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Išeinat Kasdien, Apart Nedėldienių.

NEW YORK.— Pereito pasirodė, kad kaip tik to ka-
1, kuo

- - Bogdanovas didžiuojasi, bū
tent pakilimo Sovietų Są-

ve r. t
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dijonų kaimelių ir 600 ak- trečiadienio kongresiniai ty- ^pitalizmas ir. bijosi 
meninių daiktų. Kasinėji-Į rinėjimai komunistinio vei- - .... _ -
mo darbui vadovauja prof, kimo Jungtinėse Valstijose!. - -r-rr r r i 1 • v . i V. ,-1 llinCmC! 1T1 CH 1 ST UI 1
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GAMINAMI 
STILIUM 
ku Huoti 
—Sykį

P. BALUS
MJSKAS)

šiem be sklis 
lel manęs skir- 
[ano ofisas at- 
naktj. Darbą 

Reikale kreip- 
0 patarnausiu
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Ištraukta iš Upės 
Jau 36 Žmonių Kūnai

COBLENZ, Vokietija. — 
36 lavonai ištraukta iš Mos
elle upės, į kurią sukrito 
laike Hindenburgo atsilan
kymo, sulūžus tiltui. Visam 
mieste ir srityj viešpatauja 
didžiausias nuliūdimas. Po 
tai tragedijai, Hindenbur- 
gas nešdinosi Berlynan. 
Žmonės liūdi nelaimių, ku
rios atsitiko delei miesto 

• administracijos neatbolnu- 
mo.

Devyniolika iš skenduolių 
yra moterys ir mergaitės; 
keturi maži vaikai ir tryli
ka vyrų.

Gegužio Bosas
Nubaustas 500 Dolerių
SPRINGFIELD, Ill. — 

Mainierių išdavikas Lewi- 
sas, Stasio Gegužio darbda
vys, tapo nubaustas pen
kiais šimtais dolerių už pa
niekinimą teismo. Lewis sa- 
,kėsi apeliuosiąs į augštes- 
nįjį teismą.

Su juo nubausti jo seka
mi leitenantai: Frank Hef- 
ferly, Joseph P. Coett ir 
John T. Jones.

Jie prasižengė tame, kad 
nesiskaitė su indžionkšinu, 
kurį išdavė vietinis teismas 
prieš Lewiso šaikos kišimą
si į Fishwicko šaikos reika- ' 
lūs vietiniam UMWA unijos . 
distrikte.

f

Ispanija Pradėjo
Keršyti Amerikai

Madridas.— Ispanijos 
vyriausybė paskelbė savo 
muito klausimu pareiškimą, 
kuriuo einant, bus uždėti 
didesni mintai arit iš Ame
rikos ų'gabenAmų. automobi
lių, siuvamų mašinų, dvira
čių, 'kumpių, britvų ir kitų 
daiktų. Tas smarkiai pa
kenks Amerikos kapitalistų 
kišeniui.

Lenkų Pėstininkų Pulkas 
Užnuodytas Sugedusia 

Mėsa
YARŠAVA.— Lenkų ka

riuomenės eilėse sukėlė 
delį triukšmą masinis

I rliOVP J-JVA'XCf ▼ V?
Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re-

Suranda Senovės
Indijonų Buveines

FRANKLIN, N. H.—Klo
nyj prie Merrimack upes 
pradėta kasinėti ir jieškoti 
senovės indijonų gyvenimo 
vietovių. Surasta visa eilė 
indijonų senoviškų paliki-į 
mų, įrankių, kaimelių, etc. 
Bet čia dedama viltis, kad 
bus galima surasti patsai jų 
veikimo centras.

Išviso jau surasta 70 in-

SULAIKYKIT KLASTUOTOJUS ARBA 
MES NUTRAUKSIME PREKIAVĘ SU J.

V., SAKO SOV. SĄJUNGOS ATSTOVAI
. • . : . • . ■ , ’ > ■ i ’. . .

Kongreso Tyrinėtojai Nusigandę delei Soviety Sąjungos 
Ekonominio Atsibudavojimo; S.S.R.S. Galės 'Lenktyniuoti 
su Visu Kapitalistiniu Pasauliu, sako Maine Valstijos 
Kongresmanas

W. K. Moorehead, iš Ando- parodė savo tikrąjį tikslą, jungos industrijos. _ _
Jie būtent parode, kad Ame- .
rikos kapitalistai nusigando sekančius Klausimus Bogda-

i Sovietų Sąjungos greito ,n°vui state, .1 kuriuos y.ę 
» 1 r /-A va ZA WA 1 VA A ZA n r\VA H’l Wli klaustasis teigiamai atsakė:

MEXICO CITY.— Bestu- 
dijuodama Amerikos dabar
tinę muitų sistemą, Meksi
kos valdžia priėjo prie išva
dos, kad ši šalis kas metai 
nustos 60,000,000 pesų, kol 
J. V. laikys iškėlę savo mui
tų sieną tame augštume, ko
kiame dabar ji yra. Aišku, 
Amerikos muitai daugiau
siai paliečia Meksikos 
dirbystės gaminius.

