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KRISLAI
Jieško Durnių 
Kunigai ir Politika 
Turėkite Kantrybės 
Ištikimai Loja 
Budelis Rusteika

Rašo Komunistas

Fašistai teisinasi delei SLA 
turto išeikvojimo blogoms pa
skoloms. Tapo prispirti prie 
sienos, tai nebežino, ką daryti. 
Pavyzdžiui, Užunaris poną Ge- 

jgužį apgavęs, “ištrindamas” 
Trakinį, kur buvo pasakyta, kad 

ant nuosavybės jau yra už- 
* trauktas pirmas morgičius. Va

je, sakinys buvo ištrintas iš do
kumento ir ponai, jį pasirašy
dami, to nepastebėjo!

Aklais, matote, apsiverčia, 
idant išgelbėti savo kudašių nuo 
darbininkų narių. Bet tai tik 
apsiverčia: tikrenybėje jie ži
nojo, ką jie daro. Jiems tuo
met rūpėjo biznieriaus intere
sai, o ne SLA gerovė.

Lietuvos vyskupai yra išda
vę savo kunigams sekamus pri- 
klodus: “Kunigas turi rūpintis 
ne vien dvasiškais žmogaus rei
kalais, bet ir kūniškais jo var
gais,” tai yra, žmogaus kiše- 
nium. Kunigai tą dėsnį ištiki
mai pildo.

Toliau: “Kunigas turi tei-
* ’ sės ir pareigos rūpintis politi

kos klausimais ir dalyvauti to-
* je, ar kitoje politinėj katalikų 

grupėje.” Ir šitas prisakymas 
nepraleidžiamas* veltui. Atsi
menate, kaip 1926 metais Lie
tuvos kunigai peiliais ir revol
veriais apsiginklavę žudė žmo
nes, idant uždėt ant darbininkų 
ir valstiečių fašistinę Smetonos 
diktatūrą.

Lietuviai darbininkai kuria 
savo pašelpinį susivienijimą. 
Tuo pačiu sykiu jie veda kovą 
už jiems priklausomą SLA tur
tą, kurį jie sudėjo ir kurio fa
šistai dar nespėjo išeikvoti. Tai 

‘gan didelis darbas. Ims laiko. 
T Keikia kantrybės. Fašistai stau

gia, bijo naujo judėjimo. Vi
saip kursto SLA narius darbi
ninkus ir reikalauja, kad jie ir 
ant toliaus duokles mokėtų fa
šistiniams smurtininkams. Bet 
darbininkai fašistų neklausys.

Pateko į rankas kriaučių 
“Darbas,” vedamas p. Jankaus
ko, kuris virto renegatu. Sa
vo “editoriale” jis aploja ko
munistus. O garbina Hillma- 
ną, tą gudrų darbininkų klasėj 
pardaviką. Jankauskas yra tas 
žmogus, kuris loja ten, kur la
ka. Kol kas Amalgameitų unija 
turi pinigų ir gerai apmoka sa
vo agentams. Apart algos, p. 
Jankauskas gauna iš unijos ko
telių ir kitokius ekspensus. Well, 
ar dabar aišku, kodėl jis taip 
blevyzgoja ant komunistų? O 
juk pas tą sutvėrimą ideališku- 
mo niekados nebuvo daug.

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldieniy.
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Mokykla Atsidarys

Laisve
Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Rugs. (Sept.) 11, 1930

BEDARBIU KONGRESO DIENOTVARKIS 
Rw 29 ften? IR AMER|K0S DARBININKU KLASES

NEW YORK, N. Y.—Ko
munistų Partijos Darbinin
kų Mokykla pradės savo pa- 
mokas rugsėjo 29 d. Uzsi- per pejavjmą Bet per Kovą Bedarbiai Iškovos Teisę 
v’arricirv'nnri vzvci nra Ii 1 Iri 1'110*- J <77 c v y t-

Gyventi; Bedarbiy Konferencija Turės Suvienyti Visus, 
Kurie Atsisako Badauti Turtingiausioj Pasaulyj Šalyje

registruoti visi gali iki rug
sėjo 26 d., bet ne vėliau. Mo
kyklos raštinė kasdien atda
ra. Antrašas: 26-28 Union 
Square, 5-tos lubos.

Žuvo Susipratęs 
Da rbimnkas-Mamier  ys

MINERSVILLE, Pa. — 
Nelaimė ištiko John Mitsky. 
Jis dirbo South Penn Col
liery, kur jį krisdama ang
lis ir užmušė. Drg. Mitsky 
buvoj susipratęs darbinin
kas, priklausė prie naujo
sios revoliucinės mainierių 
unijos.

Dideliam nuliūdime pali
ko savo moterį ir sūnų.

EXTRA!
PHILADELPHIA, Pa — 

Reading gelėžinkelio loko
motyvas ekspSodavo ir už’ 

i mušė 6 darbininkus, o 10 
sužeidė, kaikuriuos pavojin
gai. Eksplozija buvo tokia 
baisi, kad ją galima buvo 
girdėti už dviejų mylių. Tai 
pasekmė kompanijos nepai
symo dąrbininkų gyvybės.

—————------------ ♦ • ■ ■•

Prieš Fašistų Terorų
NEW YORK.—Darbiniu- 

kai rengia du dideliu masi
niu susirinkimu protestui 
prieš kruviną Lenkijos fa
šizmą. Susirinkimai įvyks: 
vienas, Manhattan Lvceum, 
66 E. 4th St., kitas Finnish 
Hall, 15 West 126 St. Bus 
įvairių kalbų kalbėtojai. Į- 
vyks penktadienio vakarą, 
rugsėjo 12 d.

Šiandien- Lenkijos kalėji
muose randasi 7,000 politi
nių kalinių. Jie yra baisiai 
kankinami. Amerikos dar> 
bininku pareiga kovot prieš 
lenkų fašizmą.

Tai dar susilaukenle vieno 
didvyrio. Juomi tapę budelis 
Rusteika, ant kurio 1 gyvybės 
buvo pasikėsinta. Garbina jį 
dabar visos buržuazinės parti
jos. Pareiškimus piškina so
cialdemokratai; liaudininkų “L. 
žinios” detališkai apverkšlena 
kasdien jo sveikatos stovį; kle
rikalų “Rytas’* taip pat pote- d. 
rius kalba už jo sveikatą. Na, Darbininkų Apsigynimo ‘ 9 
o ką jau bekalbėti apie smetoni
nius budelius, kurių žmogum ! 
p. Rusteika yrą?,
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Philadelphia, Pa.
EKSTRA!

Ateinantį sekmadienį. , 14
rugsėjo, Tarptautinio

Darbininkai Visų Šalių, Vienykite*!

Jūs Nieko Nepralaimčsite, Tik Re

težius, o Išlaimesite Pasaul

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

Už 12 Vai Darbu

kp. rengia išvažiavimą į 
| Burlholme Parką. Visa pro- 
gresvvė visuomene it sim- 
na tikai kviečiami suvažiuo
ti ir paremti šį svarbu pa-

Canna Savaif^i rengimėlj. Jei tačiaus Ivtij, UdUJld <Į)4 0d V dl lt J taj tas parengimus atsibus
CHARLESTON, S. C. — 

Dideliame maišų fabrike 
vergauja 600 juodveidžiu paimkit karą No. 50, ant N. 
darbininkių. Tai daugiausia j 5th St., ir peysimainykit ant 
jaunos merginos. Darbo są*vL26 ■ karo ir išlipkit ant 73 
lygos nesvietiškai sunkios. 
Darbas tęsiasi nuo saulės 
užtekėjimo iki nusileidimo, 
daugiausia 12 valandų į die
ną.. O uždarbis tesiėkia $4 
savaitėj.

Augščiausia alga, kokia 
kada buvo išmokėtą šioj 
dirbtuvėj, tai įbuvo $7 sa
vaitėje. O yra darbihinkįų, 

^kurios čia dirba po 6 w 10 
metų.

Liaudies Name, Fairmiount 
Avė. ir 8-tos gt. I parka

TUO J AUTINI AI UŽDAVINIAI

Visi darbininkai privalo užgyrė bedarbių tarybos, 
susidomėti ateinančia antra 
bedarbių konferencija, ku
ri įvyks New Yorke, rugsė
jo 28 d. Kaip žinoma, pir
moji konferencija įvykt) 
Chicago j. Ten dalyvavo 1,- 
500 delegatų iš visų Ameri
kos kampų. New Yorko 
konferencijoj tikimasi daug 
daugiau atstovų nuo darbi
ninkų iš įvairių industrinių 
miestų.

Sekami keturi punktai su
darys konferencijos dieno- 
tvarkį:

1. Kova už pr i ė m i m ą 
Darbininkų

2. Reikalavimas, kad 
valdžia tuoj aus paskirtų di
delę sumą, pinigų laikinam 
sušelpimui bedarbių, kol 
virš minėtas bilius bus pri
imtas kongreso.

3. ' Kova prieš mėtymą iš 
stubų bedarbių už nemokėji
mą rendų.

4. Maitinimas ir aprūpi
nimas drapanomis bedarbių 
vaiku. ' 'c

Bedarbiai turi stoti į be
darbių tarybas ir siųsti at
stovus į konferenciją. Tik- 

Socialės Ap- tai bendromis spėkomis pri- 
draudos Biliaus, kurį siūlo versime valdžią ir darbda- 
Komunistų Partija ir kurį vius maitinti bedarbius.

DARBININKAI REMIA DARBO UNIJŲ VIENYBĖS 
LYGOS VISUOTINO STREIKO FONDA

Maisto Darbininkų Indus
trinė Lyga ir Adatos Ama
tų Industrinė Unija užgyrė 
Darbo Unijų Vienybės Ly-r 
gos vajų už sukėlimą $100,- 
000 fondo streikui prieš al
gų kapojimą. Taip pat Jū
reivių Darbininkų Industri
nė Lyga prisižadėjo surink
ti $2,000 į tą fondą.

Kad darbininkai turės 
stot kovon prieš nuolatinį

algų kapojimą, tai negali 
būti abejonės. Tai kovai 
vadovaus Darbi* Unijų Vj^, 
nybės; Lyga, naujų, revoliu- 
cinių unijų centras. Bet 
visuotinas streikas bus sėk
mingas tiktai su geru prisi
rengimu. Sukėlimas / ma
žiausia $100,000 fondo to
kiam streikui r yra būtinas 
reikalas.

PREZIDENTAS HOOVERIS SUSTABDĖ 
DARBININKŲ IMIGRACIJA Į JUNGT. VALST

WASHINGTON, D. C.— 
Prezidentas Hooveris vienu 
rankos pamojimu uždarė 
Amerikos duris darbinin
kams. Jis įsakė valdžios 
atstovybėms užsienyje, kad 
jos nebeįleistų Amerikon 
tų, kurie čia atvykę turėtų 
gyventi iš darbo. Paraži

tai, turčiai, dykaduoniai, 
taip, gali atvykti, bet dar
bininkams durys uždarytos.

Hooveris padarė šitą pa
tvarkymą, sako jis, kad su
mažinti Amerikoje bedarbę. 
Tai bjauri apgavystė. .Dar
bininkų ateivių neįsileidi- 
mas nepanaikins bedarbės.

Išardė Susirinkimus ir 
Areštavo Kalbėtojus

CHICAGO.—Rugsėjo 6 d. 
Chicagos policija užpuolė 4 
masinius susirinkimus Ko
munistų Partijos. Visus su
sirinkimus išardė ir suareš
tavo kalbėtojus. Policija 
visais būdais trukdo mūsų 
partijos rinkimų kampaniją. 
Komunistams nepripažįsta 
net tų paprastų pilietinių 
teisių.

Audėjų Streikas
Patersone, N. J.

PATERSON, N. J.—Co
lumbia Silk kompanijos dar
bininkai laikosi tvirtai ko
vos lauke. Audėjai skaitlin
gai pikietuoja. Darbininkai 
reikalauja algų pakėlimo 
ant 25 nuoš. Streikui vado
vauja Nacionalė Audėjų li
nija.

Nulynčiuotas Juodveidis
DARIEN, Ga. — Įdūkus 

gauja tebesiaučia. Bėgyje 
dviejų dienų nulynčiavo du 
juodveidžiu. Trečioji auka 
yra Frank Bryan,'darbinin
kas. Bryaną nulynčiavo 
policijos viršininkai, kuomet 
jį < sučiupo besislapstantį 
pelkėse. ■

Newarko Darbininkams
Sekmadienį, rugsėjo 14 d., 

įvyks svarbus masinis susi
rinkimas. Jį rengia net trys 
organizacijos: American Ci
vil Liberties Union, Ameri
can Association for the Ad
vancement of Atheism ir 
International Labor De
fense.

Mitingo tikslas: užprotes
tuoti prieš valdžią, kuri ne
priima teisme liudininkais 
bedievių, kurie atsisako pri
imti religišką priesaiką.

Susirinkimas ivyks po No. 
47 Beacon St., Ukrainų 
tainėj, prasidės 3 vai. 
pietų. '

sve- 
po

AMERIKOS DARBO FEDERACIJOS j I 
FAŠISTINIAI VADAI REIKALAUJA

UŽDARYT IMIGRACIJĄ AMERIKON
Fašistai Bjauriai Veidmainiauja, Sakydami, kad Kovoja Pries 

Bedarbę; Jy Reikalavimas Yra Atkreiptas Prieš Ateivius 
Abelnai; Federacijos Lyderiams Nerūpi Bedarbiy Likimas 

■ —
ATLANTIC CITY, N. J.-' Bet vietoj kovoti prieš' 

Darbo Federacijos taryba] buržuaziją, prieš valdžią; 
nutarė reikalauti valdžios, 
idant jinai visai sustabdytų 
imigraciją į Ameriką. Tai 
esą reikalinga kovai prieš 
bedarbę. Tai sena Ameri
kos Darbo Federacijos lyde
rių politika. Jie atstovau
ja interesus saujalės lavin
tų darbininkų, kurie prie
šingi ateiviams. Bet tas ne
išriš bedarbės klausimo. 
Puikiai tatai žino ir fašis
tiniai Federacijos vadai. 
Jau dabar yra 9,000,000 be
darbių. O ta armija vis dar bo Federacija yra rankose 
auga. Gi ateivių mažai te- didžiausių darbininkų kla-‘ 
pribūna.

už bedarbių apdraudą, vie-; 
toj reikalauti darbininkams 
“darbo arba duonos,” Grėęn 
ir Woll atkreipia kanuoleą 
prieš ateivius. “Ne darb
daviai kalti, bet ateiviai !’Į 
Fašistas Green reikalauji; 
kad ateiviams durys būtų 
uždarytos, kad čia esanti 
ateiviai būtų pažeboti, dar 
daugiau suvaržyti.

Šis atsitikimas dar sykį 
parodo, kad Amerikos Dar;

sės neprietelių.

KOMUNISTŲ PARTIJOS KANDIDATAI ANT i 
BALOTO PENNSYLVANIJOS VALSTIJOJ

PHILADELPHIA.—Kad bus ant baloto. Tai pirmu 
uždėti savo partijos kandi- sykiu Pennsylvanijos valsti- 
datus ant baloto, tai Penn- joje. Tą reikia skaityti di-i 
šylvanijos įstatymai reika- dęliu mūsų partijos laimė j i- 
latij'į'6,300'£i)lliėčių' parašų.' mu. %
Betgi Kbmūnistų Partija/ Dabar visi Pennsylvanijos
surinko 12,500 parašų ir 
pridavė valdžiai. Philadel- 
phijos draugai surinko 8,- 
000, d Pittsburgh© 4,500. .

susipratę darbininkai turės 
progą atiduoti savo balšus 
už revoliucinės Komunistų 
Partijos kandidatus. Reikia /

Vadinasi, komunistų kan- kuoplačiausiai varyti agitą 
datai - šiuose rinkimuose ciją už juds. ’didatai šiuose

Peiliu Susivarstė Jauna Lietuvė Mergina
SHENANDOAH, Pa. — 

Rugsėjo 6 d., apie 12 vai. 
naktį, • čia nusižudė Ona 
Klimiūtė. Tai buvo dar jau
na mergina, vos sulaukus 
22 metų amžiaus.

