šiam fašistinio kapitalo organui įkyrėjo girdėt rei
kalavimus duonos bedarbiams, jis užreiškė:- “Taip, duo
kite jiems duonps, bet uždėkite ant jos nuodų.”

Bęt vis didesnės minios bedarbių,' vadovaujamos Ko
munistų Partijos ir Darbo Unijų Vienybės Lygos, yra 
pasiryžusios priversti išmj^dtojus ir valdžią duoti 
jiems darbo arba duonos Ee^puodų. Tatai parodo, kad 
ir minimos demonstracijos.

Bet vienų demonstracijų neužtenka; jos neturi būt 
laikomos kokiu tai darbu, savaime vedančiu prie tikslo.' 
Demonstracijos šiame laikotarpyje Amerikoje: yra dau
giausia tiktai pabrėžimas mūsų judėjimo, masinis viešas 
parodymas darbininkų ir bedarbių pasiryžimo. Pama
tinis gi, svarbiausias darbas tai yra organizacija—kuo 
plačiausias organizavimas darbininkų komitetų dirbtuvė
se, bedarbių tarybų; pasmarkintas traukimas dirbančiųjų 
ir bedarbių į Komunistų Partiją, į Darbo Unijų Vieny
bės Lyga; padvigubintas, patrigubintas veiklumas kiek- 
vięno Partijos ir Lygos_nario (ne vien tik vadų), kur 
kiekvienas narys turi būti ir organizatorium ir propa
gandistu.

Taį nuo šitokio pamatinio darbo priklauso demonstra
cijų pajėga; nuo jo vyriausiai priklauso ir sėkmingumas 
kovos už socialės apdraudos įstatymą, už 7 valandų dar
bo dieną, 5 dienų darbo savaitę. Tas organizacinis ir pro
pagandinis darbas yra svarbiausias dalykas ir ryšyje su 
dabartine Amerikos Komunistų Partijos rinkimų kam
panija, kurioj veikliai dalyvauti yra pareiga kiekvieno 
klasiniai sąmoningo darbininko.

šiaip nepaje 
skelbė kovą

Cdumbijos Universiteto Prezidentui Butleriui 
Rockefelleriai Irgi “Socialistiški”

būtų gerai, jeigu ‘kapitalistai

1$

Pereitą sekmadienį N. M. būtų gerai, jeigu, ^kapitalistai 
Butlėr, prezidentas Columbijos imtų eiti Rockefellerių pėdo- 
Univėrsiteto, didžiausios Ame- mis. Juk taį-ytą^prakeikčiausi 

Ąrikoj^augŠtosios mokyklos, rąi- siurbėlės.y, Rofcįcefelleriai pir-

Jeigu kapitalistai įčiais palįidifa^tiį 'darbininku^: 
■ t ? ~ betų amžiaus, 
tebetinkamus darbiu.-

mi pradėfą šiųitąis ir tūkstajy

E*

£
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Du Darbininkai Traukia
“Sandarą” Teisman

Chicagoje išeinantis lietu
vių darbininkų dienraštis 
“Vilnis” rugpjūčio 29 d. lai
doj paduoda sekamą žinią:

Reporteriui teko patirti, 
kad prieš vietinį sandariečių 
laikraštuką “Sandarą” užves
tą bylos. “Sandara” traukia
ma atsakomybėp del neišmokė
tų algų. Skundžią (buvęs to 
laikraštuko darbininkas Page 

dar kitas darbininkas Gu
daitis.

Page senai reikalavęs iširto-| f’ kad" turtingiausioj 
ti jam priklausančią . 1 algą,' - - -

bdt negavęs ir todėl buvęs pri
verstas kreiptis į teismą. Kiek 
jisĮai reikalauja, nežinia. Bet 
antrasis darbininkas; Gudaitis, 
reikalaująs daugiau kaip tūk
stančio dolerių—tiek jam pri
klausą.

Viena byla, jei nebusianti 
atidėta, prasidėsianti už die- 
nos-kitos. Kuo ji baigsis— 
dar matysime.

ir

,kė

Amerikos Darbininku 
“Gerbūvis”

Kapitalistų spauda, politi
kieriai ir jų tarnai daug 
kalba apie Amerikos darbi
ninkų “gerą padėtį”. Bet 
kartais nekurie kapitalistų 
tarnai pasako ir kitokių da
lykų.

Fašistinės Darbo Federa
cijos ' prezidentas; *Wm. 
Green savo straipsny, tilpu
siam New York Times pe
reitą sekmadienį, “filozo- 
fuęja”, kaip galima būtų 
palaikyti »“gerus laikus”

sąryšy; su, tuo jis nųpędo, 
kad dar milionams ir milip- 
riams -žfabnliV H^ųkstri ntet 
reikalingiausių 'gyvenimui 
dalykų. Jis ąąko:, ’ . t...,"

“Yra milionai žmonių, ku
rie dar neatsiekė net mini
mum • gyvenimo 
Apie 5,000^000

normos, 
šeimynų 

: Amerikoj šiandien gyyena 
žemiau minimum (mažiau
sio) sveikatos ir pajėgumo 
laipsnio ir apie 4,500,000 
šeimynų daugiau vos tik 
gali palaikyti gyvybę tame 
laipsny. Čia yra 9,500,000 
šeimynų, suvirš 33,000,000 
milionų asmenų, kurie su 
mielu noru pirktų mūsų 
pramonių produktus, jeigu 
jų įplaukos leistų. Pridėki
te prie tų kostumerių 7,000,- 
000 šeimynų, kurios neturi 
automobilių, 20,000,000, ką 
neturi ganėtinai radio setų, 
4,000,000 vien tik mūsų 
miestuose, ką neturi vanių 
savo stubose, 13,000,000, ką

Patentų Mokestis Pakelta
Birželio mėn. trečia savaitė 

sulaužė visus Patentų Ofiso re- 
j kordus del išduotų patentų— 
[per tą savaitę patentų išduota 
j net 3,174. Tai net keturi sykiai 
daugiaus patentų negu norma
lia savaitinis skaitlius. Birže
lio mėn. iš viso išduota net 
7,669 patentų.

Tas stebėtinas padidėjimas 
nėr del nepaprasto’ darbštumo 
tarpe Amerikos išradėjų, bet 
del naujo įstatymo, kuris įėjo 
galėn birželio 1 d., kuris pake
lė valdišką užmokestį nuo $40 
iki $50. Išradėjai, ku?iems: pa
tentai buvo pavėlinti viši bandė 
pasiųsti paškutinį užmokestį 
prieš gegužės mėnesio1 pabaigą, 
kad nereikėtų mokėti nauja kai
na.

Po dabartine procedūra rei
kia užmokėti $25, kuomet apli
kacija paduota ir liekamus $25, 
kuomet patentas pavėlinta.

Kasmet biuras gAuna apie 
90,000 aplikacijų ir 45,000 pa
tentų išduoda.

neturi telefonų ir 4,000,000, 
kurių namuose net nėra 
elektros vielų suvesta, tai 
bus aiški gyvenimo kylan
čios normos didelė įtaka.

“Kam mums praleisti mi- 
lionus dolerių vystymui 
marketų užsieny* kuomet 
čia pa^t prie pat mūsų durų 
yra didelis ir nepaliestas 
marketas?”

Ponas Green, bandydamas 
’rodyti kapitalistams Čia pat 
esamus didelius marketus, 
ti|o pačiu sykiu iškelia tą 

pasaulio šaly desėfkai .rpilip- 
nų darbo žmonių vos tik ga
li mizernai pragyventi. .0 
krizini užėjus jų gyvenimas 
dar labiau blogėja.

Green mano, kad kapita
listai galėtų čia atrasti ne
apsakomai didelį marketą, 
jeigu jie mokėtų darbinin
kams šiek tiek didesnes al
gas, 
darni 
daugiau tavorų išpirkti, na, 
ir Amerikoj “gerovė” vieš
patautų be perstojimo. Bet 
kapitalistai, vietoj pakelti 
algas, jas dar labiau nuka
pojau jie tą daro del to, kad 
nori daugiau pelno pasida
ryti, kad galėtų geriau lenk- 
tiniuot- užsienio marke tuose 
su kitų šalių kapitalistais. 
Kapitalistinėj sistemoj dar
bininkai negaji susilaukti 
gerovės. Tiesa, dalis darbi
ninkų, taip vadinama darbo 
aristokratija, i 
gyventi, bet didžiuma darbo; beveik tiek pat sveria ' mažiau- 
žmonių priversti skursti.' 
Amerika gali būt pavyzjčĮis, 
■kaip darbininkai negali < su
silaukti genesniogyvenimo 
kapitalistinėj sistemoj. sĄ- 
merikos kapitalizmas pasie
kė augščiausią išsivystymo 
laipsnį, ir dabar, vietoj su
teikti darbininkams geres
nį gyvenimą, kasdien stu
mia darbininkus į didesnį 
skurclą. Už tai komunistai 
sako, kad darbininkams nė
ra kitos išeities pagerinimui 
savo gyvenimo, kaip tik nu
versti kapitalistinę sistemą 
ir įsteigti darbininkų

Politinis Raportas Sovieto Sąjungos Kom. 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui

Esą, daugiau uždirb- 
darbininkai galėtų Kiek Sveria Taškas Ant i 

• 4 

t Mokslas 
nepaprasto tikslumo svėrime, 
kad gali pasąkyti kiek sveria 
taškas ant i raidės. Begaliniai 
mažoms tiekybėms sverti yra 
vartojami labai jautrūs instru
mentai, kurie parodo tūkstanti
nes miligramo dalis. (1 gramas 
—1000 miligramų). Paskuti
niais laikais pavyko sugalvoti 
vadinamos mikra—ir ultra- 
svarstykles, kurių jautrumas ir 
tikslumas yra neapsakomas. Jos 
parodo net 
gramo dalis. 

| apskaičiuota, 
(žmogaus plaukas sveria pėiikias gali geriau į šimtatūkstantines gramo dalis;

(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio 27, M)30)
1 (Tąsa)

Kas yra tie “kairieji” išėjimai iš vėžių, kurie pastebi
mi Partijoj srityje kolektyvio farmų judėjimo? Jie 
yra tam tikri, kad ir nesužino s, bandymai tarp mūsų at
gaivinti tikrenybės praktikoj trockizmo padavimus, troc- 
kistinį nusistatymą linkui vidutinių valstiečių. Jie yra 
vaisius to kląidingo nusistatymo, kurį Leninas ‘pavadi
no “valdymo perviršium.” Tatai reiškia, jog tūli iš mūsų 
draugų, įsikarščiavę del pasisekimų kolektyviame farmų 
judėjime, ne tiek kibosi į kolektyvų statymo darbą, kaip^ 
budavotojai, bet kaip administratoriai, (^valdininkai bei 
vedėjai), ir tuo būdu leido įsiskverbti tam tikram skai
čiui rimtų .paklaidų, j; ;

Yra' triūsų Partijoj tūlų žinonių, kurie mano, kad “kai-1 
rieji” sektantai neturėjo būti pašaukti prie tvarkos. Jie 
laikosi tokius nuomonės, kad1 nereikėję. įžeidinėti mūsų 
partijinius darbuotojus ir pilti vandenį iant jų entuziaz- 
no, net tokiuose atsitikimuose, kur tas entuziazmas vedė 

i klaidas. - Tai nesąmonė, draugai., Žmonės, kurie gali 
šitaip kalbėti, yra tiktai žmonėmis, kurie trokšta plauk
ti pagal sriovę. Tie patys žmonės niekad nesugebės 
sekti leninistinę liniją; jie niekad nesugebės plaukti prieš 
sriovę, kuomet to reikalaus dalykų stovis, kuoriiet tatai 
reikalinga Partijos interesams. Tai yra pavėjo politikie
riai, o ne leninistai. Kad Partija pasekmingai atvedė

yra pasiekęs tokio j tiek daug draugų atgal į teisingą kelią, kad jai pavyko 
tikslumo svėrime, i pataisyti klaidas ir padaryti pasisekimų, tai būtent todėl, 

kad jinai ėjo griežtai prieš sriovę reikaluose pravedimo 
bendrosios linijos. O tai yra leninizmas tikrojoj prak
tikoj, leninizmas vadovybėje.

Ir todėl aš tikiu, kad jeigu mes nebūtume nuveikę 
“kairiuosius” išėjimus iš vėžių, mes nebūtume galėję 
pasiekti dabartinių savo pavykimų kolektyvių farmų ju
dėjime.

Tokia tai yra tikrenybėje praktika kovos prieš pasku- 
inius trockizmo likučius ir prieš atkritimus į trockiz-

dešimtmili jonines 
Jų pagelba yra 
kad mažiausias

sias pūkelis. Tuo būdu galima 
pasverti ir tašką ant i. Pasiro
do, . kad taškas ant1 i šveMa dvi 
milįjoninęš dalife gramo!'

PHILADELPHIA, PA

tvar-

Veikimo
Ateities žipdo Vaikų draugi

jėlė gyvuoja gerai; po priežiū
ra komisijos, susirinkimus lai
ko reguliariai—paskutinį sek
madienį kiekvieno mėnesio. 
Pamokos įvyksta sekmadie
niais dešimtą valandą ryto. 
Vasaros sezono laiku pamokos 
buvo pertrauktos, dabar vėl 
prasidės spalio 5-tą dienąr

Nuo parengimo gegužės mė
nesyj “Paskutinis Dievo Sū
dąs” pelno liko $8.18. Dadė- 
ję iš iždo, paaukavom Agitaci
jos Fondui $5.00 ir Tarptauti
niam Darbininkų Apsigynimui 
$5.00. Nuo draugiško išvažia- 

'vimo, rugpjūčio mėnesyj, pel- 
ino liko $25.00, iš kuriu paau-

Dalykas yra truputį kitoks klausime dešiniojo oportu
nizmo, kuriam vadovauja arba vadovavo draugai Bu
darinas, Rykovas ir Tomski’s.