; už
klaustasis teigiamai atsakė:

—Sovietų vyriausybė iš
leidžia apie 30 bilionų dole
rių pravedimui penkerių 
metų plano, ar ne?

—Taip, atsakė Bogdano
vas.

—Jūs budavojate Sovietų 
Sąjungoj didžiausią Euro-

zem-

i’ekonominio žengimo pir
myn; kad Amerikos kongre
sas, kuris yra vykintojas 
valdančiosios klasės pada- 
vadijimų, bando paralyžiuo
ti statymą socializmo SSSR 
netgi, jei prisieitų šiuo tar
pu ir nukentėti pačiam ka
pitalizmui.

Jeigu antradienį visos P°ie. žemdirbystės mašinų 
kongresmanų pastangos bu- gamnnmo^ fabriką, ar ne. 
vo sukoncentruotos provo
kavimui ir išjuokimui Bog-)

—Sovietų vyriausybė sta
to ' keturius didžiausius Eu-

Reikalauja Samdyti 
Daugiau Aigiptiečių

Nušovė Buvusio Majoro 
Bowles Kritiką

DETROIT, Mich.—fPė’rei- 
tą antradienį čionai tapo 
nušautas atšaukto, is miesto 
majoro yietos, Bowles, kri
tikas, Geraldas E. Buckley, 
kuris užsiimdinėjo praneš- 
dinėjimu per radio visokių Perkūnija
žinių. Sakoma, jį nudėjo 
atšaukto majoro Bowles sė
brai užtai, kad Buckley 
smarkiai kritikavęs buvusį 
majorą. Sakoma, kad Buck- 
ley pats prisidėjęs prie įvai
rių nešvarių gaivalų.

ŽEMES DREBĖJIMAS BUVO T0K1S .5 
BAISUS, KOKIO ITALIJA NEMATE

NUO 1908 METU MESSINO'ff
Keletas Provincijų Randasi Didžiausioj Panikoj; Žmonės be 

Namų, Valgio ir Drabužio; Apsilankė Baisi Audra su

vargdieniai galėtų rasti . 
duonos arba kitokio piaisto, 
bet kareiviai neleidžia nie
kam prie jų nė prisiartinti.

Didesnei gyventojų nelai
mei, pereitą trečiadienį, tik. 
po žemės sukratymuij apsi
lankė didelė audra, kuri ne
mažai benamių ir beduonių 
pavaišino savo, rusčiu bizū
nu. <<

NEAPOLIS.— Žemės dre
bėjimo aukos pietinėj Itali
joj yra didesnės, negu buvo 
tikėtasi iškarto, šituos žo
džius rašant, valdžia sura
šinėja tuos, kurie žuvo ir 
buvo sužeisti. Iki šiol su
skaityta 1,778 asmenys, ku
rie žuvo. Bet tasai skaičius 
pasieks iki 3,000, o gal ir 
daugiau, nes lavonai dar 
vis surandami ir traukiami 
iš griūvėsiu. Sužeistų skai
čius siekia šiuo tarpu iki 
4,264, bet ir šis dar perma- 
žas; bus daug daugiau su
žeistu.

Reikia atsiminti, kad že
mės drebėjimas užėjo nak
ties metu, kuomet veik visi 
žmonės’ miegojo. Kuomet 
žemė ėmė raivytis konvulsi
jose, tai bųdinkai griuvo ir 
todėl buvo palaidota daugy
bė miegančių žmoriių., Tik

■ 
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augščiausio laipsnio, pradė
tų smarkiai darbuotis, tai 
greitu laiku jie visą pasau
lį užpildytų savo prekėmis. 
Amerikai tuomet dar būtų 
blogiau, negu šiandien.

Tiesa, Fish bandė įrodinė
ti, kad Sovietų Sąjunga 
šiandien mokanti darbinin
kams “permažas algas”, esą 
tik 40 rublių į mėnesį. Bet 
tai netiesa. Sovietų Sąjun
ga moka daug didesnes al
gas ir prie tų algų Sovietų 
Sąjungos darbininkai gau- 
na-visį-^Uę šalutinių leng
vatų.! Jie gauna labai pi
gius butus arba ir nieko už 
juos nemoka; jie gauna ap- ; 
motama vakacijas, jie gau
na apdraudą senatvėje ir Ii- ; 
goję; jie naudojasi medici-į

Išviso namų suardyta virš 
3,000. Bet veikiausiai, kad 
dar tolųgražu nepilna skait
linė.