Nusižudė peiliu, net 7 šy- 
kius persiverdama savo 
kairįjį šoną. Priežastis sau- 
žudystės, sakpma, buvo silp- 
na sveikata.*

S. V. Ramutis,

Pasikėsinimas ant Komunistų Partijos Detroite

ni
1 rhl

Armija Prieš Mainierius
- p? • {. f.

CERRO D E PASCO, Pe
ru Respublika—Čionai ran
dasi didelė amerikonų ka
pitalistų kohtrol i u o j a m a 
žalvario kasykla. Vergauja 
jiems 15,000 mainierių. Ši
tie dąrbinipkai išėjo į strei
ką prieš algų kapojimą. Vai

zdžia pasiuntė kariuomenę 
streiko sulaužymui.

Fašistai Ginkluojasi
BERLYNAS.— Policija 

surado didelį ginklų sandė
lį, užlaikomą Vokietijos fa-

šimto. Galima 'važiuoti ir
Broad Subway ir nusiimt 
karą 26 ant Broad ir Erie 
Ave.

Kas ką aukaus, atvežkit šistų. Tie ginklai buvo lai- 
stačiai į mirką.

Kviečia Rengėjai, laike būsimų rinkimų.
komi apginklavimui fašistų

AUDRA SU LEDAIS 
UŽPALIŲ APYLINKĖJ

UŽPALIAI (Utenos ap-
New Yorko skyrius So- skritys) ^--Per Užpalių apy- 

vietų Unijos draugų. ruošia ūnkes /kelis kaimus Praėj° 
didelį masinį mitingą prieš aUdra sų ledais., Audra 
fašistinį Fish komitfetą< Su- aPie l-j^ai
sirinkimas įvyks rugsėjo 28 buvo y1^08 kiaušinio. aidu- 
d., 2:30 vai. po pietų, New 
Star Casino, New Yorke, j .

Kova Fish! Komitetui

didelį masinį mitingą prieš audra sų 'ledaišį.;1 Audra

“T------------------------------

Bedarbiųį Armija Auga
LONDONAS.— Anglijos 

socialfašistai, kurie , dabar 
sudaro karaliaus valdžią, 
dreba prieš ekonominį kri- 
zį. Bedarbė nuolatos auga. 
Rugsėjo 1 d. buvo 2,060,444 
užsiregistravusių .bedarbių. 
Tai 20,742 daugiau, negu sa
vaitėj pirmiau. < . • i , I

mb.. Audra daugiausia pa
lietė Rimiškių, Antakalnių, 
Narvaišių, Žėįbiškių, Ilčiu- 
kų, Degėsių ir Gailiešionių 
kaimus. Ledai išmušė ja
vus laukuose ir daržoyes 
daržuose. Be to, keleto 
ūkininkų sugriovė trobe
sius, nuplėšė stogus ir iš
daužė lapgus.

Nuostoliai dar neapskai
čiuota, Į>et matyt labai di
deli.

Nukentėję ūkininkai duo
da prašymus, kad paįįuosuo- 
tų nuo žemės mokesčio.

—DETROIT, Mich. — Vie
nuolika darbininkų, kunie 
buvo paleisti po kaucijom, 
vėl suareštuoti ir kaltinami 
sulaužyme kriminalio sindi-

Tai tiesioginis valdžios 
kūme užsimojimas padaryti Ko- 
ijom, munistų Partiją nelegąle or

ganizacija Michigano valsti
joj. Revoliucinės partijos 

|\pasisekimas ypač T)etroite ,

PADEKIME KOMUNISTŲ PARTIJAI

kalizmo įstatymo. ( Jiems pecĮUoda ramybės buržuazi- * 
gręsia 10 metų kalėj imąs., jai. . > <

".Komunistu Partijos rinkimų vajus pąčiam įkaitime. 
Vyriausias dabar darbas, tai rinkimas piliečių parašų. 
New Yorko valstijoje turime surinkti iki 25,000 pa
rašų., Tai didelis darbas, stačiai milžiniškas darbas. 
Jau daug surinktą, 'bet dar ’daug reikia.

Komunistų Partija kreipiasi į visus lietuvius darbi
ninkus šiuo svarbiu reikalu. Draugai, padėkite mūsų 
partijai uždėti sayo kandidatus ant baloto. Padėkite 
surinkti reikalingą skaičių pardšų.

Vienatinė partija siuose rinkimuose, kuri gina dar
bininkų reikalus,1 yra Komunistų Partija. Stokite po 
jos vėliava. Prisidėkite prie jos rinkimų kampanijos. 
Išjudinkite visus darbininkus—visus, kurie kenčia ne
darbą ir abelną kapitalistinę priespaudą.

Darbininkai, Remkite Komunistų Partijos Kandidatus
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pasakysi kad Sinclairo raštai 
komunistiniai bei bolševikiniai,, 
todėl SoViętų Sąjungoj jų tiek 
daug išleista, Reikia pasaky
ti,, kad Sinclairo raštai toli 
gražu ne komunistiniai, vienok 
Sovietų Sąjungoj randasi veik 
visi išleisti. Ir nei viena tau
ta nei šalis negali lygintis raš
tų išleidime su Sovietų Sąjun
ga. Ten dabar leidžiami raš
tai visų pažangiųjų rašytojų, 
nepaisant, kad jie ir nė ko
munistai. Tuo tarpu dar at- 
sirahda tridienių kačiuku, ku
rie tauzija, kad Sovietų Są
jungoj kultūra naikinama,'kad 
ten geresnių rašytojų raštąi 
naikinami. Aš manau, kad tie 
tridieniai kačiukai ir sulaukę 
devynių dienų; nepraregės, ijie 
iki mirties kniauksės savo ir 
tiek. Tokie gaiyalai sų, fak
tais nesiskaito.

Švenčioniškis.

DARBININKU KLASE PRIEŠ 
KAPITALISTU KLASĘ

Komunistų Partijos Svarbiausias Rinkimų Uždavinys
■’ ’ -T , t

Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 
Rinkimų Platforma

(Tąsa)
Socialistų Partija prisiekia ištikimybę kapitalistinei demo

kratijai. Vietoj kovoti prieš .kapitalistinę diktatūrą, ji pasi
renka išduoti darbininkus. Socialistas majoras HbAn, Milwau
kee, Wis., tatai įrodė, patalpindamas į kalėji/ną bedarbių ko
miteto narius 'nuo trijų iki sesių mėnesių. Mifesto viršininkas 
socialistas Maurer,1 Reading, Pa., tatai įrodė, uždrausdamas 
rinkti aukas gatvėse del1 strfeikierių Readinge ir parėikšdairias, 
kad socialistinė miesto administracija saugos kiekvieno fabrikan
to interesus Rea/dingę. ; Socialistų vadasj Norman Thomas tatai 
patvirtino,; Kuomet^jjs paręiškė, ka^l Amerikos Socjalįstų Partija 
mano daryti del Ąpęrikos taį, ,lyą socialisto MaęDonaldo; Valdžia. 
padarė del Anglijos. Kunigas Thomas turijjo, mintyj ,MacDo-; 
naldo išdavystę Ąyglijos mainierių, sulaužymą nesekai ’įvy^ųąfo 
tekstiliečių stfeild) ir jo masinį žudymą , badaąjmičiiį ir išnaujo-( ■ 
jamų Indijos darbininką dėl Anglijos itnperianzmo garbės ir, 
Anglijos imperialistų pelno. Amerikos Socialistų Partija 
trokšta, panašiai pasitarnauti-Amerikos imperializmui ir Ameri
kos imperial istamsJ '

Rengiamas Naujas Karas
Skubus plėtimas gamybos darbininkų klasės iškaščiu sudaro 

tokią'padėtį, kad reikalinga daugiau naujų manketų produktams 
ir susikuopusiam kapitalui. Iš to kapitalizmui susidaro didelė 
problema. Tas reikalavimas naujų marketų sudaro didesnį go
dumą kovoti už kolonijas. Visų kapitalistinių šalių valdytojai 
jieško būdų, kaip išnaujo perdalinti pasaulio marketus ir kolo
nijas, kad padidinti savo dalį iškaščiu savo konkurentų. Jung
tinių Valstijų ir Anglijos imperialistiniai valdonai stovi tos pa
stangos priešaky. Kapitalistų valdžia Washingtone deda visas 
pastangas, kad praplėsti Jungtinių Valstijų koloninę imperiją. 
Imperialistinė Washingtono valdžios politika ved^ šalį linkui 
karo. Už tai visu smarkumu ginkluojamas!. Tie karox prisi-* 
rengimai dabar perima visą politinį gyvenimą. Jie dominuoja 
oficialę politinę propaganda formoj kalbos apie “nusiginklavi
mą. ’’ /

Kapitalizmas nežino jokio vaisto nuo karo pavojaus; atvirkš
čiai, kapitalizmas yra nuolatinis karo pavojus arba net patsai 
karas. Kova prieš jo kolonijų gyventojus, taipo pat bandymai

munistų Partijos vadovybe, 
tai tiems gaivalams ir ru
sų kalba negeistinas daly
kas.

Tačiaus Lietuvos fašistai 
kitaip žiūri į rusiškumą ir 
rusų kalbą. “Lietuvos, Ai
das” -(No. 190), rašydamas 
kalbų klausimu, sako: 

f .‘r- :
Rusų kalba—vis tiek, ar ją 

mėgsim ar nemėgsim—-turi 
mums nemažos praktiškos 
reikšmės. Mūsų įstatymų di
delė dalis yra tik rusų kalba 
ir, tur būt, dar negręįtąi mes 
turėsim visus įstatymus lietu
vių khlba. Mūsų archyvai, 
ne tik istoriški, bet, ir toki, 
kurie turį reikšmės įvairiems 
teisiniams santykiams, taipgi 
rusų kalba. , Jau vien šitos, 
aplinkybės neleidžia mums 
visiškai užmiršti rusų kalbos. 
Be to, dar daugiausia rusų 
kalba mes galim susiprasti su 
Pabaltijo mūsų kaimynais. 
Rusų kalba turi plačią, tur
tingą Visokių šakij literatūrą, 
ir ją vartoja didžiausias mū
sų ryti] kaimynas.
Ir tolinus Lietuvos fašis

tų išvada tokia:
Suglaudę krūvon visą čia 

pasakytą, matom, kad jrusų •

Daugpatystė Katalikiškoj 
Lietuvoj

Lietuvos kunigai, kurie 
užlaiko po kelias meilužes 
(gaspadines, “pusseseres” ir 
tt.), per savo organą “Ry
tą” (No. 188) štai kaip de
juoja' apie daugpatystę Lie
tuvoj :

Pas mus jau per dažni at
sitikimai, kad vyras vienu lai
ku gyvena su dviem žmonom, 
arba moteris su dviem vyrais. 
Tokių reiškinių yra jau ir 
kaime, nežiūrint tuo atžvil
giu toli ( pralenkusių , mūsų 
miestų. O ,k,ąs gi nežino tų, 
“legalių persiskyrimų,” pa
keičiant tikybą. | Pirmasis čia 
sūminetąsi reiškinys vadinasi 
konkubinatu. Gal kas -nori 
save ar kitą įtikinti, kad an
trasis reiškinys, “legalus per
siskyrimas,” pakeičiant, tiky
bą su tikslu vesti aTba ištekė
ti antru kartu yra kitaip va
dinamas? Tai yra tas pats 
konkubinatas.
Ir to klausimo “eksper

tai”, “dvasiški tėveliai/’ ma
no, kad tas yra štai del ko:

Neperdėsim pasakę, jog 
apie 80 proc., o gal ir dau
giau persiskyrimų, naujų “su
situokimų” įvyksta ne šeimos 
gerovės, asmens patogumo ar 
sielos reikalų nurodymais ei
nant, kuriais motyvais dažnai 
mėgsta ramstytis “šeimos tra
gedijų” vaidilos, bet grynai 
lytinio geidulingumo nesuval- 
dymas vaidina čia nusverian
čią rolę. Tat konkubinatai 
yra ne aukšto žmoniškumo, 
bet žemo gyvuliškumo vai- 

. sius.
Kadangi kunigai, patys 

žino, kad jie yra neliuosi 
nuo lytipio ištvirkavimo,' tik 
jie yra išsilavinę visa tai 
paslėpti/* todėl jie duoda se* 

’karną lekciją savo “augš- 
tiems valstybės” žmonėms:

Tat labai svarbu, kad žmo
nės, stovintieji atsakingų vi
suomenės ar valstybės tarny
bų vietose, savo šeimos san- x----- r.. .... ........ .. —
tykiuose būtų švarūs kaip kalbą* Jki;,šioįįreikia pasa- 
krištolas. Bent jau turėtų kytu Lietuvos valdonai he- 
saugotis, kad jų šeimos žaiz- va bandė “ignoruoti’* rusų 
dos nebūtų viešai žinomos ir 
nekeltų papiktinimo.
Kunigams, matyt, nelabai 

smagu, kad “tautos vadas” 
Smetona ir kiti augštieji fa
šistinės valstybės žmonės 
negali būt pavyzdis “čysta- 
tos.” Juk Smetonienės iš
tvirkavimas plačiai žino
mas. Už tai “dūšių ganyto
jai” pataria visus ištvirka
vimus atlikti slaptai (kaip" 
daro patys kunigai) ir “sau
gotis, kad jų šeimos žaizdos 
nebūtų viešai žinomos ir ne
keltų papiktinimo.”

Kas Lietuvoj ištvirkauja? 
Aišku, kad ten daugiausia 
^ištvirkauja fašistiniai val- 

fikęs į Waterbury, Conn., ir miesto valdžios iškila donai, visokie turtingieji 
priimtas, jis pats “maloningai” paliko savo pirš- parazitai: buožės, dvarinin-

< antąpaudus policijos rekorduose. Sulig, li’ettivių juo-1 kai, biznįeriai, ’armijos vir-i

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., uncfer the Act of March 8, 1879

Turime Jau Tik Desėtką Dienų
Nei darbininkų vadovaujamos lietuviškos organizacijos 

dar neišsjjudino į1 ateivių1 apgynimo konferencijas; o ką 
sakyti apie mi^ri^ias^r&ųg’ijas be^kuopaę? Tuo tarpu 
l V* Įuz ** .. V |. AVA. V — v — O
konferencijai, kuri įvyks rugsėjo 21 d., Manhattan Lyce
um svetąinęj^ 66 Ę. 4th St,-# .^ew Yorkę^. .Chicagos, 
Pittšburgho ir .'kituose dišmktūoše* .ateivių apgynimo 
koiifereneijosjbus irgi jąpife tą p-atį laikąs ’ O prisirengimų 
dar niekur nėra neij pūsUu-tinkamų padaryta. ‘

Lietuviai darbininkai tuo žvilgsniu yrą baisiai atsilikę 
nuo vengrų, jugoslavų, ukrainų, žydų ir kitų, kurie turi 
išrinkę jau šimtus delegatų į rųinimas konferencijas, sur 
aukoję tūkstančius dolerių lėšoYns padengti, sumobilizavę 
ne tik grynai darbininkiškas organizacijas, bet pravedę 
nutarimus ir mišriose ’arba net atgaleivių vadovaujamo
se draugijose už išrinkimą delegatų į ateivių apgynimo 
konferencijas.' . ' ’ ‘

Bet ne vien ateiviuose eina tasai darbas., Komunistų 
Partija ir Darbo Unijų Vienybės Lyga įtraukia į ateivių 
apgynimą ir desętkusf jei ne šimtus, tūkstančių sąmo
ningesnių amerikonų darbininkų.

