
Sovietų Kareiviai, 
Atmušdami Ataką, 11 
Baltagvardiečių Nužudė

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

išeina Kasdien, Apart

ČITA, SibiYas.—Sekmadie
nį pulkas ginkluotų balta
gvardiečių įsiveržė į Sovie- 

• tų teritoriją, Vomsovo dis- 
trikte, už 25 mylių į šiau
rius nuo Nerčinsko. Sovie
tų Raudonoji Armija, at
mušdama baltagvardiečių 
ataka, nužudė vienuolika 
baltagvardiečių, daug sužei
dė ir užgriebė dešimts ark
liu ir nemažai šautuvų. Tik 
vienas raudonarmietis tapo 
sužeistas.

Pabi-Gugutur distrikte 
Chinijos kareiviai netikėtai 
pradėjo atakuoti iš šautuvų 
ir kulkasvaidžių parubežio 
sargybinius, bet Raudonoji 
Armija sėkmingai juos at
mušė.

Chinai panašią ataką pa
darė Mičinski apielinkėj, už
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Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasauli!

zoroj, kur vienas Sovietų 
sargybinis tapo užmuštas.

Pereitą penktadienį Chi
nijos kareiviai įsiveržė į So
vietų teritoriją Pogranična- 
ja apielinkėj, atakuodami 

*4 Sovietų parubežio sargybi
nius. Taipgi Chinijos ka
reiviai pradėjo šaudyti į! 
Sovietų sargybinius San- 
chago srity.

CHARLOTTE, N. C.—še
šiolikos Gastonijos streikie- 
rių naujas teismas prasidės 
rugsėjo 30 d. Vėl bus iš- 
naujo renkama džiūrė.

Ella May Wiggins nužu
dymo tyrinėjimas prasidės 
trečiadienį (rytoj). Septy
ni asmenys kaltinami jos 
nužudyme; jie kaipo fašisti
niai gaivalai paleisti po ma- 

Ama-'ža kaucija—po $1,000. Ame
rikos Civilių Laisvių Unija 
siūlo $1,000 už suareštavi
mą ir nuteisimą tos moters 
užmušėjo.
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Iš kairės į dešinę C. M. Lell, Ben Wells ir C. Say
lors, unijos organizatoriai Gastonijoj, kuriuos 
nesenai darbdavių suorganizuoti mušeikos buvo 
pasigriebę, išsivežę į laukus ir sumušę. Ben Wells 

(viduryj) buvo labiausia sumuštas.

SINCLAIR SAKO, JIS 
ESĄS NETEISĖTAI 

ĮKALINTAS

Apsivedė Dr. J. Šliupas; Spjovė ant 
Laisvamanybės ir Paėmė Šliūbą Bažnyčioj

“Lietuvos Žinios”

Komunistai Susikirto su 
Fašistais Berlyne

BERLYNAS.—Sekmadie
nį po pietų, laike fašistų de
monstracijos, įvyko susikir
timas tarp fašistų (Vokieti
jos nacionalistų) ir komu
nistų. Socialdemokratų val
džios policija ėjo išvien su i 
fašistais, kurie demonstruo-| 
darni gatvėmis darė grasi-! 
nimus darbininkams. Apie mai gaivalai 
šimtas asmenų suareštuota, 
daugiausia komunistų.

FAŠISTINĮ TERORĄ NORI PASLĖPTI 
BJAURIA PROVOKACIJA PRIEŠ

KOMUNISTU VEIKĖJUS GASTON1 JO J
Fosterį ir Kitus Komunistus Bando Įtarti “Suokalby” Nu

žudyti Gastonijos Fašistu Vadus; Oehler Atmuša Melus

SOVIETAI GAMINSIS 
RAŠOMAS MAŠINĖLES.

MASKVA.—Pirmas rašo
mų mašinėlių fabrikas So
vietų Sąjungoj bus čia pa- 
budavotas. Gamyba prasi
dės už dviejų metų laiko.

Perkūnas Daužosi 
Lietuvoj

po

KERPIŠKIAI. — Papilio 
valsčiuj, Biržų apskrityj, 
rugsėjo 2 d. perkūnas už
degė pil. Aleksiejo gyvena
mą namą. Namas sudegė. 
Žmonių tuo metu nebuvo 
namie. Namas buvo neap
draustas. Jis buvo vos pa
statytas.

VIŠČIAI.—Papilio valse., 
Biržų apskrityj, rugsėjo 
d., apie šeštą valandą 
pietų, perkūnas trenkė
pil. Ureno karvę lauke. Kar
vė tuoj buvo užmušta.

PAPILYS, Biržų apskr.- 
Rugsėjo 2 d., apie šešta va
landą po pietų, buvo didelė 
audra. Perkūnas labai 
smarkiai trenkė. Vėjas iš
laužė daug medžių. Lietus 
buvo labai smarkus. Žmo
nės sako, jau daug metų nė
ra buvę tokio lietaus su 
perkūnija. Vakare buvo 
matyti keliose vietose pa-

SINTAUTAI.—Rugsėjo 2 
d., 17 vai., siaučiant griaus
tiniui trenkė j pil. Antana
vičiaus (Skardupių kaime) 
kluoną ir uždegė. Kluonas 
su visais suvežtais javais ir 
pašaru visiškai sudegė. 
Nuostolių apie 10,000 litų. 
Triobesys buvo neapdraus
tas.

WASHINGTON.—Harry 
F. Sinclair, multi-milionie- 
rius aliejaus šmugelninkas, 
kuris dabar sėdi District of 
Columbia kalėjime už ban
dymą prieiti prie džiūrės 
laike jo bylos del aliejaus 
šmugelio, sekmadienį išlei
do pai'eiškimą, kad jo ape
liacija del dovanojimo jam 
bausmės, kurią prezidentas 
Hooveris atmetė, nebuvo 
paremta tuomi, kad jis del 
silpnos sveikatos negali il
giau būti kalėjime, bet buvo 
pamatuojama, jog jis tapo 
neteisėtai įkalintas; įkalin
tas už tokį pasielgimą, ku
rį, girdi, nedraudžia įstaty
mai arba teismų taisyklės. 
Taipgi jis tame pareiškime 
sako, kad esąs labai geroj 
sveikatoj. Kodėl ne. Jis ir 
kalėjime poniškai gyvena.

Į Alytaus Miestą Pradėjo 
šliaužti Gyvatės

irŠįmet vasara karšta 
del didelio karščio miškuo
se priviso labai daug gyva
čių, kurios, neturėdamos 
kur pasidėti, pradėjo iš 
miškų kraustytis ir šliauž
ti į miestą. Tai pastebėjo 
Alytaus gyventojai ir net 
kelias šliaužiančias gyvates 
sugavo netoli miesto. Su
gautas gyvates patalpino į 
butelį ir jas laiko; tikisi, 
kad dar daugiau prigaudys. 
Žmonės kalba, kad bus geri 
metai; sako: gyvatės atneša 
miestui laimę.

NUDEGINO VEIDĄ
SIEROS RŪGŠTIMI VILNIAUS KRAŠTUI

GRĘSIA SAUSRATELŠIAI.—Rugpjūčio 25 
dieną grįžtant publikai iš! 
futbolo rungtynių staigiai 
išpuolė iš vienų gon^ų mo- niomis, Disnos* ir Braslavos 
teris ir pylė pro šalį einan- apskrityse kilę nepaprasti 
čiai porai su sieros rūgšti- karščiai. Temperatūra rug- 
mi. Vyrui nuplikytas vei- sėjo mėn. pirmomis dieno- 
das, o jo “draugei” tik iš
degino paltą. Gatvėse pasi
darė

VILNIUS.— Spaudos ži-

darė rjksmas • ir panika. 
Tuojau įsikišo policija ir vi
sus sulaikė.

Paaiškėjo, kad nukentė
jusieji yra Untulis ir jo 
draugė F., o Užpuolusioji— 
Untulio žmona. Priežastis— 
šeimyninis nesugyvenimas.

mis siekė 50° C. Del karš
čių tose apskrityse prasidė
jo tokia sausra, jog gręsia 
pavojus javams ir šienui. 
Vilniaus vaivada painfor
mavo apie pavojingą padė
tį centro valdžią, iš kur 
laukiama suorganizuosiant 
pagelbą anksčiau negu pasi
reikš nelaimės pasėkos.

rugsėjo atsimokėdavo. Tai buvo de- 
6 d. laidoj paduoda sekamą sėtkai metų atgal, kada 

Šliupas dar buvo jaunesnis 
žmogus (dabar jis 68 metų 
amžiaus). Bet nuvykęs į 
“tėvynę” Lietuvą pradėjo 
prisitaikyti prie “aplinky
bių”. Fašistams pasigrie
bus valdžią į savo rankas, 
Šliupas patapo fašistinio re
žimo garbintoju. Bendra
darbiaudamas fašistams, jis 
išsižadėjo savo laisvamaniš
kų. principų,’ spjovė ant lais
vamanybės ir nukeliavo į 
bažnyčią; priėjo išpažinties, 
paėmė “šventą” katalikišką 
šliūbą ir patapo geru kata-

dieno-

šliūbą 
davęs 
drau-

žinią:
“Mums pranešama, kad 

senas aušrininkas daktaras 
Jonas Šliupas šiomis 
mis apsivedė.

“Jaunavedžiams 
Šilavos bažnyčioje 
D-ro J. Šliupo senas
gas tos bažnyčios klebonas 
kun. Jurgaitis.”

Senis Šliupas buvo pagar
sėjęs laisvamanis. Ameri
koj gyvendamas savo laiku 
sakė karštas 
prieš kunigus;
kad nėra dievo. Kunigai jį 
keikdavo, o jis už tai jiems liku ir fašistu.

prakalbas 
įrodinėjo,

Išgėrė 63 žalius Kiaušiniu 
Į 20 Minu tų

ELAND, Wis. — Vietos 
gyventojas Philip Szutkos- 
ki, gelžkelio darbininkas, iš
gėrė 63 žalius kiaušinius į 
20 minutų, kad išgelbėti 
kiaušinius nuo sugedimo, 
kuomet tapo surasta, kad 
jie sumušti bevežant trau
kiniu.

LONDONAS. — Praneša
ma, kad pirmadienį laike Is
panijos armijos manevrų 
kanuolės kulka eksplodavo; 
trys kareiviai tapo užmušti 
ir aštuoni sužeisti.

LONDONAS.—Ben Turn- 
er, mainų ministeris, sako, 
kad atsidarius Anglijos 
parlamentui bus svarstoma 
sutrumpinti darbo valandas 
anglies kasyklose.

aŠalis Sovietų” Atliko 
Sunkiausią Dalį 

Kelionės
VISOS ORLAIVIO DALYS 

PAGAMINTA RUSIJOJ

PARYŽIUS. — Naujas 
Franci jos karinis laivas 
(naikintojas) Verdun pada
rė naują greitumo rekordą; 
šeštadienį plaukdamas pa
darė 40.2 mylių į valandą. 
Greitumo rekordas pirmiau 
priklausė Franci jos naikin
tojui Valmy.

SAARBRUECKEN, Vo
kietija. — Kitokiu būdu ne
galint užslopinti didelį gais
rą Sail Charles anglies ka
sykloj, netoli nuo čia, kasy- 
klon tapo prileista vandens. 
Pereitą savaitę kasykloj 
įvyko eksplozija; žuvo 23 
mainieriai; 25 sužeista.

Europos Darbininkai Reikalauja
Paliuosuoti Gastonijos Streikierius

COPENHAGEN, Danija.— 
šeštadienį Čia buvo didelė 
darbininkų demonstracija 
už paliuosavimą Gastonijos 
streiko vadų, kuriuos Ame
rikos kapitalistai nori pa
siųsti į elektros kėdę už tai, 
kad jie uoliai darbavosi or
ganizavime neorganizuotų 
tekstilės daibininkų. Daug 
demonstrantų buvo apsi
rengę kalinių drabužiuose, 
ant kurių buvo pažymėta 
numeris “13.” Nėšė dide
lius plakatus su užrašu: 
“Ar trys moterys ir trylika 
vyrų turi būt nužudyti Ga 
stoni jo j?”

Policija užpuolė demons
trantus, sudraskė iškabas ir

daug darbininkų suarešta
vo. • 1 :

Londono Darbininkų
Demonstracija

Londone darbininkai de
monstravo prie Amerikos 
ambasados, reikalaudami 
paliuosuoti Gastonijos strei
ko vadus.

Vokietijoj ir kitose šaly
se įvyko panašios darbinin
kų demonstracijos.

MASKVA. — Pranešama, 
kad Baltgudijoj, ypatingai 
Minsko, Borisovo ir Loguis- 
ko srityje, pradėjo siausti 
karštligė. Sovietų įstaigos 
smarkiai darbuojasi, kad 
užslopinti epidemiją.

CHARLOTTE, N. C.-Gas-1 stengtis pasiekti daugiau 
Ironijos ir apielinkės fašisti- dirbtuvių i 

suplanavo darbininkus. Konferencijoj 
bjaurią provokaciją prieš dalyvavo apie penkiasde- 
unijos organizatorius ir 
Komunistų Partijos veikė
jus, kad nukreipti žmoniųj 
domę nuo fašistinio teroro,! i-i • • n

kurį jie veda prieš unijos! renges Lėkti į Alaska 
organizatorius ir komunis-l _____ __
tusT; , . , , SEATTLE, Wash.—Asso-
. J’c suplanavo ir paskel- ciated j>,.ess )irmadienį ga.

•vo pranešimą nuo kapitono 
i Cochrane, Jungtinių Valsti
jų pakraščio sargybos laivy
no komandieriaus Bering 

įjūroj, kad Sovietų orlaivis 
J “Šalis Sovietų” dar tebesi
mi-randa Attu saloj, bet pasi- 
-j rengęs tuojaus (pirmadienį)

ir organizuoti

šimts organizatorių.

Sovietų Orlaivis Pasi

SEATTLE, Wash.—Asso-
. be, būk policija “susekus”,! 
kad New Yorko radikalai! 
(komunistai) sudarę “šuo-! 
kalbį” pasiųsti tūlą Tonyi 
Grandones nužudyti Gasto-! 
nijos miesto advokatą Car
penter, advokatą Bulwinklr 
ir kitus žymesnius fašistų!
vadus Plačiai apie tai būb< į^lTį' Du“tch“Harbor7Ūna- 
nija Charlotte Observer ,. laska gal • kurf randasi 
vietos tekstiles dirbtuvių ie Alaskos (skaitosi dalis 
savininkų organas. i Alaskos).

Tas laikraštis net bando! .. . "
įtarti tame “suokalby” Wm.i Irancijos-Vokietljos

Militarinis Blokas Prieš 
Sovietų Sąjungą

MASKVA.—Visa Sovietų 
Sąjunga labai susiinteresa- 
vus kelione Sovietu orlaivio 
“Šalis Sovietų”, kuris lekia 
iš Maskvos į New Yorką. 
Orlaivis, vadovaujamas la
kūno Šestakovo, jau atliko 
sunkiausią kelionės dalį ir 
randasi Amerikos teritori
joj (pereitą šeštadienį nusi
leido Attu saloj).

Visas orlaivis, kartu ir 
motorai, dabar paaiški, yra 
pagamintas Sovietų Sąjun
goj. Del to Sovietų Publi
ka, darbininkai ir valstie
čiai, didžiuojasi, kad jų or- 
laivui gerai vyksta kelionė 
ir mano, kad jeigu orlaiviui 
pavyks sėkmingai nulėkti į 
New Yorką, tai bus pasau
liui parodyta, jog Sovietų 
Sąjungoj pagaminti orlai
viai gali lygintis pagamin
tiems orlaiviams kitose ša
lyse.