Negalima sakyti apie, dešiniuosius, kad jie nesuprastų 
galimybės į pastatyti socializmą Sovietų Sąjungoj. Ne. 
Tatai jie supranta ir tuom skiriasi nuo trockistų. Bet 
dešiniųjų ųeląimė yrą tame, kad jie, daleisdami galimybę 
sopializmo pastatymo vienoje galyje, afeisako pripažinti 
kovos būdus ir’kelihs, be’kuraį y fa negalima pastatyti 
socializmo, ' <Įie atsisako suprasti, jog visapusiškas pra
monės išvystymas yra- raktas į suorganizavimą visos 
šalies ekonomijos socializmo pagrindais. Jie atsisako 
pripažinti neatlaidžią klasių kovą prieš kapitalistinius 
elementus ir pasmarkintą ofensyvą prieš kapitalizmą. 
Jie nesupranta, jog visi tie būdai ir priemonės sudaro 
tą sistemą veiksmų, be kurių negalima išlaikyt proleta
riato diktatūrą ir išbudavoti socializmą ’mūsų šalyje. 
Jie tiki, kad socializmas galįs būt išbudavotas slapta, na- 
turalėje įvykių eigoje, be klasių kovos, be ofensyvos prieš 
klasinius elementus., Jie tiki, kad kapitalistiniai elemen
tai arba patys savaime nepastebimai išgaišią, arba įaug
sią į socializmą. O kadangi tokių istorinių stebuklų ne
atsitinka, tai pasekmė išeina tokia, jog dešinieji oportu- * 
nistai faktinai slįsta į poziciją, užginčijančią galimybę 
sukurti socializmą mūsų šalyje.

Negalima sakyti, vėlgi, apie dešiniuosius oportunistus, 
kad jie užginčija galimybę įtraukti nusveriančiąsias vals
tiečių mases į socializmo pastatymo darbą sodžiuje. Ne. 
Jie tatai pripažįsta. Ir čia taip pat jie skiriasi nuo 
trockistų. Bet, formaliai pripažindami tą galimybę, jie 
atmeta tas priemones ir būdus, be kurių nėra galima 
įtraukti valstiečius į socializmo statymo darbą. Jie neno
ri daleisti, kad jeigu nebus įvykdyta politika, likviduojan
ti buožes kaipo klasę, tai sodžiaus perorganizavimas so
cializmo pagrindais bus negalimas. Jie tiki, kad sodžius 
galįs’"būti įvestas į socializmo reles, slapta, be klasių. ko-s 
vos, vien tiktai su pagelba perkančių > ir parduodančių 
kooperatyvų, nes jie yra įsitikinę, kad buožės patys savai
me įaugsią į socializmą: Jie tiki, jog dabartinėse, sąlygo- . 
se visų svarbiausias’punktas tai nesą paskubintas smar
kumas pramonės vystyme, ir ne kolektyvės bei sovietines 
faHnos, bet-^paliuosavimas” elementarinių (pačių pama
tinių) i rinkos; pajėgų, rinkos “paliuosavimas^ ;ir privati- . 
nių farmų. paliuosavimas1 nuo jų “retežių,” tame skai
čiuje paliuosavimas ir kapitalistinių sodžiaus elementų. 
Bet kadangi buožė negali įaugti į socializmą, o rinkos 
“įfaliuosavimas” reiškią buožių apginklavimą ir darbi
ninkų klasės nuginklavimą, tai rezultatas išeina toks, 
kad dešinieji oportunistai užima poziciją, kuri užginčija 
galimybę įtraukt nusveriaričiąsias valstiečių mases į da
lyvavimą Socializmo statyme.

Tas, pačiame pamate, išaiškina faktą, jog dešinieji 
apskritai užbaigia savo gaidiškas kovas prieš trockistus, 
sudarydami su jais bloką už scenos.

Pamatinė blogybė dešiniojo oportunizmo yra tas fak
tas, kad jis- nutraukia ryšius su leninistiniu supratimu 
apie klasių karą, ir nusmunka iki laipsniui smulkiai- 
buržuazinio liberalizmo.

Negali būt nei abejonės, kad dešiniojo, nukrypimo lai- 
nįėjiinas mūsų Partijoje reikštų visišką darbininkų klasės 
nuginklavimą, o apginklavimą kapitalistinių elementų so
džiuje ir padidėjusius prospektus (“galimybes”) atsteig- 
tįkapitalizmą Sovietų Sąjungoj.

(Tąsa)

Gelžkelių Kompanijų 
“Pasitarnavimas”

Net reakcinės Chicagos 
Darbo Federacijos laikraš
tis “The Federation News” 
nepatenkintas prezidento 
Hooverio blofu apie gelžke
lių kompanijų “mielaširdys- 
tę” sąryšy su gabenimu V“Komunw5'‘p^tijai 
vų- į kaitros -paliestas sritis. $5.00;; T.D.A. $5,;OQ’ir Daily 
Laikraštis žymi: • < <:Workeriui $5:00,' ir tas viskas 

“Prezidentas Hoovei-is [atlikta pačių vaikučių pasi
skaito “prakilniu akta nar- Pra.usįškam išva-
•J i r ' 1-1 r- ziąvimui draugai Giegzdas irsjųs ;koopęrącijęs ,. sgcJ?;kęliųJuodis*pddukavo produktų už- 
kompamjų numušimą kainų kandžiams, taipgi draugai 
ant gabenimo, kad būtų ga-rGiėgždas ir Aleksandravičius 
Įima pigiau nugabenti paša- pasitarnavo su savo mašinomis 

' ’■ ‘ 4 ' huvfeždami ir parveždami vi- 
įsųs daiktus reikalingus paren
gimui ir visai veltui. Už ką ta
riame jiems'širdingą' ačiū'.

Ateities žiedo Vaikų drau
gijėlė atsišaukia į tėvus, turin
čius to amžiaus Vaikučių, leisti 
į mūsų draugijėlę, kur vaiku
čiai pramoks! lietuvių kalbos ir 
susipažitis su darbininkų kla
sės reikalais, nes nuo jauno
sios kartos priklausys mūsų se
natvės likimas. i’- «'

I . Petras Poodis,
Vienas iš Komisijos.

rybės Įstaigas. i ‘ į *.
Bet tuo pačiu7 p^adėjimu. Co

lumbijos prezidentas pagyrė 
ir “socialistiškumą.” Sako, 
“mes Visi dabar esame socialis
tai.” Tuomi jis irgi prisideda- 
prie kapitalistų agitacijos už 
išrinkimą į valdžios vietas kai 
kurių “socialistų” kandidatų.

Kai del komunistų, tai “da
bartiniai komunistai” esą nege
ri, tode.l kad jie stoją | kovą, 
skelbia darbininkų spėkos pa
naudojimą, prievartą; ir kol 
jie taip darysią, «tai negalėsią 
turėt pasisekimo “nuomonėje 
civilizuotos publikos.”

Veikiausią : Columbijos Uni
versiteto prezidentas ištikro 
nėra toks žioplas, kad nesu
prastų, kad būtent tiktai per 
kovą ir tegali bent ką laimėti 
darbininkai, vadovaujami ko
munistų. Bet jis jieško, už sa
ve kvailesnių, kurie įtikėtų, 
būk darbininkams nieko dau
giau nereikią, kaip tiktai 
Rockefellerių “gerumo” ir “so
cialistų,” kurie pamatiniai ir-

tėsi kalbėdamas apie komuniz
mo pjavojų. < 
bus ii toljaus tokie godūs, jei
gu jie nęturės. “socialistinio” 
bei “kolektyvio” jausmo, o tik Į Jie niekur neįsileidžia darbi- 
gaumyliškai grobsią pinigus, įninku unijos;' jie yra labihuklai 
neatsižvelgdami į “publikos” (pagarsėję k o m p a n i č nomis 
reikalus,'-tai .galėsią prisieiti l“unijomis,” kur ‘ su kiekvięhu- 
blogai, ir komunistai galėsią (darbininku elgias?, kaiprsu pa-' 
sukurti pavojingą judėjimą įskučiausiu šunyčiu. Tai Rock- 
prieš dabartinę tvarką. šią lefellerlai anąmet kerosimi api- 
tvarką, beje, Columbijos pre-(pylė ir sudegino kelias de&m- 
zidenfas nesutinka net kapita-jtis Ludlowo, Colo., streikierių! 
lizmu vadinti; jis ją vadina “Ii-(moterų ir vaikų; tai jie porą 

metų atgal nužudė šimtus ęhi- 
tvarka, kur kiekvienam esanti nų darbininkų, atidarydami 
arba turėtų būti lygi proga ir kulkosvaidžių ugnį iš savo biz-; 
laisvė. Tik kapitalistai turė- nio centro Socony Hill Chini-

» tų būti daugiau visuomeniški, j joj.' Didžiausi reakcionieriai 
| pavyzdžiui, tokie kaįp Rocke-:ir imperialistai yra būtent 
[j felleriai, kurie- didęles sumas(Rockefelleriai, O republiko- 
f pinigų aukoją muzėjams, kny-.nas Columbijos Univ'ersiteto 
- gynamš, labdarybėms ir mok-’prezidentas mato “visuomenei 
i. slo įstaigoms. j išganymą“ iš tokių kraugerių

Reikia tik stebėtis ir juok- todėl, kad jie, didesniam savo|gi atstovauja tą pačią kapita- 
s t’S ln jokios begėdiškos ir kvai

los npfMjorraėft,-—kad visiems

beralizmu,” arba “laisvumo

laisvė

Įsulaukusiųg 40 'iiiI 
’kaip jau debiting.

rą gyvuliams į kaitrbs; pa
liestas sritis.i s .<; :.

“Bet gelžkėlio darbinin
kai,' iš kitos pusės, skaito 
tą 50 nuošimčių numušimą 
ant gabenimo kaip kad jau 
ant: jų užkrautą per “pra
kilnius” gelžkelių manadže- 
rius. Jie mano, kad kaip ir 
paprastai gelžkelių mana- 
džeriai padengs deficitą su
mažinant darbininkų skai
čių ir priverčiant skubiau 
dirbti likusius darbininkus, 
arba nukapojant algas.” ;

Reiškia, net reakcinė fe
deracijos spauda pripažįsta, 
kad prezidentas Hoo veria 
voltui garbina, gelžkelio

i

kompanijas del jų “pasi
šventimo”. Gelžkelių magr 
natai bandys “labdaringais” 
pasirodyti darbininkų aš*- 
kaščiais.

(O1 v CVUJU UC4 nupila"

biznio išgarsinimui, sušelpia listinę politiką, kaip ir Rock- 
kapatalisthietf mokslo ir' labda- efėlleriai.
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FAŠISTINE PERVARTA SUOMIJOJ BALTIMORE, J|».
*

Visi ir VisOs Būkite Piknike! 
m •; h; 11 •; r i1 o Lenkijos, Lietuvos ii į žuazijos talkininkai, ir apie Veikiausia kad bus paskuti- 

Rumunijos fašistinė pervar-j jokį atrėmimą iš jų pusės nis šio sezono. piknikas, kurį 
ta įvyko Suomijoj. Įvyko | negali būt nė kalbos. Kaip Į 
ji ir Suomijoj nesutikus rei
kalingo pasipriešinimo iš 
darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių pusės, vadovauja
mų komunistų partijos. Ki-.. . 
tos jėgos, kuri galėjo jai pa-! bininkų klasė ir vargingieji įvi 
sipriešint, žinoma, ir Šuo-' 
mijoj nebuvo.
zija parėmė ją; socialdemo- Su'omijos kompartija, nežiū 
kratai žodžiais neva prieš-'rint savo dideles įtakos dar- susirinkite 
taravo, o ištikrųjų taip pat bininkų tarpe, nesugebėjo' 
padėjo pervartai. Suomijos Rinkamai parengt to atrėmi-į r draugėmis, 
’socialdemokratų vadas Ta-'mq ir sprendžiamoj valan-| 
neris pasakė, 
ėmė dūkt po visą šalį: __ cj_ ______ t
paskutiniu įvykiu kalti iš- kova prieš fašistu pervarta'. PaW P.us^ bloko, pasukime po 
imtinai komunistai, kurie čia kaltos visų pirma opor-Į Tp>kvW.in nhi uno-a/iL. 
paskutimu laiku smarkiai tumstinės klaidos, dideles le-; 
puolė įstatymus ir tvarką, galistinės tendencijos, kū- 
Negirdami paskutinių val-'rios buvo įsigalėjusios ne 
džios priemonių, socialde-1 tik tarp Suomijos kairiųjų 
mokratai, iš antros pusės,'darbininkų, kairiųjų profsą- 
mano, kad valdžia neturėjo'jungų, bet ir žymia dalia 
kito išėjimo: negalėjo gi ji,tarp komunistų, 
siųst kareivių būrius gint!
komunistų spaustuvėms” QnoTri-;o?? 
(nuo fašistų sudaužymo). varta 
Algi tai nėia aiškus fašis- rjm|.o pasipriešinimo. 
tų dūkimui putai imas . Ai į murtįstų partija sugebėjo tik 

-^ia nepasitodo kuo aiškiau-jeĮs^. Jaugeiį atsišaukimų 
šia socialfasistims socialde-Įjr 01>ganjZU0t eilę mitingų 
rriiokiatų paitijos veidas. i protestų, bet ne daugiau.