Nuo ko gi norima ateiviai darbo žmonės apginti?— 
Pirmučiausiai nuo jų suregistravimo. Reikia žinoti, jog 
Jungtinių Valstijų kongresui yra įnešta visa eile suma
nymų, kuriais reikalaujama visus nepiliečius suregis
truoti, nufotografuoti, nutraukti jų< pirštų antspaudus 
ir priversti juos nešiotis certifikatus, savotiškus paspor- 
tus. Tuose certifikatuose būtų surašyta visos bosams ir 
policijai pageidaujamos žinios apie kiekvieną nepilietį 
darbininką.- Nuvažiavęs į kitą miestą jis turėtų išnaujo 
užsiregistruoti; kiekviena darbo permaina butų pažymi
ma tuose pasportiniuose certifikatuose; galėtų būt įra
šoma darbininko dalyvavimas streikuose, demonstracijo
se, priklaųsyrųas vienai bęi kitai .unijai arba Komunis
tų Partijai ir tt. P kadangi Žmogui hera į kaktą įmuš
ta, ar jis! pilietis ar ne, tai neužilgą ; tokia pasportinė 
sistema bdtų užkarta ir visiems Jungtinių Valstijų dar
bininkams; apskritai. ’ Tatai supranta jau nebe mažos 
minios ir ‘įtikrųjų amerikonų” darbininkų,-, kurie,, todėl, ir 
stoja už ateivių apgynimą nūp tokių įstatymų. 1 . '.

Be registracijos, yra.rkeUhSumanymai įstatymų, sulig 
kurių ateiviai galėtų būt masiniąi deportuojami už bent 
kokį darbihinkišką veikimą. Paskyrimas deportavimui 
draugų R. iRadekovičiaus į fašistinę Jugoslaviją ir Guido 
Serio į budelio Mussolinio Italiją, be leidimo tiem darbi
ninkams pasirinkti, į kokią šalį jie norėtų patys išvažiuo
ti, ir desetkai kitų suėmimų delei deportavimo yra tik
tai pradžia. O kas bus, jeigu fašistiniams senatoriams ir 
kongresmanams pavyks išleisti kalbamus naujuosius įsta
tymus ?'

Bet ar pavyks fašistiniams politikieriams tie užsimo
jimai, tai priklausys nuo p^čių Amerikos darbininkų. 
Tuos užsimojimus suturėti bei atmušti begali tiktai pla
čiausias masinis darbininkų judėjimą^ prieš registraci
nius ir deportacinius sumanymus. Prie geriausios atei
vių ir amerikonų darbininkų mobilizacijos, ir tai darbas nelengvas. 
Nes, apart didžiųjų kapitalo politikierių, tame darbe ten
ka Susidurti ir su visų tautų buržuazinėmis šiukšlėmis 
bei jų pakalikais, net su “socialistais.” Jie pritaria mi
nimiems įstatymams delei griežčiausio suvaržymo revo
liucinio arba net paprasto sveikimo darbininkų judėji
mo. Skundų skundais ir provokacijų provokacijomis 
prieš komunistus ir šiaip kovojančius darbininkus jie 
paremia fašistinius kapitalo atstovus politikoje. “Socia
listų” Partija gi, nors būk tai nepritaria deportavimams, 
tačiaus ji anaiptol nėra priešinga registracijai; sako, do
ram žmogui nėra jokios baimės užsiregistruoti. Tokia 
mintis vyrauja ir lietuviškos buržuazijos tarpe. Kad 
“doram žmogui” nėra ko drovėtis nei pirštų antspaudų 
ftĮrtraukimo, tą mintį pabrėžė ir pats fašistinės Lietuvos

vas Ąmerikoj, B. K. Balutis. Pastaromis dienomis

o J:

ĮDOMUMAI
Iš SAVO KUPROS 
SUSIKROVĖ MILIONUS

Pasauliniame buržuazijos 
lošikų centre Monte Karlo 
(Monakoje) nesenai mirė 
vienas kuprotas žmogus, sa
vo įpėdiniams palikdamas 
apie miįioną frankų. Pasi
rodė, kad kuprelio praturtė- 
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kalbos mes turim mokytis, j ta labai įdomiu būdų. Pa- 
Gal, ne būtinai visi. Daugiau 
išsilavinusiam inteligentui ru
sų kalba reikalinga. Tiesa, 
mūsų vyresnioji inteligentų ir 
neinteligentij karta rusų kal
bą moka, kaipo buvusią val
stybinę mokyklos ir adminis
tracijos kalbą. Bet jaunoji 
karta, augusi rusų režimui 
pas mils pasibaigus, rusiškai 
jau, nęmoką ir nesistengia iš
mokti, Tai klaįda. Mes ne-? 
tvirtinam, ? kad ; visi , būtinai 
privalo, mpkėti rusiškai. Ru
sti k,albą būtinai reikalinga 
tęisįninkams, (. istorininkams, 
kalbininkams, komersantams. 
(5 ir kitiems ji pažinti ne pro 
šalį. Įod^ljlMsų manymu, 
reikėtų į atkreipti dįaūgiau dė- 
mėsįb į ,rū>ų kąijbbs |nokėji- 
mą'J bei mokinimą; ■■ reikėtų 
šios kalbos1 mokymą praplėsti.
Taigi, Lietuvos fašistai 

pilniausia pasisako už rusų
•V •

kalbą. Bet galų gale priėjo 
prie išvedimo, kad reikia 
rusų .“kalbos mokymą pra
plėsti.” Mat, Lietuvoj di
delė dalis įstatymų (caristi- 
nių) “yra tik rusų kalba.”

Upton Sinclairo Rastai

visokie turtingieji

dašimčių skundų Brazilijoj, Uruguay’juj ir kitėse piet- 
amerikinėse respublikose jau pradėjo arešthpt įtariamus 
komunistus delęi deportavimo į Smetonps vilkišką glėbį.

Jungtinių Valstijų tautinė, klerikaline ir ‘'socialistinė” 
smulkioji buržuazija nėra nei kiek,geresnė. Josios ne
laimė buvo tiktai tame, kad ligšiol Jungtinėse Valstijose 
stoka vo gana energingų įstatymų, pagaL kuriuos galima 
būtų lengvuteliai suimti įskųstus bei įtartus raudonuo
sius ir išbugdyti juos iš Amerikos.

Nežiūrint, tačiaus, visų fašistinių politikierių planų, 
nepaisant visos jiems taraujančios smulkiosios ^buržua- 
žlįos, darbininkai turi ir/gali taip susimobilizuot, kad 
priverst senatą ir kongreso atstovų. ?ūmą numest į gur
bą įnešimus apie ateivių registraciją ir deportavimą. To 
tikslo siekiant, .visos ALDLD, Darbininkių Susivienijimo 
k /Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo kuopos, visos 
cUtbini n kiškos paŠelpinčs draugijos, AugšČiausios Prie- 
jĮjįiidos kuopai,, visi darbininkų kliubai turi išrinkti ir 

s į ateivių .apgynimo konferencijas; tuo 
judinamos ir kuopos Susivienijimo Lie- 

dų Amerikoj. ,0 kur fašistiniai gaivalai priqsinsis, 
tUdnl Jie patys sau- nusitrauks kaukes ir bus priversti at-

* ■ ’ padrodyt kaip ateivių'darbininkų nevidonai..

šinipkai, ^kunigai.

Lietuvos Fašistai
Už Rūsy Kalbą

Amerikos fašistu iri • • V .
Amerikos fašistu ir soči-J ■ v

alfašistų spauda labai daž
nai bando pašiepti lietuvius 
komunistus, vadindami juos, 
“ruskiais”; dažnai naudoja 
pasityčiojimo formoj, rusų 
kalbos žodžius. Mano, kad 
tuo būdu jie “labai gudriai” 
“nakina” komunistus savo 
skaitytojų akyse. * Jie bkn-, 
do įrodinėti, kad ką^ yra? 
rusiška 
Žirioma, jiems 
patiktų, jeigu Rusijoj vieš
patautu carizmas, bet kuo
met ten viešpatauja darbi
ninkai ir valstiečiai po Ko-

Nelabai senai ,dar mūsų 
priešai žodžiu ir , per spaudą 
skelbė, kad Sovietų Sąjungoj 
visus nebolševikįškųą raštus 
naikina, kad daugelį ją jau 
sudegino ir tt. įš'to įnj^yp day 
romą išvada, kad dldė^nių^ą-f 
šaulyje barbarų .nėra, ■ kaip 
bolševikai. .

šiomis d ienom is gavau nuo 
Upton ■ ’Sindlairo 
leistų ,4 veikalų, ir n'urpd^įūą,^ 
kiek kokiose kalbose yra.4 iš
leista. Čia bus įdomu susipa
žinti, kokiose šalyse ir kalbose 
jo veikalų yra išleista.

Anglijoj—r-28; , anglų kalba 
Europoje—2; Francijoj—16; 
Belgijoj—1; HoMandijoj—15; 
Norvegijoj—7; Švedijoj—27; 
Danijoj — 11; Islandijoj — 7; 
Vokietijoj—36; Austrijoj—1; 
Šveicarijoj—1; Italijoj—4; Is
panijoj—9 ; Portugalijoj—1;
Lenkijoj 
lietuvių kalba—4; 
joj t
Rusijoj—194 
Jugoslavijoj-

tas “prakeikta.”
rusiškumas

; Portugalijoj
16; Estonijoj—1;

; Finliandi- 
13; čeęhoslovakijoj—15;

Ukrainoj—17;
... 12; Rumunijoj

—4; Bųlgarijoj—2; ■. Turkijoj 
Šį.žydų ■ kalf|ą$4$ į' hebra

jų kalbajįr-4; Indijoj—1; Čei- 
Įoriė—-1; Chinij ęj>—19; Jap’o-

lėj—: 
Na

šalis, kuri būtų tiek Sihclairo 
veikalų išleidus, kiek Sovietų 
Sąjunga ? O gal' čia kas: nors

• \

iiįjoj—30; Argentinoj—3; Či- 
1.

ar randasi nors vięna

j prastai, lošikai esą labai 
prietaringi žmonės. Tarp^ 
kitko, jie tiki, kad kupros 
palietimas lošime atnešąs 
pasisekimą. Kuprelis tuo ir 
pasinaudojo. Jis ištisas die
nas sėdėdavo Monte Karlo 
lošimų salės tarpduryje ir 
už tam tikrą atlyginimą užkariauti naujaš kolonijas, per pasaulio persidalinimą išnaujo 
leisdavo praeinantiems loši- yrak būtenybė paties kapitalizmo gyvavimo. Mases lygiai kdip 
kąms/paliesti savo kuprą. ' -----” .... ___
Biznis sekėsi ir kuprelis 
greitu laiku pasidarė tur
tingu ’ žmogum, ‘ tačiau savo 
amato nemetė iki mirties. 
Vietiniai žmonės dabar kal
ba, būk jis visiškai bebuvęs 
kuprotas, bet prisidėjęs 
dirbtiną kuprą ir traukda
vęs iš prietaringų lošikų pi
nigus...

Ar daug pasisekimo atne
šė kupfa lošikams—nežinia, 
bet kupreliui ji atnešė daug 
pinigų.

ir pasaulio gamtos’turto' šaltiniai yra kapitalizmui tiktai prie
monės pelnams traukti, i Amerikos darbininkai, “uniformose ;A- 
merikos aronijos ir laivyno, kaujasi NiRaraguoj-, Haiti’je; ka
boje; Filipinuose, Chinijoj ir J<tr į Jie kaujasi;vien tiktai ufe.rei* 
kalus ir turtus Ąyierįkos ^ankiųink^, plieno, žibalo (ąliąjaus) 
ir kitų didžiūnų. Amerikos darbo mimdmą niekę nėra .’lemta 
laimėti" per tAs” kovi^. ! Jief turi pralaiftįėfl' sąvo gyvybę, t rankąs, 
kojas ir kita^ kūno dkliį' liedami krauju? Ųarbiniųkų ipaąems 
Amerikos vėliavos ,‘^garbė” mūšių laukuose tereiškia tiktai rnįriį 
ir sužalojimus, bet tatai reiškia daugiau pelno ir daugiau galios 
kapitalistams. Patriotizmas kapitalizmo gadynėje tereiškia dar
bininkų minioms tiktai pasiruošimą būti kanUolių pašaru. Iš
tikimybė . “savajai ” -kapitalistinei Šaliai tereiškia darbininkų 
masėms ven tiktai pasivergimą komandai kapitalistų; bet tatai 
reiškia didesnius pelnus ir daugiau galios kapitalistams.

Ne Pacifizmas (Tąikininkyste)j Bet Kovingumas Yra 
Reikalingas šiuo Momentu

Komunistų Partija nėra kokia pacifistų (talkininkų) orga
nizacija. . Jos kova prieš karą yra dalis jos kovos prieš patį 
kapitalizmą. Vienintelę priemonę panaikinti karui komunistai 
mato tiktai neatlaidžiame kare prieš kapitalizmą ir kapitalizmo 
nuvertime. Komunistų Partija šaukia darbininkus atsakyt į 
dabartinį karo pavojų smarkia kova .prieš kapitalistų klasę. 
Pri^š kapitalistų tikslą—užkariaut^ naujus pasaulius mes, komu
nistai, iškeliame savo tikslą—sumušti kapitalištų klasę. Prieš

RETAS ATSITIKIMAS 
ZOOLOGIJOJE

Pagal nustatytas taisyk
les zoologijos soduose gyva
tės šeriamos tik vieną kartą 
per mėnesį. Jos ėda gyvus 
gyvulius.

Tuo tarpu Paryžiaus 
gamtos istorijos muzėjaus 
gyvačių skyriuje atsitiko 
nepaprasta keistenybė.

Į.Jjiarvą, kuriame buvo 
.laikomos didelės gyvatės — 
shiaugliai, vienas dviejų, kL 
'tąs trijų metrų ilgio, muzė- 
jaųS'.feargas įmetė gyvą jū- 
rų kiaulaitę, l Pirmutinė šo- 
į&. ant aukos mąžęsnipjį gy
vatė ir pradėjo ją smaugti 
dar nešdama, kaip papras
tai snaaugliąi daro,... Bema
tant įsikibo ir didžioji gy
vatė į kiaulaites pasturgalį 
ir ėmė taip pat ją smaugti. 
Tuo būdu abi. gyvątes susi
rišo. Kadangi jų dantys 
lenkti į užpakalį, jos:" jau 
kartą įsikibusios negalėjo 
dantis ištraukti ir viena ki
tai nusileisti. Ir ątsitiko 
taip, kad kol mažoji gyvatė 
surangė kiaulaitę, didžioji 
dabar pradėjo šmaugti ją ir 
benįatant abi pralijo gy-

rivifV' j.*: IL '•’/*> prjsiųeųą K1<*Siuowjų lųternacionaip prieš ouvietų Q4jun-
Beliko tik didysis šnlaug- gą. kiekvienas pardavikas eilėse. Amerikos darbininkų judėjimo 
o kkal Rot- ..... ‘'U ’^imo vargšų kapitalistų So-

istinis politikierius, šičia i^-

K

nistai, iškeliame savo tikslą—sumušti kapitalištų klasę, 
reikalavimą, kad darbininkai apgintų kapitalistų reikalus naujo 
pasaulinio karo mūšių laukuose, mes, komunistai, šaukiame dar
bininkus ginti savo pačių reikalus ir sumušti kapitalizmą klasių 
kovos laikuose. Pfieš kapitalizmo šaukimą ląimėti pergalę “mū
sų savosios
sę. Prieš kapitalistų pastangą laimėti jų pergalę per piliečių 
(klasių) sAntaiką^dnes nmsaiYre^į tą tikslą, kad juos sudaužyti 
per piliečių karą.