Nors dalį sunkios kelio- 
hės lakūnai jau atliko, ta- 
čiaus dar jie turės susitikti 
nemažai keblumų, nes jie 
turės lėkti virš nežinomu 
kalnų ir dalių Aleutian Sa
lų.

Perlėkę Unalaska, Kodi
ak, Seward ir Sitka, lakū
nai ‘Seattle, Wash., pakeis 
orlaivio pontonus nusileidi
mo ratais. Iš Seattle jie 
lėks per Chicagą į New 
Yorką.

Žvalgybos Kankinimas
Kaunas.— Suimtą Liubi- 

natį Justiną (iš Vilkaviš
kio apsk.) fašistų žvalgyba 
smarkiai sumušė. Ypatin
gai sumuštos kojos. Liubi- 
naitį išdavė Jakimavičius 
Bronius. . 1

Z. Fosterį, Komunistų Par
tijos sekretoriato narį ir. 
Darbo Unijų Vienybės Ly
gos generalį sekretorių. To 
laikraščio reporteris sako, 
jog jis “matęs” Fosterį šia
me mieste pereitą šeštadie
nį. Tai yra melas.

Kapitalistiniai laikraščiai 
rašo, būk tūlas asmuo, sė
dėjęs kalėjime North Caro
lina valstijoj, o dabar gyve
nąs New Yorke, 
laišką E. Bridi 
advokatui, “iškeldamas” 
suokalbį, ir tuo būdu 
“išgelbėjo” fašistų vadų gy
vastį. Bet to “didvyrio” 
vardas neskelbiamas.

Kalbėdamas apie tą bjau
rią provokaciją, Hugo Oeh
ler, Nacionalės Tekstilės U- 
nijos organizatorius, pareiš
kė: “Mes nenaudojame me
todų mūsų priešų ir nesam
dome galvažudžių. Mes ne
skelbiame teroro prieš indi
vidualus. Bile savęs apsigy
nimą, kurį mus bosai pri
vers naudoti, atliks patys 
darbininkai, o ne ginkluoti 
mušeikos iš New Yorko ar 
iš kur kitur.

“Mes dėsime pastangas, 
kad save apsiginti nuo 
žmogžudiškų atakų darbda
vių pakalikų, kurie nužudė 
Ella May Wiggins, bet mes 
nenaudosime jokių ginkluo
tų mušeikų tam tikslui.” 
Svarstė, Kaip Kovoti prieš

Terorą
čia
Nacionalės 

Darbininkų Uni- 
organizatorių. 

kovos

pasiuntęs 
s, vietos 

ta 
jis

įvykoSekmadienį 
konferencija 
Tekstilės 
jos organizatorių. Buvo 
svarstoma kovos būdai 
prieš darbdavių terorą.

Kad būtų galima sėkmin
giau atmušti terorą, orga
nizatoriai nutarė dėti pa
stangas smarkesniam vary-

B E RLYN A S.—šeštadienį 
laikraštis “Zeitung am Mit- 
tag” paskelbė, kad Vokieti
jos nacionalistai, laikė slap
tus pasitarimus Paryžiuj 
del sudarymo Francijos ir 
Vokietijos militarinio bloko 
prieš Sovietų Sąjungą. Vo
kietijos nacionalistai reika
lavo, kad del to būtų iš
traukta kariuomenė iš Rei
no srities ir Sarre Basin ir 
kad būtų paskelbta, jog Vo
kietija nekalta pradėjime 
pasaulinio karo.

Laikraštis pažymi, kad 
nacionalistų Reichstago na
rys pasiūlė Francijos politi
niams ir militariniams va
dams sudaryti bloką ir 
taipgi tuo klausimu tarėsi 
su žymiais Anglijos diplo
matais Paryžiuj.

Nankingo Valdžia Pripažįsta, 
kad Prasidėjo Sukilimas 
' NANKING, Chinija.—Ge- 
nerolas Chiang Kai-shekas, 
Nankingo valdžios galva, 
pirmadienį paskelbė, kad 
Hupeh provincijoj prasidėjo 
sukilimas po vadovyste ge
nerolo Chang Fahkwei.

Vėlesni pranešimai sako, 
kad generolas Fahkwei su 
savo kariuomene maršuoja 
prieš Nankingo spėkas, at
vyko į Pukow, netoli nuo 
Nankingo. Jo kariuomenė 
nuginklavus Nankingo val
džios kareivius netoli Itu.

Išrado Būdą Perduoti 
Spalvuotus Paveikslus 

Per Radio
BERLYNAS.—Berlynie

tis inžinierius Ahroheim iš
rado būdą, kaip perduoti 
per radio spalvuotas filmas‘ ----- --- ~ -1-------- ---------Y --------

hnui organizavimo darbo ir spalvuotus paveikslus.
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mo siauti- 
sugrūdo į 

kalėjimų urvus 
revoliucinių 

ir valstiečių.

Lovestoniečiai Kaipo Fašizmo Talkininkai
į/ Jeigu kai kam iš pradžios atrodė, kad dešiniųjų rene

gatų Lovestono, Gitlowo ir Ko. išmetimas iš Komunistų 
Partijos buvo perdidejė bausmė, tai dabar naujais savo 

‘darbais lovestoniečiai įrodo, kad jiems ne vieta buvo Par- 
I tijOj, ką rodo pastarieji jų žingsniai.
t Lovestoniečiai virto jau aiškiais pakalikais fašistinių 
' 'žydų sionistų. Jie landžioja po pašelpiriės ir kultūrines 
į žyįdų darbininkų organizacijas New Yorke ir stengiasi 
J pakreipti narius prieš Amerikos Komunistų Partiją ir už 

sidnistus.
Paskutinėmis savaitėmis Komunistų Partija ragina 

aukoti Palestinos arabams ir žydams darbininkams. Tie 
darbininkai kenčia tenai ir nuo Anglijos imperialistų ir 
nuo žydiškos sionistinės buržuazijos, bernaujančios An- 

,glų imperializmui.
‘ ;LoVestono gi agentai, smeigdamiesi, į minimas žydų 
darbininkiškas draugijas, visu įnirtimu šoka prieš komu
nistų paraginimus aukoti klasiniams Palestinos žydų ir 
arabų proletarams; to vietoj jie bruka savo sionistines 

.rezoliucijas, tuo būdu jau tiesioginiai tarnaudami an
gliškajam imperializmui ir to krašto žydų buržuazijai.

Lovestoniečiai suka savo nosį palei sionistiniai-fašisti- 
- nį vėją; tuom tikisi pasigauti į savo varžą patriotinių 

žydijos elementų ir jais sustiprinti savo šaiką prieš Ko- 
mintėmo Sekciją, Amerikos Komunistų Partiją.

Lovestono-Gitlowo sriovė šiomis dienomis laukan iš-
* spjauna dešinumo brudą, kurį jie slėpė pirm paskutinio 
i^Kom. Partijos suvažiavimo diskusijose ir pačiame suva-

• gavime. Tada jie advokatiškai dangstė savo dešinumą 
ir šmugeliškomis priemonėmis stengėsi, prigaunant Ko
munistų Internacionalą, pasilaikyti galvinyj šios šalies 
Komunistų .Partijos. Jie tada pripažino, kad šiuo tre
čiuoju pokariniu laikotarpiu pasaulyje kairėj a, darosi re- 
vol^ucingesnės darbo minios; jie betgi *matė Amerikoj 
“išimtį”; šičia, girdi, nors ir yra tūlų kairėjimo ženklų, 
bėt jie: labai mažiukai, ir negalima esą kalbėti dar apie 
plačiųjų darbo minių kairėjimą Jungtinėse Valstijose.

Dabar gi lovestoniškiar filosofai savo lapelyje ir šne- 
kpse atsiima ir tąsias menkas “koncesijas”, kurias jie bu- 

; vo davę kairėjimui, norėdami pasilaikyti Partijos viršū
nėse. Jie šiomis dienomis tik šaiposi iš Komunistų In
ternacionalo Centro Komiteto Plenumo tezių, kuriuose 
nužymėta proletariato kairėjimas, revoliucinėjimas visu 
pasauliniu plotu prieš kapitalistinę racionalizaciją, tai 
yra prieš vis labiau sistematizuojamą ir didinamą darbi
ninkų išnaudojimą. Pasak lovestoniečių, tai šiuo mo
mentu nesą nei didesnių kairėjimui priežasčių nei to kai
rėjimo ženklų, negu kad buvo šeši-aštuoni metai atgal, 

į; Komunistų Internacionalo Plenumas, todėl, klystąs, ir jie 
(lovestoniečiai) turį taisyti Kominterno klaidas.

Toje “taisytojų” misijoje lovestoniečiai randa pritari
mo ir iš Cannono-Lorės trockistų abazo, nekalbant jau 

.iapie pritarimą iš social-buržujinių sionistų pusės. Tie 
"naujieji lovestonizmo draugai vis dažniau savo laikraštu- 
'kuose persispausdina ^gabalus renegatiškos Lovestono- 
^•Gitlowo-Bert Wolf’o išminties.

Gastonijos audėjų kova ir byla sudaro lovestonizmo 
principo išbandymo akmenį. Jie Gastonijoj nieko dau- 

-giau nemato, kaip tik fabrikantų suokalbį prieš streikie- 
rįtis, tuo būdu visą dalyką perstatydami, kaipo nuo se
nai jau žinomą ir šimtus sykių pakartotą Amerikos ka- 

Tpitalistų praktiką. Gastoniečių ir kitų darbininkų apsi- 
v:gyhimio teisę ir obalsį prieš policinius ir kompaničnus 
"“’užpuolikus lovestoniečiai padžiauna po suolu,—nors, 
»praktikoje jau ne tik Gastonijoj, New Yorke ir Chica- 
^05e, bet Duluthe, Minnesotoj, kietųjų angliakasyklų sri- 
Jyje ir kitur darbininkų minios veda apsigynimo mūšius' 
M.teis^ šuSirinkimus daryti gatvėse, streikuoti ir tt.

’-Nusmailindami Qastoriijos dalyką, kaip virbalą, iki pa- 
.įkastam kapitalistų suokalbiui, lovestoniečiai taipgi sle
pia ir ’Amerikos buržuazijos fašistėjimą. }

# onijos kpva parodė, kad buržuazija vis mažiau be- 
<pąsitiki savo “demokratiniais” teismais ir valdiškuoju 
J'sųJfontroliavimu kylančių kovon darbininkų masių, i? :tot'
del užsiundo' fašistinių padaužų šaikas terioti ir terori- 

darbininkus. Tai yra buržuazijps atsakymas į au- 
ig^neią darbininkų kovos dvasią, į jų ’kairėjimą, kurio 
tk^ėstopiškiM išsigimėliai nenori pripažinti ir kurį jie vi
saip stengiasi pridengti. Prieš fašiste j antį kapitalizmą 
peikia griežtesnes, ryžtesnės darbininkų kovos; o love- 
štoniečiai laisto vandenį ant proletarinių žarijų, įkal

inėdami, kad nesą nieko naujo, tuo būdu pasitarnau
dami buržuazijai ir virsdami dvasiniais fašizmo talki- 
SnWrais? i f

Laiškas iš Kauno Kalėjimo
Žiaurus fašiz 

mas Lietuvoj 
drėgnus 
mus šimtus 
darbininku
Kalėjime gyvenimas biau- 
riausias. Kamerose tiek 
daug žmonių, kad trūksta 
oro. Valgis labai prastas ir 
sugedęs. Kalėjimo režimas 
žiauriausias,- tiesiog teroris
tinis. Politinius kalinius no
ri sulyginti stij kriminalis
tais. . Pasimatymus su pa
žystamais teleidžia tik per 
dvi vielų: užtvaras. Prieš 
tai protestuodami, .mes, po
litiniai • kaliniaį-revoliucio- 
nieriai, neinam į pasimaty
mus. Toji protesto kova jau 
tęsiasi 8-tas mėnuo, bet ad
ministracija dar 
tenkina musų Reikalavimo. 
Žinoma, mes .kovosim 
laimėsim, nors 
tęstųsi ir kelius metus.

Kylant šalyj revoliuci
niam judėjimui, reakcija vis 
labiau ima siusti ir kalėji
mo sąlygos kas kartą darosi 
žiauresnės. i

Šit šių metų, rugpiučio 
men. 1 d., mums minint 
priešimperialistinę kovos 
šventę, fašistinė kalėjimo 
administracija puolė į ka
meras ir pradėjo mus muš
ti. Mes teturėjom tik vieną 
apsigynimo priemonę — 
ėmėm kiek galėdami šaukti. 
Už tą “triukšrho” kėlimą 
mus nubaudė,1 riėleisdami 2 
savaites’ pasivaikščioti kalė
jimo kieme. Petito negana. 
Rugpiučio 12 d. ivieną mu
sų draugę, M. Chodosytę, 
fašistinė administracija nu
baudė be jokio' pagrindo 
karceriu. Politinės kalinės, 
protestuodamos prieš tą nu
baudimą, neleido įjos vesti į

vis nepa-

kol
toji kova

bet rh.es nesilialisim kovoję. 
Ir mes žinome, kad jus pa- 
remsite mus. Mes žinom, 
kad tik jūsų, draugai, pro
testo žodis, tik jūsų skait
lingi mitingai, demonstraci
jos ir fašistų smurtą smer
kiančios rezoliucijos privers 
fašistų budelius šiek tiek 
liautis mus kankinus ir te
rorizavus. Tik jūsų parem
ti mes įgausim naujų jėgų 
ir ištvermės kovoj už savo 
teises ir gyvybę. Mes. krei
piamės į jus, revoliucines 
darbo mases, ir tikim, kad 
jus išgirsite musų žodį, į ku
rį atsiliepsite galingu šauks
mu: Šąlin fašizmo reakcija 
Lietuvoj, šalin kruvinasis 
teroras prieš politinius ka
linius Lietuvos kalėjimuose! 
: 1 Šį ’ niusų ' laišką prašom 
persispausdinti visų revo- 

lęžimis apkaltus lan'guš į', liucinių darbininkų laikraš- 
visų šalių revoliucinį prole- čiuose.
tariatą kviesdami mus pa- Du §imta. Lictuvos 
remti kovoj prieš fasistinp ■ Revoliucionierių,
terorą Lietuvos kalėjimuo
se. Musų padėtis sunki 11929 m. rugp. mėn. 15 d. 
musų kova dar sunkesnė,'Kauno s. d. kalėjime.

šistai ateity grasina dar 
žiauresnėmis represijomis ir 
teroru. Visas tas teroras, 
tie nuolatiniai puolimai, mu
šamųjų šauksmai ir begė
diški tyčiojimosi nepapras
tai veikia į kalinių nervus, 
ardo jų sveikatą. Kalinių 
nuotaika visą laiką įtempta, 
tartum prieš audrą. Kiek
vieną minutę laukiama nau
jų puolimų. Vadėtis darosi 
nebepakenčiama. Kalinių 
aky vaizdo j i šmėkšo visokios 
galimos provokacijos ir dar 
žiauresnis teroras.

Mes, 200 polįtinįų kajinių 
revoliucionierių, sėdintieji 
Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjime, kreipiamės pro ge- i I v •! •' *| ij i
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nei jokios ligos neturėjo, 
kaip Stefanssonas. Tas pa
rodo, kad maitinantės mė-

didelis mėsos 
veda prie 
spaudimo, liauku 

plaučių, 
vidurio

Slinki Japonijos Darbininku Padėtis

Popiežiaus-Fašistų Ginčas 
*9* « i

\ ' Roma.—Ketvirtadienį po
piežius tarėsi su Italijos fa
šistinės valdžios atstovu 
krafU De VcechiJdel propie- 
zfttVs* ‘ftnt' khtūli-

kų organizacijų Italijoj. Sa
koma, tuo klausimu tarp 
popiežiaus ir fašistų yra 
nesutikimas. Fašistai', ne
nori atiduoti tas organiza
cijas popiežiaus kontrolėm

Jeigu tose šalyse, kur darbi
ninkai visgi organizuoti į šio
kias tokias unijas, skundžiasi 
savo padėčia, tai ką jau kalbėti 
apie tų šalių darbininkus, kur 
jie neorganizuoti ir dar kur 
valdžia neleidžia jiems organi
zuotis į profesines sąjungas, 
•čia mes nors trumpai pažvelgsi
me į Japonijos darbininkų pa
dėtį.