Interesinga čia bus .paša- jVienaiS gi protestais nega- 
kyt porą žodžių ir apie Lie- lima buvo nieko padaryt 
tuvos socialfasistus. lai ti-į

i Kokį klasinį pobūdį turi 
gina įvykusi pervarta? Tai yra

įrengia A.L.D.L.D, 25-ta kuopa 
ir L.D.S.A. 28-ta kuopa ant 
Matulionio tikėsjau augščiau minėjau, ir!

Suomijoj, kaip ir Lietuvoj įvyks 7-tą dieną rugsėjo, sek-
1926 m., buvo vienintele jė
ga, kuri galėjo atremt fa
šistų užsimojimus,—tai dar-

madienį. šiame piknike bus 
daug svęčių iš Philadelphijos 
ir kitų miestų. . Philadelphie- 
čiai atvažiuos keliais busais su 

ros Choru. Taipgi bus net
Ir

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

JŪS

PHONE 
Stagg 8342

; Įsteigta 
trisdešimts

1 metų atgal.
Visu laiku 
gyyavo šioj 

pačioj vietoj.

mu s q reko- ( 
menduotojai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

a k is egzaml-1 
navom* taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentams

B.
S.

Puslapis Trečias
L i '. L. i ... L... J.L.-

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

Mickus, 278 Second St, 

pas Singer;.

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 ŽEMOS
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

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

69 I

Įvairių šaltų gėri
mų, Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mų baliams, teat
rą m s, • vestuvėms, 
sporto : parengi
mams ir tt. Tik keli (- 
žingsniai nucf gra- ■ 
žios maudynės 
(swimming pool).

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

. pardavimu namų ir
žemių. Mūsų pa- 
tarnavimas prielan- ' 
kUS. ! •>

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

* A, JL.U1 V1JNAS

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

No. ■ 1855 Tėn :Šlekaitis tik pažiūrėkit,:kaip ‘<išmintihL:dabar faš pats' Barkūš vai
zdžios teisianias įuž jpasisayini- 
mą $1,235. Tą gerbiamąjį dis- 
trikto teisėjas padėjo gran- 
džiūrei.
Kodėl “Tėvynė” nepaaiškina 

S.L.A. nariams, delko atsisako
ma išmokėt pašelpa daugeliui 
sirgusiems nariams? Juk tai 
nepaprastas dalykas, jei jau iš 
16 kuopų skirtingų miestų ir 
valstijų veikėjų buvo nuvykę 
centro raštinei! teirautis apie 
tai? Prostitutiškas burnojimas 
ant komunistų nepataisys da* i 
lykų.

svės”
buvo j 'shierkiamas : už‘ prieš1 
darbininkiškus pasižymėjimus.
Gi Šlekaitis tas pastabas ro-Tint pirmo puslapio, irikaip ten 
kuoja šmeižtu. Konferencija Į viskas melaginga malimalienė 
tuo klausimu sprendimo neda-'—tuščia pliovonė.
rė, nes šio incidento tyrinėji-! Kodėl “Tėvynė” tyli apie 
irias bus atliktas 39-tos kuopos; i gerbiamą tautietį adv. Ig. Bar! 

Piknikas jScrantone. jkų, kuris taip atsižymėjo 57
’ Priimta kelios rezoliucijos (kp. užpuolime laiko Bagočiaus 
(jas paskelbs rezoliucijų koT i tyrinėjimo dar. prieš seimą? Ir 
misija) ir parinktą aukų Lie
tuvos politiniams kaliniams. 
Surinkta $8.. Pinigai siunčia
mi per priešfašistinį komitetą.

.valstiečiai, vadovaujami ko-1,rys kalbėtojai:'Senas Vincas, Aukojo J, Sadauskas, It. Janu-1
Visa buržua- nnĮinistų partijos. Vienok ir ,D. šolomskas ir Pranaitis. To- šaitis, J. Vitkūnas ir G. Sta-| 

jdel, visi Baltipiorės lietuviai nionis po $1; M. žaldokas, F. 
pasiklausyti pra-1 Markauskas, J.' Krutulis, A. 

kalbų ir dainų, o taipgi pasi-i Miliauskas, P. Šlekaitis, S. Ja- 
I matyti su kitų miestų draugais silįonis ir: J. Stanislovaįtis — = 

pp 50c; P. Balčiūnas ir, F. Im 
im-, driulis—po 25c.. .J - r > ■

Važiuodami į pikniką, i 
kad fašistai' doj išvest darbininkų ir var- kite karus Washington ir išr 

“Del gingųjų valstiečių mases į! ipkite, ant Ppmphręy stoties;

inėtos draugijos.
F. S. Kįishis,

A.L.D.L. D. 25 Kp. Koresp.

PITTSTON, PA.

ISWORCESTER,.HASS.;

gas”- editorialas: “Ti” 30 mum. 
ir, korespondencija 31 num.

Kodėl nepasakyti • “‘Tėvy
nėj,” kaį nors ir didžiausios 
pastangos buvo dedamos per 
centrą ir visus fašistus ir so-, 
cialfašistus perorganizuoti (su
draskyti) komuniste) kontro-. 
liuojamas kuopas, tačiaus 
jiems nepavyko.

Tėmytojas.

TAI TIE ŠVELNŪS

CIGARAI
.VARDŲ

Mandelo

Kas gi ištikrųjų įvyko 
Įvyko fašistinė 

nesutikusi jokio 
Ko

Tai ti- į 
kri broliai Suomijos social-J 
fašistų, užtat jie ir __ v e -
juos, kaip galėdami. Kad .stambiosios buržuazijos su- 
Suomijos fašistai grobė ko- organizuota i, _ 1 _ J 
munistus ir bjauriausiai nie- pervarta. Įvesta atvira fa- 
kino ir kankino, tame nieko šistinė stambiosios buržua- 
blogo nemato Lietuvos “So-izM°s diktatūra. Visą fašis- 
cialdemokratas”; 1 
kur tai pagrobę jie ir t 
tai /socialdemokratą, tame i rektoriai Paasikivi, Ranta- 
padėlį blogumą mato. 
L.-nin socialdemokratų jie

ir padaryta

A.L.D.L.D. 12-to Apskr. 
Konferencija

Kurių Jūs Pageidavotė
Padirbti iš sudegintų Hava-t 
hos tabakų. Vidurys vjen 
tik iš importuotų tabakų.

Kaina po 10c ir Daugiau

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

1035

“Tėvyne” Ką Rašo ir Ką 
Nerašo , 

i
i Vitaitis užpildo S.L.A. orga
ną nebūtais dalykais: pliekia 
iš savo makaulės išsvajotomis 
pliovonėmis ant komunistų, o 
tiksliai tyli apie esamus įvy-

31 d. rugpjūčio įvyko A.L. nuotikius.
D.L.D. 12-to Apskričio konfe- i Devynias galybes prirašė 
rencija, kurioje dalyvavo 14 aP'e Worcester 57-tą kuopą, 
delegatų nuo 6 kuopų. Apsk
ričio sekretorius Stanionis nu
siskundė, jog komitetas nuo 
pradžios metų beveik nieko 
neveikęs, nes vieni komiteto 
nariai yra išvažiavę iš šios 
apielinkės, o kitų nebuvo ga
lima sukviesti i posėdžius. Bu
vę kviesti alternatai Užimti 
komiteto narių vietas, bet iri 
tie pasisakę negalį. Konferen
cija davė komitetui papeiki
mą už neveiklumą.

Kad bent kiek atitaisius da
lykus, išrinkta trys nauji na
riai į komitetą ir du į alter- 

. Gali būti, kad bent lį-
V VO kJv I sF C I C

bet kadjtinį judėjimą visą laiką di- natus.
- koki 'rigavo stambiųjų bankų di- dalį metų .Apskričio ko-i 
tame i aktoriai Paasikivi, a t - Apsileidimas, neveiklumas! 
Lšti- f kari, stambieji kapitalistai yr^ ne komitete, bet |ir' 

r-ntųjų suvičuueniuiuaių jie L* dvarininkai Poloheimo, 'kuopose. Forest, pity, Miners', 
negrobia ’ jie žiūri į juos šiųckorų (Suomijos šauliu)!Mills, Throop ir Pittstono kuo- 
kdip. ipadėjėju, kopoj SKSX u""1’

IvllYv icikjiijuiiiv i xwcAiiviiiv i -y-. • • i • • —J.. . v. J... v. Draugijos agitacijos .menę-iPartijoj. Ši partija, panaši. syje nUĮ.u^a rengti -bAkalbų 
į Lenkijos nacionalistų nUmaršrutą ir kalbėtojum kvies- 
Lietuvos tautininkų partiją, jti A. Bimba.• 
susidarė iš buvusiųjų di
džiausių reakcionierių, caro 
valdžios pataikūnų senųjų 
finų partijos ir dešiniojo 
sparno konstitucionalistų; 
partijos, kurios buvusis va- ■ 
das Svinchuvudas (lietuvių 
kalbon išvertus — kiaulės 
snukis) /kadaise buvo iš
tremtas caro valdžios; 1918 
m. jis pasižymėjo kaipo 
kruvinas ‘Suomijos darbinin-

ir dvarininkai Poloheimo, 'kuopose. Forest, pity, Miners

su komunistais.
Veidmainingi Lietuvos so- 

cialfašistai rašo liepos 4 d.: 
“Tikime, kad fašistų užsi
mojimai bus tinkama jėga 
atremti.” Kokia jėga? Ne
jaugi Suomijos socialfašis- 
tų ? Aiškus dalykas, kad 
apie atrėmimą iš jų pusės 
negali būt nė kalbos, kaip 
negalėjo būt savu laiku kal
bos, kad gali atremt Lietu
vos fašistų užsimojimus 
1926 m. gale Lietuvos social- 
fašistai, kad ir jie turėjo 
tuomet savo rankose 
džią, kariuomenę, policiją į 
ir tt. Tai yra aiškūs bur- i

Gera dalis laiko, sueikvota' 
diskusuojant žaldoko pastabas • 
apie P. Šlekaitį, tilpusias “Lai-1

CLIFFSIDE, N. J.

LINKSMAS KONCERTINIS

PIKNIKAS
Rengia L.D.S.A. 68-ta K p. ir A.L.D.
Ll). 77-ta Kuopa, Cliffside, N. J. .

Nedėlioje

7 d. Rugsėjo
(September), 1930

MACCIO’S GROVE PARKE 
Walker ir 9th Sts., Fairview, N. J.

Pradžia 1-mą vai. po piet.
Programa prasidės 4-tą vai. po piet.

Gerbiamieji! Nors jau daug pikni
kų čia buvo rengiama, bet tokio 
linksmo ir su taip plačia koncertine 
programa surengto nebuvo. 'Didžiau
sias Šioje apielinkėje Maspetho Lyros 
Choras dalyvaus Šiame piknike ir 
savo dainų aidais žavės susirinkusią 
publiką. Žingeidi* bus girdėti naujai 
susiorganizavusi Maspetho Vyrų Cho
rą, kuris irgi dainuos šiame pikni
ke. Bus duetų, kvartetų, prakalbų 
ir šiaip įvairių žaidimų.

ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI
KELRODIS. Suradimas parko yra 
labai lengvas: Atvažiavę j Cliffside 
ir privažiavę prie Walker St., pasu
kite į vakarus, ir ties kampu 9th St. 
—Miccio Parkas.

■ kų klasės budelis.
Valdžia iki pervartos pri

klausė Suomijoj agrarinei 
partijai. Tai neva valstie
čių partija, ištikrųjų tai 
stambiosios sodžiaus buržu
azijos partija, panaši į Lat
vijos ir Lietuvos Ūkininkų 
sąjungų. Jos eilėse taip pat 
turi įtakos koalicinė parti
ja; kaikurie jos nariai išti
krųjų jau senai yra koalici
nės partijos agentai jos ei
lėse. Jiems priklauso ■ pir
miausia Lapua, fašistinis 
judėjimo vadas Kosolo, for
maliai agrarų partijos na
rys, o faktinai koalicinę^ 
partijos agentas. Agrarinė 
partija stengės neatsilikt 
fašistinio judėjimo rėmime 
nuo koalicinės partijos.

Da yra progresyvių par
tija. Tai liberalinės buržu
azijos partija, panaši į Lat
vijos demokratinį centrą ir 
dalinai neva kovoja prieš fa
šistų diktatūrą, ištikrųjų ją 
paturi.

Tas pats reikia pasakyti 
ir apie švedų buržuazijos 
partiją. '

V. Kapsukas.
(Tąsa bus)

Sulig 
taipgi 
m e,

Juos Išdirba

STANLEY,PAUL
Spring Garden Street 
Philadelphia, Pa.
reikalavimo, šiuos cigariis 
ir per paštą išsiuntinėja- 

kaipo užsakymus (orderius).

| Cleveland, Ohio Cleveland, Ohio

Laisves-Vilnies Piknikas
j? Rengia Liet. Kom. Frakcija

NEDĖLIOJĘ is

7 Rugsėjo-September, 1930
MINONA PARKE

(Šalimai Chestnut Grove)
PROGRAMA SUSIDĖS Iš:

Prakalbų, sporto, žaislų ir šokių. Kalbės drg. L., Prusei- 
|ca, “Vilnies” redaktorius, jr kiti Chicagos veikėjai. “Red 
Circle,” Darbininkų Sporto Kliubas loš “base bolę/’ italų 
mandalinų grupe. Lenktynės visų:1 audusių, jaun'uolių ir 
vaikų-mergaičių.. iVisi laimės ;dovanasJ I . I 11 I

Pipie įžangos yrą skjijiam^ 3 dovąnos:,(l) $5.00 auk
su; .(2) rųetams “Laisye” ir (3) metams “Vilnis?.’ ......