Be to, skardyta daugybė 

 

valdiškų nafrių ir su jais žu
vo įvairūs dokumentai apie 
gyventojus, ir tt. Dėka tam, 
šiandien sunku ir pasakyti, 
kurie žmonės ir .kur buvo 
užmušti. Remiamasi tik 
tais, kuriuos surandama 
griuvėsiuose.

Labai daug, žmonių sudur-

Darbininkas Numirė
Delei Stokos Maisto

ROANOKE, Va.— Juo
zas Baylis, 68 metų am
žiaus, tapo atrastas ' savo 
bute negyvas. Pašauktas 
gydytojas, ištyręs, pareiškė, 
kad Baylis mirė del bado.

i

t

danovo ir jo padėjėjo Ohsor verPim?
lo, tai trečiadienį Bogdano
vas rėžė į akis patiems kon- 
gresmanams. Jis buvo pa
gaminęs smulkmeningą pa
reiškimą, kurį skaitė advo
katas Louis Connick. Pa
reiškimas, imant trumpai, 
sakė:

Jei šita komisija ir Ame
rikos valdžia nepasistengs “f 71?
• v* . • • • v a ii* ♦ a v j — Al LA y d 1 11 v •

—Sovietų Sąjungoj jūs 
jau atidarėte fabriką, kuris 
pagamins 50,000 traktorių į

fabrikus, ar ne?
—Jūs statote didžiausias 

elektros pajėgos gaminimo 
įstaigas pasaulyje, ar ne?

—Jūs pirkote užrubežyje 
daugybę mašinerijų deliai 
masinės gamybos, ar ne?

—Per Amtorgą jūs perei
tais metais importavote už 
20 milionų dolerių trakto-

KAIRAS. — Aigiptiečių 
spauda labai smarkiai kri
tikuoja valdžią delei bedar
bės, kuri apsireiškė Aigip- 
te. Esą kuomet aigiptie- 
čiai darbininkai valkiojasi 
be darbo, tai svetimos kom
panijos, varydamos čia biz
nį, samdo savo tautybės 

;darbininkus. Parlamentasrwhalenas ant Amtorgo, tai.
p1 turi pravesti įstatymą, sako nebus galima toliau tarpe įfėtus* ar ne?
di-

ištirti ir iškelti aikštėn 
klastas, kurias padarė;

pėst. pulko kareivių susir- laikraščiai, kad visos sveti-1 Sov. S-gos ir Amerikos vesti 
v1?6- V8r Padangų mos firmos privalo samdyti prekybą. Delei to Amer. nu- 

ne_^ mažjausiai 10p milj0nų 
K I    T).. i '

girnas. .
užkirsti ligai kelią, iki šiol 
susirgo 263 kareiviai, iš ku
rių 31 nepagydomai. Gydy
tojai konstatavo, kad ser
gantieji kareiviai yra už
nuodyti sugedusia mėsa.

aigiptiečių darbininkų 
mažiau 90 nuošimčių.

Kareiviam ir Jureiviaih1 V 
siipriQs triobos tegalėjo iš- į pirmenybė Austrafijoj 
silaikyti. Ne visi žmones. ;
spėjo greit atsikelti ir pa
bėgti. *

Nesamdys Haitiečiy
* ’ 1

HAITI.— Šitoj šalyj 
dasi didelės Amerikos ir ki
tų kapitalistų kompanijos, 
užsiimančios auginimu vai
sių. Viena iš tokių šiomis 
dienomis pareiškė nesamdy
sianti daugiau vietiriių dar
bininkų. Prieš 1 tai haitie- 
čiai smarkiai protestuoja.

ran-

VOKIETIJOS BEDARBIAI
BERLYNAS.— Oficialiai 

daviniai skelbia, kad* Vokie
tijoj, liepos mėn. 15 d., be
darbių išviso buvę 2,770,000 
darbininku. Vadinasi, du 
syk tiek, kiek buvo pereitais 
metais tuo pačiu laiku.

Kai kas manė, kad pasi
baigus žiemai, vasarą be
darbių ' skaičius sumažės, 
bet'jis kaip tik didėja.

j_ ____ ,____

f ’ 

ju.fi- ■'dfr'TfryJ 
SIDNEY, Australia.