Komunistų Partija reikalauja tuojaus, besąlyginiai ir pilnai 
paliuosuot Filipinus, Hawaii salas, Haiti, Porto Rico ir kitas 
“salų savastiš,” kurias valdo Jungtinės Valstijos. Jinai reika
lauja'tuojaus ir besąlyginiai ištraukti visas laivyno ir armijos 
pajėgas iš tų1 kolonijų, taipo paf iš Ghinijos, Nikaraguos if vi
sų kitų svetimų1 šalių, iš-visų laivinių ir kareivinių bažių, Esan
čių už Jungtinių. Valstijų ribų. Mes reikalaujame tuojaus at
mesti visus įstatymus ir'planus, .padarytus militarizavimui pra
monės atsitikimui karo, iy kovojame prieš tokius įstatymus ir 
planus. Mes kovojame priesį militarizavimą viešųjų mokyklų1 ir 
kolegijų. ;,cl/ M :

Darbininkai Turi Reinti Sovietų Sąjungą
Mūsų kapitalistų kariniai prisirengimai ir karo propaganda 

prieš Sovietų Sąjungą yra ypatingai smarkūą. . Mūsų kapita
listinė valdžia Washjngtone apsikabindama myluojasi su .fašisti
ne valdžia Mussėjinio; to Italijos darbininkų prispaudėjo ir Žar
dytojo • Washingtono valdžia karštai sveikindavo režimą caro, 
kuris /buvo masinis žudytojas Rusijos darbininkų. Bet jinai 
atsisako pripažinti Sovietų Rusijos darbininkų valdžią. Kiek
vienas kapitalistas“ pridengia mizerną savo darbininkam moka
mą,^ uždarbį ryksmais, apie “Maskvos agentus,” .kuomet tik jo 
vergai pamėgina,.organizuotis; kiekvienas politinis šarlatanas 
prisideda .prie klostuotojų Internacionalo prieš Sovietų Sąjun-

šalies, mes siekiame sumušti ;^avo valdančiąją kla-

lys /labai išsipūtęs, bet ra
miai sau begulįs. Gyvatei 
tas nieko i ■ nėpąkenkė, \bet 
muzėjųs neteko vieno eks
ponato?

viešai lieja ašąras del žiauraus likimo vargšų kapitalistų So- 
vietų Sąjungoj ; kiekvienas kąpįtJiliSti’nU/politikierius, ši^ia .iš
leidžiantis bei vykuahtią indžiorikšinus (teismiškas drausmės 
prieš sfereikušj/apraiida nebuVįmą demokratijos Spviętų Sąjun
goje. f: fl 't n-.' K * (Tąsa bus)

vyKaapti.s indžionkšinus (teismiskas drąųsmes 
š)/ąpraiida nebuVįriią demokratijos Spviętų Sąjun- 

,f u' 1' ’ (Tąsa bus)
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Ir kaip jie. sumažina jūsų čeverykų 

Bilas! Goodyear Wingfoot Padai yra 

kaip Goodyear Tairai—išbandykite ir

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie- 
tuviakns ir svetim
taučiams. - ■■ 
Užsiimu ir Real 
EstaW^-pirkimu Ir 
pardavirpu namų ir 
žemių. Mūsų pa
tarnavimas prielan
kus. f ' /

Bet tas jų riksmas, 
na-

į jūs patirsite, jog jie laiko 

daug kartų ilgiau,' negu < pa
prasti padai.

tai negali to nežinoti 
io supratimu, negerai to- dabrinius pinigus, 
<ie draugai daro, jei nenu- 
ivie^a dalyko, nors ir pri- 
kafrsffiiose laiškuose. Tokie 
laiškhi, užmetimas ir taš
kas, jokios naudos ameri
kiečiams neduoda, o žalos ir 
nepasitikėjimo Sovietais pa
koja daug pakušdomis 
kie draugai verti kritikos ir 
pabarimo.

( Perskaitę tokį laiškų ir 
negavę jokio paaiškinimo, 
Kodėl ten tų produktų trūk
sta ir vaduodamiesi gerais 
norais, padarėme išvedimų, 
<ad Sovietai, negaudami nei 
iaskolos, nei kredito iš už- 
;ienij 
nrive

Tik, deja, ta tiesa normales vėžes. Juk miš
kų užauginti ima daug me- 

išdeginti galima į 
Tas pats, 
i gyvuliais.

tų klausimą. Tas aiškiai pax 
rodo nąriams,; kad kas yra ra- 
soirha,“SLA Žiniose 
sybė, nes kitaip juk nebijotų 

| tokias diskusijas rengti.
i Fašistas A. Galinskas neėmė 
! baisa, kuomet buvo kalbama i '■ apie areštavimą 7 kuopos na- 
irių; per visą laiką savo snapą 
[turėjo nulenkęs ir retkarčiais 
ilgu liežuvėliu apsilaižė, kaip 
tas katinas, gerindamasis prie 
šeimininkės. Ir kųygi atida
rys burną, pats būdamas narių 
išdaviku. Norėjo nutrinti ir 
raportą neišdavęs iš VII Ap
skričio nepaprastos konferen- 

jcijds, bet, reikalaujant na
triams, šiaip taip išstenėjo;

Kilus klausimui apie S. L. 
[A, duotas paskolas ant bever
čių namų, Pittstono nariams 
nebuvo reikalo abejoti apie 
paskolų “saugumą,” nes jie 
tą aiškiai mato patys savo 
mieste, .Paskola išduota Pauk
ščiui $5,000,' kuomet namukas 
vertas tik $3,000. Oi P. T. tą 
namuką apkainavo $11,000. Ir 
Galinskas paliudijo, kad, “jei 
būtii buvęs gyvas Paukštis, tai 
jis būtų atmokėjęs skolą S. L. 
A., bet jam mirus, tai porą 
tūkstančių S. L. A. trotysiąs. 
Bet tai kas, tai tik lašas jūro
se iš tiek S. L. A. turto.” Va
dinasi, Paukščio žentas Bastys 
gaus $2,000 iš S. L. A. nuo P. 
T., apart pašelpos ir pomirti
nės. O kiek gaus kiti S. L. A. 
7 kuopos nariai ? Ogi areš
tuoti, jei tik jie drįs reikalauti 
savo teisių ir suvaldymo P. T. 
Ar gali nariai pakęsti tokį P. 
T. pasielgimą ? Aišku, '.kad

Raiškų iš Maskvos, kurį aš 
perskaičiau nuo pradžios 
iki pabaigos. Laiško auto
rius (eksamerikietis) lig ir 
Jšmetinėjančiai ' rašo, kad 
(Rusijoj būtų gerai gyventi: 
Garbų netrūksta, drabužių 
užtenka, duonos yra,. tik 
įnėsos, sūrio ir sviesto nei

7 Kuopos Susirinkimas 
keliuose “Tėvynės” nu-

Baigus susirinkimą, tarp sa
vęs bešnekučiuojant, ve ką A. 
Galinskas išsiplepėjo: Kuomet 
nariai pareiškė, kad Vitaitis 
ir Gegužis turi būt prašalinti 
iš vietų, tai A. Galinskas 
sako, jog ne tik Gegužis, Vi
taitis, bet ir Jurgeliūtė turi 
būt prašalinti nuo vietų, nes 
perdaug žalos pridarė organi
zacijai. Kas tai pastebėjo, 
tai kodėl visados už juos agi
tavai balsuoti į ir balsavai ? 
“Kuomet bęlševikai, puolė or

ganizaciją
reikėjo geros vienybės 
jų prašalinimą nebuvo! galima 
nei kalbėti.” Taip nukalbėjo 
A. Galinskas. Bet A. G. buvo 
labai geras šuniukas Gegužio 
ir Vitaičio; jis mažai lodavo, 
bet iš patylu kąsdavo ir kan
da tuos, kurie nurodinėja Ge
gužio, Vitaičio ir ko. daromas 
šunybes. Bet kodėl dabar A. 
Galinskas jau atsisuka 
nyti prieš ponus ?
kymas tik vienas: mažai lakti 
gauna.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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).

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

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

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

Goodyear Wingfoot Kulnys palaiko 

jūsų čęverykus lygybėje su pasauliu— 

ir nekreičia vaikščiojant. Atminkite 

reikalauti savo kurpiaus Goodyears— 

daugiau žmonių vaikščioja ant Good

year Wingfoot Kulnų, negu ant by kokių 

kitokių—milionai daugiau!

Įvairių šaltų gėri-» 
mų, Ice Gream, taip 
pat ir gardžių už
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat
rą m s, vestuvėms, 
s po f to : parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra-. 
žios maudynės 
(swimming pool).

šaligatviai ir dirbtuvių grin- wW&M' 

dys nejaučiama taip kieti, ka- 

da i jūs vaikščiojat į aht Good

year Wingfoot Padų ir Kulnų, padarytų 

iš gyvo gurno—patogūs, gerai atrodo, 

ilgai nešiojasi, neperleidžia vandens— 

ir gvarantuoti per Goodyear.

sa, paremta gerais faktais, i narių 
turinti po savimi tvirtų pa 
matų, geriausias mums įran 
kis su priešais ir su jų spau 
da Amerikoj ir kitur.: 1 : 

Senas Vincas.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZĮNS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų JJgU, visokių Chronišku Skaų- 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 

1 gio, Skilvio, Žarnų ir'-MčšlnžarnSs Ligų, Gąlvęs 
Skaudėjimo, Nejlrąlgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Bciatikos ir Strėnų Skaudčji- 

] mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
/ galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

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

PATARJMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!
X-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai 

DR. ZINS HOEASTI6thST.N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 

VALANDOS« 9 A. M. iki • P. M. NedSUoj • A. M. fld 4 P. M.

tai mums visiems | Reikia p/ifcyrdėti, kad1 daųJ 
ir apie ,geiis g. L. A. 7: kuopos narių 

nemoka duoklių ir nemokės. 
Daugelis jau pasitraukė nuo 
organizacijos ir daugelis , pa
sitrauks. Vadinasi, .ir polici
jos buožė negelbsti palaikyti 
narius kuopoje, [ir. fašistai jų 
nepalaikys. Kaip greit susi
organizuos L. D. S., taip greit 
visi tie nariai dėsis prie naujos 
organizacijos. • 1 ‘ ' 1 1 ■

S. L. A. 7 Kuopos Narys.

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti spHg planą | 
kaip surasti puRcdiiinjsų )uip išardžius ro- 
statyti. Tas viskas moŲjyuna kiekvieną stu
dentą praktiškai, po pri/ziura instroktArių.

2. Elektra ir MRgne|jzjnA>. Wai reikallngiau- 
šia prie dabartinių autžmoblllų.

Jau 
meriuose buvo daromi pąžan- 

Nesenai ta-j giesiems nariams primetimai ir 
labai' šlykštūs kolojimai. Nuo fašis

tų ir socialfašistii ką geresnio 
ir tikėtis negalima.

Rugp. 10 d. susirinkiman, 
kuris buvo šauktas atvirlaiš
kiais, susirinko vos apie 40 na
rių. A. Galinskas atvirutėse 
žymėjo, kad “SLA žinios” me
luoją ir gerus narius nori su
klaidinti. Mat, fašistui A. Ga- 
linskui neužginami faktai yra 
melas. Jis ir jo kolegos nega
li užginti, kad S. L. A. narių 
sumokėti pinigai yra blaškomi 
'per Gegužio P. T. į visas pu
psės. Tai bando kitokiu būdu 
įbauginti narius, kad tik paslė
gus nuo jų P. T. daromas šu
nybes 
šauksmas nepertikrina tų 
rių, kurie šiek tiek protauja.

Kilo klausimas, kas šaukė S. 
L. A. 7 kuopos narių susirinki- 
imą liepos 20 d.? A. Galinsko 
jpamočnikas, vice-pirm. Pitke- 
vičius

A. LUJLVANAS

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

Užtikrinu, kad mano patąrnąvimas 
bus atatinkamiausias Ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

įaistu sunkaus darbo žmo- 
es? Gal daleisite, kad So- 
ieta&nesiskaito su darbo 
nonomis? Priežastis, drau

ge, to viso trūkumo yra ta, 
iad 1929 metais Sovietams 
.^.skelbus Visuotinų žemes 
kio Kolektyvizavimą, buo- 

ib, popai ir kiti Sovietų 
(riešai irgi nesnaudė. Jie 
ėdė kaimuose agitacijų už 
'tikinimą gyvulių. Pravedė 
■ ikių mintį kaimuose, kad 
] svietai, kurdami kolektjA 
. us ūkius, kas turės dau- 
au gyvulių, iš tų atims, o 
as neturės—duos.

f “Na; ir prasidėjo baliai:

Viso priešsovietinio svie-| vulius, bet pjovė, valgė,.par
davinėjo, dykai atidavinėjo, 
šėrė mėsa šunis, o jų odas 
degino. Kada Sovietai ap
sižiūrėjo, tas bjaurus dar
bas iškilo aikštėn, viskas 
buvo pervėlu ir tų sunaiki
nimų negalima buvo atpil
dyti. Ims virš dviejus me
tus laiko, kol bus priaugin-

tutėtų pamatiniai išaiškinti;kas joje dedasi, bet-primokin 
ir priežastis,1 kodėl taip, o ne (tas A. Galinsko ką sakyti, šaiv 
šitaip? Jei ko trūksta, kas kia 
ne taip eina, kaip turėtų pasisakykite!’1 
eiti, tai kodėl? O ne to ir Pastebėjo 
to trūksta, tas ir tas nege
rai, ir taškas.

Perdedantis Sovietų gyri
mas irgi negeistinas. Dau
giau žalos neša/ negu nau
dos. Bet teisingai dalykus 
nušviečiantis laiškas ar ra
šinėlis mūsų

pirkimui mašinerijos, 
;ti yra truputį papūs
ti — mėsų, sūrius,1 

iviestų eksportuoja į užsie- 
lius, kad nors dalinai atsi- 
yginti už mašinerijų.
» Bet tai buvo tik gerais 
torais vaduojantis pateisin- pažiūrėjus turime pripažin- 
a Sovietai, argumentas be' ti, kad tai ne bile Jurgio iš- 
Įagrindo, kuris nei mus pa-(galvotas “triksas,” kuris ga
lius negalėjo įtikinti, kad su R suparalyžiuoti visų šalies 
(okiu, silpnų pagrindų tu- j judėjimų, padaryti suirutę 
inčiu argumentu galėtume1 iššaukti net skandalų ir 
Irusiai stoti su priešais į riaušes, 
ebatus šianąe klausime, bet 

1 šiomis dienomis

:elio spauda atkartotinai 
triūbija, kad Rusijos žmo
nės badauja—nėra mėsos, 
sūrio ir sviesto. Žinoma, 
Imažai žmonių tam tiki, nes 
jie daug ko prirašo, daug 
ko pameluoja ir praranda 
įmonių pasitikėjim^ Ta
riaus šiame klausime turi
me pripažinti, kad $7ra ir 
tiesos 
apver^ augštyn kojomis, 
f Visar nesenai vienaą drau- i tų 
gas parode man savo brolio į trumpų laikų, 

drauge, yra ir
“Dabar pas mus eina ant

ra revoliucija. 1 Pirmoji re
voliucija uždavė mirtinų 
smūgį monarchijai, kapita
lui ir stambesnei būržuazi- 
zijai. Dabar prisieina nu
galėti smulkiųjų buržuazijų 
ir paskutinę žmonių išnau- 

hž pinigus negalima gauti!'(lojimo įmonę 
į Bet kodėl tų produktų1 po susektas naujas 
trūksta, draugas nepasako, gudrus suokalbis prieš So- 
puk jis, jeigu ten gyvena,1 (vietus. Buvo suplanuota su

pirkti visus smulkius ir si- 
iškavoti 

juos ir sudemoralizuoti vi
sų pramonę, visą, judėjimų. 
Bet Sovietai susekė suokal
bį ir tas “triksas” jiems ne
išdegė. Jeigu nebūtų laiku 
susekta tas suokalbis ir bū
tų apsižiūrėta jau po laiko, 

To-; Sovietų priešai būtų atsiekę 
i savo tikslų ir suparalyžiavę 
visa šalį.

“Tai ve, drauge, kas pas 
mus dedasi. Viduriniai ir 
išlaukiniai Sovietų priešai 
taiso spųstus kur tik gali ir 
kaip gali. Sovietams prisi
eina budėti dienomis ir nak
timis.”