Japonijoj skaitosi 
milionai fabrikų 
Tame skaičiuje moterys darbi- 
ninkėš sudaro 50 nuošimčių ir 
nesubrendę jaunuoliai bei jau
nuolės 10' nuošimčių. Vadinasi, 
suaugusių vyrų darbininkų ran
dasi tik 40 nuošimčių.

Iki šiol Japonijoj darbo die- 
karcerį. Tada sargai puolė! na—12 valandų ir tik dabar 
moteris ir ėmė žįauriausiaiĮ valdžia “susimylėjo” ant dar- 
jas mušti, plėšyti; jų rubus, .bininkų ir išleido įstatymą, kad 

pradedant 1930 metus, darbo 
diena bus 11 valandų. Bet, su
prantama, didžiumoje vietų šis 
valdžios išleistas įstatymas pa
siliks ant popieros, nes darbda
viai vers darbininkus dirbti il
giau ir jie turės klausyti, 
jeigu neklausys, tai atleis 
darbo. Nes reikia žinoti, kad 
ant dviejų mmlionų darbininkų, 
Japonijoj visuomet būna 500,- 
000 bedarbių ir darbdaviai tu
ri gerą pasirinkimą į nepaklus
nų jų vietą.

Didžiumoj šalių jau nuo se- 
j uždrausta moterims 

naktimis dirbti, o Japonijoj iki 
šiol dar vis moterys dirbo ir tik 
šiais nietais liepos > mėnesį tapo 
išleistas įstatymas, kuriūomi 
Ja,u panaikinamas moterų nak- 
(tinis darbas. • ■ • 
i ) ; i ; !.. ; r

Rąndasi neva socialės ap- 
draudos įstatymas, t kad darbi
ninkai būtų a'pdrabsti: Pusę 
apdraudos moka darbininkai ir 
kitą pusę moką pusiau su val
džia darbdaviai. Bet jeigu dar
bininką ar, darbininkę sužei
džia, tai iš tos npdi'audos’ veik 
nieko negauna.' Nors, pagal 
įstatymus, turėtų gaut nuo 40 
iki 60 nuošimčių kasdieninio 
uždarbio.

Prasčiausios darbo • sąlygos, 
tai tekstilinėj pramonėj. Ten 
l^rmą vietą užima moterys, jų 
sl^aitbma apie 800,000. Sanita- 
rin^s sąlygos čia blogiausios. 
Jau 4r buržuazinė spauda sako, 
kad ^ekstilinių darbininkų ir 
(įarbini^kių Ž5 nuošimtis serga 
džiova įr nuo i 40; iki 60 nuo
šimčių motbrų serga įvairiomis

kumščiuoti. Pasigirdo mu
šamųjų šauksmas, kuriam 
pritarė ir kiti politiniai ka
liniai. Siaubo perimti bal
sai vėl veržėsi pro geležimis 
apkaltus langus ir sklydo 
už kalėjimo sienų. Tačiau 
budeliai fašistai atliko savo 
teroristinį darbą :i “nubaus
toji” buvo įmesta karceriu, 
daugelis moterų žiauriai su
mušta. Sunkiai ; sužeistos 
šios draugės: Šone Geraitė, 
Šone Beržanskaite ir Leja 
Viliničikaitė. Sumuštosioms, ,

, ., , . -i . V1 DICIZIUInesuteikta jokios medikales ]ail
pagelbos, nors jos, pakarto
tinai reikalavo gydytojo. Į 
tuos reikalavimus atsakyta 

' pasityčiojimu, dar labiau 
pasunkinant gyvenimo sąly-. 
gas: iš visų moterų "x 
“trukšmo” kėlimą l' .... 
čiužiniai ir todėl* p o§z turės 
kurį laiką sumuštas, sužalo
tos, suplėšytais rubais gulė
ti ant plikų lentų. To ne
gana. Rugpiučio mėn. 13 d. 
vėl buvo pulta da 
nių kalinių, kūrie 
eiti dirbti, ir imta 
juos mušti. Tik 
šauksmu atsiginta 
mesnio budelių mušimo. Ka
lėjimo administracija pra
nešė politiniams kaliniams, 
kad jeigu vėl pasikartos ši
toks “triukšmas”— 
šis dar žiauresnių 
nių.

uz 
atimta

is politi- 
atsisakę 
kruvinai 

3 .

bendru 
nuo toli-

•ji grieb- 
įjriemo-

•’ Šitaip siaučia fašistinė re
akcija Liętuvos kalėjimuo
se. Politinių' kalinių muši
mai ir kauKinimai 
vis dažnesnis f ak

dąrds’
:.as.' Pa

JI

moteriškomis ligomis. Jos, ten 
dirbdamos, pusbadžiai gyvena.

Darbe už mažiausius dalykė
lius, neatliktus taip, kaip už- 
veizdos nori, darbininkus bau
džia piniginiai arba net sodina 
karceran. Kai kuriose išdir- 
bystėse baudžia moteris ir mer
ginas, pastatant jas po valandą 
ir daugiau stovėti, laikant ran
kose kokią nors sunkenybę. >

Darbdaviai važinėja po kai-i ąpie du.
darbi-ninkų. mus ^en samdo jaunas 

merginas prie darbo. Kada 
įjos pasirašo sutartį, tai tuomet 

; jas laiko, kaipo kalines. Kad 
još hepabėgtų, tai gyvena
muosius namus' (bendrabučius) 
apkasa kanalais, užlieja vande
niu ir aptveria spygliuota dra- 
tine tvora. Prie jų neprilei
džia ne tik pašalinių, bet ir ar
timiausių giminių.

Ten, kur didžiumoje dirba 
vyrai, tai su jais

Dr. A. Petriką.
Pastaraisiais keliais me- kaip Stefanssonas, tai jisai 

tais dietos (maisto) specia
listai labai daug domės krei
pia į mėsos klausimą. Iki
šiol buvo manoma, kad per- sa, būtinai reikia ją valgyti 

vartojimas kiek' galint riebią ir misti 
augšto kraujo ne tik raumenim, bet kuo- 
arteriosklerozo daugiausiai vartoti 

(gyslų sukietėjimo) ir nefri- (kepenų, inkstų),
to (inkstų sugedimo). Šios;smegenų, kaulų 
teorijos šviesoj, daktarai; smegenų’ir tt. 
veik' be išimties laikydavosi [ — 
sios umyersales taisykles :jtoki kai kad vigi 
kur tiktai maisto klausimas' 
kįla sanryšy su ligonio svei
kata — sumažinti ar net vi
sai pašaljnti mėsa iš ligonio 
dietos. Tasai faktas, kad 
eskimosai veik išimtinai; 
minta vienokia ar kitokiai 
mėsa ir kad juose arterio-j 
sklerozas bei nefritas ne; 
tankiau pasireiškia, kaip vi-į 
sai mėsos nevalgančiuose — 
nebuvo deramai įvertintas. 
Tūli kritikai sakydavo, ir 
dabar dar sako, kad šiaurės 
žemgalio šaltis ir 
veiklumas eskimosų sudaro 
tokias sąlygas, kur prodei- 
dimio maisto perviršis nega
li pakirsti sveikatą, kaip 
kad vidutiniam klimate.

Faktai, tačiau, rodo ką 
kitą. Viena, eskimosai nė
ra fiziniai veiklūs, jie labai' 
tingūs ir dirba tik tiek,j rac|0 truputį perviršinio 
kiek reikia apsiginti nuo ba-|SVQFį0? bet paskui jie išlai

kė tokią jau svorio normą 
iki pabaigos. Gale eksperi
mento juodu, sako, atrodę 
sveikesni ir stipresni, negu 
pradžioj. Su'vidurių mali
mu jokio vargo neturėję, 
viskas . ėję kuogeriausiai. 
Kraujo spaudimas nei kiek 
nepadidėjęs, nefrito' bei ar- 

i teriosklerozo jokių žymių 
Raymond Pearl, John Hop- nepasirodę.. Be to, vienas 
kins Universiteto pTofeso- JU užsikrėtė ligoninėj būda- 
riui. Kaip subjektai tyri-'mas gripu, kuriuo, apart

fizinis

Mėsą šiuodu vyru vartojo 
_ b 

pirkdami iš mėsinyčių, t. y., 
paimtą iš šaldomų sankrovų, 
o ne kokią specialiai pareng
tą ar išimtinai šviežią. Jie 
taip pat nevalgė žalią mė
są, bet tankiausiai virtą, 
tik ne pervirintą, bet turin
čią vidury šiek tiek nedavi- 
rimo, pusžalumo. Daržovių, 
duonos, pieno bei jo produk
tų, k. t., sviesto, sūrio ar 
Smetonos, taipgi nevartojo. 
Apart mėsos jie tiktai gėrė 
vandenį. Sako, kad j tie
dviem tokia dieta per metus 
laiko visai nenusibodus fr* 
jeigu jiem nereikėtų susi
durti su 
pročiais, 
da tokiu

Svorio 
bandymo laiką veik taip pat 

(neprarado. Iš karto jie pra-

“civilizacijos” pa
juodo galėtų visa- 
maistu gyventi.
juodu per visą tą

O 
iš

do. Antra; tai eskimosų 
krašte yra taipgi trumpa 
vasara, kuri prilygsta savo 
šiluma vidutinio klimato 
kraštam. Eskimosų stube- 
lėse taip pat gana šilta. *

Visapusiam kalbamojo 
klausimo išrišimui, pernai 
susitvėrė iš mokslininkų ko
mitetas, vadaujant D-rui

vyrai, tai su jais darbdaviai nėjimui paimta Stefanssonas,-daugybės kitų ligonių, sir- 
negali elgtis, kaip su mergino- siaurės tyrinėtojas ir An-;g° net jų asmeninis dakta- 
mis. Bet čia jie suranda kitą ir nprsirrrps inn dnnp'
pavergimui būdą. Kadangi 
darbininkų uždarbis labai men-i 
kas, tai darbdaviai stengiasi 
išduoti darbininkui nors kiek 
pinigų dar neuždirbus, ta išly
ga, kad jis sutinka vėliaus ati
dirbti. Tokią 
jaut, veik visi 
na darbdaviui 
jie tuomet ant 
neja, nes jeigu bandys apleisti 
dirbtuvę, tai policija jį prista
tys, kaipo pabėgėlį.

Kaip visur, taip ir Japonijoj 
audinyčiose 
bininką bei 
prie kelių 
miau valdė 
stakles, tai 
dyti ketvęrias ir šešerias. ( Dar
bininkų skaičius mažinamas, o 
darbas didinamas.

; Nepaisant tokių sunkių ap
linkybių, jau' ir Japonijoj dar- 
biniilkų judėjimas kyla, jau ir 
ten darbininkai pradeda bruz
dėti. ' Ir reikia tikėtis, kad ir 
teh darbininkai susiorganižuos 
į darbininkiškas organizacijas 
ir iškovos- geresnes darbo sąly
gas. švenčioniškis.

sistemą varto- 
darbininkai bū- 
prasiskolinę ir 

jų drąsiai jodi-

pradėjo vieną dar- 
darbininkę statyti 
mašinų. Kur pi iš
darbi n i nkas dvejas 
dabar jau turi val-

dersenas, kuris su Stefans-kaš, ir persirgęs juo daug 
šonu išbuvo šiaurėj per tris1 lengviau, negu kiti ligoniai, 
metus. Eksperimentai bu- Andersenas būdamas ligo- 
vo daroma Russell Sage Pa- apsirgo antro tipo 
tologijos Institute, Bellevue plaučių įdegimu, nuo kurio 
ligonbuty, New Yorke. Bu- Pusė ligonių miršta. Ander- 
vo itin bandoma ištirti, kaip! senas vieną dieną turėjo 
atsilieps vienos mėsos dieta' . laipsnius karščio, bet 
į šiuodu vyru vidutiniam; pagijo į kelias dienas. Dak- 
klimate ir prie lengvo užsi-j tarai^ sako, kad vienos me- 4 
ėmimo, b 
čio.

Mėsos dieta Stefanssonas 
su Andersenu pradėjo per
nai vasario 26 d. ir užbaigė 
šiemet kovo 8 d. 
ma^o, Stefanssonas gyveno' 
per septynis metus šiaurėj; 
tik viena,, žvėrių bei žuvų) 
mėsa, žinoma, su gera prie
maiša taukų, be jokių blo7 
gų savo sveikatai pasėkų.

Pradedant šį eksperimen
tą, mokslininkai norėjo iš
bandyti, kaip atsiliepia į 
sveikatą 
mėsos maistas, vien 
raumenų mėsos. . __ z .... v V} . 
kad po kelių dienų tokio; vūnas, gali gyventi, reika- * 
maisto, 
skustis viduriais, tai sukie- menini, kaip kad tūli vege- 
tėjimu, tai perdideliu jų pa- tarionai daro, arba tik vie- 
leidimu. Taipgi jisai jautėjna mėsa. Nežiūrint vienų 
galvos skaudėjimą, ledaku-jir kitų kyaštutinybių, vis 
mą bei šiaip negalavimą, tik tenka laikytis senos teo- 
Už savaitės laiko jam'pra-rijos, kad žmogui, vidutinė- 
dėjo duoti su mėsa žymią1 se gyvenimo sąlygose, ge- 
dalį riebalų ir visi tie ligos; riausiai misti maišyta die- 
simptomai pranyko. Jisai ta: valgyti ir augmenis ir 

[išbuvo pilnutėliai sveikas mėsą. Kas svaido perkū- 
ąper visus metus, tai yrą iki. nais į mėsą, kaip į nuodą,

apsirgo antro tipo

daugiausiai sėdin- sos dieta išvystė pas tuodu 
vyru stebėtiną ligom atsi
spyrimo jėgą, kitaip jie ne- 

j būtų taip lengvai nugalėję 
į tokias sunkias ligas. Dar 

T - i daugiau, Andersenas paste- 
1 'bėjo, kad jo plaukai nusto

jo slinkę nuo galvos, kaip 
įtiktai jisai pradėjo mėsos 
i dietą. Prieš pradėsiant eks
perimentą, Ąndersenas bu
vo 1 bepradedąs smarkiai 
plikti. Dantys taip pat nei 
vieno per metus laiko nei 

i kiek neapgedo.t f *
išimtinai kudos' Šis eksperimentas parodė, 

..i tiktai: kad žmogus, nors iŠ prigim- 
Pasirodė,' tiės yra maišytos dietos gy-

Stefanssonas pradėjo, lui esant, vienais tik aug-
DARBININKŲ

KALENDORIUS
Rugsėjo 24 d.:

—Mirė rašytojas Rodiče- 
vas, kuris pirmas pradėjo 
priešintis baudžiavai, 1802.