Visus širdingai kviečiame dalyvauti šiame piknike ir pa
silinksminti bei pasimatyti su draūgais jr: pažįstamais.: i

ĮŽANGA 35 CENTAI YPATAI
' ’ ' . Širdingai kviečia Komitetas.

| KELRODIS: Imkite W. 25th gatvekarį su užrašu “Štate 
| Rd.” Automobiliais važiuokite State Rd. iki gatvekario 
I galo. . ; .

skiriamą 3 dovąnos:,(l) $5.00 auk- 
^.aisyė” ir (3) metams, “Vilnis.” ,

Gerbiami Clevelando ir apieliiikės lietuviai darbininkai!

TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES I6MOKJNAM, kaip apsieiti su gariniu automobiliu: dalinas | tris dalis:

r,r?

O

o CLEVELAND, OHIOCLEVELAND, OHIO
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RENGIA LIETUVIŲ KOMUNISTŲ FRAKCIJA

NEDALIOJE

: i i
(Šalimai Chestnut Grove) ■>o
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7 dieną Riigsėjū-September, 1930
MINONA PARKE

PROGRAMĄ. SUSIDĖS Iš:
Prakalbų, sporto, žaislų ir šokių. Kalbės drg. V. Andrulis, “Vilnies” redak
torius, ir kiti Chicagos veikėjai. . “Red Circle” ir Darbininkų Sporto Kliubas 
los “base bolę.” Lenktynės visų: augusių, jaunuolių ir vaikų-mergaičių. Visi 
laimes dovanas.

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

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

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

iki gatvekario linijos galoJ

1. Mechanizmai. K*jp initatyti 
kaip surasti BUi?e£irhua; kaip iš 
statyti. Tas viskas mokmaJna ki 
dentą praktiškai, po prižiūra instniktąrių.

2. Elektra ir Magnetiztpli. Tai reik*Uhįi*t»» 
šia prie daliartinių autBmobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu lof» , 
riu.
Pabaigę mnsų mokyklos kursą, turite pilną, 

progą pasinaudoti vienu 'iŠ dviejų amatų-*— 
mechaniko arba šoferio. Garantupjame lt’- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai ŲetO] 
kai ir angliškai. Kaina prieinama vuld 

Mokytojom frra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. A’ 
^kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. nuo 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street New York, N, T«

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKIUS

IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

t

TELEFONAI:
Bell _________________Oregon 1186
Keystone____________  Main 1417

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS •

Kreipkitės į DR. ZĮNS, jeigu kenčiate nuę: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosval- 
gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neurąlgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojantfjjų Dūdų, Nosies ir Gerkles 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš Jums 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydopia naujausiais, užgimtais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pstsekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. Z!NS 110EAST 16th ST. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irviųg Pl.j 

VALANDOS: t A. M. iki 1 P. M. NedUioJ » A. M. iki 4 P. M.
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. Poslapis Ketvirtai -1
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Ketvirtadienis, Rugs. 4,1930,
T < .

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

tis, tas, kuris pasidėjo po galva popierius, 
—labai prašė, kad mes nevažiuotum čion.

Ir čia papasakojo, kaip ministeris vidu
jinių reikalų telegrafavo į Čeliabinską, kad 
ten nepriimtų prie miesto priėjusį pabė
gėlių traukinį.

—Štai kokia jūsų išgarbinta Sibiro val
džia,—juokiasi pabėgėliai.

—O kam jums rodyti draugingumas, ka
da jūs nei savo namus nepajėgėte apginti?J 
—rėkė; sibiriokas net atsistojęs, mat—juo
kas užgavo. ' , . . ’ ! . ; ; < •

l—Payelįnkite; pavėlinkite, mano prieter 
liau sibirioke, o ar pagelbėjo te’ jūs mums 
reikalingoje valandoje?
turn ir apsigynę savo namus, jeigu jūs bū
tumėt atėję į pagelbą laiku.

—Taip, o kamgi gelbėti, kam? Gelbėja 
tam, kas patsai kovoja, arba nors nori ko
voti. O jūs? Ką padarėte? Kalba, kad 
jūsų Sibire yra daugiau kaip 100,000. Ko
dėl jūs, visi kaip vienas, nėjote ginti savo 
tėvynę, savo moteris ir vaikus, ir ant galo 
patys save? Kodėl jūs nepaėmėte šautu
vus į rankas,—nes jūs 100,000, tai čiela ar
mija i? Kodėl jūs atbėgote pas mus, į Si-

Dimitrius kartu su Povilu nuėjo į jo raš
tinę. Bet kalbėtis apie busimąjį jo darbą 
jiems taip ir neteko, nes Povilą atitraukė 
įvairūs tarnystės darbai. Pietauti jis pa
vadino ir Dimitrių.

—O kaip reikalai karo fronte?—paklausė 
Dimitrius laike pietų.

—Ar jūs senai nematėte laikraščių?— 
paklausė jo Povilas.

—Taip, tiesa, ne taip senai, bet kas ten 
laikraščiuose... Ar neturite ką tikresnio 
nuo pasitikinčių žmonių?

—Ne, bet visgi jūs perskaitykite mūsų 
sostinius laikraščius, Omsko laikraščius už 
šią savaitę, aš jums parinksiu numerius. 
Nu, ir abelnai reikalai fronte blogi, mūsų 
tarnautojai jau nosis labai pakabino.

Kiselevas nesuprato,—kam čia tarnauto
jai?

—Matote kame dalykas, tarnautojai pas 
mus didžiumoje pabėgėliai iš Pavolgio gu
bernijų, tai daugelis rengėsi apie Velykas 
namo jau važiuoti, tada karo fronte kol- 
čakiniams vyko, visi manė, kad iki velykų 
kolčakiniai pulkai jau bus Samaroje. O da- i 
bar štai tokis greitas dalykų persimainy- Wv ^PniX^XaTdinote kad 
mas, dabar kolčakinč kariuomene bėga at-'° ą - - pl- - u- nepajudinote, Kad

3-čios kuopos? Ar ne šiųr- 
maitienės pąsidarbavimąs ? Ir 
ve kaip: pereitais A.P.L.A. 
Centro Komiteto- rinkimais 
Šiurmaitienė žūt būt norėjo 
būtinai^ įkišti savo dukterį į 
Centro Sekr. vietą;' aš /prieš 
dukterį nieko tokio neturiu, 
gal ir būtų tikusi tai vietai, 
bet atsižvelgiant į amžių, dau
gumas narių padavė savo bal
sus už dabartinį sekr. J. M. 
Bet Šiurmaitienė da tikėjosi, 
kad A.P.L.A. seimas neužgirs 
referendumu' išrinkto Centro 
Sekr. J. M., tai da proga gal 
bus šiurmaitienės dukrelei.' 
Bet viskas virto kitaip.1 Ir ap- 
leisdama seimo salę pareiškia, 
kad » keršys A.P.L.A. Na, ir 
paleido melų maišą per “Te*- 
vynę,” °Naūjienąs” ir “Kelei
vį1.” .Noglana to; sukėlė idide*- 
lę suirutę 'Vidujei 3-čios' kuo*- 
pos, kur turėjo’ ir Centro’ Ko
mitetas įsikišti. Buvo siųsta 
keli kom. ’nariai, 'kad ištirti da
lykų stovį,1 bet Šiurmaitienė, 
turėdama su savim sekretorių 
ir svetainės raktus, pareiškė, 

Kas link primetimo bolševi- had ji nieko bendro neturi su 
kams noro S.L.A. milioną už-

Prapliupo Melagių Maišas
• f ! : Į

“Tėvynės” '34-tame nurn. tū^
la E. K. šiurmaitienė, po ant- 
galviu “S.L.A. Narių Tribū
na,” pripėckojo daugiau, kaip 
pusantros špaltos visokių ne*- 
sąmonių, 
kruvinojo Smetonos sekėjuš ir 
šlykščiai juodindama S.L.A. 
progresyvius narius, įtardama 
juos bolševikais. Mat, tai bo
butei kas tik prieš Smetoną ar 
prieš jo batlaižius, tas ir bol
ševikas. Kas nutiko S.L.A. 
128 kuopos susirinkime, tą vie
tiniai tos kuopos nariai geriau 
žino, ir aš manau, jie tinka-1 
mai atsakys desperacijbn įpuo
lusiai Šiūrmaitienei. Ir aš tik
ras, ankščiau' ar vėliau ta* bo
butė jeigu nebus prašaliritaj 
tai pati ’ besitrauks iš1 S.L.A;, 
nes ji iš visą kitų 'draugijų jau 
pabėgiojo ir pkšiliko tik' vie-' 
noj S.L.A. ir ttii 1 šu - fašistais. 
Ar tai- bolševikaf kalti tahiėj 

Gal būti' mes bū-,'kad šiurmaitienė vietoj trio- 
Ikintis, studijuoti *ką nors tokio 
’naujo, praleido laiką prie pa
silinksminimo stiklelio ir pasi
liko šimtą metų užpakalyje.

žinoma, teisindama

tais komiteto- nariais. Atva- 
visas A.P.L.A. Centregriebti, tai aš manau, kad ir žiavo

pati šiurmaitienė tam nudėvė- Komitetas, irgi tas pats. . . Tai 
tam posakiui netiki, bet pliauš- has ,^ho įdaryti Centro Komi- 
kia, kad patenkinti fašisti- tetui? F -, - 
nius S.L.A. viršininkus, many- miškų priemonių, kad išgavų
kia, kad patenkinti fašisti-

dama, gal ir numes kokį tru-

tetui? Prisiėjo griebtis teis-

—Kame gi dalykas?
—Kalba, kad būk bolševikai sutraukę 

daugiau spėkų į karo frontą, nu, ir kolča- 
kinė kariuomenė labai pakriko. Visgi, galų 
gale, kaip ten nekals kareiviui, kad bolševi
kai yra blogesni ir už patį blogą priešinin
ką, o obalsių prieš bolševikus pas Kolčakąi 
nėra ir negal būti.

—Taip, obalsiai silpnoki,—nusijuokė Di
mitrius.

—Jau kur silpnesni. Nu, o pas bolševi
kus obalsiai trumpi ir aiškūs: 
nuo fabrikantų fabrikus ir dirbtuves!”,' 
"‘Atimti nuo dvarponių žemes•!” Tiesa, pas'

finansines- -ir moralės ’ pusės, 
kurį uždavė šiurmaitienės ger
biami . tėvynainiai ? A.P.L.A. 
auga, kaip nariais, taip ir fi
nansais.

8riiių metų laikotarpyj nuo 
socialfašistinio centro buvusio 
komiteto, susidedančio iš: J. 
Mažiukuos, J. Alexio ir T. Va- 
rašiaus, A.P.L.A. vadovauja
ma progresyvių darbininkų, 
ne tiktai kad pergyveno mir
ties šešėlius ir užgydė tų ne
prietelių padarytas organiza
cijos kūne žaizdas, bet tie 
draugai padedami kitų geros 
valios A.P.L.A. narių, nors įl
ietai, bet augina labai gražiai. 
Kaip' nariais, taip ir finansais, 
nors ir trumpu laiku, bet jau 
galima pasakyti, kad A.P.L.A. 
narių arti 2,000, taipgi ir fi
nansais gana gerai stovi. Aš 
pątat-čiau p. šiūrmaitienei

NEWARK, N. J. A
Tarptautinio Darbininkų Apsįęyni- 

mo lietuvių kuopos Susirinkimas 
įvyks petnyčioj, 8-tą vai. vakare, 
Rugsėjo (Sept.) 5 d., Kubio salėje, 
79 Jackson St., Newarke. Yra la
bai daug dalykų aptarimui. Visi 
nariai turi būtinai atsilankyti ir 
stengtis atsivest naujų' narių.

Komitetas.,
(210-211)

PHILADELPHIA, PA.
Visos atsibuvusio “Laisvės” pikni

ko komisijos yra šaukiamos j susi
rinkimą ketverge, 4 rugsėjo (Sept.), 
Liaudies Name, 8-tą vai. vakare.

Sekretorius.
(209-210)

DETROIT, MICH.
Moonlight Piknikas /

Rengia A.L.D.L.D. 188 kp. ir L.1A į 
S.A. 130 kp., Hamtramck, Mich., su-f 
batoje, 6 rugsėjo (September), 1930, 
Beech Nut Parke. Pradžia 5-tą vai. * 
vakare. — Gerbiami Detroito ir apie- ’ 
linkės lietuviai! šis piknikas bus

j Malonėkit atsilankyti.

maudytis -fašistinėj baloj, kiek vienas iš geriausių: bus saldžių gėri- 
mėnulio mų’ £?ardžių užkandžių, kvepiančių • 

Havanos cigarų ir cigaretų. Muzi- 

jryžiaus, grajys visokius šokius lletu- 
iviškus ir angliškus. Patarnavimas 
■ mandagus,—vienu, žodžiu, publika 
bus užganėdinta. Piknikas trauksis 
tai.