Tai šitaip nušviečia daly
kus draugas J. Petkus savo 
laiške. Paviršutiniai žiū
rint į šitų smulkių ir sida
brinių pinigų supirkinėjimo 
suokalbį, atrodo visai men-

(UO eks-philadelphiečio, 
. l’etkaus.
pgailestavęs amerikiečius, 
tsidūrusius bedarbės aud- 
jose, rašo:
j “Pas mus, drauge, ne tik 
arbų yra užtektinai, bet 
avintų darbininkų, meeha- 
ikų ir patyrusių žemdirbitj 
pučiama didelė stoka ko- 
jktyviuose ūkiuose ypatin- 
ai. Duonos, daržovių, dra- 
užių nestokuoja taipgi, 
et turime prisipažinti, jog 
icsos, sviesto ir siirio ap- 
ailėtinai stokuoja.
“Gal draugais nusistebesi- 

rašo jis “ir klausite sa-

Įsivaizdinkime sau, tegul 
gaunu šiandien Amerikoj pastebė- 

aiškų iš tos pačios Maskvos ,tinu greitumu pradėtų ma- 
.» d. žėti smulkūs pinigai, prade- 

Šis draugas, dant nuo cento, baigiant 
pusdoleriu. Jūs nueisite į 
krautuvę, pas barzdaskutį 
ar kitur ir už produktų, ku
rį pirksite, paduosite dolerį, 
o krautuvininkas neturi jum 
grąžos. Jis, pasigriebęs jū
sų dolerį, bėga pas kaimynų 
išmainytu jį, o- jūs laukiate. 
Jis laksto nuo vieno kaimy
no pas kitų ir vis be pasek
mių 
pinigų 
kia, krautuvininkai, barzda
skučiai, gatvekarių konduk- 
torian duonkepiai; kriaučiai, 
šiaučiai ir kiti bėgioja po 
gatves su stambiais pinigais, 
o žmonės laukia — 
pinigų niekur nėra 
kupstas apverčia didelį veži
mų — smulkus pinigas su
paralyžiuoja visas įstaigas, 
visų pramonę, transportaci- 
jų ir visa šalį.

Gi kontrrevoliucionieriai 
laiko smulkius pinigus pa
slėpę, džiaugiasi atsiekę 
tikslų (suparalyžiavę šalį), 
o kapitalistų laikraščiai už
sieniuose karia šunis ant 
Sovietų tvarkos, diskredi
tuoja Sovietus.

Mūsų draugai, gyvendami 
Rusijoj ir rašydami laiškus 
savo draugams amerikie
čiams, kuomet kalba apie 
kokius trūkumus ar kitkų,

*. tt Pabaigą mnsu mojcykloa kursn, teeito pUną
Pr08f4 pasinapdoti y lepu jž dviejų amatą— 

1meęhantko arba Šoferio.
. ....... •—nius ir diplomą. MiĄlnune aryjiai iiclnri*- 

kai ir aągližkai. Kaina prieinama vŠktooį*. 
Mokytojom yra žymu» ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dieĄdmia ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. HUO 10 Iki 2-P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue i Kampas 14th Street

Kas šaukė susirinkimą,’ 
Kas tail iš na- 
“Kuopą turi 

daugiau kaip 200 narių, o čia 
tik apie 40; gal tų, ką šaukė 
susirinkimą, dar nėra?” “Jie 
įčia yra!” žino, kad yra, o vis 
[klausia, kad pasakytų. Tas 
(žmogelis daugiau nieko ir ne
galėjo pasakyti. Kalba ir kiti 
“tūzai.” Bet nieko tokio, rim- 

. 'to nepasako. Kalba M. Bane- 
spaudoj labai ,iienė; ji nurodo, kad susirin- 

ta gyvulių ir,viskas ateis į mums pageidaujamas. Tie-Įkimas, kuris buvo šaukiamas 
’ 1 ■ • ---- - i, jokios blėdies neatne

šė kuopai, priešingai, davė dar 
(naudos. Kaip gali nariai su- 
jžinoti, kaip dalykai eina Susi- 
ivienijime, kuomet nuo jų sle- 
Ipiama visa S. L. A. padėtis; 
kuomet narių sumokėti ceiitai1 
yra eikvojami? Ar nariai ne-1 
turi apie tai žinoti? Taip, jie 
turi viską žinoti. Gegužis, Vi
taitis ir ko. gyrėsi, kad jie'iš
auklėjo Š. L. A. Bet juk ne 
jie išaiigino organizaciją, o 
'kuopti nariai. Dabar jūs, su 
(policijos pagelba, puolate na
rius, areštuojate juos; bandote 
uždaryti nariams burną ir pri
versti juos, kad mokėtų mo
kesčius tiems, kurie su polici
jos pagelba daužo organizaci
ją ! Areštavimas narių dauge
lį jau atstūmė nuo organizaci
jos ir atstums daugiau. Ne tik 
viena pusė turi būt aiškinama, 
bet, kuomet organizacija yra 
skaldoma, tai nariams turi būt 
aiš abiejų pusių nurodyta, lai 
patys nariai sprendžia, kurioj 
pusėj teisybė, su kuria puse 
eit. O ne taip, kaip dabar da
roma, su policijos pagelba 
bandoma uždaryti nariams 
burnas. To nepadarysite.

Kas tai davė įnešimą, kad 
rengti diskusijas. Fašistukai 
net pastyro. Mat, jiem labai j 
baisu, kad nariai nesužinotų ; 
apie Gegužio, Vitaičio ir visos 
P. T. darbus ir eikvojimą na- 1 
rių sumokėtų centų. Vieni kal
ba ir aiškina, kad tai suskal
dys kuopą; kiti, kad barių 1 

pats neturėdamas jokio daug išbėgs; treti, kad bus i 
supratimo apie organizaciją ir išlaidų. Ir taip nūtrina mine- 1
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AR STEBUKLAI PAGYDO?
PARAŠĖ R. MIZARA
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Dimitrius galutinai persi

gera

Telephone

rug- 
prie

prisitaikyti 
kreipkitės

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

KOLCAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA

ROLIA1, AUTO

ramiai atsakė Dimitrius 
Maksimas

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

čia telpa platus aprašymas apie pa- 
Liurdą, Aušros Vartus, >Santos 
Be to, surašyta visa eile įvai

rių net švenčiausių relikvijų, kuriomis ‘‘žmonės gy* 
dorna/’ i ‘ ‘ ‘

Knygelėj
ta visa eile tiktų, kaip Sovietų vyriausybė prikėlė iš 
grabų šventuosius ir stebūklingųosius, kurių lavonai, 
“niekad nekirmijo ir nepuvo.” žodžiu tariant, Ši< 
knygele tai neįkainuojamas kiekvienam darbininkui 
įrankis kovai prieš tamsų.

Optometras 
Optikas

U ! ; ; - NEWARK] IN. J.
. L. D. S. A. 10,kuopos susirinkimas 

bus penktadienį, -12 rugsėjo, J. Ku- 
bio svetainėj, 79 Jackson St., 8 vai. 
vakare. Visos narės ateikit ir nauju 
narių atsiveskit. Org. O; StanelienS.

Tuoj aus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrų 
platinkite tarp parapijonų.

NORINTIEJI GE
RIAUSIO PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NĄ, N UL ItJDl- 
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PA8«

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios,VictrolaRadiolos
GEORGE MASILIONIS

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

LIETUVIŠKA KRAUTUVE
į LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO
Į PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

< ' 447 Broadway ■ 
SOUTH BOSTON, MASS

i Norintieji tinkamai 
savo akims akinius, 
šiuo antrašu:

LAISVE
46 Ten Eyck Street, i ; ,

Ho valstiečių, Dimitrius pa- 
Dimitrius su ramiu veidu 

liktas valstietis, pasiunti
nys, kuris važinėjo del žemės reikalų, pa
sakojo:

—Nu, jau ir tvarka dabar. Pas .mus, iš 
Syzovkos, kiekvienų diena areštuoja žmo
nes, tiesiog nuo lauko ima. Ateina namo 
ir namie nėra, visi žmonės lauke. Tai iš 
lauko ir areštuoja, nelaukia nei kol namo 
pareisi. Taip ir žūva žmonės.

—O kodėl areštuoja?
—Nu, be jokio reikalo. Tik del piktumo, 

kas nors per kvailumų pasako kų nors, kad 
tas irstąs yra bolševikas. O kartais žmo
gus pel- neatsargumų pasako kokį žodį ne-

dinasi, dar kartą gavo fašistai 
ilgą nosį.

Susirinkimas ėjo gana tvar
kingai, daug nutarimų padary
ta organizacijos naudai. Taip
gi daugelis narių jau turi gavę 
naujų narių, tik, laukiame blan
kų. Taipgi gavome žinią,, kad 
S.L.A. 115-tos kuopos susirin
kime nutarė būtent areštuoti 
kelis narius,‘ kam ' mes atski
rai organizuojamės. Į tą jų 
nutarimą mes atsakome seka
mai: kiekvienas gyvas daiktas 
prieš pastipimą spardosi, taip 
ir jūs galite, spardytis, kiek tik 
galite, bet mūsų organizacijos 
organizavimo ir jos augimo jūs 
nesulaikysite.

Bėda tiems tautininkėliams, 
kad jie negali organizacijos be 
mūs tvarkyti. Kuomet mes 
būnam kartu, tai šaukia poli
ciją išmesti, kuomet mes atsi- 
skiriame nuo jų, taį visokiomis 
melagystėmis skundžia polici
jai ir prašo, kad išardytų , mū
sų susirinkimą ir pas juos su
varytų. Tai tikri kvaileliai-: 
patys rėkia, patys mušasi.

S.L.A. Narys.

, , ■ ' DETROIT,' MICH. . -
A. P .L. A. 47 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 14 rugsėjo, Draugijų 
Svetainėje, 4637 W. Vemor High
way. Pradžia 10 vai. ryte. Nariai 
ir narės, dalyvaukit susirinkime ap
tarti draugijos reikalus, apkalbėti 
būsiantį A. P. L. A. vajų, kuris pra
sidės' su 1 d. spalių. Turime sukon
centruoti visas mūsų spėkas gavimui 
naujų narių į A. P. L. A. laike va
jaus. Sekr. J. Povilaitis. 215-17

taip, nu ir gana, ir zuva žmogus.
—Nu, tai tu, dėde, be reikalo plepi,— 

neiškentėjo juodai apsirengęs ponas—šni

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

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

negarsiai kalbėjosi 
nerimavo—kaip pa- 

kad jį jau rengiasi

šiuo pranešu visiems Laisvės 
Draugijos nariams, jog sekantis mė
nesinis
rugsėjo (Sept.) 14 d .
ukrainiečių svetainėj, 160 Mercer St. 
Todėl visi nariai malonėkit gerai įsi- 
tėmyt susirinkimo vietų ir laiką, id
ant nepadarytumėte klaidą. Taipgi 
tą pačią dieną ir toj pačioj vietoj į- 
vyks ir A. L. D. L. D. 16 kuopos su
sirinkimas. Šis susirinkimas prasi
dės tuojaus po Laisvės Draugijos su
sirinkimo, t. y., apie 4 vai. po piet. 
Visi nariai malonėkit atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų. Sekreto
rius. ' 215-16

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

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

(Tųsa)
Koridoriuje, prie nedidelio stalelio, Mak

simas ruošė indus. Nuo viršaus trepais 
lipa žemyn lenkas oficierius. Iš užpakalio 
jį pasivijo tas juodai apsirengęs ponas ir 
negarsiai tarė:

—Pons oficieriau.
—Oficierius sustojo:—Ko jums reikia?
Ponas priėjo arčiau ir greitai pakuždo

mis kalba ................._ _
ninkas augštas nusiskutęs vyras, kuris tu
ri kambarį No. 5, yra man nužiūrimas... 
Man regis, aš pažįstu jo veidų. Tai bolše
vikas jis, sulaikyti jį.

—O jeigu jūs klystate?—tarė nepasiten
kinančiai lenkas oficierius.

Maksimas nustojo tauškėjęs lėkštėmis ir 
atydžiai klausėsi.

—Ne, neklystu, šuniškų pajautimų aš ta
me turiu. Nu, kol kas, jūs atimkite nuo 
jo dokumentų, be dokumento jis niekur ne
galės nuo laivo dingti.

—Gerai,—atsakė oficierius. Ir barškin
damas šporais nuėjo toliaus. Ponas pasi
tenkinęs nuėjo ant laivo denio.

Maksimas nusprendė greitai veikti... 
Iki pietų dar buvo dvi valandos. Skambu
čių iš pirmos klasės kambarių nėra,—ke
liauninkai—kas sėdi ant laivo denio, kas 
ilsisi savo kambariuose. Maksimas nesku- 
bom kelis kartus nuėjo į kambarį No. 5, 
mano, ar nepaprašys ko nors tas keliaunin
kas. Dimitrius sėdėjo minkštame krėsle 
ir vartė knygų, karts nuo karto pažvelg
damas per langų į žaliuojantį kraštų. Prie 
sienos iš lauko pusės 
merginos. Maksimas 
sakyti tam žmogui, 
areštuoti.

Prisiartino pietūs.
po kitam ėjo prie Maksimo ir reikalavo 
tas to, kits kito. Dimitrius padėjo knygų 
ir nuėjo ant laivo denio.. Už kiek Taiko 
sugrįžo ir paėmė vėl knygų, atsisėdo už 
stalelio skyriumi, pietus tartum, ir nesi
rengė užsakyti.

Maksimas jau neiškentė, priėjo prie Di- 
mitrio nusilenkė ir paklausė:—Ar prisa
kysite paduot pietūs?

Dimitrius tartum nustebusiai pažvelgė į 
tarnų, nusišypsojo ir nepaisančiai atsakė: 
—Gerai, paduokite.

Pavalgęs, Dimitrius pareikalavo kavos. 
Maksimas nerimavo—štai nelaiku užsima
nė kavos, geriaus greičiau reikalautų su
skaites! Paduodamas Dimitriui sąskaitų 
už pietus, Maksimas maloniu balsu jam ta
rė:—Štai sąskaita, gerai peržiūrėk.

Dimitriūs, nežiūrėdamas į sąskaitų, jieš- 
kojo pinigų. Maksimas nepaleisdamas 
“sąskaitos” iš rankų, laikė jų prieš Dimi- 
trių ir reikalavo:

—Ne pinigų, pirmiau peržiūrėk tu są
skaitą, būtinai peržiūrėk.
' Dimitrius pasilenkė prie sąskaitos, ten 

buvo parašyta: “Ukrainiški barščiai.. .Ju
mis rengiasi areštuoti... kiaulienos... rie
bus juodai apsirengęs ponas yra—šnipas... 
stiklas kavos...”

—Taip tikrai, pone?
—Teisingai, 

ir padavė Maksimui pinigus 
paėmė pinigus ir “sąskaitą” ir nuėjo...

Mylavimasis lenkų oficierių su poniutė
mis karštėja. Po pietų vienas iš oficierių 
eina su pana į kambarį,—vyresnės mergai
tės motina. Antras su savo pana vaikšti
nėja po laivo denį. Mergaitė prieina prie 
kambario durų, pastuksi.

—Maųia!.' /
Jai niekas neatsako 

atsitraukia ir pasilenkia ant piano 
kia gailiai. Jos pirštai groja gailią muzi
ką. Verkia mergaitė, verkia ir pianas...

Dimitrius pasikėlė ir nuėjo viršun ant 
laivo denio. [ Perėjo kelis kartus išilgai ir 
vėl nusileido apačion. Ant laivo pirmaga
lio, tarpe būįj 
matė tą snip: 
priėjo arčiau

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue

Brooklyn, N. Y.
BENsonhurst 6631

(vedėjas V. Visockis irgi pri
dėjo gražią dalį), choras su
siruošė del savęs ekskursiją 
prie vandenų; o tas buvo da
roma tikslu, kad jaunuolius 
pąukvatyt prie gerėsnio lanky
mosi į praktikus ateityje.