—Papa Leonas XII išlei
do encikliką, smerkiančią 
tuos, kurie kovoja ,uz Pietų; pabaigai vedamo bandymo.| tai daro'be jokio mokslinio * 
Aipėrikos nepriklausomybę,1 Andersenas nesimaitino • iš pamato, be jokio rimto at- 
1812. | pradžios vien kūda mėsa,'sparo.1812.
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KOMUNISTU INTERNACIONALO P1LD
KOMITETO DEŠIMTAS PLENUMAS

(Pabaiga iš pereito numerio) j letariatas už klasių karą, 
Apart viso dantim kalančio' 

prieštaravimo imperialistų kie-'* 
me, yra pamatinis prieštaravi
mas tarp kapitalistinio pašau-'j 
lio ir Sovietų Sąjungos, kaipo' 
dviejų ekonominių ir politinių1 prje£ j 
sistemų, principaiiai stovinčių' 
prieš viena kitą. “Taigi impe
rialistų puolimas Sąjungos So
cialistinių Sovietų Respublikų 
yra didžiausias pavojus. Tai 
liudija jų pastangos padidinti 
prieš-sovietinį karinį bloką. An
gį i jos suorgan izuotas-su ruoš tas 
sukilimas Afganistane buvo 
provokacija tuo tikslu, kad iš
šaukti susikirtimą su Sovietų 
Sąjunga, puolant jos atstovus 
toj šalyj. Užgrobimas Rytinio 
Chin i jos gelžkelio ir areštavi
mai tūkstančiais Sovietų pilie
čių (Mandžurijoj) ir pafrontė
se kontr-revoliucionierių ir 
Chinijos kareivių įsiveržimai į 
Sovietų Sąjungos žemę—tai yra 
tiesioginis provokavimas 
prieš Sovietų Sąjungą,” 
Komunistų Internacionalo 
šimto Plenumo teziai.

Mūsų Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partijos Centro Komi
tetas savo teziuose “Karo Pa
vojus ir Komunistų Partijos 

ų Užduotys” sako:
“Proletariatas turi žinoti, 

kad karas yra neatskiriamas 
nuo kapitalizmo, jog karo ‘pa
naikinimas’ galimas vien tik 
nuverčiant kapitalizmą, tik nu
verčiant buržuaziją per gink
luota sukilimą ir 
rinį karą prieš buržuaziją. Pro-

streiko vadų. Ką tas reiškia, 
jei ne pasakymą, kad jūs,, ku
rie terorizuojate Gastonijos au
dėjus ir jųjų vadus, laikykit 
juos savo rankose ir pasielgkit 
taip, kaip jūsų, kapitalistų, kla-l 
sės reikalai diktuoja? — Mes 
prieš tai balso nekelsim.

New Yorko mieste, kur fašis
tai sionistai kartu su socialis
tais ir policija drasko komunis
tų. atviram ore surengiamus 
mitingus, kur kova už gatvės 
teisę del 
mų yra 
klausimu, 
sako: jei 
majorus, tai duosiu miestui dar 
tinkamesnę policiją. Vadinasi, 
kad dar geriau galėtų draskyti 
darbininkų susirinkimus 
daužyti juos buožėmis.

Kairiojo socialistų sparno nė
ra susigrupavusio tarp Jungti
nių Valstijų lietuvių, bet soci- 
alistiškos ideologijos mūsų dar
bininkų organizacijose yra la
bai daug ir su tuo reikia smar
kiai kovoti.

“Plenumas Komunistų Inter-
Centro Komiteto

LAISVE

BOSTONO IR APIEUNKES 
ŽINIOS

Puslapis Trečias

karo
sako

De-

lankykite į šį susirinkimą pa
skirtu laiku. Pameskime tą 
įprotį pasivėluoti, nes žinote, 
kaip nesmagu tiems draugams, 
kurie Laiku atsilanko ir turi 
laukti. Mes turime daug svar
bių reikalų aptarti.

2 Kp. Org. E. C.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

“LAISVĘ” ‘GERAI PATAIKOT’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 

į kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
j CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
i lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii- 

į ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
i myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 
I tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

CAMBRIDGE, MASS.
Rugpjūčio mėnesį Hoods 

Rubber Co. perėjo į naujas 
rankas Goodrich Rubber Co. iš 
Ohio valstijos. Tai gal dar 
didesnę naštą uždės ant dar
bininkų sprando. Jau ir da- 

Ibar taip darbininkas apkrau
tas darbu, kad jau nėra lai
ko nueiti nei į p. Sirvydo my- 

s limiausią įstaigą (toiletą), 
• i nors čia jų yra, ne taip, kaip 

Lietuvoj.
šiuo sykiu paminėsiu sky

rius, kuriuose daroma batai ir 
kitokį apavalai. čia išimti
nai dirba moterys. Atmosfe
ra nuo visokių klijų ir gumos, 
susimaišiusių su garais, tie
siog nepakenčiama. Bosas, 
bosienė, boselis ir bosenytė be
veik prie kiekvieno stalo ir 
jau darbininko nenuleis nuo 
akių. O prie to darbas taip 
sutvarkytas, kad ir pačios dar
bininkės viena kitą rūpina ir 
pykstasi, kas, žinoma, bose
liams labai patinka. Darbas 
atiduotas darbininkėms beveik 
kaip ir nuo šmotų. Darbinin
kė turi išdirbti tam tikrą pa
skirtą skaičių batų. Mažes
nių po 220 porų į dieną, o di
džiųjų po 150 ir tam pana
šiai. Kelios darbininkės dir
ba vieną batą, pirma pradeda, 
o paskutinė pabaigia. Taigi, 
jei viena kiek atsilieka, tai ki
tos jau rėkia, šaukia, kad ne- 
beišdirbs “tikieto.” žinoma, 
jei neišdirbsi “tikieto,” tai iš
skaitys iš algos, kurios ir taip 
vargiai užtenka vergiškam 
pragyvenimui. Pilnas rokuo- 
jamas tikietas $22, bet ar 
daug tų tikietų išdirba? Tan
kiai turi pasiganėdinti su $15 
ar $16. O daugelis dirba jau
nų mergaičių, kurioms apmo
kama tik $12 ir reikia išbūti 
tokioj smarvėj per dieną ir be 
atodairos lupti. Kuomet to
kios sąlygos susideda, tai tan
kiai būna ir reikalavimų nau- 

Ijų darbininkių, kurias, taip 
i ir priverstina arbitracija sočia-1 raginimas darbininkų dalyvauti sakant, mokina. Mokinėms 
| listų valdžios yra tik dapildy-'toje kritikoje yra būtinas rei- moka po $12 į savaitę, o dar- 

kalas kaipo koštuvo sukristai!- bo padaro jei ne du trečdaliu, 
zavimui aktyvo ir iškėlimui va-'tai tris ketvirtadalius. Susta- 

1 to visą eilę pradinių ir nau
jųjų ir vieną mokančią. Tada 
pleškina, kad net rankos su
tinsta, o bosai ir bosienės bo- 
vina visokiais būdais.

Tai tokiose sąlygose Hoods 
Rubber Co. batadirbės darbi
ninkės turi pelnyt kąsnį duo
nos. Kituose skyriuose irgi 
panašiai dirba. Daugiausia 
čia įvesta visokios premijos, 
bonai, kad tik darbininką dau
giau užnuodint ir apkraut 
sunkesne našta. Gal teks ka
da atskirai apie tai pakalbėti.

u z
■ dirbančių masių sukilimą prieš 
i pavergėjus, už revoliucinį karą
del socializmo; taip pat už tau- 

jtinius revoliucinius karus prieš 
! imperializmą, kas taip pat yra

; proletarinės revoliucijos. 
t___ imperialistinius karus ir
i imperialistinį karą prieš Sovie
tų Sąjungą proletariatas užims 
i tokią poziciją—sumušti namie 
kapitalistinę valdžią. Suprati
mas apie kovą su karu negali 
būti atskirtas nuo klasių kovos.

i Karas karui yra dalis genera- 
i lės proletariato kovos del nu-
■ vertimo buržuazijos.”

Planuojamas karas prieš So
vietų Sąjungą yra klasių kovos 
karas, karas prieš darbininkų 
klasę, prieš socializmą už ka
pitalizmą. Darbininkai turi at
mesti visokias pasakas apie ne- nacionalo 
buvimą karo pavojaus. Taip kreipia domės, kad be pravedi- 
pat turi atmesti pacifistinį nu- mo šitų tarimų į veiksmą, kad 
sistatymą, kad esą priešingi vi
sokiems karams ir bėgti nuo 
šautuvo. Reikia kovot prieš 
karo pavojų; gi kilus karui— 
paversti jį piliečių karu už nu
vertimą buržuazijos ir įsteigi
mą proletariato diktatūros.
Masių Vadovavimas

Ir Revoliucijos Tempas
Trečias plenumo svarbiųjų tų Sąjungos; kovot prieš social- 

punktų tai masių patraukimas demokratiją ir ypatingai prieš 
po Kominterno sekcijų vadovy- jos kairįjį sparną, 
be. Socialistų partijos ir jų gimo komunistų partijų ir dar-

darbininkų susirinki- 
svarbiausiu dienos 

tai Norman Thomas 
jūs išrinksit mane į Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

- - - - - $203—n
Iš N. York į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V. 

$5 jeigu taksus) 
3-čia klesa

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemų 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

ir

be.
valdžios Vokietijoj ir Anglijoj, 
Muellerio ir MacDonaldo, pa-

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia.

be sunaikinimo 
(loveston iečių.—F. 
rūmo (trockistų) 
ir be sprendžiamo 
mo konsiliatorizmo 
mo. — F. A.) tai bus negalima 
išpildyti Kominterrio ir jo sek
cijų užduotis bėgyje pakylan
čios bangos, užduotis kovos su 
karo pavojum ir gynimu Sovie-

dešinumo 
A.) ir kai- 
likvidatorių, 
išgyvendini- 
(buchariniz-

Be priren-

bininkų klasės del ateinančių 
revoliucinių mūšių, be pasirin-

\ i t skutiniuoju laiku ženklina ga-!kimo teisingų revoliucinių vadų 
Įy G * r' I J vi» Į . • v • j T 1 * i * • I • v i i • • - — _ v •lutiną sufašistėjimą. Vokietijos iš darbininkų klasės, tinkančių 

darbininkai surišti priverstinos drąsiai ir nesuklumpančiai ves- 
su darbdaviais arbitracijos ti proletariatą 
taip, kaip Mussolinio viešpatau- kapitalizmą ir 
jamoj Italijoj. MacDonaldo su- riato diktatūrą 
varymas atgal į dirbtuves An- daryt.” 
glijos streikuojančių audėjų su 

’nukirstomis algomis ant 12%' kritika.

į kovą nuversti 
įsteigti proleta- 
to negalima pa-

Tam būtinai reikalinga savi-
Jos padrąsinimas ir

Pinigus pej^įimČiani grei
tai ir žemomis ratomis

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American Line
M WOADKAT, NEW YORK

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue

Tek, Stagg 3842

Į LIETUVIS GRABORIUS ' 
i: 

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už • 

žemą kainą, Į ■ 
nuliūdimo va-1 
landoje šauki-1 

tęs pas: i
JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ j 

162 BROADWAY | 
Residencija: '■

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass.* 
SOUTH BOSTON, MASS.

| Tel., So. Boston 0304-W. |
i ------ -------------------------------------— į

John Naujokas Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 

I miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 

i yra geri lietuviai ir išmintingi dar- 
j bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge-
■ riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

Taip pat progresvviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne. bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugu cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky- 

j damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga-
■ rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
i ant pareikalavimo visur j kitus mies
tus biznieriams ir privati^kiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, Ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

Naujoku Cigaru Dirbėjai
267 Division Ave.. Brooklyn, N. Y.

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto

Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose
STUDIO

1763 Cropsey Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Bensonhurst 6631
OFISAS 

981 Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson 6993

CASTON ROPSEVICH

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
naafplbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St., Camden, N. J.

mas II Internacionalo partijų 
fašistėjimo. >

“Plenumas Komunistų Inter
nacionalo Centro Komiteto pa
reiškia, jog susiformavimai val
džių svarbiųjų Antrojo In
ternacionalo partijų, aplin
kybėse beprisiartinančio im
perialistinio karo ir augančio 
skurdo darbininkų klasei, suda
ro sąlygas giliausiam krizini 
socialdemokratijoj, proletarinė
se masėse. Tas reiškiasi sku- 
bėjančiam procese plačių ma
sių radikalėjimo, kas neišven
giamai veda socialdemokratiją 
prie praradimo įtakos plačiose 
darbininkų masėse. Del to gi 
susidaro palankios sąlygos 
munistų partijoms laimėti 
džiumą darbininku klasės.

“Plenumas KI CK nusako 
rėti už pareigą visoms 
sekcijoms sustiprinti kovą prieš 
tarptautinę socialdemokratiją, 
kaipo svarbiausius kapitalizmo 
aliejuotojus”. . . Ypatingai rei
kia atydą kreipti į kovą prieš 
socialdemokratijos kairįjį spar
ną, kuris prilaiko (suturinėja) 
procesą socialdemokratijos kri- 
kimo; kaipo prieš iliuzijos da
rytojus, kad būk jie sudaro 
opoziciją prieš vadovaujančius 
II Internacionalo elementus. Gi 
tikrenybėje jie visuose atsitiki
muose palaiko social-fašizmo 
politiką.

Jungtinėse Valstijose social- 
fašistų kirčius darbininkai pa
tyrė ant savo nugarų darbo 
unijose ir kitose organizacijose. 
Lietuviuose socialistai jau senai 
palaiko bendrą frontą su fašis
tais.

Gastonijoj, kur audėjai veda 
kovą už teisę organizuotis į uni
jas ir streikuoti; kur kapitalis
tai ir jų valdžios agentai tero
rizuoja ir šaudo darbininkus, 
tai socialistai visokius šmeižtus 
drabsto į darbininkus ir kliūtis 
daro prieš kairiuosius, kad 
darbininkai iŠ kitų miestų ne
duotų gastoniečiams paramos, 
nerinktų jiems aukų. Socialis
tų Partijos vyriausias vadas ir 
jų kandidatas į New Yorko 
miesto majorus, Norman Tho
mas, sako, kad jis “pasitiki tei- 

kurio rankose
Gastonijos

dovaujančių viršūnių.” Senos 
vadovaujančios kadros turi bū
ti dapildytos naujomis spėko
mis, 
vos 
Turi 
tišku 
tika, 
kiti revoliucinio švietimo ir bol
ševikiško plieninio užgrūdinimo

kylančiomis iš klasių ko- 
mūšių, iš masių apačios, 
būti planingai ir sistema- 
keliu išplėtojama savikri- 
kas yra svarbiausiu įran-

ko- 
di-

tu
šavo

Masėms radikalėjant, vis la
biau veržiantis į kovą su išnau
dotojais, su visa kapitalištine 
sistema, darbo unijų biurokra
tija ir social-fašistai puola ko
munistų partijas atskirti nuo 
plačių masių, mėtant komunis
tus 
vii] 
ko:

iš unijų, mėtant iš dirbtu- 
ir tt. Tezia'i užbaigime sa-

Prieš Kulniavimą
“Plenumas atsišaukia kovoti 

su šitais užpuolimais ir nurodo, 
kad didžiausias pavojus dabar
tiniam periode tai pavojus ko
munistų partijų kulniavimas 
(vilkimasis užpakalyje.—F. A.) 
kylančio tempo masių revoliu
cinio judėjimo. Plenumas atsi
šaukia į visas sekcijas pakelti 
nusveriamąją kovą prieš kul- 
niavimo tendencijas, kas yra 
atspindžiu socialdemokratijos 
liekanų. Tatai turi būti išnai
kinta, jei komunistų partijos 
nori atlikti savo rolę, kaipo 
avangardas proletariato judėji
mo, vedančio darbininkų klasę 
į naujas revoliucines kovas’ir 
pergalę.”

Gi pas mus, lietuvius, to kul- 
niavimo yra labai daug, ir bū
tinai to kulniavimo fazes reikia 
nušviesti savikritikoj.

\Aną dieną susitikau A. L. 
D. L. D. kuopos sekretorių P. 
Chapą, tai gyrėsi, kad kuopa 
pasimokėjusių nariij skaičium 
viršija pereitų metų skaičių. 
Taipgi sakė, kad prie “Lais
vės” vajaus ir A. L. D. L. D. 
agitacijos mėnesio rengiasi ne 
juokais. Atrodo, kad žinios 
neblogos.