Kviečia visus ir visas Komisija.
KELRODIS: Automobiliais važiuo

kite Mich. Avė. iki Middle-Belt Rd. 
ir sukit po kairei; už pusantros .my
lios rasite minėtą pikniką. Neturin
tieji automobilių, važiuokit busu 
Michigan Ave. iki Middlebelt Road; 
iš ten jus nuveš į pikniką automo-

(209-210) 
vėlai naktį. — 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 svetainėj, 300 
Bathurst St. Pradžia 7:30 vai. va- / 
kare. Visi minėtų kuopų nariai ir 
pašaliniai malonėkit atsilankyti, nes A 
bus daug naujo svarstoma.

Sekr. S. L.
(209-210)

tinka, bet nuoI • I

» 1i , . , .v nuvanos cigarų ir cigaretų. muzi-spillduhų raudoną nosį nekis- | kantai bus pirmos klasės net iš Pa
tį į A.P.L.A. reikalus.

Mes1 mokėjome A.P.L.A. iš- j 
gydyti nuo socialtautininkų už
krėstų bakterijų, mes pataiky- 
rim ir'išauginti į didelę lietu
vių darbininkų susišeloimo or
ganizaciją. Geo. Urbonas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

1 bilis, kuris jūsų lauks, 
i 
j iki

SO. BOSTON, MASS.
T.D.A. 21-mos kuopos susirinkimas 

įvyks ketverge, Sept. 4-tą, 8-tą val- 
vakare, 367 Broadway. Visi nariai 
atsilankykite, nes yra daug naujų 
ir svarbių reikalų.

Organizatorius.
--------------<----- -—

kuopos knygas. Reiškia, Cen-' 
i pagal 

Taip pareiškė ir
- - • Bet 

žadama A.P.L.A. 3-čia kuopa per šiur-

pinį... Nes Braddocke eina tro Komitetas^ elgėsi 
gandai už suorganizavimą S. Ikonstituciją. .
L.A. kuopos, pritariančios fa- advokatai,
šistiniam režimui, i______
šimtinę, apie ką šiurmaitienės maitienės žioplumą, turėjo par 
pasekėjas išsiplepėjo. '

Juk ir pati Šiurmaitienė, 
nors nelegališkai buvai rink
ta į S.L.A. 36-tą Seimą dele
gate, buvai seime ir matei, 
kad didžiuma delegatų reika
lavo vieno žmogaus į mandatų 
komisiją, ir ką gavo nuo Šiur-

Ir jeigu mes pasirengę ka- |maitienės demokrato Gegu- 
Vietoj sutikti su didžiu-

apsigynus? O todėl, kad jūs nenorėjote 
gintis; todėl, kad jūs saugojote savo pil
vus! Ne, prieteliai, ne. pagelbos jūs nuo 
mūs norėjote, bet jūs norėjote, kad mes ei
tum už jūsų reikalus muštis, o ne kartu su 
mumis jūs ginsitės.

—Taip, jus tiesa. Mes nusigandome karo 
i baisenybių, kraujo ir priespaudos.

—Juk mes esame rusai inteligentai, mes 
atmetame karą pačiame principe, mes ne- 
kariauninkai. 7

Atimti riauti, tai tik per laikraščius straipsniuose ^io?
micirinVimnAco > ; s iihop< delegatų reikalavimu, pa^

' VolhŠiililU ^kvietė ginkluotą , policiją > ir

vionao 10- keliolika delegatų
—........K, ------------------------ J >siaiskma daug paprasčiau: Jus nenorėjote areštavo išdeporfavtoM
ko ją tik atimti; o jūk armija, aplamai su-:statyti prieš kulkas sayo krūtinę, bijojotės 
sidaro iš mužikų, štai ir atsilaikyk su tokia1 del savo brangios gyvasties; lai, mat, kiti 
armija. " < už jus kraują lieja, lai .Riti kariaują,

—Taip, tai nekokį Kolčako kaziHai. 1 ( , , _ „ ... ,
Po pietų Dimitrius sugrįžo į valdybą, jus ir nekariauninkai, o vienok prie caro ir 

Sargas atvedė jį į didelį, pristatytą stalų i jūs ėjote kariauti, taip? ; L - 
kambarį. I —Ne patys ėjome, o varė mus teh! ;

—Štai čia apsigyvenk, kaip tau paran-i —A-a-a, matai koki iš: jūs nekariaųnin^ 
kiau, čia vakare susirinks iki 10 žmonių, čia'kai! Tai lai ir taip! Bet nevisi, juk, 100,- 
pat ant stalų jie ir miega. o

—Pabėgėliai?
—Visokių yra, yra ir vietinių sibiriokų, 

iš apskričio privažiavo, čia ir apsistojo. O 
kiti vis pabėgėliai nuo Samaros, Simbirsko 
ir Kazanio.—Sargas išėjo.

Dimitrius atsisėdo už vieno stalo ir pra
dėjo peržiūrinėti jam suteiktus per Povilą 
laikraščius. Didžiumą straipsnių autorių 
Dimitrius pažinojo,—tai buvo žymūs koo
peracijų vadai, profesoriai, darbuotojai 
zemcų ir miestų savivaldybių; buvo vardai 
ir rašė jų ir Omsko liberalų vadų, o ir taip 
juodašimčių. Dašė jie apie viską po biskelį. 
Vienas rašė proza apie Kolčaką, jo “romiš
ką nosį,” “aro akis.” Bet daugiausiai buvo 
apie frontą. Mažus pasisekimus aiškino 
tuomi, kad armija nekultūringa, nesusipra
tusi. Kas joje? Tamsūs, nemokanti ra
šyti ir skaityti valstiečiai, mąstanti tiktai

> apie žemę ir apie moteris, o darbininkai, 
'jeigu pakliūva, tai visi bolševikai. Su to
kia armija toli nenuvažiuosi. Ją reikia, iš- ! 
mokyti, sukultūrinti, supažindinti su rei
kalais, už kuriuos kovoja “geriausi” rusiš
ki žmonės. Reikia pasiremti ant inteligen
tijos, mobilizuoti ją ir pasiųsti į armiją.

Dimitrius padėjo laikraščius į šalį. Di
deli bandymai surasti tą spėką, kurią įtei
kus armijon, kad toji armija galėtų sumuš
ti ir sukriušinti bolševikus, aiškiai rodė Di- 
mitriui kad karo fronte Kolčako reikalai 
yra daug 'blogesnėje padėtyje, negu kad 
apie juos rašo šie laikraščiai.

Nakvoti į kambarį susirinko septyni aš- 
tuoni asmenys—du sibiriokai, kiti pabėgė
liai.

—Štai kaip mes, kariškai,—juokėsi kas 
tai iš pabėgėlių, dėdamas sau po galva po
pierių pundelį vieton priegalvio.

—Pas save nekariavome, o čia, kaip ma
tyt, prisieis kariauti,—sako kitas. Vienas 
iš sibiriokų, šviesus didelis vyras, atsiliepė 

' lėtai:
—Kas jus kvietė pas mus, į Sibirą? Kam 

.čia, jeigu namie geriau?
—Taip, tas tiesa, kviesti jūs mus nekvie- 

tete.
—Nu, kaip nekvietė,—perkirto samarie-

ir prakalbomis susirinkimuose. >
..... ..........„__________ _____ —Ehe, meskite nesąmones ______ __ 

mus, Sibire, dvarponių nėra, bet Valstie-i sibiriokas ranka mosteįėjo.—-Tas viskas iš-1 
čius prie žemės visad traukte traukia, nuo'

už jus kraują lieja, lai kiti kariauja,? 0’jiįs 
tai—nekariauninkai. Nu, gera},? gbI’M,! lai

000 pabėgėlių yra inteligentai? Inteligen
tų, manau, nebus nei ketvirta dalis. Nu, 
prileiskime, kad pusė, kad pusė inteligentų. 
O kas kiti 50,000?

—Kiti spekuliantai įvairių rūšių: speku
liantai maži, spekuliantai didėli, spekulian
tai įvairūs,—politiniai spekuliantai ir spe
kuliantai—inteligentai...

—Štai, štai, matote, net spekuliantai—in
teligentai... Manau, kad tie tai jau .ne 
prieš karą iš principo? Tai kodėl jie bėgo 
čion, kodėl jie nesigynė?

—Apie tokius kam dar ir kalbėti, jie vi
sados svetimomis rankomis ugnį žarsto. O 
bėga jie čion, mano prieteliau sibirioke, to
dėl, kad ten jau jiems nebeliko kas plėšti, 
nebeliko progos spekuliuoti. Tai jie ir ma
lonėjo čion pas jus; čia ir plėšti dar yra 
kas, o ir spekuliuoti yra kuomi. Nu, o 
paskiau—ten bolševikams daugiau 1,000 
kontribucijos mokėti reikia, o čia jie dar 

ipatys kontribuciją gauna.
Vėl ilgai tylėjo, kaip kurie jau kriokė 

miegodami. ■ -į ■ ,. . .
• —O visgi jūsų Sibiras mums tiedaug pa
tinka^ išgarbinto sibiriokų pasitikimo męs 
nęi ug skptiką negavome, negavome. Jau. 
pabuvojotne mes daugelyj vietų, susitiko- 

i me su įvaikiais visuorpenės sluogsniais, pra
dedant Sibiro mužikais ir baigiant Sibiro 
bajorais,—ne, ne tas, kokiais yra mūsų ruj 
siški volgiečiai ponai. ■ ’ N ?

—Oho, kur jiems, sibiriokams, prilygti 
prie njūsų,—didžiavosi jie.

—Ypatingai neprilygti prie volgiečių,— 
kas tai nusijuokė.

—Taip, su mūsų volgiečiais sibiriokams 
nesusilygti. Ne,—kalbėjo samarietis,—jūs 
tik pažiūrėkite į sibiriokus. Eina jis gatve, 
tai kaip kokia kaladė, tikra kaladėkai
liuose, kepurė su ausimis, ne tai kokis* meš
kininkas ne tai šamo j ėdąs; ir moteris ne 
tai meškienė, ne tai samojėdė. Ot, mūsų 
samariškoš moterys, bėga tau greitai, vos 
gėdą pridengia dresyte, trumpa, smagi, 
lengvi bateliai, o kojukėmis tik čik-čik, čik- 
čikb Jokis šaltis nebaisus. Oh, gražuolės!

(Daugiau bus) . <.

CLIFFSIDE, N. J.
Linksmą koncertinį PIKNIKĄ ren

gia L.D.S.A. 68-ta Kp. ir A.L.D.L.D. 
77-ta Kuopa, Cliffside, N. J. Nedėlio
ję, 7 d. 
Miccio’s Grove 
Sts., Fairview, 
vai. po pietų. 
4-tą vai. po 
Nors jau daug piknikų čia buvo ren
giama, -bet tokio linksmo ir su taip 
plačia koncertine programa surengto 
nebuvo. Didžiausias šioje apielinkė- ' 
ie Maspetho Lyros Choras dalyvaus 1 
šiame piknike ‘ir savo dainų aidais , 
žavės susirinkusią publiką, žingeidu 
tyus girdėti naujai susiorganizavusį 
Maspetho Vyrų; Chorą, kuris irgi dai-! 
nuos šiame piknike.' Bus duetų, kvar
tetų, prakalbų ir šiaip įvairių žaidi- j 
mų. Įžanga 25c ypatai. <

KELRODIS. Suradimas parko yra 
labai lengvas: Atvažiavę į Cliffside 
ir privažiavę prie Walker St., pasu
kite į vakarus, ir ties kampu 9th St. 
—Miccio Parkas.

(210-211)

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

įvyks subatoje, rugsėjo 6 d., 7-tą i 
vai. vakare, parapijos mokyklos sve- j 
tainėje, ant Cardoni Avė. Būtinai 
visi 
yra

dengti visas padarytas advo
katų ir Centro Komiteto lėšas.

Dabar žvilgterėkime į Šiur- 
maitienės gerbiamuosius “mi- 
liono sargus”—S.L.A. pildomą 
tarybą, kur buvo užpulti S.L 
A. 14-tos kuopos nariai ir 57- 
tos k p. Abiejų viršminėtų 
kuopų dalykai atsidūrė valdiš
kuose teismuose. Na, ir kas 
laimėjo, v ponia šiųrrąąitiene.? 
Ir čia tie ‘‘nelabieji”j bolševi
kai laimjė’jo jabij bylasU Nejau
gi kapitalistiniai teismai pa-' 
laikytų bolševikų pusę? Ne, ii 
dar ne! Tai aiškiai pasirodo 
kas dūksta, nesusivaldomai 
dūksta, neatsižvelgdami į or
ganizacijos pamatines taisyk
les ; tiktai teismui pašaukus 
prie tvarkos, tie socialfašistai 
nurimsta, bet kiek jie pinigų 

; ir kitiems

Rugsėjo (Sept.), 1930, 
Parke, Walker ir 9th 
N. J. Pradžia 1-mą 

Programa prasidės 
pietų. Gerbiamieji!