Valdžia pareiškė, kdd nuo 
dabar valdiški darbai bus 
duodami pirmiausiai- buvu- 
siem kareiviam ir jūrei
viam, o tik paskui unijis- 
tam darbininkam. • Delei to - 
unijistai vra nepasitenkinę.

na ir visokiais kitokiais pa
lengvinimais. Per savo dar
bo unijas, jie pasiekia vis
ko, ko nori..,

Sako Išmesią Bogdanovą
Užvakar Bogdanovas pa

reiškė, kad visi Sovietų Są
jungos prekybos vedėjai už- 
rubežiuo.se■ nedalyvauja jo
kioje. šalies, kurioj jie ran
dasi/politikoje. Važiuoda
mas iš Sovietų Sąjungos, sa
kė Bogdanovas, jis išstojęs 
ir iš komunistų partijos, navojo; kiti įpuolė į isteri

J

Gaisras Šilalės Miestelyj, .
Tauragės Apskrityj "|—'Jūs statote kitus fabri

kus, kurie pagamins į me- ► 
dderių biznio j metus. Pra-i ““^Sovietų* Sąjungos“ med- 
dedant 1924 metais, tarpe vj]ngs auginimas šiandien 
J. V. ir SSSR prekybos san- ’ 
tikiai vis gerėjo ir jie šie
met pasiekė augščiausio 
čiukuro. Sovietų Sąjunga 
perka įvairias mašinas A- 
merikoje, jinai samdo iš A- 
merikos geriausius inžinie
rius ir jiems duoda daug 
darbu prie industrinio atbuk
davo įimo šalies, žodžiu, Ar, 
merika iš to pasinaudoja la
bai i daug. Pasinaudoja ir 
Sovietų Sąjunga, kuri pasi- ;
rįžo^pastatyti savo industri- ■ šitie tai yra didžiausi So
ją jtnt tokio pamato, kad vietų Sąjungos nusidėjimai 
galėtų nepriklaūsdtnai gy- akyse kapitalistinio pasau- 
venti. turėdama pati savo ]į0 jr akyse kongreso tyri
nę tik duonos, bet ir mašinų• netojų! Išklausęs tatai, 
ir kitokių industrinių reik- Nelsonas pastebėjo, kad So- 
memL < ’vietų Sąjunga, pasiekusi sa-

■ jvo pasibriežto programo, 
I galės . lenktyniuoti su visu 

Kuomet tokį griežtą ir (kapitalistiniu pasauliu ir 
atvirą Bogdanovas pareiš- visa kapitalistine sistema, 
kimą padarė, tuomet kdn-’Jeigu 140 milionų žmonių, 
grėsmanų komisija paliejo turėdami savo rankose di- 
barščius, parodydama/ kas džiausius pasaulyj fabrikus 
jai ištikro rūpi. Ji būtent ir pastatę agrikultūrą ant

yra didesnis 300 nuoš.,) pa
lyginus su 1913 metais, ar 
ne?

—Jūs statote didžiausią 
metalo apdirbimo fabriką 
visam pasaulyj ?

. —Jūs kontraktuose, pažy
mėta, kad pargabenti iš 
Amerikos ■. talentingiausius 
inžinierius statymui pramo
nės? ' • i

Didžiausi Nusidėjimai

^ugrįžęs, jis ir vėl bus jo-!ją iš to nusigandimo ir bai
sios nariu. Kongresmanas siu vaizdų, kuriuos matei

12 vai. nakties užsidegė 
miestelio centras. Gąisras 
kilo iš negyvenamo, trobė- 
šio. Per porą valandų gais
ras išsiplėtė ir sudarė pavo
jų visam miesteliui, nes sto
gai buvo sausi ir T)oįkarš
čių labai įkaitę. Tik dide
lėmis vietos gaisrinipkų bei 
piliečių' pastangomis gaisrb- 
čiaubąs buvo, sulaikytas. Su
degė 7 .gyyęiji^piięj^ nąmhj 
su staldais, ^yirįiais beįLmąl-' 
kinęmis. fJupstqliu* apškai- 
čiuojarna apie 150^000 litų. 
Tik , vienas • narnąs buvo

laike gamtiškos tragedijos, 
i Labiausiai nukentėjo se
kami miesteliai ir jų apie- 
linkės: Ariano, Aquilionia, 
Montecalvo, Bisaccia, Jace- 
donia, Villanoya ir Accadia. 