Jono ir Adelės Melinių, gy
venančių 85 Richdale Ave., 
vaikut, Leoną, 8 metų am
žiaus, pervažiavo automobi
lius, bet nepavojingai sužeidė. 
Ligoninėja sako, kad pasveiks.

Leonas su kitais vaikais žai
dė kieme ir išbėgo ant gat
vės, o tuo tarpu smoge maši
na ir, ant laimės, užmetė ant 
“bamperio,” tokiu būdu gy
vastis išliko.

Reikėtų nuo gatvės vaiku
čius saugoti.

Vajus! If Vajus!
DARBININKAI STOKITE

1AUGŠČ1AUSU PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

PASKELBTAS VAJUS ŽEMESNE 
ĮSTOJIMO KAINA

įjus prasideda su Spalio 1 diena ir tęsis iki 
Naujų Metų. Centro Komitetas vajaus laiku 
VIENU DOLERIU NUPIGINA ĮSTOJIMĄ

Visi nariai su dideliu skubumu rašykite j APLA 
naujus narius. Skaitykite, ką jums Centro Komi

tetas siūlo už gavimą naujų narių:
Nutarta duoti kiekvienam nariui, gavusiam ne 

mažiau kaip 10 naujų narių labai gražią plunksną 
(fountain pen), ant kurios bus pažymėta, kad tai 
yra dovana nuo APLA Draugijos.

Narys, kuris gaus ne mažiau kaip 20 naujų na
rių, gaus minėtą plunksną ir $5 pinigais.

Narys, kuris gaus ne mažiau 30 naujų narių, 
gaus minėtą plunksną ir $10 pinigais. Ir taip to
liau, už kiekvieną 10 naujų narių bus mokama 
$5 pinigais.

Apart viršuj paminėtų dovanų, dar kiekvienas 
APLA narys gaus už kiekvieną naują narį po 50 
centų, kaip yra nutarta APLA 22-ro seimo.

Ko geresnio begalite norėti?!
Pasitarnausite savo draugam ir dar gausite gra

žų atlyginimą už savo darbą.

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą: telpa daug gražių eilfcv- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdinsi
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA: 
į Metams tik—$3: Pusei------ $1.5*

Pinigus siųskite American Express 
monev orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.

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

Argentina

sėju Barnhill,” 
randasi šešiolika

4,223,413 Automobilių Pa 
gaminta per 8 Menesius

Washington.—Per šių me
tų aštuonis mėnesius Jung
tinėse Valstijose viso auto
mobilių pagaminta 4,223,- 
413. Gi 1928 metais per vi
sus metus pagaminta 4,358,- 
759. Tuo būdu, šiais metais 
bus pagaminta daugiau au
tomobilių, negu pereitais.

Darbai šiuo tarpu Bostono 
dalyse eina neblogiausiai, bet 
bedarbių visur pilna, ypač 
kuomet tenka atlankyti darbo 
davimo raštines. Nors tos raš
tinės beveik visos išsiskaito 
visos savaitės tavo algą už su
radimą darbo, bet bedarbių 
raštinėse užsikimšę laukia tos 
malonės, tik nedaugiausia jų 
sulaukia.

Lakštingalės Senis.

SO. BOSTON

A. L. D. L. D. 2 kuopos su
sirinkimas įvyks seredoj, 25 
d. rugsėjo, kliubo svetainėj, 
376 Broadway; pradžia 8 vai. 
vakare. Draugai, būtinai atsi-

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę
Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

Į šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

Keturi Skyriai Pomirtinės:
Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, 

Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbin
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuopas. 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų.

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.

i 1 ...............  —.. —
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$1,000 Tik Už 60 Centę
Atsiusk 60 centų, tai gausi visokių 

stebūkhngų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagupių, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių Mgųf 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveitak- 
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o Kau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Il
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir sutelkia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsa 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. T.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LXAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedSUo- 
Mia nuo 9:S0 iki S vai. po pietą

MARGARETA VALINCIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUAB« 

WILKES-BARRE, PA.
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Kapitalistų Politika ir Darbininkai
Draugai darbininkai! Ar 

mes galime ramiai žiūrėti į 
Gastonijoje darbininkų strei- 
kierių persekiojimą? Mes ma
tome, kad valdžios advokatų 
ir sykiu fabrikų savininkų va
dovaujamos žmogžudžių gau
jos galvas skaldo ir lynčiuoja 
darbininkus tik už tai, kad 
darbininkai pareikalavo duo
nos kąsnio ir geresnio pragy
venimo. Kiekvienas teisėjas 
yra dalininku kelių (retai vie
nos) pramonijos šakų. žiū
rėk, jis turi gelžkelio Šerus, 
audinyčių, plieno ir geležies 
dirbtuvių ir tt. Abelnai, kiek
vienas žmogus įdeda savo tur
tą į tokias pramonės šakas, 
kuri arti, nuo jo apsigyvenimo. 
Ir štai ant teisėjo suolo pasi
rodo žmogus, kuris savo turtu 
yra prisidėjęs prie apielinkėj 
esančių išdirbysčių ir vertel- 
gystės. Be abejonės, jis rūpi
nasi, kad visas tas biznis kuo- 
geriausiai bujotų. Jis turi 
valdyti visus tuos kelius, ku
riais eina kapitalizmas. Ar
ba, kitaip . sakant, jis ruošia 
kelius kapitalizmui. O 
tie žinomi—suktybės,
spėkų eikvojimas, prostitucija 
ir vaikų darbo neaprubežiavi- 
mas. Kapitalo apgynėjų—po
licijos, kariuomenės ir šnipų 
organizavimas ir išteisinimas 
nuožmiausių jų darbų. Kaip 
tik teisėjas bus priešas minė
tiems dalykams, taip jo šėro 
vertė tuoj pradės pulti, taip 
greit bus išrasta ant jo kokia 
nors kaltė ir jis neteks savo 
suolo arba bent kitą sykį ka
pitalistai apsisaugos nuo pana
šaus negeistino piliečio. Ne
malonu, kad kiekvieną sykį 
prisieina atkartoti neužginči-

keliai 
darbo

dalykus pagal kapitalistiškąjį 
kurpalį.

Gal ne vienas esate girdėję, 
kaip teismai pripažįsta turtin
gus kapitalistus žmogžudžius, 
būk jie serga proto liga ir vie
ton sodinti juos elektrinei! kė
dėn ar pakarti, pasodina į li- 
gonbučius arba kalėjimus ant 
kelių metų, iš kur greitai pa
leidžia, kaip tik ponas kapi
talistas pasirodo vėl protingu. 
Darbininkus gi baudžia tie pa
tys teismai mirtimi net už pa
sikėsinimą, ne tik žudystes. 
Užtenka įstatymo ir teismas 
parašo mirties dekretą darbi
ninkui, kaip jie padarė su 
Sacco ir Vanzetti, kuriuos nu
žudė tik už tai, kad darbinin
kų reikalus teisingai gynė. 
Gaujos kapitalistų juristų, 
kurių užlaikymas atsieina; ša
liai milionus dolerių, neša blė- 
dį gyventojams, o ne naudą, 
nes platina šuniškas suktybes, 
minta iš darbininko rankų; iš 
darbininkų prakaito, ašarų ir 
kraujo traukia sau pelną. Iš 
darbininkų kraujo tunka tur
tuoliai. Ir dabar jie Gastoni- 
joj darbininkų vadus, del sa
vo pelno, nori sudeginti elek
tros kėdėje. Susiorganizavo 
gaujos kapitalistų prieš teisin
gus darbininkų vadus ir prieš 
visą pavergtąją klasę. Eina 
susiorganizavę kapitalistai, vi
sus išmeta iš dirbtuvės. Po
licija ir provokatoriai nelei
džia darbininkams kovoti, ap
saugoja streiklaužius. Valsty
bės kariuomenė šaudo streiki
ninkus. Teismai, tarnaujanti 
kapitalui, juos teisia, 
mų perdėtiniai pūdo 
Įėjimuose. Eikime į 
čiūs, mes atrasime

Kalėj i- 
juos ka- 
didmies- 
palocius,

jamą teisybę, kad ne žmogus | kur turčiai linksminasi su pus-
turtą valdo, o turtas žmogų.

* Teisėjas, kuris yra kokios nors 
pramonės dalininku, yra val
domas tos pramonės interesų. 
Kiekviena pramonė turi tą pa
tį kapitalistinį pobūdį, 
jų ir vienodi reikalai, 
apgina vienos pramonės 
bujojimą, tas gina visą 
talistiškąją pramonę, 
talistiškos pramonės stoviu pri
klauso nuo darbo spėkų išnau
dojimo. Juo labiau proleta
riato spėkos išnaudojamos, 
tuo augštesnį laipsnį pasiekia 
pramonė arba, aiškiau sakant, 
tuo labiau auga kapitalistų 
pelnas. Išlaimėjimas kovos 
vienos išdirbystės šakos dar
bininkų, pakursto prie kovos 
kitų šakų darbininkus. Darb- 
davis, kuris nenori sukelti 
darbininkų kovą prieš save, 
turi geisti ir stengtis, kad vi
sose industrijos šakose vieš
patautų šventa ramybė. Jei 
prie darbdavių skaitliaus pri-

- klauso teisėjas, jis 1 
sti visus darbininkus nenuora
mas ir išteisinti žiauriausius 
darbdavių pasielgimus kovoje 
su tais nenuoramomis. Nesi
stebėkite todėl, kad darbda
viams valia įpušti ir šaudyti 
darbininkus, išmest iš darbo ir 
net organizuoti streiklaužių 
gaujas ir mušeikas, lynčiuoti 
ir galvas darbininkams skal
dyti. Jiems viskas leistina, vi
same pagelbsti jiems valdžia, 
o advokatai išteisina, kadangi 
visi jie yra mažesniais ar di
desniais kapitalistiškos savas
ties dalininkais. Beturčiai ad
vokatai neturi jokios svarbos 
teismuose. Dažnai jiems net

* kalbėt uždrausta. Juos ma- 
į žai kas samdo, nes kaip tik

jie kalba, tuoj teisėjas snau- 
i džia ir, galų gale, nuosprendį 
: išneša negeistiną. Tiktai tuo

met beturčiui advokatui gali 
pasisekti ir pasiseka, kada už 
jo nugaros stovi darbininkų 
skaitlinga minia apgynimui jo 
įsitikinimų. Bet ir tai ne vi
suomet. Amerikos advokatai 
turi savo organizaciją. Jos 
pobūdis grynai kapitalistiškas. 
Kiekvienas advokatas, jei ne
nori pažemint savo vardą, tu
ri priklausyt į ją. Tarpe ad
vokatų turi viešpatauti sai> 
taika ir vienybė. Aiškiau sa
kant, Suvienytų Valstijų ad-. 
vokatai susiorganizavę į krū
vą, kad neskriausti vienas ki
to, o visapusiškai išnaudoti 
teisybės jieškančius.
vienybėj ir santaikoj vieninte
liams teisybės gynėjams, tu
rint užsitikėjimo suolą po sa
vimi, bepiga nukreipti visus

todėl
Kas 

šakos 
kapi- 
Kapi-

nuogėmis moterimis. Kitose 
dalyse miestų mes atrasime 
darbininkus, gyvenančius lin
dynėse, ir mirštančius badu. 
Atrasime šimtus tūkstančiu 
darbininkų, nežinančių ko 
stvertis, nes jie miršta badu. 
Atrasime tūkstančius moterų, 
kurios užsidariusios prostitu
cijos urvuose. Atrasime vai
kų, uždarytų pragariškose 
dirbtuvėse ir tie kūdikiai ne- 

• matys gyvendami
bent grabe.

Darbo žmonės 1 
te troškiame ore 
žaliuojanti gamta 
sina mus prie savęs, 
jate dvokiančiu oru tada, ka
da kvepiantis oras j ieško 
krūtinių. Supraskite, darbi
ninkai, kapitalistai išleidžia 
milionus dolerių del įtaisymo 
puikiausių rūmų. Jie tokius 
palocius turi New Yorke, Bos
tone, Chicagoj, San Francisco, 
Londone, Paryžiuj, Neapolyj 

gražiose

poilsio, jei

Jūs dirba- 
tada, kada 
žydi ir ma- 

Kvėpuo-

turi bau- *r kitose pasaulio

dirželių savo šunims, įtaisy- Comp. čia didžiausia dirbtu- 
mui puikaus kambario ir šil
kinių lovelių. ' O darbininkų 
vaikai vaikščioja pusnuogiai 
ir alkani. Ar rasis nors vie
nas žmogus, kuris išdrįs pasa
kyti, kad šita tvarka yra gera 
ir lai ji gyvuoja ir toliau?

Turčiai vasaros karščiuose 
važinėja po šaltus kraštus, 
parkus, jie pažįsta gyvenimą 
ir džiaugiasi juo, o darbo ver
gai krauna milionus jiems, 
žemė, ant kurios galėtų tūks
tančiais mylių nutiesti geležin
kelius ir darbininkai galėtų 
važinėtis ir džiaugtis gamtos 
grožybėmis (?—Red.). Jūrės, 
kurios gali paimti tūkstančius 
laivų į savo glėbį ir darbinin
kai galėtų išvažiuoti pamatyti 
pasaulį 
Vienok 
dasiekti 
pataus 
Jeigu norite įkurti geresnę at
eitį, ' kad jūsų vaikai būtų pa- 
liuosuoti ir jūs patys iš algi- 
nės vergijos, tad' stokite prie 
Komunistų Partijos. Tai vie
nintelė partija, ginanti dar
bininkų reikalus. Kiekvienas 
vyras ir moteris lai stoja prie 
Komunistų Partijos ir kovoja 
už savo geresnę ateitį, kad 
sutrupėtų ši netikusi kapitalis
tiška tvarka, laikai vagystės 
ii- tamsybės.

Lai gyvuoja komunizmas!
Lai gyvuoja Trečias Inter

nacionalas !
Lai gyvuoja Komunistų Par

tijos visame pasaulyje!
Lai gyvuoja kova darbinin

kų,

ir džiaugtis juomi. 
darbininkai negali to 
ir negalės, kol vieš- 
kapitalizmo tvarka.

vadovaujant komunistams.
Susipratęs Darbininkas.

ve, tūkstančiai darbininkų lie
ja savo kruviną prakaitą už 
menką atlyginimą. Kuomet 
visose dirbtuvėse ir fabrikuose 
yra perorganizuojama darbas 
ant skubinimo pamato ir nau
ja mašinerija suvedama, taip 
ir čia, suvedus naują mašine
riją, tūkstančiai likosi išmes
ti iš darbo. Metai laiko at
gal, kur dirbo 1,500 darbinin
kų, dabar, suvedus naujas ma
šinas, liko tik 500 darbinin
kų, kurie dar daugiau produk
tų pagamina, negu pirmiaus, 
kuomet dirbo 1,500 darbinin
kų. O mokesties daugįįau ne
gauna. Vadinasi, kompanija 
tris kartus numušė darbinin
kų algą, kuomet vienas atlie
ka už tris. Dar daugiau. Yra 
ir tokių darbų, kur pirmiau 
dirbo 10 darbininkų, dabar tik 
vienas. Jis atlieka devynių 
darbininkų darbą, bet mokes
tį gauna tą pačią, kaip ir pir
miau. Čia, reiškia, darbinin
kų algos sumažėjo devynius 
kartus. Jei pirmiau 10 darbi
ninkų gavo po $30.00 kas sa
vaitė, viso kompanija turėjo 
išmokėti $300.00, dabar vie
nas darbininkas atlieka ir jis 
daugiaus negauna, kaip $30.00 
į savaitę. Visas darbas nusta
tytas nuo šmotų ir grupėm. 
Jei vienas tokio pat darbo pa
daro daugiau, tai ir kitas turi 
tiek pat padaryti. Jei nepa
darai, tai bosas apibara arba 
ir iš darbo pavaro. O jei tik 
daugiau kuri grupė pradeda 
padaryti, tai tuojaus pribūna 
inspektoriai ir numuša algą, ir 
vėl skubink, jei nori pasidary-

| ti savo pirmesnę algą.
Tie tūkstančiai, netekę dar

bo, išvažiavo į kitus miestus ir 
miestelius jieškoti darbo. Vie
niems pavyko gauti, kiti vėl 
grįžo. Bet darbo čia nėra. 
Kurie ir dirba, tai tik po ke
lias dienas į savaitę. Darbai 
sunkūs ir pavojingi. Vienok, 
darbininkai tūkstančiais ver
žiasi gauti darbo. Bet jo kaip 
nėra, taip nėra. Visi nusimi
nę aimanuoja, dejuoja, verkia. 
O kurie dirba nors kiek, tyli 
dantis sukandę, kad ir to dar
bo nepraradus. Bosams to ir I 
reikia. Kjuoniet darbininkai ty-! 
Ii dantis sukandę, tai kompa- j 
nijos turi progą smaugti juos. | 
Tokis nusistatymas darbininkų I 
yra žala patiems, 
tinai organizuotis 
vesti kovą visais galimai 
dais.
stančiai nedirba ir 
jur- paisai, nenori 
prieš skubinimo darbą 
trumpesnes darbo valandas. 
Rytoj tu būsi už dirbtuvės 
vartų, o antrieji bus viduj. 
Aišku, tokioje padėtyje kitos 
išeities nėra, kaip tik skubinai 
organizuotis į uniją ir visiems 
bendrai vesti kovą prieš sku
binimo sistemą, už trumpesnes 
darbo valandas. Tuomet tik 
bus galima pagerinti būvis.