Telephone, South Boston 2805-R
J. L. Pasakantis, 0.D

Optometras 
Optikas

ir

prisitaikyti 
kreipkitės

gerigsterius, brUtališkai suhiu- 
šė keliolika delegatų ir 18 

. Mat,
šiurmaitienės ?u
■Gegužei ąįd
■Jpąsąkyk/^oycf’^i^sihĮų^ūi, 
kad yą atvažiavo; tiesiai Ru
sijos) per .^anąd'ą Į nuversti 
Amerikos valdžią,, ir tuojaus __
išdėportuos, ir milionui dolerių išmėto ” Bagočiams __ _____

" <Aš manau, advokatams, tai nei Šiurmaitie- 
— — • “ * 4 • I • — • I

nė, nei kiti panašūs fašistėliai 
j niekad neprisimena. Kodėl? 
Todėl, kad jų plauko] žmonės 
žarsto tuos sunkiai SwiA.' na
rių uždirbtus ir sumokėtus pi
nigus. Bet aš manau, kad at
eis valanda, ir S.L.A. nariai 

i stos visi, ■ kaip vienąs, ir pasa
kys : lauk iš mūsų tarpo visi 
veidmainiai! Jūs mus vadina
te broliais, kada mes tylim ir 
duokles mokam, ibet kada mes 
pareikalaujam teisingos apy
skaitos, jus. panaudojai polici
ją ir skaldot mums galvas’. Ša
lin tokia fašistinė šaika iš or
ganizacijos! Kaip pasielgė A. 
P.L.A. 3-čios kuopos nariai su 
Šiurmaitienė, taip turėtų pasi
elgti ir S.L.A. nariai su S.L.A. 
policine p. taryba.

Kas link A.P.L.A. 20 metų 
gyvavimo ir narių stovio, tai 
p. Šiurmaitienė ir čia šlykščiai 
meluoja.

Pirma, kad A.P.L.A. nuo 
pat susiorganizavimo iki 1922' 
rųetų,.; Šiurmaitienės plauko 
elementai valdė A.P.L.A. ir 
didžiausį šmugelį varė organi
zacijos pinigais, ir kada šiū^ 
mąitięnęs nevidonai komunis
tai, kurie dabar Centre .sėdi, 

’feuči'upo i tuos ultra-tėvynai- 
hiūs, ir štai ką surado: apie 
700 narių organizacijoj ir 
$14į000 dingusių pinigų. Ko
munistams užėmus A.P.L.A. 
tais laikais, daug narių nusto
jo mokėję duokles, pareikš- 
dami, kad jų pašelpos bei po- 
smertinės nėra užtikrintos, ne
gana to, kad didelė didžiuma 
narių pasitraukę iš organizaci
jos, bet ir naujų narių nebuvo 
galima gauti. Mat, socialfa- 
šistams bevaldant ant tiek nų- 
šmugeliayo( A.P.L.A. iždą, kad 
bolševikams atsistojus pirmose1 
A.P.L.A. eilėse, reikėjo už
traukti apie $1,000 paskolos, 
kad išmokėjus pašelpas bei 
pomirtines.

Kaip stovi A.P.L.A. dabar, 
neatsižvelgiant į tą smūgį iš,

pavojaus nebus. " £ 
kad pati šiurnlaitiepė iš! 
džiaugsmo Ane rankas-. Bet i 
ar taip buvo? Tų niekšų ir 
tamistos planus margis nunešė 
ant uodegos ir dar nuo teisėjo 
gavo didelę išsikepusią Simno 
dūlią. Pagalvok, šiurmaitie- 
ne! Jeigu Gegužis su visa so-i 
cialpatriotų šaika neturėtų ta
me milione jokių skylių, tai 
būtų įsileidus vieną žmogų į 
mandatų komisiją. Bet spjovė 
ant organizacijos vieningumo, 
bi tik paslėpti tas skyles ir ant 
toliaus šaukti apie “pavojų iš 
Maskvos,” ir su policijos buo
žių pagelbą pasilikti ant to
liaus prie milioninio lovio. No
rėtųsi paklausti Šiurmaitienę, 
kada Gegužis policijos pagel- 
ba išblaškė didžiumą 36-to 
Seimo delegatų, tai kiek šiur
maitienė sykių balsą gavote 
fašistiniame gegužiniame sei
me? Ar ne kūjelis veikė? Ar 
nebuvo, grasinta tiems, kurie 
bandė kalbėti? Juk* tamsta, 

| šiurmaitienė, vadiniesi laisva, 
o bet gi balsavai u'žį' konštitu-Į 
ciją “dieve man padėk,” ir ko
dėl ? ,Todėl kad esi; lepšė, baii 
lė,-i-bijojaisi policijos 'bucržlėš; 
Jūs; Šiūrmaifiene, stovėkite su 
policijos, ipagolba, ;kąd i apsau
goti smetonuotus fašistus, ku- 
riė maudosi mūsų 'sunkiai už
dirbtame ir sukeltame niiliono 
dolerių fonde, o męs, S.L.Ą. 
tikrieji budavotoja'i, pasirink
sime tokį kelią, kur nereikės 
krauju laistyt .šeiminės svetai
nės grindis.

O kas link A.P.L.A., kaip 
ji. šiandien stovį, kada ją. ko1- 
munistai valdo,; kad A.P.L.A. 
narių pašelpa bus mokama, 
tik pagal Cęntro , Komiteto 
nuožiūrą, "tai' aš ’ duosiu šiųr- 
maitienei $16.00, k&d įrodytų 
tą konstitucijos paragrafą, ki
taip Šiurmaitienė pasiliks gat
vine papliauška, o “Tėvynė,” 
mūsų narių pinigais leidžia
ma, išmatų vieta, j

Kas surijo $1,200 A.P.L.A.

nariai ir narės pribūkite, nes 
svarbių reikalų del S.L.A. ir tt.

Sek r.
(209-210)

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30-tos kuopos susirinki

mas bus ketverge, 4 rugsėjo, Lietu
vių Kliube, 339 E. 4th St., 8-tą vai. 
vakare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų. Atsiveskit ir naujų na
rių.

Sekr. P. Kašarauskas.
(209-210) 1

Norintieji tinkamai 
savo akims akinius, 
šiuo antrašu:

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

LIETUVIS GRABORIUS

NOKINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NA. NULIŪDI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PASi

z

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios, Victrola Radiolos
GEORGE MASILIONIS ■

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

LIETUVIŠKA KRAUTUVE
LIETUVIŠKI "PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO-
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

DETROITO LIETUVIO DARBININKU APTIEKOS
j Čia randaM dyi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 

■f | ttts ’daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

J

z67

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

269 Front St., kaipo- žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasį^erėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnes lietuviš- 

į kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznie- 
| riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa

daryti ir po vardu PETRO. 4
Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 

. bet ir kituose, miestuose bizniaus užvedimuose, 
a kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
r viršpaminčtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 

visur. Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad- 
resuokit:

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. T.



■

BALTIMORE, MD

CLEVELANDO ŽINIOS

, Laisvietis

Restaurantas atda-NEW BRITAIN, CONN

gatą,_ tai . visiem^ buvo aiškus

Anti-Kriminalį
Tarškus paaukavo didėliausį,

FOREST CITY, PA.

BLUE ROSE LABORATORIES

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit mums)Beje,
Akro- Vardas

PITTSBURGH!) ‘DOMAI’

neprieis būti. Vaistininkas dr gįau dviejų . tūkstančių.
Tarškus paaukavo didėliausį, - ■ -
kokį esu rniatęs saldainių bak- ruogįa su daigeliu obalsių, kū-

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

Ar tai ne!D:L.D. 22 kp. susirinkime pra-, 
nešta? .Taip pasielgta ne dar-Į 
bihinkiškai.

riaus J. Miliausko.
“bjaurus” tasai seimas, kuris 
padėjo pamatus tokiam smar
kiam draugijos augimui?

J. Urmonas.
“Laisvės”-Vilnies” 

Bus svečių iš visur. 
Vilnies” redaktorius 

Bus visi mūsų 
rėmėjai; visi

A.L.D.L.D. 22 kp. 
prieš 5 nutarta nesiųsti, 
pos nariuęse yra ta mintis, ką 
gelbės tas mūsų delegatas, o 
kuopai padarys išlaidų. Reiš-

surengtos prakalbos S. laikomi susirinkimai, tai tokiu
5607 St. būdu ir laiškas: nebuvo skaity- 

žmonių atsilankė tą

naujo Co- j 
lubų augs-; 
kuomet vi- į 
namo , nes

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

us ge- 
<Gpyas 

Lukošius pristatys 
maisto. Ąlkaniems

IMMBB

s A.L.D.L.D. susirinkime, 
kviečiantis draugiją pasiųsti 
delegatus? >į Columbus, Ohio, 
konferenciją. Mat, T. . D. A;.

?

rUdienis, Rūgs. 4,1930
...................  . , . j-------------

Puslapis FenEtsx

i . . f 1 } r’ ’a *■ rt ’
| kuopų ir apskritys Wilkes- buvo visa išparduota^, t ' Iš lie< 
'Barre apielinkėj tveriasi, kaip tuvių tebuvome penki. Kur vi- 
girdėjau nuo centro sekreto-įsi tie buvo, kuriem buvo A.L. j

j nona Parko, šalę i Chestnut 
GrovO, įvyks visų laukiamos 
iškilmės 
piknikas. 
Kalbės ‘ 
d. L. Prūsei ka.
spaudos rėmėjai, visi mūsų gįaįe pvOad, tai žinote gerai ir 
abiejų dienraščių skaitytojai. Minona Parka, kuris randasi 
bei visa pažangioji Clevelando §anmaįs 
darbininkų visuomenė. Vil
niečių ir laisviečių*pareiga už
kviesti visus savo kaimynus, 
kurie nėra mūsų spaudos skai
tytojai. Reikia juos sup.ažin- , 
dinti, ką reiškią ir, kokią syar-i Darbo Dienoje Demonstracij 
bią rolę lošia “Laisvė”-“Vil
nis.” !

Veikimas Atgyja

26 d. rugpjūčio Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 27 
kuopa laikė susirinkimą Lietu
vių svetainėj, šiame susirinki
me prisirašė du nauji nariai: 
K. Stonienė ir S. Reimondas. 
Taipgi likosi darinkta du val
dybos nariai: kasierium E. 
Stankevičienė, protokolų raš
tininku S. Reimondas. Nutar
ta laikyti reguliariai susirinki- - 
mus Lietuvių svetainėj, kas > 
antrą pirmadienį kiekvieno i 
mėnesio. T.D.A. kuopa, po ii 
go ^snūduriavimo, atgijo ir ža
da įveikti visu smarkumu, nes1 
to^ reikalauja patsai darbinin
ku judėjimas.

Nariai, kurie dalyvavo šia
me susirinkime, visi entuzias
tiškai pareiškė, jog jie lanky
sis reguliariai į susirinkimus ir 
darbuosis sulig išgalių. Nų-j 
tarta surengti paukščių fėrus i 
prieš Padekavonės dieną ir pa- 
kviesti visas kitas darbininkis- !ta šimtaprocentinių ameri- iSyndįkalizmą, negrų linčius ir 
kas organizacijas prie šio kuo-;kony darbijlinkų. Aišk ko (ateivių registraciją.
pos parengimo. Bals s ^-nna Burlak ir 5-ki josios

Kp. Organizatorius. e|ekt,.()S |(ed5je u- tai> kad jie 
;išdrįso organizuoti ir skelbti 
vienybę tarpe baltų ir juod- 

įspalvių darbininkų.
Kapitalistų klasė labiausiai 

bijosi darbininkų sukilimo lerių nesiųsta delegatas.
Šautuose—sakė Anna Burlak. luose mūsų kuopos
Kvietė padėti darbininkams'matosi

Ragino visiems Imas,”
dėtis prie Tarp. Darbininkų 'lis dolerius. 
Apsigynimo. “Jei ne r 
Apsigynimas, tai Georgia val-jšimkėš.

28 d. rugpjūčio įvyko A.L. 
D.L.D. 22 kp. susirinkimas.; 
Narių atsilankė mažai, rodosi 
16. Finansų sekr. raportavo, 
kad už šiuos metus yra užsi
mokėję mokesčius 98 nariai. 
Keli yra prašę palaukti delei 
nedarbo. Bet dar yra apie 20 
narių neužsimokėjusių.: Ka
dangi pirm A.LjD.L.Dj. kp. su
sirinkimų yra T.D.A. 11 kp.