Dabar vėl pradėta prakti
kos ir vedėjas jau šūka galvą 
ir taišo ką tokio įdomesnio 
del žieminio parengimo. Ka
dangi jau vakacijų laikas pa
sibaigė, tai bus visi sugrįžę 
dainininkai ir dainininkės— 
vieni nuo ūkių, kiti nuo taba- 
!ko plantacijų. Tad nuo dabar 
bus visu garu pradėta lavin
tis dainuoti, kad turėt sėkmin
gą savo naudai parengimą.

Kadangi finansų chorui rei
škia diktokai, tai reikės visiem 
|ir nechoriečiam padirbėti ge
rokai. Mat, viena chorui bu
vo bėda, kad pritepu buvo į- 
skųstas choro pavasarinis pa
rengimas. Antra bėda, kaip 
matosi, ateinančioji žiemelė 
bus sunki, nes nėra darbų, tai 
nebus tiek daug pinigų. Bet, 
kaip ten nebūtų, nereikia nusi
minti; reikia tik visiem labiau, 
sux didesne energija, pasispaus
ti prie darbo, ir visos kliūtys 
bus pergalėtos.

Todėl ir tie, kuriem atslūgęs 
noras dirbti chore, turėtų at
naujinti energiją ir viskas bus 
gerai. " iBe i to, chbras būtinai 
turi prasilavint vieną kitą dar
bininkišką dainą anglų kalboj 
ir Internacionalą, nes būtinai 
reikės žiemos laiku pasirodyt 
tarptautiniuose parengimuose, I 
o tuomi įgys choras platesnę 
simpatiją darbininkuose ir pa
tį chorą geriau rems visi dar
bininkai.

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 kopijų, duosime po 
10 centų už .kopiją. Kurie kartu su užsakymais prisius 
ir mokestį, tiem nerokuosime persiuntimo kaštų. Būkite 
ekonomiški, siųskite užmokestį kartu su užsakymais.

—Ar girdėjai? Raudoni miestą Omską 
paėmė,—tarė šnipas.

—Nu, kų jūs! Kas jį paims,—atsake 
Dimitrius, nusijuokęs.

—Bolševikai atėjo,—tęsė šnipas, many
damas, kad Dimitrius nudžiugs.

—Nuo ko jūs tų girdėjote? >
—Prieplaukoje telegrama buvo apie tai. 
—Eik jau, eik,—juokiasi Dimitrius. — 

Tai melas! Iš kur gi bolševikai gaus tiek 
spėkų? Laikraščiai juk rašo, kad bolševi
kai už Uralo.—Ramiai nusisuka nuo šnipo 
ir povaliai eina laivo apačion.

—Kur gi aš mačiau tų elementų?—stato 
sau klausimų Dimitrius.

Tarpe jūreivių ir keliauninkų trečios 
klasės ūpas pakilęs.

—Nesiseka baltiems, vėl mobilizacijų da
ro,—kas thi kalba. . * x

—Vėl mobilizacija?
—Taip, bet niekas nenori eiti.
—O kodėl neina į kariuomenę?-karš

čiuojasi senyvas valstietis, gerai apsiren
gęs, diktas ir poniškas.

—O tu, kodėl neini?
—Mes duona gaminame, ariame, mums 

nėra laiko kariauti. '
—O aš tai neužsidirbu? Kaip pagal tavo 

protavimų—-vagili? Ir aš gi dirbu ir man 
nėra laiko kariauti.

—Matyti, kad niekas neturi ukvatos ka
riauti ...

—Suprantama, kam gi bus noras. ’
—Dirbti geriaus paliktų jaunuolius, o 

mus—senius—mobilizuotų. Kodėl taip yra, 
kad mūs—senius—nemobilizuoja?
’ —Kas gi iš senių.

-^-Suprantama.
—Ne, jūs mane mobilizuokite, o mano 

vaikus palikite... Palikit juos man, o ma
ne—senį—mobilizuokite.

—Et tu, kokis gremėzdas, o kur gi tu 
tinkamas? Mobilizuoti tave mobilizuos, o 
kur paskui dės? , , ,; ,

—O kodėl taip?
—O taip, gal tu, seni, "dar pas bolševikus 

pabėgsi po to? ■ ' ’ |
—O ta kaipgi suprasti? , . . ;
—Tą štai kaip suprasti... O jaunintasI 

taipgi ne kvailiai, Į jie taipgi savo gyvastį 
gelbėja ir ten bėga.

—Bėga?
—O manai, kad ne. Tą tik slepia nuo 

mūs, o bėgti labai bėga.
Priėjo akimis varstydamas žmones tas 

ponas—šnipas 
tikrino, kad jis neatleidžiamai jį sekioja įr 
dabar kaip tik atsivilko paskui Dimitrių. 
Dimitrius ramiai sustojo ir klausėsi toliaus 
keleivių diskusijų.

—Ar greitai gi galų galas?
—Taip, galas reikalingas. Nėra galo, 

nėra ir tvarkos.
O argi dabartinė tvarka del tavęs ne- 
,?—užklausė šnipas.
O dėl tavęs, ar gera? . /

Atydžiomis akimis viens kitą dabodami, 
jieško tinkamų žodžių. Kas žino kas per 
sutvėrimas, pasakysi žodį, o paskui jau ne- 
sugausį

RUSSIAN ART RESTAURANT
181 Second Avenue, kampas 12th Street, New York 

Telefonas: Stuyvesant 0177
RUSIŠKAS KAMPELIS NEW YORKE

VALGIAI ŠOKIAI PAMARGINIMAI
RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ

Svarbūs rusai artistai, kurie garsūs tarptautiniai.
Specialiai priruošimai del bankietų ir parių. 
Už staltieses nerokuojama

Nepavyko Fašistams Suardyti 
Mitingo

Rugsėjų 7-tą dieną, buvo 
susirinkimas Susiv. Liet. Am. 
115-tos ir 35-tos kuopų narių, 
kurie nesutinka ant toliaus 
būti su fašistais ir jiems mokė
ti mokesčius. Bet fašistukai 
užsispyrė su policijos pagelba 
priversti narius, kad jiems mo
kėtų duokles. Mat vargšai pa
juto, kad jų jau nariai neklau
so, tai mano, kad juos išgel
bės policijos buožė. j Apsirin
ka!, vargšai.

Nespėjus įeiti į svetainę, sa
vininkas pranešė, kad buvęs 
V. Kupris ir prašęs, kad ne
duotų svetainės, nes, girdi, bū
siąs triubelis svetainėj—atei
sianti policija. Kuomet mažai 
kas kreipia domės į tą ignoran- 
tą, kadangi visas jo žinojimas: 
tik rėkti susirinkimuose, pote
rius bambėti ir mūnšainuką 
naikinti* tad ir hąvininkas 
tainės nekreipė' domės.

Į mūsų svetainę rinkosi 
na skditlingai1 nariai, "■ b 
juos tik keli stovėjo prie 
rų; tas ir nepatiko mūsų 
tiečiąpįš—jie siuto iš piktumo. 
Kadangi kelis kartus buvo bu
vę -pas'policiją skųsti ir ni'eko 
nelaimėjo, tai šį Įkartą per te
lefoną melagingai informuoja 
policiją, kad mūsų laikomam 
susirinkime esąs didžiausias 
triukšmas-suirutė; kad jie 
skersai gatvę negalį laikyti su
sirinkimo. Atvyko policmanas 
ir detektyvas. Policija įėjus į 
svetainę, nustebo, kad nėra to, 
kas jai Ibuvo sakyta. Jie klau
sė pas komitetą, kame daly
kas, kad juos šaukė? O mūsų 
komitetas .klausė, kodėl jie at
ėjo, kame priežastis? Buvę 
informuoti per telefoną, kad 
susirinkime esąs didelis triukš
mas ir suirutė. Paaiškinus, 
kame dalykas ir kodėl tie 
žmonės šaukia policiją, ir ko
dėl mes susirinkome į atskirą 

Svetainę, o ne su jais kartu, 
apleido “svečiai” svetainę. Va-

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

tas susirinkimas bus petnyčioj, 12 
rugsėjo, Kubio svetainėj, 79 Jackson 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Drau
gai, kuopos nariai ir simpatikai, pa
likit visus kasdieninius reikalus ir 
ateikit į šį nepaprastą susirinkimą. 
Turime tokių svarbių reikalų apsvar
stymui, kokių dar neturėjome. Todėl 
nei vienas nepraleiskit, būkite susi
rinkime. Komitetas. 216-17

EASTON, PA.
A. L. D. L. D. 13 kuopos susirin

kimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 14 d., 
3 vai. po pietų, Vanderveer Svetai
nėje, 9th ir Washington Sts. Drau
gai, būtinai atsilankykite, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarti, k. t.: 
prisirengimas prie agitacijos mėne
sio, dalyvavimas A. L. D. L. D. VI 
Apskričio šaukiamo j konferencijoj ir 
tt. Taipgi, knygos bus dalinamos 
tiems nariams, kurie dar negavo. 
Būkite visi ir naujų narių atšiveski-. 
te. Kuopos valdyba. 216-17

' S0ETROIT, MICH.
Aido Choras rengia paskutinį 

me sezone pikniką nedėlioj, 14 
sėjo, Beechnut Grove parke, 
Middle Belt Rd. Prasidės 10 
ryte. Programa prasidės 4 vai 
pietų. šokiai tęsis prie geros 
kestros iki vėlumai. D&ingos Aido 
Choras, lenkų choras, bus ’ čekerių 
kontestas, patkavų mėtymo kontes- 
tas ir daug kitokių įvairumų. Kon- 
testantams bus duodama dovanos. 
Įžanga tik 25c. Kviečiame visus at
silankyti ir pasilinksminti. Aido 
Choras. ' 216-17

Worcester, mass. -
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13 kuopos susirinkimas bus ne- 
dėlioj, 14 rugsėjo, Lietuvių Svetai
nėj, 29 Endicott St., 10:30 vai. ryte. 

| Visi nariai ateikit, yra svarbių reika- 
i lų. Taipgi kviečiame ir pašalinius 
ateiti ir įstoti į šią organizaciją. Or
ganizatorius. 216-17

JERSEY CITY, N. 
pranešu visiems

susirinkimas įvyks nedėlioj, 
2 vai. po pietų,

Iš Vilijos Choro Gyvavimo
Iš šalies žiūrint į choro gy

vavimą, iki šiol išrodo viskas 
tvarkoje. Per vasaros sezoną 
chorui teko savo linksmais bal
seliais patarnauti mūsų darbi
ninkiškoms organizacijoms ir 
net gauti pirmenybę dainavi
me. Tai vis del to, kad cho- 
riečiai lankė pamokas. Vedė
jas irgi dėjo didžiausias pa
stangas, kad chorą pastatyti į 
geras' vėžes. Baigiant vasaros 

pas.—Taip be reikalo neareštuos, kad ima, laikotarpį, choriečiai buvo pa
tai jau yra ir už ką; juk ne beteisėje vals- 
tybeje'gyvename. 1................." 1 ........

—Taip, taip ir yra, kad beteisėje!
Dimitrius kiek pažvelgė ant šnipo ir 

miai kreipėsi į mužiką.
—Tai kur juos ima ir padeda?

• —Mums' apie tai nesako,—kur. Bet 
jau atgal niekas iš jų negrįžta.

Dimitrius pastovėjo dar truputėlį ir 
ėjo viršun. Sustojo prie laiVo krašto 
žiūri ant upės vandenio. Dimitrius galvo
ja apie savo neišeinamą padėtį...
* —Kaip išsigelbėti?

Iš apačios ateina šnipas, greitai akimis 
apjieško laivo denį—jieško Dimitrio, pa
matė jį, sustojo netolokai ir prakalbėjo:— 
Ar.toli tamsta važiuoji?—užklausė šnipas.

—Toli, net už Barnaulo,—atsakė Dimit
rius.

—Su reikalu?
—Su reikalu.
—O prie ko tamsta tarnaujate?
—Pas zemcus. Ten prie upės, augštu- 

moje, mes girias kertame.
Dimitrius kalbėjo ramiai, išlėto pasižio

vaudamas ir spjaudydamas į vandenį... 
Šnipas taipgi užsilaiko ramiai, irgi žiūri 
per laivo tvorą ant vandenio ir* spjaudo

"Tetroito lietuvių darbininkų aptiekos
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais-j> 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas <
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENJE ST,' DETROIT, MICH.

Knygelė nedidelė, bet kupina faktų, čia smulkme 
niškai aprašyta Maldeno stebuklas, jo istorija ir vi 
šoki incidentai 
saulinius stebuklus 
“paną Mariją,” etc

stebuklai atlikinėjama.
r Stebuklai Pagydo?” taip jau surink
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VenslauskasIŠ BOSTONO APIELINKĖS

Darbai Mažej
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nau

48th

•Pitts-

POVILAS SAMULENAS

VINCENTA RIBOKIENE

Bell Phone, Poplar 7545

ūmias

Kai norisi persivalgyt

TAI TIE ŠVELNŪS

VARDU

Vine

Barkauskis
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Juos Išdirba

STANLEY PAUL800

Sulig reikalavimo, Šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntineja-

Pinn. J.
Avė.

Vice-pirm.
Avė.

Nutarimų
tauskas

J. Birštonas, 2739r^0arson

Kareckas, 780 Na-

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

Kasierius D. Pagojus, 75 Intervale

Ketvirtas ( dalykas, tai pra
Vilnies’

milio 
milio

‘ j* per paštą išsiuntinėja 
me7 "kaipo užsakymus (orderius)

1035 Spring Garden Street 
Philadelphia, Pa.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

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

musų 
šaunų

visas šiame i

liimmu ^PAKrnnę^TO nešimas “Laiavės” ir “Vilnies” nui, choristai nerangiai lan 
LILI U V1Ų t KAMI JUd t)-iu skaitytojams, kad susirinkimas kosi į pamokas, bet šiais me 
DISTRIKTO ATSIŠAUKIMAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pas mus, kaip ir visur kitur, 
ekonominis krizis didėja ir g.u- 
la ant darbininkų sunkia naš
ta. General Electric Co. jau

ir margumynais. Dabar ge- judėjimas pradeda atgyti. Per- 
riausiaš Aido Chofo pageida-Įeitame S.L.A. kuopos susirinki- 
vimas, tai sutraukti kuodau- me apsvarsčius reikalingumą 

Nes remti Darbininkų Susivieniji
mo P. Tarybą kovoje su fašis
tais, sukėleme aukų .$15.00 su- 
virš ir ateityje stengsimės 
daugiau pasidarbuoti toj srity-

Stoughtono ir Norwood© 
Piknikas

normaliai, tegali pasitikėti tik 60% normalio 
etniškas f<g'
dalykuos, kurie padidina

Po vasaros vakacijų 
choristai jau pradėjo 
pamokų darbą. Mokytojas V. 
Žukas jau turi pagaminęs 
daug puikių dainų, kurios at
rodo, kad Aido Chorą padarys 
skambančia styga.

., East 
Kairia,

kviečiame visas A. 
D. Pittsburgh© ir a- 
kuopas prisiųsti po

Mes turime Pittsbur- (vickienė, iždininku-—J. Grebli- 
!. Taipgi nužymėtai visa ei- 

Vilnies” skaity-Jlė pramogų ir išrinkta choro 
Dar kartą kvie-1reporteris.

j Iš pramogų komisijos rapor
to apie buvusį spaudos nau
dai pikniką 10 d. rugpjūčio, 
paaiškėjo, kad liko pelno del 
darbininkiškų laikraščių $333.- 
50. Aido Choras pasižada ir 
kitais metais duoti panašų pa
rengimą darbininkiškos spau
dos naudai.