, Reikia gyventojam pagęl- 
bos, bet jos kol kas niekai 
neduoda.: Mussolinio; i val
džia uždraudė pavienėm or
ganizacijom ' ir asmenim

vietų Sąjungos nusidėjimai
■f

i

Paliejo Barščius

Aptiekos

At/

■

u

* š:

lefonų į Tąuragės, Pagė- ? 
gių: ir Klaipėdos gaisrinin- *' j 
kus. Iš Tauragės atvykql5| 
gaisrininkų be' jokių įrahH’

gčtiuz/akiijuin • čtoiiiciuni iiK vienas - uamąs uu 
rinkti aukas nęlairųingųjų aįdraustaą 5,000 ,litq.‘ ' 
pagelbai; esą, valdžia tuomi Skubiai buvo kreiptasi- 
pasirūpinsiąnti.,

Labiausiai nukentė j o tai

$10 oo

ir sugar- 
Kreipkitės

lios ir vėliau- 
Wave mači

as atsilankyti^ 
cuogeriausia. ■

PALESTINA NORI PA
KELTI MUITUS*

JERUZOLIMAS,— Vieti- 
nė valdžia kreipėsi į koloni
jų sekretorių, paskirtą An
glijos valdžios, prašydama, 
kad gelbėtų Palestinos eko
nominę padėtį. Vienatinis 
kelias, kurį valdžia mato, 
tai pakėlimas muitų ant įve
žamųjų kviečių . ir miltų., 
Nori pakelti 50 nuoš.

NUTEISTI KOMUNISTAI
RYGA.— Latvijos kariuo

menės teismas nagrinėjo 14 
komunistų bylą. 9 kaltina
mųjų nuteisti nuo 30 iki vie- 
nerių metų kalėjimo, o 5 iš
teisinti.

KIEK DAUG BUTLE- 
GERIŲ!

BOSTON. — Federalė 
grand džiūrė apkaltino 150 
asmemi ir keturias frater- 
nales organizacijas laužyme 
blaivybės įstatymo.

Bachman pagrūmojęs, kad 
esą Bogdanovas greit bū
siąs išvarytas iš šitos šalies.

Be kitko, Bogdanovas nu
rodė, kad 'šiuo tarpu Am- 
torgaš turi 489 darbininkus, 
iš kurių 305 yra Amerikos 
piliečiai, GI -iš jų turi; pir
mas pilietines popieras, o 
kiti Sovietų Sąjungos pilie
čiai. :
Whaleno Klausimas Nepa

keltas
Whaleno klastos ir vėl ne

buvo iškeltos ^pilniausioj Villanova miestelis, kuria- 
aiškumoj, Tiesa, Fish pa- me pirmiau gyveno apie 
žymėjo, kad greitu laiku jis 3,000 gyventojų, o dabar, vi- kių, o iš Pagėgių atūžė 11 
šauksiąs susirinkimą slap- si nameliai tapo suardyti ir vyrų su motoriniu siurbliu^ 
tą, kuriame tų dokumentų 
teisingumas bus sprendžia
mas. x

Į tyrinėjimo kambarį ir 
vėl nebuvo, įsileistas Daily 
Workerio reporteris.

daugelis žmonių žuvo.
Valdžia tuojau griebėsi 

už “tvarkos darymo”: visur 
apstatyta kareiviai, saugoti 
brangių nuosavybių, palies
tų nelaimės. Ten biednieji

vyrų su motoriniu siurbliu^ 
Klaipėdiškiai paprašė už sa* 
vo žygį 5,000 litų, del to nuo 
jų pakvietimo susilaikyta. 
Bendromis pastangomis gai-" 
sras buvo likviduotas į apie

Pirmoji Diena Rugpjūčio Yra Demonstraeiju ir Masinių Darbininku Protestų Diena prieš Imperialistinį;Karą; Amerikos Darbininkai Kviečiami 
Demonstruoti ir Pareikšti Savo Protestus Prieš Karą, į Kun Wasbingtono Valdžią Galvatrūkčiais Ruošiasi!



ginklu. Jie apsistoję šang-

kia būti pašauktais į kovą 
prieš kovojančius už savo 
Jaisvę • chfrjiečius i darbinin
kus ir biednuosius valstie
čius.

_______
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SUNKIOSIOS IR LENGVOSIOS PRAMONES
ŽYGIAVIMAS SOVIETU SĄJUNGOJE

-Dabartinis, 16-tąs suvažiavimas Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos atžymėjo didžiausius nuveikimus 
skambiojoje savo šalies pramonėje ir dar kartą pabrėžė, 
k^d sunkioji praitiohė:—tai vienintelis medžiaginis pama
tas socializmui.

Sovjętinė gi socializuota pramonė šiuo laiku antra tiek 
aigščjąu stovi, negu kad buvo Rusijoj pirm .pasaulinio

iiro.
(Svarbiausias reiškinys, taciaus, yra tame, kad stebėti

nai pažengė pirmyn per paskutinius dvyliką mėnesių ga- 
ntinimas pačių gamybos įrankių, mašinų ir visokių tech
nikinių įtaisų namie, pačioje'Sovietų šalyj.