MNedėlioj -Spaudos Ivelandiečių garbę laimės, jie 
Iškilmės įjauĮ atlaikę pereitą nedėldienį

XT !bandymus ir tikrina, jog jų lai-Nedehoj, 7 d. rugsėjo, Mi-'m-ta.
' Na, tai iki pasimatymo. Ne
dėlioję, oro spėjikas sako, bus 
graži pagada. Kelias privažia
vimui labai geras. Tie, kurie 
esate buvę senovės clevelan- 
diečių Chestnut Grove, gale

Kalbėjo Draugė Anna Burlak;
A.L.D.L.D. 22 kp. Nariai 

Negerai Padarė
Šiomis dienomis čia lankėsi 

'~!d. Anna Burlak. Ji kalbėjo:
.u |Warrene, Akrone ir Clevelan- 
"įde. Subatoje ant greitųjų jai ,

; buvo !
(Slavų svetainėje, 5607
Clair Ave. :
pilna svetainė. Pirmu kartu 
girdėjau tos merginos prakal
bą. Ji padarė didelio įspū
džio į klausytojus. • Jos 'kalba susirinkimas nutarė siųsti dęle- 

itokia aiški, kad jos klausant gątą,_ tai visiem- buvo aiškus 
!matai gyvą paveikslą Šautų įtiksiąs1 tos konferencijos-—mo- 
- darbininkų išnaudojimo; kaip ;|biįizactja darbininkiškų spėkų 
Komunizmo idėja tenai plinta ikonai prieš! Anti-Kriminalį

Pavyko 
. . ‘ ‘ i , > ; ,

. Rugsėjo pirmoji praėjo,, bet
Mūsų piknike pąmatysime žymė pas darbininkus pa- 

darbįpjnką. sporįą., . Susieisime .įiko Aidėję. Mat, Darbo Uni- 
daug/žmonių ji; turėjime, pro- ij^ Vienybes Lygos vdrdu buvo 
gos išgirsti (d. Prūsei,ko^ ir Į<surdoštos gatvėje demonštraty-
kitų ęvečių prakalbas 
rd orkestru špkiams. 
draugas 
skaųąųs

įviŠkos prakalbos, kurios pavy
ko dar geriau, negu ^rugpjūčio 
pirmąją. Nepaisant nei lie
taus, darbininku susirinko dau- 

. De
monstracija šį sykį buvo pri7

du buvo rengta, tačiaus Ko
munistų Partijai grieštai pa
reikalavus leidimo, to paties 
viršininko užsispyrimas sutižo. 
Be to’šį kartą net reikėjo ste
bėtis, kad ilganosių, kurie vi
sad slankiodayo po prakalbas, 
nesimatė; net nei tų, kurie 
tvarką daro del mašinų, kurios 
birzgia gatvėmis be persto j i- 
mo. Tai ir gerai. Darbinin
kai ir be jų atlaikė labai 
tvarkiai prakalbas. Semaus 
daugelis gal tai manydavo, 

! kad kas kas, bet darbininkiš
kos komunistinės sriovės orga
nizacijos,' tai kaip koki be
tvarkės kėlėjai; tačiaus šį sy
kį teko visiems dalyviams per
sitikrinti, ,kad tokių dalykų nė
ra, kuriuos kapitalistų bernai 
pliauškia 1 ir . per savąsias ga- 
zietas rašinėja delei mulkini
mo tamsių darbininkų. Lietu
vių prakalbose buvo daug.

’ ’ ’ • • > Klausutis.

SKELBIMAS:

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

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

—Savininkai—
POVILAS SAMULĖNAS 

ir
VINCENTA RIBOKIENE

Įnešus siųsti delegatą nuo, , įsą. žadėjo ir draugiau (Įuoti jrje buvo išrašyti 'ant didelių
L.D.L.D. 22 kp., 6 balsais -mūsų spaudos piknikui, Įpopierų ir' laikomi įhinioje.
ieš 5 nutarta nesiųsti. Kuo- Profesionalas X dAvė $5 iš-, Vienas1 buVo negeistinas daly-
s nariuęse yra ta mintis, ką laimėjimui prie įžangos tikie- kas, kad per klaida ar’kas ki-

Klaidos Atitaisymas

Aprašant S.L.A. antros kuo
pas susirinkimą “Laisvės” 195 
n\Tm., įvyko nemaloni klaidelė: .Kovoj.
KAir buvo pasakyta, kad vieti
nes kuopos narys A M. Ma
kauskas, bet tikrenybėje Ma
kauskas nėra vietinės kuopos 
nariu.

J. K. Navalinskienė.

kas, kad per klaidą ar kas ki
tas atsitiko, kad- rengėjai ne
beturėjo ant rankų- literatūros 
del platinimo; kurios, be abe
jo būtų daug išplatinta. Dau
gelis padavė vardus, kurie pa
siryžę stoti į D. U. V. L. ir bu- 

būtų vo išrinkta komitetas iš keletos 
rėmė- ypatų, tarpe jų vienas negras

tų. Labai norėjau jo tą gerą
jį vardą paskelbti, bet Jis at- 

kia, del penkių ar mažiau do- sakė, kad jeigu jojo .vardą už- 
Tū- tylėsiu, tai dar pridėsiąs. .Są

nariuose tote, kokių draugų mūsų spau- 
Jie spaudą remia, bet 
kad apie juos 

Kiti du geri
: “Well, kai atvažiuos ir moteris, kurie perduos tari- 
’-“Laisvės” atstovai, mus miesto viršininkam del 

itęikimo bedarbiam darbo arba 
visi lenktynių mylėto- duonos ir kitus reikalavimus.

Rengiant šias prakalbas gat- 
, policijos viršininkas iš

vis.as “darbininkišku- da turi, 
jei kuopa turi ižde ke- nenori, 

Mažiau svarbes- garsinta.
T. D. |niems reikalams duodama de-Jai sakė: 

Kuopa Tur®tų dau-|“Vilnies” 
stijos kapitalistų klasė mus bū-įgiau sekti organizacijos prin- . pasipirksime Šerų, 
tų nužudžius per Ku-Klux-leipus, o ne dolerio. Dolerio Į 
Klanus,” dadūrė d. Burlak. “principo” besilaikant galima .jai, miklinkite kojas.

J’o jos prakalbos įsirašė 17 nueiti į pelkes ir kartu o.rga-miečiąi prisiuntė ultimatumą— vėse, 
naujų narių į T. D. A. Aukų nizaciją pražudyti. j pareiškimą, kad jie visose karto bandė neduoti leidimo,
surinkta Literatūra' * Mažeika. Ilenktyhėse dalyvaus ir nuo cle- idelei'to, kam D. U. V. L.‘var-

Allegheny County turi tris ' 
žmones, kurie tvarko visą pa- ; 
vietą. Du iš tų yra republiko- 1 
nai, o trečias — demokratas. I 
McGovern, dabartinis “tre- į 
čias” komisionierius del kažin : 
ko Aižpyko ant kitų, senų Mel- Į 
lo^w* bernu komisionierių, Joe j 
Armstrong ir E. V. Babcock, 
yrą įdomu, kad šie užpykintai, 
vis '-atsitinka prieš Election . 
Day, tai aišku, kad visi nori 
pasirodyt, kad “aš geresnis už 
aną” ir “balsuokit už mane.” 
Jų istoriją peržiūrėjus, pasiro
dytų, kad jų darbštumas pasi
rodo tik prieš pat lapkričio 
rinkimų dieną.

McGovęm, išrinktas kaipo 
“liberalais,” dabar kelia repu- 
blikonų komisionierių apgau-! 
dinėjimus aikštėn. Nereikia į 
pamiršti kad ir pats McGov- i 
ern nieko nesakė apie tas suk- Į 
tybes, kuomet jos buvo perlei- ■ 
džiamos, o jis visuose posė-' 
džiuose tų komisionierių daly-' 
vavo. Ve kaip, sulig McGov-! 

komisionieriai ;
jis pats vienas) i 

taksas eik- (

ferno pasakos, 
kurių ir 

žmonių sumokėtas 
voja:

(1) Pastatymas 
unty namo, šešių 
čio, už $2,700,000, 
sai nereikėjo to 
skersai gatvės yra senas “City- 
County Building,” kuris dar ne 
pilnas.

(2> Airportas, už kurį per-1 
eitais rinkimais žmonės nubal-i 
savo $2,000,000 delei pastaty-1 
mo, dar vieta neišlyginta, o du 
milionai dingo. Buvo apkai-; ( 
nuota, kad įdardu milionu pri-• 
dėjus nebūtų galima pastatyti 
toki airportą, kaip buvo pri
žadėta.
t Jdomū tėmyti tuos susipyki
mus, nes tada pasisako, ką kas! • 
blogo padaręs.

j
Šiurmaitienės Plūdimas

Ar jūs matėt, kaip šiurmai- 
tienė plūsta APLA per “Tėvy
nę”? Ai, ai, ai, rodos, kad! 
APLA būtų taip nupuolus po t 
22-ro seimo, kad net atsigauti 
negalėtų. Na, gal ir buvo čia, 
ar ten pora klaidų, bet abelnai 
žiūrint man rodos, kad nieko 
taip blogo nebuvo. APLA' 
daug pakilo per pereitus me
tus, t. y., po 22-ro seimo.

APLA 3-čia kuopa išbrau-! 
kė E. K. šiurmaitienę. APLA 
turtas pakilo ir dabar jau dvi
gubas negu kada E. K. š, pri-' 
klausė (pirm 22-ro seimo). 
APLA gavo apie 500 naujų 
naujų narių! 5 naujas kuopas, 

ir dar naujų

VEIDO GRAŽUMAS
■ i ■ ■ i I '

ROJAUS VEIDO ČR’OžYBčS 
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:

No. ir gatve

Miestas ir valst.

l^bMltawuoja ir laidoja numirunlns ant 
visokių kapinių. Norintieji gerinusio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Tas man* 
Kalite guūti lotus ant visokių kapinių knO 
seriausiose vietose ir už žemų kainų.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA. •

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA
i Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 

. . jus, bet jau senai matėmėsi.^ Būtų 
1 linksma pasimatyti.

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

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

ŽODIS NUO DR. MENDLOW1TZ
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

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

' Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolS prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurįų už
kietėjimą—kuris žjnogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

‘ F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampai Clarmont 
MASPETH, U U N. Y. 
Telephone, Juniper

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas

No.

Miėstas

•fe

Street or Avanut

State
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Mergenthalerio Darbininku
Paleidinėjimas ir Engimas

Parašą Rinkimas 
Šį Vakarą!

Draugai, vyrai ir mote
rys, jaunimas,—ateikite tal
kon šį vakarą. Partija da
lyvauja rinkimų kampani
joj. Kad padėjus savo kan
didatus ant baloto, reika
linga surinkti tam tikrą 
skaičių piliečių parašų. 
Tuos parašus reikia surinkti 
einant po stubas nurodyto
mis vietomis.

Visi ir visos kviečiami ir 
raginami ateiti į “Laisvės” 
raštinę šį vakarą; iš čia 
gausite visas informacijas ir 
nurodymus, kur ir kaip 
rinkti parašus. Ateikite 
visi.'

Komisija.

Mergenthalen Linotype (rai-! Brooklyne. 
džių statomųjų mašinų) kom-  

panija Brooklyne atleido bent 
porą tūkstančių darbininkų, 
prasidėjus dabartiniam kri
zini ; • 
tęsiasi 
narna 
Vietoj 
įvesta 
piau į 
ninku 
prie įvesto didesnio skubinimo i 
jie yra priversti atlikt daugiau 1 
darbo, nekaip pirma. Tačiaus, 

• sa- 
Komunistų Partijos vaitę, tos dienos uždarbis tai-

Įžanga tiktai; 85 centai. Ti- 
kietus išanksto pasirūpinkite iš 
šeštos Sekcijos raštinės, 68 
Whipple St., prie Broadway,

REIKALINGI lietuviai būti nariais 
ir užimti darbą lietuvių gesolino 

stotyse. Kaucija reikalinga. Atsi
gaukit sekamu adresu: Capitol Auto 
Service Stations Corp., 45 Branford 
Place, Room 227, Newark, N. J.

(210-211)

Dviejų Didelių Kuopų
Išvažiavimas Forest Parke

tuksiančių
dabartiniam 

paleidinėjimas vis dar 
o ir dirbantiems maži- 
skaičius darbo 
5 ir pusės dienų 

4 ir pusė. Diena 
savaitę; skaičius 
labai’ sumažintas,

Balsuokite už Komunistus 
—Kliubo Susirinkimas

Pir.mas susirinkimas Balsuo
kite už Komunistų Kliubo, ku
rį suorganizavo Komunistų 
Partijos šešta Sekcija, bus lai
komas rytoj, penktadienio va
kare, 8-tą vai., Sekcijos kam
bariuose, 68 Whipple St., prie 
Broadway, Brooklyne.

Visi darbininkai, kurie šu-latmušus vieną dieną per 
tinka su 
rinkimų platforma, arba kuriejpo pat liko darbininkams nu- 
nori su ja susipažinti, arba ku- kirstas.
rie supranta reikalą stipraus 
revoliucinio judėjimo, yra šau
kiami dalyvauti šiame susirin
kime.

dienų, 
dabar 
trum- i 
darbi-' 

bet

Prancūzai Sumušė 
Lindbergho Rekordą

Francijos lakūnai kapitonas 
D. Coste ir Maurice Bellonte į 
sumušė visus rekordus, atskris- 
dami iš Paryžiaus į New Yor- 

[ką. Tiesa, Lindberghas buvo 
pirmas perskridęs iš New Yor-j 

'ko į Paryžių; bet yra pripa-j 
žinta, kad lėkimas iš rytų j j Prapuolęs AllgŠČiaUSIO 
karus, is Europos į šiaurinę | • er m .
Ameriką yra žymiai sunkesnis, ; Teismo Teisėjas

Sekmadienį, rugsėjo 7 d., di
delis bendras išvažiavimas Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 1-mos kuopos ir 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 17-tos kuopos,—Forest 
Parke.

Vasara baigiasi, bet mūsų 
darbas turi tęstis. Be to, at
vėsus orui, ir girios gamta iš
važiavime bus malonesnė; po
ilsis ir pasilinksminimas su 
draugais lipšnesnis, — nekal- jjmo nulėks tūkstantį mylių iš 
bant jau apie tai, kad išvažia-1New Yorko į Dallas, Texas.

nekaip iš Amerikos į Europą.
Nors francūzų lakūnai nebe- 

pirmi perlėkė iš Europos į 
Ameriką, tačiaus jie pirmi at
lėkė stačiai Į New Yorką.