Aido Choras rūpinasi ne 
vien tik daile ir muzika-daino- 
mis, bet visuomet remia ir kla-

Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas priesakin**

Iš po vasaros sezono ir mūsų

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

* Amerikos Life Insurance Sąjungos daktarų ir Statistikų Draugijos laikytas tirinčjiinaš iškėlė faktą jog žikogąus Ij^irtingfrmas didėja veįk 1 % ant 
kiekvieno svard svorio perviršio nešiojamo tarpe 40 ir 44 metų amžiaus žmonių. Kitaip sakant, to amžiaus žmogus sveriąs 40 svaru daugiau negu 

žmogaus givepimo ilgio. Mes nėtvirtlnam, L tieky Strike cigaretų-rūkymas sugrątins mod- 
Tuo jūs išvengsit perdėjimų

pielinkės 
du atstovu (o jei galima, tai 
ir daugiau) į susirinkimą rug
sėjo 21 d., kur bus : išdirbta 
planai, kaip padauginti narių 
skaičių, nes Pittsburghe ir a- 
pielinkėj A. L. D. L. D. kuo
pos yra labai sumažėję narių ’siu kovos reikalus. Ir dabar 
skaičiumi. Todėl pasistengki- 
te visos kuopos dalyvauti' š’« 
me susirinkime. Susirinkimas 
bus sykiu su “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojais, toj pačioj 
vietoj.

Paprastai, po vasaros sezo 
nui, choristai nerangiai lan

nepaken- skaitlingai suvažiuoti 
o tik ant sveikatos išeis, dingai laiką' praleisti.

Bendras Komitetas

J. Gataveckas,
J.V.K.P. Liet. Fr. V Dist. Sekr

SVDtlO _
;ūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai norisi perslyalgyt, "Vietoj to—užsirūkykit Lucky 

svorį ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit mddernlŠką, gražią figūrą.
UŽSUK—Lucky Strike Šokių Orchestrą kas ketvirtadienį ir šeštadienį /Vakarais, tinklą.

I ■’ I' : ■ / ' l!930, The American Tdbacco Co. Mfrs

Lucky Strike, puikiausi cigaretei, kokius jus kada 
ruket, pagaminti iš puikiausių tabakų—iš Smetonos 
Viso tabakų Derliaus—“JIE SPRAGINTI0. Lucky 
Strike turi extra, slaptą šildymo prodėsą. Visi žino 
kad šiluma valo ir taip sako 20,679 daktarų, kad 
Lųckies mažiau erzina jūsų gerklę.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 

ILLINOIS
< Valdyba 1930 Metams

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

10th St.
Fin. Sekr. K. Shimkus, 135—36th St.
Ižd. M. Milienė, 502—4th Avė.

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

St. and 5th, Ave., Moline. 
M. Junaitis, 215—il7th Ave. 
Moline, Ill.; ’ Maršalka J.

2485—33rd St.,1 Moline, Ill.

raštininkas V. J. Geral- 
1946 Sharon Ave.

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

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.
Guntariene.

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

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

K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich.
VALDYBA:

Liubertas, 4177 Ashland

Būk nuosaikus—būk nuosaikus visiems dalykams, net iv rūkydamas. Venk 
tos ateities šmėklos,* išvengdamas perdėjimų, jei nori išlaikyti tą modern
išką, visada jauną figūrą. "Jų, Vietoj—užsirūkyk Luęky”.

lietaus.
Dabartinė choro valdyba iš 

rinkta iš energingų narių, ta 
prie mūsų .’galima tikėtis gerų darbo vai 

Lais- šių. Pirmininku-—J. Savickas 
Julia šulin-

330 Broadway
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

20 H. 22nd St.
2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,

348 Avė. C.
Maršalka L. Rimša,

167 W. 20 St.

Lietuvių Darbininkių Susivie- 
'nijimo dvi kuopos ir Amerikos 
I Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos dvi kuopos ;pen- 

metai laiko, kaip nuolatos at- ,gia bendrą pikniką. Piknikas 
leidinėja darbininkus, o liku- iįvyks sekmadienį 
siems palengvėle apgnaibinėja sėjo 
algas ir apie pagerėjimą dar 
bų perą*ko ir manyti. Loko-įBendr 
motyvų dirbtuvėse per vdsarą 
dirbo neprastai, bet dabąr 
veik visai užbaigė užsakymus 
ir darbininkai retkarčiais ka
da pasigauna po porą dienų 
padirbėti.

Iki šiol schenectadiečiai, 
ypač lietuviai, sunkios bedar
bės nekentėjo, dabar ir mums 
prisieis su bedarbių eilėmis su
sipažinti. Smagu žymėti, kad 
čia visi lietuviai, priklausanti 
prie S.L.A., yra griežtai nusi
statę prieš Gegužio mašiną. 
Nariai lankosi į susirinkimus, 
užsimoka duokles, bet pinigus 
laikome kuopos ižde ir laukia
me iki galutinai susitvarkys 
Darbininkų Susivienijimas, tnO 
syk pradėsime siųsti pinigus į tai r darbininkų spaudai, Tarp- 
Centrą. Buvo ir pas mus atsį- j tautiniam Darbininkų Apsigy- 
radę trys Gegužio pasekėjai, nimui, priešfasistiniam jucįeji- 
kurie nusprendė sekti paskui'mui ir t. t. Taigi, iš visos Bo- 
“milioną,” bet jų apleidimas stono apielinkės’ kviečiame 
kuopos visai mum

dėjimui. Todėl kaip suaugu 
sius, taip ir jaunimą kviečia, 
me dėtis prie Aido Choro ii 
sunaudoti laiką vertingai.

Aido Choro Rep. Jonas.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J. .
Valdybos Adresai:

Pirm. B. Budria, 415 Franklin
Vice-Pirm. S. Pinkevičius,

Clark PI.
Prot. Rašt. B.

Pine St.
Fin. Rašt. A. (

galls Ave., Linden,
Iždininkas V. Paulauskas, 

Clark PI.
Iždo Globėjai: D. Kalnetienė

S. Park St., J. Krakauskas, 
First St.

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

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad
way.

Susirinkimai įvyksta kiekvieno, mė
nesio antrą kėtvergą, po No. 269- 
271 Second Su . 1

ROJAUS VEIDO GROŽY
BĖS LAŠAI ir naujai išras
tas Muilas tik už vieną do
lerį! £i nuolaida tik (ant 30 
dienų. Kurie pąsisKubinsit, 
sučėdysit $1.25.

Tikrą naturališką veidui gra
žumą suteikia tik Rojaub 
Veido Grožybės Lašai su 

Naujai Išrastu Muilu.
Siųskit dolerį registruotam laiške 
arba money orderį, Šiuo antrašu:

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

14 d. rug- 
(Sept.), No. Easton, 

Mass., prie gražaus ežero, 
komisija darbuojasi 

smarkiai sudarymui geros pro
gramos tame ffiknike. Yra 
užkviesti Stoughtonb Lyros 
Choras ir Norwoodo ‘L. L. Ra
telio Choras. Taipgi bus net 
du geri kalbėtojai: vienas lie
tuviškai kalbės, kitas angliš
kai. Angliškai kalbės Komu
nistų Partijos kandidatas į 
Massachusetts gubernatorius. 
Apart dainų ir prakalbų, yra 
ruošiama del jaunimo sporto 
programa; geriausia pasižy
mėjusiems bus duodama dova
nos. Pikniko pradžia 10-tą 
valandą iš rytb, programos 
pradžia 3-čią vai. po pietų. 
Parengimo pelnas eis darbi
ninkų judėjimo paramai, kaip

VIENYBĖS DRAUGYSTĖ 
BROCKTON, MASS.

I » •Valdybos ; Adresai:
Pirm. M. Meškinis, 9 Burton St.
Pirm, pagelb. W. Gelusevičius, 5] 

Glendale St.
Nutarimų rašt. J. Stripinis, 49 Saw- 

tell Ave.
Piniginis rašt.

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

Išbalzamuoja Ir laidoja nnmlrnzIoB ant 
▼iaokjų kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šauklt£-» pas mane. Paa Mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriauaioae vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Kaina po 10c ir Daugiau

įgavę laišką nuo “Daily Wor- 
i korio,” nutarė paaukoti $10 
jis iždo. Pagirtinas dalykas.
j Besvarstant kitokius reika
lus, nepamiršta paminėti ir iš
reikšti užuojautą narei C. Lip- 
kevičienei, kuri serga jau tūlas 
laikas. Turintiems laiko, pa
kartina ją aplankyti, nes ji yra 
sena Aido Choro dainininkė ir 
verta pagarbos narė. Gyvena 
580 Englewood Ave.

Dabar Aido Choras, norėda
mas pasekmingai užbaigti va
saros sezoną, stropiai rengiasi 
Iprie pikniko 14 d. rugsėjo 
I (September), kuris atsibus ant 
(Beechnut Grove, Middle Belt 
Rd., su gana šaunia programa

MOtERŲ PAšĖLPINė DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS,

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagelbininkė 0. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; .Iždininkė M. Klima
vičienė, 81 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 786 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale Št.}<Ųigonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Am 
Maršalka J. Šimanskienė, 
St. Visos Montello, Mass

Kasos globėjai: A. Amšejus, 129
Ames St.; M. Jazukeviczia, 153
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell 
Ave. ,

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

panedėlį kiekvieno mėnesio.

bus rugsėjo (Sept.) 21 d., tais^labai pagirtina, kad į pa- 
'.2 vai. po pietų, L. M. D. sve- mokas lankosi skaitlingai; į
tainėje, 142 Orr St., Soho,'antrą pamokų vakarą priėjo j taip pat reikalingas mūsų ju 
Pittsburgh, Pa. Todėl mes beveik pusė svetainės. Tas — ' ’
kviečiame visus “Laisvės” ir’rodo, kad Aidb Choras ne ma- 
“Vilnies’\skaitytojus ant virš- 'žėja, bet auga, kaip grybai po 
minėtos dienos ir laiko, malo
nėkite visi ir visos pribūti, kur 

|bus išdirbta planai, kaip ge- 
i'riau prisirengti 
i dienraščių vajaus, nes 
vės” ir “Vilnies” vajus jau čia Iužrašų sekretore 
pat, prasideda su pirma diena skiūtė, fin. sekretore 
spalių 
ghe ir apielinkėj padvigubinti 'kas 
“Laisvės” ir 
tojų skaičių, 
čiame visus 
svarbiame susirinkime daly 
vauti.

Taigi

LIETUVOS ’ SON , 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas įP. Krikščius, 236 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb.X). GiraitienS, 431 

Summit SC
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

481 < Hudson St.
Fin. Rašt. A. Giraičiūtė, 481 Sum

mit St. , J. 4
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

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

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-JA 
GRAND RAPIDS* MICH.

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

er Ave.
Vice-Pirm. A. 

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

Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk
er Ave .

Kasos Globėjai: Ig. Medastavičiuš, 
1262 Front Ave.; J. Kripkūnienė, 
1529 Hamilton Ave.

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

Trustisai: I. Medustavičius, F. Ze- 
gunis, T. Rasikas, A. Lujus, A. Ja
saitis. <

Revizijos Komisija: A. Senkus, 
K. Petriką, A. Krasnauskas.

Sales Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St.

Salės Parandavotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

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

Vardas ----------
No. ir gatvė— 
Miestas ir valst,

Draugai ir draugės, J. V. K. 
P. Lietuvių Frakcijos Penktas 
Distriktas (kuris apima Pitts- 
burghą ir apielinkės) atsišau
kia į visus sąmoningus darbi
ninkus ir darbininkes, ypatin
gai į buvusius Komunistų Par
tijos narius ir visus simpati- 
kus. Draugai ir draugės, mes 
jumis kviečiame stoti į Komu
nistų Partiją ir bendrai kovoti 
su yiso pasaulio susipratusiais 
b$> sąmoningais darbininkais, 
už tuolaikinį pagerinimą dar- 
»;ninkų būvio ir už galutiną į- 
vykinimą darbininkų ir vargin
gųjų valstiečių valdžios, So
vietų formoj. Draugai, nega
na būti tik Komunistų Parti
jos simpatizatoriais, bet turi
me, sykiu būti organizuotais 
bei disciplinuotais kareiviais 
tarptautinio darbininkų judėji
mo. Draugai ir draugės, nie
ko nelaukdami, tuoj stokite į 
Komunistų Partiją ir sykiu 
prisidėkite su savo darbu, ypa
tingai dabar, prieš rinkimų 
kampaniją. Mes manome, kad 
jums daug aiškinti nereikia, 
nes jūs ir patys tą gerai žino
te. Nes matote iš mūsų ^spau- 
dos pranešimų, kad Komunis
tų Partija dabar labai smar

kiai dirba, ypatingai už įvedi- 
fną apdraudos bedarbiams, 
^aipgi, draugai ir draugūs, 
?nes turime visi skaityti “Dai
ly Workerį” ir kitiems jį užra
šyti, kuris yra dabar nesunku 
užrašyti. Reikia pasakyti, 
kad “Daily Worker” yra vie
nintelis angliškoj kalboj dar
bininkiškas dienraštis Jungti-' 
nėse Valstijose, tai yra nepa
vaduojamas darbininkų gink
las prieš visus darbininkų 
skriaudikus. Tariant draugo 
Lenino žodžiais, tai yra nepa
vaduojamas organizatorius, a- 
gitatorius ir propagandistas.

Malonėkite del informacijų 
Komunistų Partijos ir “Daily 
Workerro” • reikalais kreiptis 
<?uo antrašu: Jungtinių Valst. 
IK. P. Penktas Distr., Room 5, 
«05 Jarires’ St. 
burgh, Pa.

Antras dalykas, draugai ir 
draugės* mes jus visus kvie
čiame stoti į revoliucines dar
bininkų unijas, kaip tai, Mai- 
nierių, Aliejaus, Geležies Tir
pintoji], ir kit.‘darbininkų in
dustrines unijas, kurios yra va
dovybėj Darbo Unijų Vieny
bės Lygos. Nes lietuvių darbi
ninkų šiose unijose yra labai 
mažai. Vienok lietuvių darbi
ninkų Pittsburghe ir apielin
kėj yra tūkstančiai, o į 
priklauso dar mažai.

šioj šalyj yra astuoni 
nai bedarbių, dešimtys 
nų dirba mažiau kaip pusę lai

ško, o uždarbius kas dieną ma
gina; pragyvenimas eina bran- 
gyn, taip kad darbininkai jo
kiu būdu negali išgyventi, pri
versti badauti. Darbo Unijų 
Vienybės Lyga kovoja už 7 
valandų darbo dieną ir 5 die
nų darbp savaitę ir reikalauja 
bedarbiams apdraudos. ma
žiausia $25 į savaitę ir po $5 
ant kiekvieno šeimynos nario.

Taigi, draugai ir draugės, 
dar kartą mes jus kviečiame 
stoti į darbininkų unijas, ku
rios - yra jūsų industrijoj ir 
kurios yra po vadovyste D. U. 
V. L. Su visais reikalais kreip
kitės po šiuo antrašu UT. U. U. 
L., Room 517, 611 Penn Ave., 
Pittsburgh, Pa.

* Trečias dalykas, tai Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas yra labai svarbi organiza
cija, kur kiekvienas darbinin- 

41ias bei darbininkė turėtų pri
klausyti. Nes šita organizaci
ja gina visus kovojančius dar
bininkus, gelbsti politinius ka
linius, kuriuos terorizuoja ka
pitalistinė valdžia, ir šelpia ju 
šeimynas. Tad, draugai ir 
draugės, mes jumis prašome 
prisidėti prie Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo, nes 
prie T. D. A. priklauso tūks
tančiai Pittsburgh© apielinkėj, 
bet lietuvių kažin ar priklauso 
30. Tai yra didelio apsileidi
mas, kad prie tokios svarbios 
organizacijos tiek mažai lietu
vių priklauso. Visais reikalais 
kreipkitės Šiuo antrašu:.!. L. 
D., Room 519, Gll Penn Avė.,

giausia jaunimo į chorą.,, 
mes žinom, kad choras / yra

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas, 
, 593 Avė. A.

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

Protokolo Sek. P. Janiūnas,
128 W. 49th St.