^Ypač. gi. kreipiasi dome į gaminimą žemdirbys.tės ma
šinų, kurių dabar per metus padirbama šešis sykius dau
giau,’nekaip pirm imperialistinio karo. Pastatyta-nauji 
njilžiniški traktorių ir kitų žemdirbystės įrankių fabri
kai; pradėjo darbą Stalingrado traktorių fabrikas ir 
Rfostovo lauko ūkio mašinų fabrikas; padėta nauji tech
nikiniai žemdirbystės pamatai, kurie taip pasitarnauja 
Trfasiniam valstiečių dėjimuisi į socialistinius ūkius.

116-tas suvažiavimas Sovietų Komunistų Partijos nuta- 
rŽ imtis sekamo uždavinio—įsteigti naują kūro ir metalo 
didingą, įmonę, suvienijant Kuzneco anglį-koksą su Uralo 
kalnų naugės (rūdos) gausiais šaltiniais. Tą sumanymą 
įvykdžius, “tiesiog persimainytų mūsų'šalies veidas,” sa- 
kb “Pravda” Sovietų Kom. Partijos organas. Ir jau fak- 
tjnai pradėta tas sumanymas vykdyti gyvenime; kada 
jife bus užbaigtas, Sovietų Sąjunga atsistos greta pačių 
pramoningiausiii pasaulio šalių.

I Špyžio pramonė Žada pakilti iki 17,000,000 tonų per 
įdėtus, kai bus įkūnyta Penkių Metų Plano programa. 
T&i. reiškia, kad špyžio gamyboj Sovietai, pasidarys pir
maujančia šalim Europoj. O paskutiniais metais pirm 
karo caristinė Rusija pagamino tiktai 4,000,000 tonų špy-

’ i i
Praplėtus ir sustiprinus sunkiąją pramonę, darosi ga

linga., sparčiai pavaryt priekyn ir lengvoji gamyba. Jau 
1930x1931 metų programoj žymiai pakeliama lengvoji 
ptkmOnė, patiekianti daugiau kasdieninio vartojimo pro-

1 * j j ' i j1 i;
'Pastebėtina vystymasis ir žaliųjų medžiagų gamybos. 

Top būdu Sovietų Sąjungą kas kart labiau liuosuojasi ne 
dįbtai'nuo* įvežimo iš užsienio mašinų, bet ir nuo įgabeni- 
mo reildamų savo-pramonei žaliadaikčių.

’ $iame Sovietų Komunistų Partijos suvažiavime jau ne
liko jokių abejonių apie galimybę įvykdyti Penkių Metų 
Planą. Jo programa bus užbaigta į keturis metus isviso, 
o-daugelyj atsitikimų dar pirmiau. Sykiu su gamybos 
kūryba eina audringas valstiečių plaukimas į socializuo- 
tds ūkius ir nuolatinis darbo darbo žmonių būklės gerė
jimas.

^Šitaip pačiais nuveikimais praktikoje Sovietų proleta
riatas, vadovaujamas Komunistų Partijos su Stalinu 
priešakyje, supliekė Bucharino ir kitų dešiniųjų teorijas, 
kurie spardėsi prieš “perskubų” stambiosios pramonės 
kalimą ir plėtojimą.

;Iš po imperialistinio karo griūvėsiu, iš po vidujinių, pi
lietinių karų pelenų iškyla socialistinis lauko ir fabriko 
ūkis, kuriam lemta ne tiktai pasivyti, bet palyginamai 
trumpu laiku ir pralenkti augščiausiai išsivysčiusias ka
pitalistines šalis.

. Jog kapitalistai naudojasi bedarbiais, kad numušinėt 
algas dirbantiesiems, tai jau senai žinoma tiesa. Bet 
štili dar vienas naujas pavyzdys.

SBirminghamo, Alabamoj, kapitalistinė Pramonės Ko
misija, apskaičius, kad tame distrikte yra 73,124 netu
rinčios darbo baltos moterys virš 10 metų amžiaus; pa
taria imti jąsias darbąn, mokant ne daugiau $10 į savai
tę; fiet, suprantamą* galima joms mokėtb-ii’ mažiau.

ffąs jiątąrimąs . reiškia paraginimą fabrikantams pa- 
leistii įirąhgiau (Apmokamus vyrus darbininkus, o jų vie
tai p^vądnotį 'moterimis, ir beveik kū’dikiais-mergaite
mis. ' ‘ ? ‘ -