J. P.

30 Darbininkų Prigėrė

MEXICO CITY. — čia 
gauta pranešimas, kad tris
dešimts darbininkų prigėrė, 
kuomet iš priežasties dide-

Or. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue

(arti Central Square)
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789
VALANDOS: 
2-4 po pietų ir 
7-9 vai. vakare.

OFISO
Nuo
Nuo
Nedčliomis: 10-12 vai. ryte.

e
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PITTSBURGH, PA
Svarbios Prakalbos

Rugsėjo 25 d., 8 vai. vaka
re, svetainėj Labor Lyceum, 
35 Miller St., ręngiamas di
delis masinis protesto mitin
gas prieš kapitalistų suokalbį 
nužudyti G astenijos streikie- 
rių vadus, kurie dabar teisia
mi.

Visų vietos ir apielinkių 
darbininkų pareiga dalyvauti 
šiame mitinge. Kiekvieno dar
bininko ir darbininkės pareiga 
prisidėti prie gelbėjimo tų dar
bininkų. Tik dideli darbinin
kų protestai gali išgelbėti juos 
nuo elektros kėdės. Bet jeigu 
darbininkai tylės, tuomet Gas- 
tonijos streikieriai bus pasiųs
ti elektros kėdėn.

Todėl visi ir visos dalyvau
kite šiame mitinge.

Rengėjai.

SHENANDOAH, PA
sve-Rugsėjo 28 d., Eagles 

tainėj, įvyks draugiška vaka
rienė, kaipo paminėjimas 10 
metų Komunistų Partijos, kaip 

i gyvuoja .šioje šalyje. Bus ge-
i programa, kuri susidės iš 

prakalbų ir dainų; taipgi bus 
ir muzika, prie kurios galėsit 
smagiai pasišokt. Todėl vie
tos ir apielinkės lietuviai kvie- į

vietose.
Kapitalistai praleidžia tūk-įra 

stančius bevažinėdami po Eu
ropą, o darbininkai turi už
dirbti prakaituodami ir ba
daudami. Suvienytų Valstijų 
istorija 10 metų bėgio, krauju ičiami skaitlingai atsilankyti ir 
darbininkų nudažyta.' Pitts- linksmai laiką praleisti. 
burgho plieno streikas darbi-1 ga ypatai $1. 
ninku krauju aptaškytas; mai-igaspadinės 
nierių streikas 
krauju aptaškyta;
ginijos mainierių streikas dar- tainėj. 
bininkų krauju aptaškytas; 
Passeiko streikas darbininkų 
krauju suteptas; kietųjų ang
lių darbininkų streikas krauju 
suteptas; Gastonijoje darbi
ninkų streikas krauju aptaš
kytas. šitame laike buvo dar
bininkai mušami, šaudomi, 
persekiojami, žudomi. Darbi
ninkas neturėjo žmogaus tei
sių. Darbininkų demonstraci- 
|jas provokatoriai ardė, skaldė 
galvas, grūdo į kalėjimus dar
bininkų vadus. Tironai kapi
talistai tyčiojosi iš darbininkų, 
kankino ir lakė darbininkų 
kraują, kad tik daugiau pel
no padarius.

Drauge darbininke, tu pa
reikalausi geresnių sąlygų, ge
resnio duonos kąsnio, ten bus 
siunčiama policija, milicija ir 
kariuomenė, kuri, vietoj duo
nos, duos švino į tavo krūti
nę.

Darbininkai! Kapitalistai iš
leidžia ant drapanų tūkstan- 

Esant čius dolerių, o darbo žmonės 
vos tik apdengę savo kūną 
vaikščioja. Kapitalistai išlei
džia po 30 ir 50 tūkstančių 
dolerių nusipirkimui deimanto

Įžan- 
Girdėjau, kad 

pagamins labai 
darbininkų | skanių valgių, todėl visi būki- 
West Virime minėtą .vakarą Eagles Sve- 

Tikietus iškalno gali
ma gaut vakarais A.L.D.L.D. 
kambariuose.

Kalnų Ragana.

WILMERDING, PA.
Sunkiai Prislėgti Plieno 

Darbininkai
čia plieno darbininkų išnau

dojimas gana didelis. Darbi
ninkai neorganizuoti, neturi 
jokios unijos, tad ir išnaudoji
mo jungas juos gana kietai 
prislėgęs laiko. Nors darbi
ninkai dar nesijudina į kovą 
prieš plieno viešpačius, bet 
taip ilgai negalės būti. Nea
pykanta gana smarkiai bręsta 
pas darbininkus prieš plieno 
karalius, ir kada nors išsiverš 
į viršų.

Veik visi Wijmerdingo dar
bininkai dirba Westinghouse

lės audros apvirto Montgo- toli Vallarta porto, Jalisco 
mery kompanijos laivas ne-' valstijoj.' t

DIENOS ANT MARIŲ
Iš ar j
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MATTHEW P. BARAS I

Per Cherbourg ar Bremen’su didžiausiais ir greičiausiais vokečty lakais

BREMEN ir EUKCPA
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

Nupigintos j abi- pusi laivakortės, parankūs* ir tiesūs 
gelžkelių susijungimai į by kurį kraštą Europos 

Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai su kitais Populia- 
riškais Lloyd laivais

Del sugrįžimo paliudijimų ir kitokių informacijiį klaus- 
kitės lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas

INC82TE GERMAN 
L fLCYD4|

BROADWAY, NEW YORK

Reikia bū- 
į uniją ir 

bū- 
Tu šiandien dirbi, o tūk-

tu apie 
kovoti 

už

dau£ duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams ......................$1.75
6 mėnesiams...............$1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
čia 
tus

8701
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5043

e

m

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

RUSIŠKA

MADOS M

TURKIŠKA M■

B

GRABORIUS |
fl

I ’atamaujų visiems be skirtumo I 
t sitikinimų, ir tolumas nedaro del į 
I nanęs skirtumo. Mano ofisas at- “ 
i aras dieną ir naktį. Darbą at-į 
j ieku gerai. Reikale kreipkitės pas j 
į nane, o patarnausiu kuogeriai^sia. | 
|
R

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

■
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A
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b 
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Flushing Russian and Turkish Baihs, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. 
rvimn A Antroj klasėj lašais išsimaudymas /n , « hXlKA. ir miegojimas per visą naktį ant 

trečių lubų, oringam kambaryj —
M. TEITELBAUM, Manadžcris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. _Čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrimi vandeniu.
LAPUOTOS 1ŠSIPĖR1MUI VANTOS VELTUI

ATDARA
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS:
Panedėliais ir 

Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
pS garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui ka.mba- 

rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu, 
ji 29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090

■iBIllllllllllllilllllBlillHIIlffl
j bpilllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIMIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllillllllllllllilllllllllllllllllill^^

i B .• g

BI15 Metų Sukaktuvių 15 Metų

DAVIMAS
g

Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Isisteigimo i 
MACY’S BROS. Krautuvės 1

PARDUODAM VISOKIUS J 
NAMŲ RAKANDUS Už f 
LABAI NUŽEMINTĄ! 
KAINĄ, Už “CASH” MO- | 

KĘSTI ARBA ANT I
IŠMOKĖJIMO

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVŲ

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi- 

šąvaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS 9 9

S

I

Setas
I

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo
hair’u
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze

I Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

B rook lyne ir artimoje 
apielinkėje

Atdara kasdien nuo
8 ryto iki .9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Macys Bros. Furniture Co

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

Ateikite dabar! Jūs pama
tysite daugiau visko negu 
matydavote bent kada pir
miau. Visas bildingas pil
nas prikrautas visokių jums 

reikalingų rakandų.

1I

randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kl\r kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekonus Savininkas
JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 ČH^NE ST., DETROIT

Brooklyn, N. Y.
Tel. Greenpoint 2372 

Tarp Driggs ir Bedford Avenuqs
T

g 198—200 Grand Street

Pusryčiu
Visomis Spalvomis
Penkių gabalų įvairiai de
koruoti Pusryčių Setai, su 
nuleidžiamais galais stalu

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 
ir Windsor styliaus krės
lais—labai specialė kaina

$26.50
IIIOIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM
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Puslapis Penktas

Per Atostogas Dirba
“Tėvynės” num. 36, vietinė

se žiniose, skaitome, kad “su 
rugsėjo 1 d. pasitraukė nuo sa
vo darbo porai savaičių atos
togų ‘Tėvynės’ redakcijos na
rys p. P. Bajoras. Kadangi 
tuo pačiu laiku pasiėmė atos
togas ir S. L. A. veikėjas (Vy
riausio Sargybos Bokšto narys. 
—Koresp.) p. Ks. Strumskis, 
tai Bajorai ir Strumskiai rug
sėjo 2 d. išvyko automobiliu 
pasivažinėti porą savaičių ir 
aplankyti įdomesnes vietas.”

Nieko panašaus. Minėti 
ponai važinėja ne po įdomes
nes vietas, bet renka delega
tus į sekantį S. L. A. seimą. 
Rugsėjo 2d. buvo Worcester, 
Mass., ir turėjo slaptą susirin
kimą pas fašistą J. Rauktį 
stuboje, kur susirinko apie 15 
ypatų ir tarėsi, kaip S. L. A. 
apvalyti nuo bolševikų. Pr.I 
Bajoras pareiškė, kad konsti-1 
tucija nebus spausdinama or-j 
ganė “Tėvynėje,” nes jos 
spausdinimas pagelbėtų tik 
bolševikams. Ji. bus tokia, 
kad nei vienas bolševikuojan- 
tis narys negalės būti S. L. A. 
nariu ir sekantis seimas Chi- 
cagoje būsiąs paskutinis su 
bolševikais. Todėl Bajoras su 
Strumskiu prisakė vietiniams 
sandariečiams, kad jų S. L. A. 
318 kuopa būtinai turi pasiųs
ti 13 ar 14 delegatų į sekantį 
S. L. A. seimą, o nusišpicavu- į 
•šiai P. A. Dedyno 358 kuo
pa 3 ar 4 delegatus.

Vienas iš sąžiniškesnių san- j 
dariečių paklausė, iš kur gau-I 
sime pinigų pasiuntimui tokio 
skaičiaus delegatų ? Į paklau
simą užtikrino, kad pinigų 
bus. Kalbėjo ir apie S.L.A. 57 
kuopą. Teiravosi, kiek 57 kuo
pa siųs delegatų. Sandariečiai 
paaiškino, kad 57 kuopa siųs 
pilną atstovybę, tai yra, apie 
20 delegatų. Tas, girdi, ne
gerai. Reikia surasti kelis 
žmones, toj kuopoj priklau
sančius, kad jie padarytų for- 
mališką skundą ant minėtos 
kuopos delegatų, nes, girdi, 
taip be jokio skundo nebus ga
lima jų suspenduoti, k^iip. kad 
suspendavome Baltimorės sei
me. Tuoj atsirado ir niekšas, 
kuris apsiėmė tą juodą darbą 
atliktit Tik aš abejoju, ar 
jam pasiseks. Be abejonės, ir 
po kitaš lietuvių kolonijas tie 
ponai baladojasi ir panašias 
konspiracijas daro prieš pro-
gresyviškesnes S. L. A. kuo
pas. S. L. A. nariai turi bu
dėti ir saugotis jų klastų. Aš 
manau, dabar kiekvienam pro
taujančiam S. L. A. nariui bus 
aišku, kodėl yra išleidžiamos 
tokios didelės sumos pinigų 
“kelionėms ir sugaištims.”

S. L. A. nariai turi atydžiai 
sekti tuos dalykus ir sekan
čiuose centro valdybos rinki
muose balsuoti už naujus, pro
gresyvius žmones.

Biznierių organas “Sanda
ra” perša vėį seną centro val
dybą. Tas jau parodo, kad 
jie jau organizuotai veikia, 
kad vėl užtupdžius savo rei
kalų gynėjus. Mes, darbo 
žmonės, irgi turime organizuo
tai veikti, kad ųusikračius tų 
ponų. Mes mokėjom S. L. A. 
išauginti iki to laipsnio, ko-

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO
Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iŠ 
importuotų tabakų.

PO io ČĖNTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL

1035 Spring Garden St* 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
ras taipgi ir per paštą išsiunti- 
hSjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

Tas Brutaliskas Užveizda Kepa Pragare

TAPO

cigaretose darytose senoviniu budu.

prašalina 1

'r.--,

%*fa fa

Nei Jokio Geirkiės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio
UŽSUK—Lucky

aitrius 
uerzina

& 1929 
The American 
Tobacco Co., 

Mfrs.

ta spraginimas padare”

šokiu Orchestra. kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
‘ tinklą N. B. C. stoties. .V “ _____—■ -

SENOVĖS PRIETARAS
.ŠALINTAS

Išmintinga legislatūra sulaikė senovės prietarą kuris diktuodavo cxplotaciju darbu mažų vaikų 
vaujant AMERIKONIŠKA INTELIGLNCIJA tapo sugriautas godumas. Maži vaikai nebėra veretam p

Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas citja- 
retų — Progresas padaryta. Mes pašalinėm nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nztodas iš 
tabaku.

ENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be moderni© mokslo pagal
bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretę. Ta kritika 

toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cįgarotas kokį 
tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.

“SPRAGINIMAS”, moderniškiausia c'g dirbimo
prašalina iš LŪCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurio randasi

kiam jis šiandien yra, mokėsi
me jį patys ir tvarkyti daug 
geriau už tubs ponus, kurie 
prie S. L. A. išauginimo nėra 
nei piršto pridėję be dolerio. 
Kodėl tad nepabandyti?

S. L. A. Narys.

YOUNGSTOWN, OHIO.
Štai pasekmės S. L. A. or

ganizatoriaus Žuko, kuris čia 
lankėsi 16 d. rugpjūčio: Žu
kas, sakydamas prakalbą, iš
peikė tuos narius, kurie nebal
suoja už dabartinę S. L. A. 
valdybą, taipgi kriminališkai 
apšmeižė “Laisvę” ir “Vilnį,” 
sakydamas, kad tie laikraščiai 
S. L. A. valdybą vadina vagi
mis ’ir žulikais. Tai bjaurus 
Žuko melas, nes nei jis, nei 
kiti panašūs melagiai negali ir 
negalės prirodyti, kur ir kada 
tie laikraščiai vadino S. L. A. 
valdybą vagimis ir žulikais. 
Mat, tam ponui jokia teisybė 
nereikalinga, nes jis darbuo
jasi, kad apšmeižti tuos žmo
nes ir laikraščius, kurie kovo
ja prieš degutuotą fašizmą.