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
• 625 Boulevard 

Iždininkas F. Lukaitis, /
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PAJIEŠKAU merginos, kuri yra pa
tyrus prosyt įr pl^iyt šilkines ‘ drę- 

ses. Atsišaukit po 6 vai. vakarę se
kamu adresu: St. pulsky, c-o Klas- 
tow, 840 Forest Ave., Apt. 21, Bronx, 
N. Y. ; 216-17

krautuvės, dideliame Ritz- 
Carlton viešbučio name, 392 
Madison Ave., New Yorke, 
3:45 vai. po pietų, kuomet ga- 

. 'tvė buvo pilna žmonių ir ne- 
. stokavo. policijos.

PARAŠU RINKIMAS JAU BAIGIASI—
PASIDARBUOKIME DAR ŠIA SAVAITĘ

Komunistų Partijos parašų rinkimas jau eina prie galo. 
Vienok dar nesurinkta ganėtinas skaičius parašų, šią 
savaitę šiokių dienų vakarus kiekvienas draugas ir drau
gė pašvęskite parašų rinkimui; sekmadienį gi eikite pa- 

; rašų rinkt iš ryto.
Ketverge, pėtnyčioj, subatoj ir nedėlios ryte dar gali

ma pusėtinai parinkti parašų. Lietuviams stotis yra 
“Laisvės” raštinėje. Visi draugai ir draugės ateikite į 

T “Laisvės” raštinę, pasiimkite peticiją ir padirbėkite bent 
paskutinėse dienose. \ RINKIMŲ KOMISIJA.

Sekmadieni Būkite Visi 
Maspethe, Lyros Pramogoj

Kam Rūpi Bedarbių Parama, Ant Licitacijos Leidžia 
Visi Ruoškitės į Šią 
Konferenciją

New Yorko Vandenį už 
Taksų Neužsimokėjimą

irPerdėtiniai' Olive, Hurley 
Marbletown miestelių , paskel
bė, kad už taksų neapmokėji- 
mą parsiduoda Ashokan van
dens rezervuaras, iš kurio 
New Yorkas gauna didelę da
lį savo naudojamo vandens; 
tas rezervuaras laiko 130 bi- 
lionų galionų vandens. Jis 
randasi žemės plote, priklau
sančiame trims minėtiems mie
steliams. Juokinga, kad Di
džiojo New Yorko politikieriai 

užmokėti net

New Yorko Bedarbių Tary
ba šaukia visas darbininkiš
kas organizacijas atsiųsti dele
gatus į bedarbių konferenciją, 
kuri bus laikoma rugsėjo 28 
d., sekmadienį, ir prasidės 10 
vai. ’prieš piet, Irving Plaza 
svetainėje, Irving PI. ir 15th 
St., New Yorke. Nuo pašelpi
mų draugijų bei kuopų rinkite 
po 2 delegatus nuo kiekvie
nos; po tiek pat ir nuo kiek
vieno unijos lokalo ir nuo 
darbininkų dirbtuvinio komite- ineprisirengia

o nuo kiekvienos bedar- itaksus už tą plotą, kuris keli 
Imetai atgal buvo įkainuotas 
$108,000 išviso.

Lyros Choro koncertinis pa
rengimas įvyks ateinantį sek
madienį, 14 d. rugsėjo, Na
tional Hall; Clinton ir Willow 
Avės., Maspethe.

Brooklyno ir visos apielin- 
kės lietuviai gyventojai yra 
kviečiami dalyvauti šiame pa
rengime, kuris bus vienas ge
riausių. Bus dainų ir kitko. 
Dainuos mišrus Lyros Choras, 
ir vyrų choras. linksmins pub
liką savo naujomis dainomis. 
Taipgi bus ir laimėjimų, šo
kiams grieš Retikevičiaus or
kestrą iki vėlumos.

Kaip žinoma, Lyros Ch.oras 
tarnauja plačiajai darbininkų 
visuomenei, linksmindamas 
publiką įvairiuose parengi
muose savo dainomis, be jokio 
atlyginimo. Taigi šiuo kart 
Lyros Choras prašo paremti jį 
savo atsilankymu. Tuomi pri- 
duosite jaunimui daugiau ūpo 
mokintis naujų dainų, kurio
mis Lyros Choras atsiteis dai
nuojant darbininkų parengi
muose. N. N.

REIKALAVIMAI
KAM REIKALINGAS karpenteris- 

staliorius budavojimui naujų namų 
ir pataisymui senų, tai kreipkitės 
pas mus. Mes ne tik budavojam 
naujus ir pataisom senus namus, bet 
ir uždedam naujus stogus ir ir pa
taisom senus. Darbą atliekam gerai 
ir pigiai. J. Sem, 475 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 4118.

215-26

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

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

204-30

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Lunch Room, geroj 

vietoj, prie didelio kelio ir dirbtu
vių, kur daroma , geras biznis. Par
davimo priežastis—savininkas nori 
pasilsėti. Kreipkitės tuojau. John’s 
Lunch, 105 Jackson St., Newark,'. N. 
J- ; . >1 : J ;

T<‘l., Stagg 7067

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 Gtand Avė., Maspeth, L. L 
Tel.: Juniper 6776

> *. » .' Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANT
Lietavię Valgykla

VISOKIŲ RŪSIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, ČAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name
\ : : BROOKLYN, N. Y.

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

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

F. URBONAS

Telefonas: Stagg 9105 r (

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) 

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

X-Spind/idių Diagnozei, 
Gazo Anestetiką

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

y tik susitarus.

' z . ' LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIDS

“«'t 'j " ' • r r . V—r r u v 
Telefonas Stagg 2812 4

FRANK WHITE
' STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y. '
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

to,
bių tarybos po 10 delegatų.

Šios konferencijos tikslai: 
pasmarkinta kova už apdrau- 
dos pensijų įstatymą visiems 
bedarbiams; išreikalavimas tuo- 
jautinės bedarbiams paramos 
iš miesto iždo; suturėjimas 
mėtymo bedarbių iš namų už 
neužsimokėjimą randų; val
džios lėšomis maitinimas be
darbių vaikų.

Visi turime minėti, jog tik
tai per didžiausią masinį spau
dimą iš darbininkų pusės tega
lima bus priverst bosus ir jų 
valdžią suteįkt kokią paramą 
bedarbiams, benamiams ir jų 
šeimynoms. i
’ Svarbesnio reikalo šiuo lai
ku darbininkams nei būti ne
gali, kaip kad plačiai organi
zuota kova už sušelpimą 
darbių lėšomis valstybės ir 
pitalistų.

Darbininkų Unijos Stoja į 
Vajų už $100,000 Streikų 
ir Organizacijos Fondą

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

A. L. D. L. D. 147 kuopos susirin
kimas bus pėtnyčioj, 12 rugsėjo, Ha
nover Kliube, 8 vai. vakare. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų 
aptarti. Tat nepamirškit atsilankyti. 

|Sekr. A. Bružas. 216-17

. Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

Jokių Šalčių nebijo. Už 75e ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

151 Metropolitan Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411• 1

6102 Grand Avenv* 
(Kampai Clermont Avena*) 
MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Junior »7®6

- -- -- - - - _  - - ,
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
aumaliavoja viso
kį u s paveikslui 
Ivairiomii s p a 1- 
romii. Atnaujina 
lenui ir krajavui 
ir sudaro su 
BMerikonifikals.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės i i u o 

adresui

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

be- 
ka-

Darbo Federacija Težino 
Tik Streikų Slopinimą

Kaip tik kairioji Maisto 
Darbininkų Unija išvedė visus 
valgių marketo darbininkus į 
streiką, 8615—20th Avenue, 
Brooklyne, .tuojaus Amerikos 
Darbo Federacijos vadai išga
vo iš teismo indžionkšiną prieš 
streiką ir kairiąją uniją! tuom 
indžionkšinu griežtai uždrau
džia darbininkams pikietuoti 
užstreikuotą darbavietę arba 
streikieriams arti jos pasiro
dyti. y

Nepaisant tų teismiskų už
draudimų, streikieriai, su ko
munistais priešakyje, nuolat 
pikietuoja tą vietą arba ren
gia ties jąja masinius streikie- 
rių ir kitų darbipinkų mitin
gus. Vieną mitingą policija iŠ* 
blaško, neužilgo įvyksta ir ki
tas. Už tai antradienį tapo 
areštuoti keturi pikietininkai : 
J. Cohen, Sol Roseman, Louis 
Preseto ir Louis Flann.

Amerikos Darbo Federacija 
. visiškai nieko1 nebandė pagel- 

? bėti dap|)inipkams. -j O kada 
darbininkai1 ir tarnautojai iš
ėjo streikan, tai Darb$ Fedę- 
racij.os maklioriai tuojaus puo
lėsi bosapis talkon ir užtrau- 

■ ke indžionkšiną prieš kaįriąją 
Maisto Darbininkų Uniją.

Darbo Unijų Vienybės Ly
gos centras New Yorke prane
ša apie naujus nukapojimus 
darbininkų uždarbio 10 ir 
daugiau procentų, kaip rytinė
se, taip vidurvakarinėse vals
tijose, ir apie kylančius strei
kus prieš nuolatinį darbo mo
kesnio kapojimą visose šios 
Šalies vietose. • Tiems strei
kams reikia organizatorių ir 
įvairios kitokios pagelbos. Aiš
ku, kad jeigu Darbo Unijų 
Vienybės Lyga neturės tam 
tikro fondo, negalima bus rei
kiamai padėti tiems darbinin
kams vesti kovą prieš beso
čius išnaudotojus; tuomet fa
brikantai vis labiau ir labiau 
įsius kapoti uždarbius.

Tą laikydamos galvoje, į- 
vairios susipratusių darbininkų 
unijos karštai remia Darbo li
nijų Vienybės Lygos vajų už 
$100,000 streiku ir organiza
cijos fondą. Jūrinių Darbi
ninkų Industrinė Unija New 
Yorke nusitarė tam fondui su
kelti $2,000. Adatos Darbi
ninkų Industrinė Unija keti
na pati viena sudaryti apie 50 
nuošimčių minimojo fondo; į- 
sismagina darban ir Maisto 
Darbininkų Industrinė Unija ir 
kitos kovojančios darbininkų 
organizacijos.

Kaleina' būtų pasirodyti ir 
lietuvių darbininkiškoms orga
nizacijoms su savo intencijo
mis, aukomis ir darbais nau
dai to svarbaus fondo.

MASPETH, N. Y.
A. L. D. L. D. 138 kuopos susirin

kimas bus penktadienį, 12 rugsėjo, 
po num. 5407—69th Lane. Pradžia 
8 vai. vakare, 
yra svarbių reikalų aptarti. 
O. Cibulskienė.

—k—.—.—,—-------- ----------

L. D. S. A. 1 KUOPOS NARĖMS
Draugės, šį ketvergą, 8 vai. vaka

re, įvyks L. D. S. A. 1 kuopos mė
nesinis susirinkimas, “Laisvės” sve-

Visi nariai ateikit, 
Sek r. 

215-16

tainėje. Ątvėstant orui, atsiranda 
?as visus daugiau energijos veikimui, i 

odei visos kuopos nares privalo bū-' 
ti susirinkime ir apsvarstyti planus i _ ii.;__ : v___ i_  1 m r -t adel veikimo. Kuopos sękr. 215-16

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui draugės: 

turi būti pasiturinti ir laisvų pa
žiūrų. Aš esu gimęs 1881 metais, 
sveriu 200 svarų, esu linksmas ir 
draugiškas, fiziškai drūtas; turiu sa
vo narvelį ir karą; svaiginančių gė
rimų nevartoju, taipgi ir nerūkau. 
Meldžiu atsišaukti nuo 40 iki 50 me
tų senumo. Joseph Jokubonis, P. O.

i Box 181, Monmouth Beach, N. J.
216-17

PAJIEŠKAU brolių Jurgio ir Petro 
Pockevičių, kurie seniau gyveno 

Clinton, Ind. Paeina iš Strazdų kai
mo. Kas apie juos žinote, malonė
kite pranešti. Jieško sesuo Elzbieta 
Pockevičiūte. Mano adresas toks: 
E. Mikalajūnienė, 142 N. 10th St., 
Brooklyn, N. Y. 214-16

Jau Trys Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

“RYTOJUS”
pilnas žinių apie Argentinos ir

Vardas

Miestas

MALONAUS irtr ■ 

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jatf, senai matėmesi.. Būtų J 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūs, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma- ■ 
Joniai priimti. *

J. ir O. VAIGINIS 
214 Petry Ave., l^aspeth, N. Y.

_ Street or Aw«nua

State—

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mąno ofisas at
daras dieną .ir naktį- Darbą 
atlieku gerai. Rąfk?,le kreip
kitės pas manė, o. patarnausiu 
kuogeriausiat ' .

i 734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

Telephone j Stagg 4401

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

41ft Metropolitan Avenue
5Ąrti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y. I ; .

J Ik I .■ x . • •

030

Teisėjas Martin irgi

Dar vienas teisėjas yr 

kas. Tai Kings pavieto i 
jas W. Martin. Jis c

t . _ kal
tinamas kaip Šerų šmugelnin- 
kas. Tai Kings pavieto teisė
jas W. Martin. Jis drauge 
su keliais kitais mekleriais su
darė keli metai atgal kompa

niją statyti teatrui Baysidėj, 
L. I. šėrai buvo išparduoti; 
kompanijos viršininkai gausiai 
i pinigavo; nieko nebuvo 
padaryta, ir šilininkai negavo 
nei vienb cento nei procentų,nei vienb cento 
nei sumos.

MUllr * ■■
* * * * ' ’ ’

Bankininkas Apie Europos 
Krizio Blogėjimą '

žymūs New i ’York 6 1 banki
ninkas James Spęyer, [Sugrįžęs 
po apsilankymui Anglijoj. 
Francijčjį Vokietijoj ‘ir Ven
grijoj, sako, kad ten finansi
nis ir, pramonės, krizis yra la
bai didelis, ir dalykai eina kas 
kart vis blogyn. Apie “atsi- 
griebimą” negalima nei kal
bėt bent per vienus ištisus me
tus.

Tuo pačiu laivu su Speyerin 
sugrįžęs stambus biznierius J. 
L. Robbins pripažįsta didelius 
pasisekimus Sovietų Sąjungos 
ūkyje ir pramonėje, ką jis sa
vo akimis matė,; būdamas 
savaites Sovietų šalyje.

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

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik-^__ $3? iPusęi___ $1.50
Pinigpę siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami aht 
“RYTOJAUS” vai-do ir adreso.

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

Argentina

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
tris

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Plėšimas Krautuvėj po 
Viešbučio Stogu

duGinkluoti Revolveriais, 
jauni piktadariai išplėtė $410 
iš sportiškų apatinių, drabužių

ŽODIS NUO DR. 1IENDL0W1TZ

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.

> . . j Tęl,: Midwood 6261 .

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot* vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................................60c, per paštą

HVIes

65c

H ų v''■rt * u u nr 
r; į Tel‘,1 0783 Stagg ;.

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.)

BROOKLYN, N. Y.,

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

l ei. Greenpoint. 9-78G
( >et HtttsKt -S I mil m /ir<>< h/n>'-■ Alciktl Peisttihrinli

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtines šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
. P. L KUNDROTĄ, Savininkas j ’ '

229 Bedford Ąyenue * y • j ! Brooklyn, N. Y. Į
Kąipp. N. 4~to£ gatves , ; (Tel., Greenpolnt 201*7-236(y-Š514 2

Iškirpkit šį skęlbinrą ir prisiųskit kartu 'su užsakymu.

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
9

Šįmet turime geriausios ir vėliau
sios mados Permanent Wave maši- 
naą,rtodel kviečiame visas atsilankyti 
o mes patarnausime kuogeriausija. *

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

biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
sekamu adresu :v .

578 GRAND STREET i
Prie Lorimer St., šalia Aptiekęs 

BROOKLYN, N. Y.
.—.. —. .J

f 231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

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