Šis -miotikis storai pabrėžia reikalą dirbantiesiems 
veįkti bendrai su bedarbiais, išvien kovoti už bedarbės 
apdraudosr‘pensijas, lygias reguliariam uždarbiui; už 7 
valandų' darbo dieną, penkių dienų darbo savaitę ir prieš 
skubinamą'dirbtuvėse. - ‘ ’ v ‘

{Tiems obalsiams iškelti ir už juos masinę kovą;plačiau 
pradėti bus tinkamiausias momentas -Pirmojoj ’Rugpjū
čio, Tąrpatutinėj Priešimperjalistinčj Demonstracijų <Die-
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žmonių, ir bedarbių reikalavimus, prieš’ gręsian-
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^enktadiLAISVĖ Pen k tądien., ‘Liepos- 25, 1930

ĮDOMUMAI

si vienijime, jeigu- jie dar ten

moteris nusižudė iš priežas- panašumas su akmens laikų
tapyba krito j akį mokslo žmo-

:o vięs

Susivienijimas dabar, (iko šistinis įąpąš hętųręs jtakos.

pakeitimus. g Aišku, kad fa
šistai ir socialfašistai smar-

bušmenai yra paskutines ak
mens amžiaus liekanos.

Bušmenų tapybos ir piešinių

Fašistai Tyčiojasi iš Lietuvos 
Biednuomenes Skurdo

I ' ( ■ •

Lietuvos ■ fašistų organas
‘/Lietuvos Aidas” štai kaip

kaip fašistai giriasi. Iš laiš- žmogaus gyvenimą. Prancūzų

Fašistinis Laikraštis
Brazilijoj

Pranešama, kad Brazili
joj, Sao Paulo mieste, pra-
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APŽVALGA

gų ii peklą, nes tikėdami j.e^Į fašistinės krypties 
tuos nebūtus daiktus Jie.laiJkraštis «Lietuviu Aidas”.
I t* •» m «-» 4- < ■« 4-1 i t r> z'*

Kadangi nemažas 
skaičiusi gyvena Lenki- 
tai visai suprantamas 
susirūpinimas, lead lič
io ne lenkas) yra tapęs 
dvasiškuose vadovu.

Blogos valios vedami, lenkai 
skleidžia Romoje apie J. E. 
Vyskup. Pr. Bučį pikčiausius 
šmeižtus, vadindami jį “hėre- 
tiku”. Girdi, rašydamas apie 
Šv. Stanislovą .J. E. Būčys 
“herezijų” privalęs.
Matote, lenkiški 1 dievo 

agentai Romoj Veda intiy-' 
gas prieš lietuviškus dievo 
agentus. Meldžiasi prie to 
paties dievo, o tuo pačiu sy
kiu ėdasi už augštesnes vie
tas.

popiežius parinko (begėdiškai ginasi. apie pa- 
įunigą P. Bučį, kaipo tin- dėtį. Lietuvoj.
kamiausį vesti tą darbą ir !“Kąi net 'turtingoj' Aiheri- 
įuskyrė jį vyskupu.; , Lenku -koj, Anglijoj, Vokietijoj rtiilio-* 

_ . nąi bedarbių vargsta pUsba-1
džiū,'* pas mus, ačiū Dievui, dar 
visi sotus,! apširen'gę ir darbb' 

, turi !visi, kas' tik nori’ dirbti.”-

Al gi ■ ištiki ųjų taip pm- niėsį, nes jų gyvenimas yra la
ku” Ljietuvoj ? Taip nėra, <baj. panašus į akmens laikų 

“Rvfns” lisnns 11 d laidni (kaip fašistai giriasi. Iš laiš- žmogaus gyvenimą. Francūzų 
anrašvdamas kuniffo Bučio k1 žinome, kad Lietuvoj la- tyrinėtojas Ab.be Breuil ir kiti .T° bai didelis skurdas. “Lietu- mokslininkai įsitikinę, _ kad

Prieš kelis,< šimtmečius buš
menai galėj puikiai gyvuoti.

uvo priešis-Tuomet jie/dar n

Ivos Žiniose” dažhai pastebi- 
ime žinių, kad tai vyras, tai

Lenkijos Kunigai Vadina jau kalba apie viršininkų
y v Z .a 1 w 4-4 X-V-* 1-» rs . A XI *•<«■« 1 r* rv >3 fn

Vyskup; Bučį Heretiku
Lietuvos ir'Lenkijos ku- kjai ėsis už vietas'savo Su- 

nigai ir vyskupai, tą patį sivienijime, jeigu- jie dar tę 
išsvajotą dievą darbindami * turės kiek savo pasekėjų.
ir tokiuo pat būdu mulkin
dami tamsius žmonelius, 
ėdasi tarp savęs už augštes- 
nes vietas.