“Tėvynės” No. 35 yra ko
respondencija iš Youngstown 
apie Žuko prakalbas. Po ja 
pasirašo Tautietis. Brangūs 
broliai S. L. A. nariai! Mel
džiu visų, paskaitykite, o ma
tysite, kaip tas tautietis sėja 
kerštą tarpe S. L. A. 157-tos 
kuopos. Taigi, aš nežinau, 
ką jūs manote atsiekti su to
kiomis korespondencijomis? 
Ten pasakyta, kad trys bolše
vikai, kaip ant žarijų sėdėjo 
ir visi trys po klausimą davė. 
Juk tu pats girdėjai, kad kal
bėtojas prašę klausimų. To
liau sakai, kad kalbėtojas tin
kamai atsakė į klausimus, ta-i 
meluoji, brolyti.

Sakai, kad komunistuojanti 
nariai kiekviename susirinki
me bando sukelt lermą. Kė
limas lermo priklauso tiems

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS
STRIKE’S extra slaptas procesas
nuodus iš LUCKIES kurie seno budo cigaretų išdarbio 
gerklę ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį 
nepamatuotą smerkimą prieš cigaretii rūkymą vyrams ir moterims.

bolševikams, kuriuos tamstai 
matei ant žarijų sėdint, tai I 
Petrui Sodeikai ir Petrui Ka
lendai, trečio neverta minėti, 
nes nepriklauso prie S.L.A. 
Kaip aš, taip ir visi, kurie tik 
pažįsta viršminėtus žmones, į 
pasakys, kad Sodeika ir Ka
lenda yra vieni iš rimčiausių 
ir tykiausių žmonių ne tik S. 
L. A. 157-toj kuopoj, bet ir 
visame Youngstowne tarpe lie
tuvių. Tie ir jiems panašūs 
žmonės ne tik kad nekelia ler
mo, bet ir nemano keiti. Rei
kia pasakyti, kad vietinė S. L.! 
A. kuopa buvo gana rami, kol
čia nesilankė ponų pasiuutinis 
melagius Žukas.

Taigi, dabar ištikrO svarbu 
paklausti, kokiu tikslu Žukas 
trankosi po S. L. A. kuopas 
ir del ko mūsų sudėtais pini
gais S. L. A. valdyba moka Į 
jam algą? Juk jis kuopai ne-, 
padarė naudos nei už ‘vieną 
centą, o neapykantos [tarpe 
narių pasėjo gana daugi

Aš esu tikras, kad t|e ap
šmeižti nariai kuopos susirin
kime reikalaus paaiškinimo 
apie tuos lermus ir t./1.

Kitas dalykas, tai 
organas “Tėvynė” 
tarnauti vien tik šm 
nes ten sėdi gerai ai 
redaktorius Vitaitis 
valo organą vesti š 
taip, kaip kad šian 
pavertė į išmatų 
Draugai darbininkai 
nariai! 
mus skirstytų į 
rus.

nėprivalo 
čižikams, 
mokamas 
T jis pri
ganai, ne 
ien jis jį 
mėšlyną.

nes Vitaitis “Tėvynę” pavertė lionieriukas, 26 metų amžiaus, 
fašistinės politikos organu.
Ten tik S. L. A. darbininkų Į kad jis
priešai randa vietos.
S. L. A. 157-tos Kp. Narys.

! Policijos tardomi, jie sako, 
I kad iis pats iššokęs pro langą. 
! Tačiaus, jie prisipažįsta, ' kad 
I pasigėrę visi kartu stumdėsi. 
Galimas, todėl, daiktas, kad 
milionieriukas buvo išstumtas

išdribo pro Langą ir 
Užsimušė Milionieriukas

Laike girto pokilio savo 
kambariuose su keliais savo 
draugais, iškrito pro langą 
nuo aštuntų lubų Manor House 
ir užsimušė Alienas Weir, mi-

pro langą į gatvę.

į 150 Metų Turkas žuvo po 
Automobilio Ratais

Konstantinopoly] automo
bilis suvažinėjo garsų turką 
Zan Aga, kuris turėjo 150 
metu.

“LAISVE”
IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICINLIIIIIIIIM

Greitai ir Pigiai Persiunčia

1000 Litų

, 50 Litų už $ 5.50 500 Litų už 51.75
: 100 Litų už 10.75 600 Litų už 62.00

200 Litų uz 21.00 700 Litų už 72.25
300 Litų v' uz 31.25 800 Litų už 82.50
400 Litų už 41.50 900 Litų v uz 92.75

4$

Negalimai leisti, kad 
ogus ir ge- 

Jeigu ir toljSbus taip bus, 

 

tai mes visai prakasime pasku
tines savo teis ir būsime iš
mėtyti iš org/nizacijos. Se
kančiais rink ais prašalinki
me iš S. L./A. valdybos tuos 
ponus, kurį nesirūpina narių 
gerove, o tik savo poniškumu.

Šitą koi/espondėnciją rašau 

 

į pašalinę/ spaudą todėl, kad 

 

mes, darbininkai, S. L. A. or
gano “ pvynes” jau neturime, • 

103.00uz

materialiai pagelbėti savo giminėms ar

BROOKLYN, N. /46 TEN EYCK STREET,

Norėdami
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per r

!>

!>

1439 South 2nd Street
4>PHILADELPHIA PA.
<♦>

LIETUVIŠKA REIKALINGA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

1H BALZAMU0T0JA8
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreiptis prie manęs.

TELEFONAI i
Keystone____________ Main 9669
Bell__________________Oregon 5136

NEW YORK AUTO SCHOOL 
228 Second Ave., cor. 14th St.

New York.

Išmokite automobilių kursą ge
riausioj mokykloj. Yra mokina
ma dirbtuves darbas prie automo
bilių, abelnas taisymas, degimas, 
atydus prižiūrėjimas. Patyrę mo
kytojai. Mažiausia kaina. Infor
macijos dykai. Surasime darbus 
savo mokiniams. Pilnas mokslo 
kursas už $25. Važinėjimo lekci
jos $10. Atdara iki 9 vai. vaka
re. Nedčldieniais nuo 10 vai. ryte 
iki 12 vai. po pietų.

į

»r«enpoint £681

K. M. S

Nau- 
biznĮ.

LIETU V ISKI KONTRAKTORLU
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus, 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Mabavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus, 
atliekamo greit ir tinkamai.

Tarkite* su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

Darbą

644 Driggs Avenue,
Bidgewoodo Skyrius: 253

kainnij.
aek anči u a d res u:

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS Į DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, 

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ 

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai 
110 East 16th St., tarp 4th Avė. ir Irving PI., New York 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedčlioj 9 A. M. iki 4 P. M.
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DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir grahą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjssius

Urban’s Cold Powders ??”
nuo savo amžino priešo!

Hrhn I nv Tnhc centai už skrynutę) yra tai kanuolė prie! 
U£ uu LCIA AtUlo |dtą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIšKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS >
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE 

GRMENPOINT 1411

6102 Grand Avenue 
Maspeth, L. L, N. Y. 

K»mr»i Cleru*ont Areno* 
TELEPHONE! JUNIPER »7M

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
IKI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________________  ORDER BLANK ------ - --------------- - -----  

Sių*daxxi pinigu* nu buto adremi, užrašykite»

AS, že»!au patiraRę*, »Iunčiu jum* VIENĄ DOLERI, už kur| malonėkit man 
pridusti URBAN’S COLD POWDERS Ir URBOLA, «u vieali nurodymai#, 
kaip vartoti.
Varda* ------------------------------------- .------------------------------------------------------------------

N*. ._St. er Av«.

Mtaita* —— State.
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 ftl0KYKLA 8U REPUTACIJA 

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradek 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
cialus klasės moterims. Leidimas ir užgar Tdinimas užtikrintas. Kla
ses dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINKIT1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
New York City
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Puslapis šeštas ' "LAISVE Antradienis, Rugs. 24, 1929

VIETOS ŽINIOS
Visi į General] Kompartijos 
Distrikto Mitingą Šį Vakarą

Iš Jubilėjinio “Laisvės” 
Dienraščio Mitingo

New Yorko distrikto Komu
nistų I Partijos Pildomasis Ko
mitetas šaukia visus narius j 
general) mitingą šiandien va
kare (utarninke), rugsėjo 24 
d. Mitingo vieta—Webster 
Hall, 11th St., ties 3rd Ave., 
New Yorke. Pradžia 7:30 val. 
vakare.

Mitingo dienotvarkė bus to
kia: (1) Partijos uždaviniai 
ryšyj su Gastpnijos kova; (2) 
Partijos pareigos, atsižvelgiant 
j aštrėjančią klasių kovą A- 
merikoj. Žydų sionistų legio
nierių ir socialistų juodašimtiš
ki, kriminaliai užpuolimai, da
romi prieš komunistų mitin
gus, organizacijas ir įstaigas; 
naujo imperialistinio karo pa
vojus; 'mobilizacija darban vi
so distrikto.

Visi Partijos nariai turi at
eiti su knygutėmis ir nesivė- 
luoti. Reikia mitingas pradėt 
7:30 vai., taip kad /liktų laiko 
diskusijoms, kuriose galės da
lyvauti bile narys iš publikos.

Lietuviai partijiečiai, visi 
būkite tame mitinge!

Pamišėlis—Puikiausias
Akrobatas ant Tilto

šešias valandas policmanas 
C. Saegeris gainiojosi pabėgėlį 
iš beprotnamio po sąsparas Heli 
Gate tilto, 135 pėdas augščiau 
East Upės vandens paviršio, 
kol su kito policmano pagelba 
sugavo pamišėlį ir, prie vir
vės pririšę, nuleido žemyn, ties 
Astoria Parku.

Pamišėlis, James C. Ben
nett, mat, buvęs pats tiltų ir 
didnamių statybos darbinin
kas, ir todėl jam buvo'papras
tas dalykas karstytis tarp aug- 
što tilto plieninių spyrių. Ke- 

\ Ii tūkstančiai publikos nuolat 
delnais plojo ir sveikino pa
bėgėlį už tokias gabias jo gim
nastikas augštumoje.

' J. C. Bennett buvo patalpin
tas į beprotnamį, kada pradė
jo šnekėti, kad jis esąs dide
lis išradėjas, bet kiti žmonės, 
pasivogę jd išradimus, dabar 
darą sau milionus dolerių pel
no iš jo proto vaisiaus.

East New Yorko 
Kuopų Komisijų Žiniai

A. L. D. L. D. 185, L. D. S. 
A. 111 ir S. L. A. 322 kuopų 
komisijų del rudeninių paren
gimų susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 26 d. rugsėjo, 10154 
—110th St., Richmond Hill. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
komisijų nariai dalyvaukite.

V. Paukštys.
(227-28)

Pareikalavo <$350,000 už 
Advokatavimą Miestui

Buvęs New Yorko iždo kon
trolierius Chas. L. Craig, pa- 
rpjkąląvo dabar, kad miestas 
jam išmokėtų $350,000, kaipo 
advokatui. Jis atstovavo mies- 
td valdybą prieš požeminių 
gįelčkelių ir eleveiterių kom
panijas, norėjusias pakelt va
žinė jiino kainą iki 7 centų. 
Majoras J. Walkeris atmetė 
begėdišką Craigo reikalavimą 
ir pareiškė, kad miestas Crai- 
gui nemokėsiąs daugiau, kaip 
$75,000. O tai ar ne daug?

Augščiausias Namas
Empire State Buildingas, 

kurj statys vietoje senojo Wal
dorf-Astoria viešbučio, New 
Yorke, • bus arti 1,000 pėdų 
augščio, arba 200 pėdų augš- 
tesnis, nekaip garsusis Wool
worth Buildingas, kuris iki šiol 
buvo ąugščiausias namas A- 
merikoje. į Naujasjs “debesų 
rėžytojas”. (skaisk?eiperik) le
kuosiąs $40,000,000.

t * * ♦ t • I 1 < I • • 4 f » T

“Laisvės” dienraščio dešim
ties metų minėjimo mitingas 
Labor Lyceum’e, Brooklyne, 
sekmadienį, nebuvo toks sėk
mingas, kaip tikėtasi. Iš.karto 
žmonių buvo kokia pusė sve
tainės; tik einant prie pabai
gos, ,apie 5 vai., publikos pa- 
tirštėjo.

Įvairių yra tam aiškinimų : 
šaltas oras, prie kurio žmonės 
iš vasaros dar nepripratę; per- 
ankstyvas (nuo 1 vai.) mitin
go garsinimas; tautininkų jo- 
markas Klaščiaus svetainėje 
Maspethe; kokia ten katalikų 
pramoga; negana platus mūsų 
mitingo < išgarsinimas : nebuvo 
daryta nei plakatų nei “šio- 
karčių.” Pagaliaus, susidariu
si pas tam tikrą skaičių žmo
nių nuomonė, kad ant susi
rinkusių būsią užpulta sveikin
ti “Laisvę” su aukomis.

Kai del aukų, beje, tai mi
tinge apie jas nebuvo nei pri
siminta; jokios kolektos neda
ryta. Geriau būtų padariusi 
komisija, jeigu būtų leidusi 
parinkt kiek naudai draugų 
argentiniečių (raidžių stato- 
majai mašinai) arba Gastoni- 
jos streikieriams. Penketą de- 
sėtkų dolerių publika būtų 
lengvai sumetus vienam ar an
tram tikslui, ir nebūtų buvę 
jokio rūgojimo. Nes susirin
kusių sąstatas buvo geras—vi
si beveik mūsų organizacijų 
nariai bei artimi žmonės.

Mitingui pirmininkavo drg. 
J. Weiss. Retikevičiaus orkes
trą pagriežė Internacionalą, 
atidarant susirinkimo progra
mą. Tolesniame popiečio bė
gyje pagriežė dar porą gerų 
muzikos gabalų.
Mizaros Prakalba

Drg. R. Mizara pasakė nuo
dugnią istorinę prakalbą apie 
“Laisvės” dienraščio įsikūri
mą, organiniai surišdamas jį 
su komunistiniu judėjimu ir 
pabrėždamas lietuvių darbi
ninkų uždavinį vis giliau ir 
plačiau dalyvauti šios šalies 
Komunistų Partijos darbuose. 
Jeigu ne tarnavimas kovingam 
darbininkų judėjimui,—kalbė
tojas pabrėžė,—tai pats “Lais
vės” leidimas neturėtų sau pa
teisinimo ir jos veikiausia 
jau nebūtu. Nes bendro turi
nio žinių žmonės galėtų pasi
skaityti iš bile laikraščio. 
“Laisvė” gi yra atviras darbi
ninkiškos kovos organas, ir tik 
kaipo tokią ją remia ir palai
ko lietuviškas Amerikos pro
letariatas.

Lyros Choras gabiai sudai
navo kelias dainas, vadovybėje 
Eremino.

Turėjo dainuot Menkeliū- 
niūtė ir Stankūnas duetą; bet 
Menkeliūniūtei neatėjus, tas 
programos punktas liko neiš
pildytas.

Drg. Tauras trumpai pakal
bėjo, žymėdamas didelę dar
bininkų finansine ir moralę 
paramą “Laisvei” ir jų asme
ninį darbą josios paskleidimui 
miniose, taipgi pabrėždamas 
reikalą vis gludesnio darbo su 
Komunistu Partija. O prie 
geru pastangų, sako, dar gali
mą būtų “Laisvę” padidinti ir 
net sekmadienio numerį išleis
ti.