Dabar jiems yra skirta 
$25,000 dovana, jeigu jie vie
nu pradėjimu, be jokio susto-

vimas yra rengiamas reika
lams tų dviejų svarbių darbi
ninkiškų organizacijų, kurias 
privalo remti kiekvienas 
moningas darbo žmogus.

Išvažiavime dainuos Aido 
Choras, vadovaujamas šalinai- 
tės. Choras yra išmokęs nau
jų dainų, kuriomis pasižymė
jo Phiiadelphijoj. Reikia tikė
tis, kad ir Forest Parke sek
madienį suskambės bent viena 
kita iš tų naujų melodijų, ku
rių dar nebuvote girdėję.

Prakalbą išvažiavim’e pasa
kyt yra pakviestas drg. A. 
Bimba, kuris šiomjs dienomis 
iš vakarų sugrįžo dirbti “Lai
svės” redakcijoj.

Trečiadienį miestas ruošė iš
kilmingą pasitikimą ir priėmi
mą tiems Francijos lakūnams.

Keno tai Paleista 
Kulka “įgylė” Berniuką

15 ‘metų berniukas, Robert 
Daly, 77 Montgomery St., 
Brooklyne, įsiprašė, kad šofe
ris leistų jam pavažiuoti tre
ku. Tuomet įsikibo į troką ir 
vėžinosi. Tuo tarpu pajuto, 
kad kas tai jam įgylė, 
pęs nuo troko, patyrė, 
jam šlaunis peršauta, 
nugabentas į ligoninę,
jokios žinios, kas tą kulką 
leido.

Nuli- 
kad 

Tapo 
Nėra 

pa

Šeštos Sekcijos Visų 
Narių Susirinkimas

1 Telephone, Stagg >816

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla-Sovietų Sąjungos Draugu 

Konferencija Ketvirtadieni
Šį ketvirtadienį, 7:30 vai. 

vakare, Manhattan Lyceum 
svetainėje, 66 E. 4th St., So-* Iety v apskričio, 

svietų Sąjungas Draugai laikys j L,, N
— _ , , , , IvV-LjAN. -LA, A'A i J V* V* .J MIA V *

konferenciją, J kurią yra kvie-iarba kas žinote, malonėkit pranešti 
čiama visos darbininkiškos or-' 
jganizacijos prisiųsti savo dele
gatus. Konferencijos tikslas 
—mobilizuot Amerikos darbi
ninkus apgynimui Sovietų Res
publikos nuo imperialistų, ku
rie planuoja karą prieš Sovie
tus. į_____  _-r - __
manaitė, Robert W. Dumi 
kiti.

PAJIEŠKOJIMAI
JIEŠKO.—Gertrūda ir Alena Gudai

tytės iš Vilniaus jieško savo dė
džių Jurgio ir Prano Masevičių, Sud- 
nikių kaimo, Juburkių parapijos, Ma- 

. Jurgis Masevičius
■ prieš didįjį karą gyveno Manches- 
! ter, N. H. Meldžiu pačius atsišaukti

'bile vienu žemiau paduotu adresu: 
| G. Gudolaitisowna, pow. Grodzienski, 
poezta Druškieniki, miasteczko Rot- 
nica, Poland, arba: J. Ratinis, 1855 
Northampton St., Easton, Pa.

(209-210)

AJ.1 IV JI V V *. 1 k/ » * V .

Kalbės Hajrietė . Silver-
i ir

SLA 83-čios Kuopos

Tarp Mergenthalerio kom-i 
panijos darbininkų yra varo-, 

imas pasmarkintas organizavi- 
mo darbas, kuriam vadovauja 

i Darbo Unijų Vienybės Lyga. 
[Jie yra organizuojami į kai-
riąją Metalo .Darbininkų In- Meiiesillis Susirinkimas 
dustriiię Sąjungą. Orgamza- 

^vimas kol kas eina slapta, ka- 
idangi bosai tuojaus meta iš 
darbo kiekvieną, 
kurį nužiūri?, 
komunistų o 
Vienybės Lygos.

darbininką, 
kaipo pritarėją 

ei Darbo Unijų

S.L.A. 83-čios kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks ketvir
tadienio vakare, 8-tą- vai., 
“Laisvės” svetainėje, kampas 
Lorimer ir Ten Eyck St. Visi 
nariai ir narės kviečiami daly
vauti susirinkime, nes yra 
svarbių klausimų, kuriuos tu
rim šiame susirinkime išspręs
ti.

•v IIS IMėnuo atgal kažin kur 
New Yorko dingo miesto augš-1 
čiausio teismo teisėjas Joseph ! 
Force Crater. Pirm dingimo 
jis buvo i” 
$3,500, apart $1,500, kuriuos 
prie savęs turėjo. Vyriausybė 
“bijosi,” kad jį nebūtų nužu-i 
dę plėšikai; arba gal jis pra-' 
radęs visiškai atmintį arba su
kvailiojęs, kaip kad yra daro
ma spėliojimai.

J. Kairys.
(209-210)

Huntingtono, N. Y
* „.bael\°AAPa,s!.s!"ęs. Išvažiavimas

•y

Penkios Raudonojo Vakaro Prasideda Ateities 
Moterų Demonstracijos Žiedo Pamokos

PARDAVIMAI
PROGA FOTOGRAFAMS
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ STU-

; dija Mahanoy City, Pa.f 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. Žuagei- 
daujanti tuo bizniu, kreipkitės be 
atidėliojimo sekančiu adresu:

M AMANO Y CITY STUDIO
205 E. Centre St., Mahanoy City, Pa.

204-30

PARSIDUODA labai pigiai bučernė 
ir grosernč, puikioj vietoj, pačiam 

lictuvhj 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

karštais į 
šunyčiais 
ateinantį

12-tą

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS

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

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

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

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) ' 

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
je i u a paveikslui 
[vąiriomii lipa 1- 
votnis. Atnaujina 
lenui ir krajavui 
ir sudaro iu 
aaierikoniSkaii.

TELEFONAS i . 
TRIANGLE 1450
Kreipkite! i i u o 

adresu >

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

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS Į 

Metalu Išmušamo Sienas 
ir Lubas; Užtaisome kiuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Komunistų Partijos šešta 
Sekcija, Brooklyne, paskyrė 
penktadienio vakarą, rytoj, 
k‘aip' Motery Raudonąjį Rinki
mų Vakarą. Tas vakaras bus 

’atžymėtas penkiomis moterų 
darbininkių demonstracijomis: 
Įcentralinė demonstracija. įvyks 
ant Grand St. Extension, 8 :30 
vai. vakare.

Bet pirm šios centralinės de
monstracijos bus dar keturios 
kitos, kurios sueis į vieną ant 
Grand St. Extension.

7 :30 vai. prasidės 
racijos šiose*'vietose : 
Morrell Sts.; Grand
ling Sts.; Graharh ir Debevoise 
Sts., ir Fleet St. ir Myrtle 
Ave., ir visos tos demonstra
cijos maršuos į Grand St. Ex
tension.

Visi susipratę darbininkai, 
ypač moterys darbininkės, yra 
šaukiama ir raginama prisidė
ti prie tų demonstracijų.

demonst- 
Cook ir 

ir Roeb-

Ateities žiedo • 
Draugijėlės mokyklėlė atsida
ro pirmadienio vakare, 8 d. 
rugsėjo (Septj)>, 7-tą vai. Pa
mokos tęsis visą žiemos sezo
ną., Jos bus “Laisvės” salėj, 46 
Ten Eyck St. Tėvai bei moti
nos, kurie norite savo vaiku
čius pralavinti lietuviškai skai
tyti, rašyti ir maž daug supa
žindinti su. darbininkišku judė
jimu arba mokinti ant muzika- 
liškų instrumentų,—nevilkin
dami atveskite savo vaikučius 
ir prirašykite. Mokestis visai 
menka, tik 15c į mėnesį ir 25c 
įstojimo. Taipgi visi, kurie 
lankėtės praeitą sezoną, esate 
kviečiami ir toliaus lankytis, 
nes mokyklėlė bus perorgani
zuota ant naujų pamatų, ir 
yra manoma, kad visi šį sezo
ną bus patenkinti.

Kviečia visus
Komisija.

Išvažiavimas su 
kernais ir šiltais 
įvyks 7 d. rugsėjo, 
sekmadienį į prasidės 
vai. dieną, ant 18-tos gdtvės.
Išvažiavimą rengia bendrai A. 
L.D.L.D. ir S.L.A. vietinės Į 
kuopos.

širdingai kviečiame apielin-1 
kės lietuvius darbininkus atsi
lankyti. Bus programa, žais- 
• 1 o -1 1 nv\ Ir-iirT-Y " r< ■» Win-vilrn

šokiams; ant naujos platfor
mos šokti bus smagu. Pagei
daujam, kad publika nesivė- 
luotų,'nes rudens dienos yra 
neilgiausios, taip kad turėtu
me laiko pasilinksmint, pasi
šokti,* draugiškai pąsikalbėti ir 
vasarėlę palydėti.
Kviečia Rengimo Komisija.

KELRODIS: Reikia važiuot 
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)

Jaunuolių lai, lenktynės ii' gera muzika

susi-
rug-

Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas:

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

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS>

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Telephone, Green point 2320

J. GARŠVA

Šiandien vakare bus susirin- “parę 
kimas visų Komunistų Partijos 
Šeštos Sekcijos narių, 68 
Whipple St., Sekcijos kamba
riuose. • Kiekvienas Sekcijos 
narys privalo ateiti. Bus svar
stoma labai svarbūs Partijos 
reikalai, taipo pat planai Sek
cijos ir vienetų veikimo. Be žinoma, saldainiams yra naų- 
kitko, išduos raportą drg. dojama gana prasta medžiaga, ...... ..........~......, ___
Hoifyswood, distriktinis negrų ypač nusenę, sukiužę ir niekur mieji paveikslai, atletų paro-

I

' 12 Apsirgo nuo Saldainių
Dvylika asmenų, tame skai

čiuje 10 vaikų, smarkiai ap
sirgo nuo saldainių per vaikų 

kambariuose Sadie Zi-
zolfienės, 2,255 Hughes Avė., 
Bronxe. Tapo nuvežti į Ford
ham ligoninę.

Gana didelis; skaičius kiek
vieną vasarą apserga nuo sal
dainių, kad ir vadinamų “na
minio darbo,” iš kepyklų. Kaip

T. D. A. Vienybės Piknikas
Tarptautinis Darbininkų Ap

sigynimas turės vienybės pik
niką, ateinantį sekamadienį, 
rugsėjo 7 d./ Pleasant Bay 
Parke, Bronxe. Tai bus ne 

|Vien šiaip piknikas, bet ir mo
bilizacija už paliuosavimą iš 
kalėjimo drg. W. Z. Fosterio, 
komunistų kandidato į New 
Yorko valstijos gubernatorius, 
ir kitų įkalintų delegatų ko
vo 6-tos dienos bedarbių de
monstracijos. Puiki bus pro-1 
grama :• muzika, šokiai, juda-

Ridgewoodo Draugėms
LDSA. 132-ros kuopos 

rinkimas bus trečiadienį, 
sėjo 3 d., po num. 147 Thame's
St. Pradžia 8 vai. vakare. Vi
sos narės ateikit; yra svarbių 
reikalų aptart.

Organizatore.
(209-210)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA patyrusi moteris prie 

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

(209-211)

Tel., 0783 Stagg

direktorius. kitur netinkami kiaušiniai.

44-tas METINIS PIKNIKAS. "ET,N,S
ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTES

Įvyks Sukatoje

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

Jamaica Ave. ir 75th Street, Brooklyn, N. Y.
Gerbiami Brooklyno ir apielinkes lietuviai ir lietuvaites! Kviečia- 

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

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

» i Kviečia RENGIMO KOMITETAS., v
KELRODIS: BrooklynieČiams geriausia važiuoti Jamaica Line “L” ir 
išlipti ant Elderts Lane stoties ir eiti į parką

dos, prakalbos, užkandžiai,- 
gėrimai ir t. t.

i Šis piknikas bus vienas iš 
veiksmų, kurie 1 daromi delei 
minimų draugų paliuosavimo 
iš kalėjimo, kur jie trims me
tams nuteisti.

J. LeVANDA
(Levandauskas)

I

GRABORIUS
x (Undertaker)

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y. ,

Sekcijos Vakarėlis
“Laisvės” Svetainėje

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

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas 
1 214 Bedford Ave,, Brooklyn
f lei. Cireenpoint 9-783'1

(.n'tįausta Siudt/a Atnkil l\ tsittktmti

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

Telephone: Stagg 440S

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

ski r-j 
skir-1« 

Mano ofisas at-
Dąrbą 

Reikrle kreip- 
patamausiųf

Patarnauju visiem be 
tumo. Tolumas del manęs 
tumo nedaro, 
daras dieną ir jmktį. 
atlieku gerai. E.,“ 
kites pas mane, o 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

* Phone, Stagg 5043

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta is 

» 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 sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ........................................................ ŠO«, per paštą 6i«.

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue , Brooklyn, N. Y. 
, Kamp., N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2860-3514

Iškirpkit iį skelbimą ir prlsiųskit karts su užsakymu

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR •

Rffl PRANEŠIMAS MOTERIMS
ĮgŽffl šįmet turime geriausios ir ^ėliau-

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

gg KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00
Nudažom žilus plaukus ir sugar- **

K3| biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės
Mg sekamu adresu:
B 578 GRAND STREET

Lorimer St., šalia Aptlekos
BROOKLYN, N. Y.
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