Dvieilis kvartetas, daugiau
sia susidarantis iš aid iečių, 
puikiai sudainavo porą daine
lių ir dar kartą buvo iššauk
tas.

Įvairių organizacijų atstovai 
sveikino dienraštį “Laisvę,” sa
vo linkėjimus paremdami ir 
aukomis, kurių surašą įdėsime 
į kitą numerį.
Prūseikos Prakalba

Drg. L. Prūseika, “Laisvės” 
veteranas, kuris prie jos išauk
lėjimo ir ant kojų pastatymo 
bus prisidėjęs daugiau, negu 
bile kuris kitas pavienis as
muo, pasakė užbaigiamąją 
prakalbą. Visų pirma išreiš
kė nepasitenkinimą, kad mi
tingas negana skaitlingaę. Ma
tyt, sako, daugelis vietinių ir 
apielinkės lietuvių darbininkų

perdaug apsipratę su mūsų 
dienraščiu ir skaito kasdieni
niu priprastu dalyku. Tas 
pats artimumas kai kuriems 
uždengia akis nuo didžiausios 
revoliucinio dienraščio svar
bos ir nuo jo vedamų klasinių 
kovų ir kampanijų. Toliau, 
kalbėtojas akėjo įvairiose vie
tose paskutiniais laikais pasi
reiškusį apšepimą, sutingimą, 
apsileidimą buvusių \ veiklių 
draugų, kurie išsigema į ko
kius tai šiaip “gerus žmones,” 
simpatikus žodžiais, o ne dar
bais. Tokiems reikia duot vė
jų. Tuo pačiu laiku reikia su
rast kokio klasinio eleksyro, 
kad padilgint, veikiman išju
dint lietuvius darbininkus. 
Momentas yra svarbus. Į 
smarkias kovas • pradeda išsi
judinti jau net tikrieji ameri
konai, ką matome Gastonijoj 
ir kitur. Kaip nors turėtume 

j giliau suinteresuot lietuvių 
darbo minias ir įtraukt jas į 
bendrąsias šios šalies proleta
riato kovas. Kas sako, kad 
pas mus viskas gerai, tai yra 
bloferis. Tačiaus mūsų judėji
mo branduolys yra sveikas; di
desniame reikale visuomet at
siliepia. Imkime kad ir į šį 
mitingą suėjusius žmones. Jei
gu, sakysime, “Laisvei” būtų 
kokia bėda, pamatytum, kaip 
sukrustų ir pavojų nugalėtų. 
Ko daugiausia trūksta, tai sis- 
temačio, reguliario kasdieninio 
visų draugų ir pritarėjų darbo 
mūsų organizacijose. Bet mes 
turėsime surasti priemones iš
judinti tų žmonių energijai. 
Vyriausiai tai pačių bolševikų 
veikimas. Ketvertas pasiry
žusių bolševikų bet kokioj ko
lonijoj, veikdami, gali nusverti 
įtaką, sakysim, šimto katalikų.

Rep.

Dr. Petrikos Paskaita ir J. 
Bimbicnės Prakalba
A. L. D. L. D. 1 Kp. Mitinge

Dr. A. Petriką, šį ketvirta
dienį, rugsėjo 26 d., A. L/D. 
L. D. 1 kuopos mitinge, “Lais
vės”. svetainėj, duos trumpą 
paskaitą apie narkotikus. Bus 
aiškinama, kas yra svarbiau
sieji narkotikai, k. t., opiumas, 
kodeinas, heroinas, morfinas, 
kokainas, hašišas, marihuana ir 
kiti. Kur jie auga, kaip pa
daromi, pardavojami, apdirbi- 
nėjami ir vartojami. Kokia jų 
fiziologinė ir pataloginė įtaka 
ų žmogaus kūną. Kokią jie 
turi vietą medicinoj ir prie ko 
žmogų priveda nuolatinis jų 
vartojimas. Kas yra narkoze 
paprotys ir kaip jis atsiliepia 
į žmogaus sveikatą, i Kodėl 
tūli žmonės juos taip mėgia, 
be jų negali apsieiti.

Šie ir daugybė kitų klausi
mų bus paliesta kalbamoj pa
skaitoj. Po paskaitos bus at
sakinėjama į klausimus.

Drg. Jieva Bimbienė sakys 
prakalbėlę, kurioj pąpasakos 
savo, kaipo amerikietės, įspū
džius iš ilgokos kelionės po So
vietų Sąjungą ir Lietuvą. Ji
nai dar visai nesenai iš ten 
sugrįžo. Išgirsit daug įdomių 
dalykų.

Į tą susirinkimą yra kvie
čiami ne tik kuopos nariai, bet 
ir abelnoji publika. Nariai 
kiekvienas privalo išanksto 
pasirūpint atvest vieną kitą 
savo draugą bei pažįstamą į- 
rašyt į kuopą. Truks-laikys, 
mes juk turime davaryt savo 
narių skaičių šį sezoną bent 
iki 200. V. Kuopietiš.

Brooklyne Svečiavosi 
Draugė M. Toleikienė

Pereitą savaitę įBrooklyne 
svečiavosi drg. Matilda Tolei
kienė iš Shenandoah, Pa., 
sekretorė Shenandoah’rio Lie
tuvių Darbininkių Susivieniji
mo Amerikoje kuopos ir darb
šti abelnai darbininkiškame 
judėjime. Ji surinko dvi pil
nas blankas parašų su auko
mis gelbėjimui Gastonijos 
streiko vadų. Brooklyne jį 
svečiavosi pas savo seserį Bra- 
žaičiūtę, pas draugus Stakvi
levičius, Garbačauskus, Maler- 
čikienę, ir aplankė “Laisvę.” 
Savo dienraščio reikalams ji 
paaukojo $1. Ji papasakojo 
įdomių dalykų apie angliaka
sių bėdas, „kas mus labai in
teresavo. Laisvietis.

Kas Bus Spalio 6 d.? PAJIĘŠKOJIMAI
Nagi, tai ta garsioji opera 

“Kornevilio Varpai.” Jeigu 
opera “Aida” parašyta gar
siausio italo kompozitoriaus 
Verdi, tai francūzų garsusis 
kompozitorius Planguette pa
rašė “Kornevilio Varpus,” ir 
šiuodu kompozitoriai abudu 
lygius komplimentus gauna 
nuo pasaulinės publikos.

Brooklyne Aido Choras pa
siryžęs šią operą suvaidinti 6 
d. spalių, Brooklyne Labor 
Lyceum svetainėj.

Jeigu mūsų publika mokės 
įvertint šį puikų veikalą ir Ai
do Choro keturių mėnesių sun
kų darbą, besimokinant šią 
operą, tai publika ne. tik iš 
Brooklyn© plauks išgirst ir pa
matyt šią operą, bet ir iš Con
necticut ir Pennsylvania vals
tijų ; o atsilankę pamatys, kad 
tai ne “Grigutis” ar kita ko
kia operetė.

Todėl, publika, rengkitės 
prie šio Aido Choro 17-metinio 
pokilio.

Senas Aidietis. į

250 Saiku Papirkinet 
Policiją- ir Valdžią

PAJIEŠKAU savo sesers Jievos 
Groškienės (Groskas), iš .Budikų 
kaimo, Sedos parapijos, jau virš dvi
dešimts metų, kaip Amerikoje. Pra
šome jos pačios atsišaukti arba kas 
apie ją žinote, malonėkite pranešti. 
Benedikta Jašmantiene, 2954. West 
1st St., Coney Island, N. Y.

(225-227)

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA grosemč ir delicates

sen. Yra 3 kambariai sykiu su 
storu. Elektra ir visi kiti naujausi 
įtaisymai. Atsišaukite: 106 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

.(222-227)
PARSIDUODA Candy—Stationery 

Storas. Senas biznis, prieinama 
kaina. 114 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. (221-228)
PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 

tik 3 mėnesius vartoti. Parsiduo
da labai pigiai.’ Kas nori, gali ir 
kambarius randavoti, randa tik 
$20.00. Savininką galima matyti 
rytais iki 10 vai., o panedčlyj per 
visą dieną. J. Grice, 40 Johnston 
Aviji;, Kearney, N. J. (199-227)

New Yorke esama, kaip 
“World’as” apskaito, 250 
grafteriškų organizacijų, ku
rios būk apsaugojančios reika
lus visokių biznierių. Yra sai
ką politikierių, kuri taip “glo
boja” net pynacų pardavinė
tojus. Kiekvienas pynacų 
“standas,” prie jos prisidėda
mas, turi mokėt bent $5 duok
lių į mėnesį. Jau nuo seniau 
yra žinoma pieno biznierių 
“užtarimo” draugija, kurios I 
viršūnėj sėdi buvusieji miesto 
pieno inspektoriai, pavaryti iš 
tarnybos arba jau atbuvę 
bausmes kalėjimuose už va
gystes. Jie imdavo iš biznie
rių kyšius ir užtai leisdavo 
pardavinėt vandeniu praskies
tą, sugedusį pieną, sviestą bei 
Smetoną.

Visos tokios patronų gen- 
gės, matyt, šmeruoja policiją 
ir valdininkus, kad šie leistų 
įvairiems biznieriamsi varinėti 
šiokias ar tokias klastas, apsu
kant kostumerius.

4,000 Žydi] Darbininką 
Mitingas fries Sionistus 
ir Imperialistus

žydai sionistai ir socialistai 
savo mitinge Central Opera 
House, New Yorke “padarė 
teismą” žydams komunistams 
ir jų dienraščiui “Freiheit,” 
išnešdami nuosprendį, kad tie 
komunistai esą “bepročiai” ir 
žydų tautos “išgamos.” Todėl, 
kad žydų komunistai, kaip ir 
visų kitų tautų, palaiko pusę 
arabų darbininkų Palestinoje, 
kovojančių prieš Anglijos im
perializmą ir sionistinę žydų 
buržuaziją, tarnaujančią Ang
lijai Palestinoje.

Užtat tą pačią dieną, sek
madienį, 4,000 žydų komunis
tų ii’ šiaip revoliucinių darbi
ninkų atlaikė masinį mitingą 
New Star Casino svetainėje, 
New Yorke, pasmerkdami An
glijos imperializmą ir sionisti- 
nius-socialistinius jo bernus, 
kaipo priešus pavergtų koloni
jų žmonių, kovojančių už pa- 
siliuosavimą.

WASHINGTON.—Prezid. 
Hooveris . žada padaryti 
Washington^ “sausu”, “iš
naikinti” būtlegėrius, kurie 
daro labai .gerą biznį apie 
kongreso namus.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLIFFSIDE, N. J.

Visi komunistai jsitėmykite, kad 
seredoj, 25 d. rugsėjo, 8 vai. vakare, 
Mažeikos svetainėj, bus lavinimosi 
susirinkimas, į kurį kiekvienas Par
tijos narys privalo atsijankyti. Tik 
nesivėluokite. Komitetas. 227-28

PHILADELPHIA, PA.
Svarbios prakalbos bus ketverge, 

26 rugsėjo, Labor Institute, 810 Lo
cust). St. Kalbės Sophia Melvin ir 
kiti.* Šios prakalbos rengiamos pa- 
gelbai Gastonijos streikierių, todėl 
kiekvieno darbininko pareiga atsilan
kyti. Prieš prakalbas bus demon
stracija pasitikimui Sophia Melvin 
ant City Hall Plaza, 7 vai. vakare. 
Visi dalyvaukite. Kviečia rengėjai.

227-28

LIETUVIŲ VALGYKLA
B

417

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
8ir Amerikonišku Stilium

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit!

a

Lorimer Restaurant l( 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. 3
/zzzzzzfzzzz/zzzzzzyzzzzz/zzzzzzzzzzz/.vzz^zvzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzrzzzzz.z?rzz/z7?y/.vzz,v.-z/zz,vz7aj<

RACHUN BROTHERS
263 Kent Ave., Brooklyn, N. Y. 

MAGIŠKI DAIKTAI 
PINIGŲ LOŠĖJAMS!

Vaktuokite gudrių kaziminkų trik- 
sus. Prof. Kitras’ nauja knyga iš
aiškina, kaip kazirninkai savo trik- 
sus padaro. Kaina $1. Mažai jau 
tebeliko. Pirmutinė knyga, kuri taip 
išaiškina viską. 217-29

REAL ESTATE: Namai, Žemė
NAUDOKITĖS PROGA!

Parsiduoda 2 namai, 1 medinis 6 
kambarių naujas, su garo šiluma ir 
kitais parankumais. Taipgi galite 
pirkti jį su rakandais arba be. An
tras medinis, 3 kambarių ir trys ga- 
radžiai. Taip pat yra garo šiluma. 
VISKĄ KARTU PARDUOSIME UŽ 
$10,000.00.

Kaina žema todėl, kad greit turi
me parduoti.__

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN VALEK

Red Brook Terrace, Great Neck, N.Y.
Biznio adresas:

139 Elm Point Ave., Great Neck,N.Y. 
Tel. 2155 Great Neck

(222-248)

TĖMYKIT, PARSIDUODA
PUIKI FARM A PIGIAI

Farma arti cementinio kelio 
(state road). Geri manketai, mo
kykla, bažnyčia, bankos tik viena 
mylia tolumo nuo farmos. Farma 
užima 105 akerius žemės; 70 akerių 
ariamos, 35 akeriai ganyklos, 5 ake- 
riai pyčių ir kitokių vaisinių me
džių. Viskas auga kuo geriausia. 
Visa ūkė užtverta drūta dratine tvo
ra. Budinkai geri, su naujais sto
gais. Stuba 7 ruimų. Vanduo stu- 
boj ir tvarte. Tvarte randasi 2 ark
liai, 7 karvės ir 4 veršiai, 150 vištų 
ir kitokių paukščių. Viskas parsi
duoda sykiu su farmos visais įran
kiai ir mašinoms už $4,600. Reikia 
įnešti $2,000. Kita suma liks ant 5 
ar 6 nuošimčio. Priežastis pardavi
mo yra, kad likau našlys ir vienam 
nesmagu gyventi. Kas prirodys kup- 
čių arba pirkėją, aplaikys $200 atly
ginimo už savo darbą. Atsišaukite 
šiuo adresu: Mr. Frank Bartaszius, 
R. F. D. No. 4, Ulster, Pa. 216-29

HK IfflHB H HB Si B
VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?

Kendrick’s Herb Laxative yra 
Padaryta iš Grynų Žolių ir 

Neturį Savyje Jokių 
Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia papročio 
ir atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.

KUNDROTO APTIEKA
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

■■■■■■■
Tel., Triangle 1450

Lietuvis Fotografas
IR MALIORIUS

Nufotografuoja i 
ir numaliavoja I 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kra javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu:
STOKES

Darbą atlieku
kreipkitės

JONAS
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; par samdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET
Central Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 priefi piet; 2-8 po piet. 
Ketvertai, ir aubatomia iki C Tai. 
Penktadieniai* ir aekuaadieniai* tik 
»ulyg iutartie*.

DR. A. L. CEASAR

■
1416 Metropolitan Avenue

T (Arti Mary Avenue)
■ RrnnVlvn "NJ V.

DAKTARAS IR CHIRURGAS
Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdai.

127 East 84th Street >
(Tarp Park ir Lexington Avės. 

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

SKANIAI PAVALGYS1TE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

475 Grand Street,

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.

Jie dabar laiko daugeliui 
žinomą 

REPUBLIC LUNCH
Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet
UŽEIGA

jau senai matėmtsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

TeL, Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

Puikus pasirinkimas daržovių, mėsiškų ir 
pieniškų valgių. Turime puikų patyrimą 
gaminime pirmos klasės lietuviškų ir Ame
rikoniškų valgių.

Valgykla yri užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street z Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA 
(Levandauskas) 

GRABORIUS 
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.