■ Kad varyti kontr-ųeveliū
rinį darbą prieš Sovietui Są
jungą, i

Bušmenai Baigia Išmirti
Pietų Afrikoje, Kalahari ty

ruose, paskutiniai “akmens 
gadynės” žmonės kovoja mir
tiną kovą prieš skaudų likimą. 
Bušmenai vadinami makau- 
tais, kurie ir šiandien dar gy
vena priešistorinius laikus, jau 
baigia išmirti, šios senos tau
tos išmirimas yra didelis nuo
stolis mokslui. ’ Afrikos tyri
nėtojai, apvažiavę “~.........
Troškulio”’ kraštus, konstatuo
ja, kad šio- krašto bušmenai ( 
pęr pusę šimtmečio išmirs ligi. 
paskutinio. Pietų Afrikos. 
valdžia deda , pastangų kiek. 
galima ilgiau išlaikyti šią pa
slaptingąją mirštančią tautą, 
bet vis dėlto po 50:metų buš
menų jau nebus. i . < > ■

Bušmenai seniausia Afrikos 
tauta traukė mokslininkų dė-

Politinis Raportas Sovietų Sąjungos Kom 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresai j
’l 1 { < f j f I • J-) . ■
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Didėjantis Krivis Tarptaųtinio KapitalizųiO :ir [Sovietų 

Sąjungos Užsienio1 Politinė Padėtis

(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta:Birželio <27, 1930)

node, kurioj visų šalių darbininkų minios kovingai išstos
USaarbo f
tį įpąsaulinį karą ir už Sovietų Sąjungos apgyniūią.
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Kiek lirjwrialistai

ŠANGHAJUS. — Šiuo 
tarpu Britanijos imperialis
ts i Chinijoj užlaiko 7,365 

ir kareivius po

joį kunigija tuomi labai ne
patenkinta. Juk ir Lenki- i 
joj yra neblogesnių kontN 
revoliucionierių kunigų, ku
rie galėtų užimti tą vietą. 
Lietuvos kunigų organas L 
“Rytas” liepos 11 d. laidoj,):

įšventinimą į vyskupą, sako: didelis skurdas.
Į šventinimus buvo susirin

kę daug žmonių. Jų tarpe ma
tėsi J. E. arkiv. Derbigny,’ke-

'li vyskupai, Lietuvos atstovas 
prie Kvirinalo 'p. Čarneckis ir 
kiti lietuviai gyvenantieji Ro
moje. Bet ypač gausus būrys 
lenkiį, teikėsi atsilankyti.

J. E. Bučys bus apaštališkas 
vizitatorius ir administratorius 
iškrikusių po visą pasaulį ru
sų unitų. Kadangi nemažas 
unitų 
joje, 
lenkų 

'tuvis 
unity

ries skurdaus gyvenimo, iš
priežasties negavimo darbo, nėms, ir jie labai susidomėjo

Fašistų valdomoj Lietuvoj šia^primityvia tauta. - ~
pilna ubagų, nekalbant jau
apie skurdą suvargusių dar
bo žmonių ir biednųjų vals- torinė liekana, bet tauta, ku-
tiečių. Štai ką rašo “Lietu
vos Žinios”*:

“Vieni elgetauja vaikščioda
mi, po kaimus tarboipis apsi
kabinę, kiti klupo mįestelių 
rinkose ir verkšlendami prašo 
išmaldos.

“Nuvąžiuok į mažus provin
cijos miestelius;,per atlaidus ir

> pamatysi pulkus elgetų. Visur 
jus sutiks liūdni senų žmonių 

'žvilgsniai ir maldos žodžiai. . . 
Ne( . ir pačiame Kaune ubagų

■ netrūksta, ir( jię kartais labai 
įkyriai prašo išmaldos. ' ;

“Tas ubagų gausumas vi
siems daro labai skurdų įspū
dį, o kai .kųi'it svetimtaučiai į 
mūsų kraštą 'ubagų kraštu va-1 
dina.” '
Kaip galima tą dalyką su

derinti su fašištų pasigyri- 
Tie faktai parodo, kad ku-1 mu,. bū Lietuvoj ‘visi sotus, 

nigams nei negalvoj koks Į apsirengę.’? 
ten išsvajotas dievas. Jie| 
varinėja savo politiką, ėdasi 
už geresnes vietas, už dides
nį turtą ant šios “ašarų pa
kalnes”. O tamsuoliai ka
talikai lai tiki į dievą, dan-

krauna turtus kunigų para
zitiškam gyvenimui. Gi baž
nyčios galvos pjaunasi už 
tuos “skarbus”, už’ vadova
vimų ir mulkinimą tamsių 
žmonelių.

__ \
Fašistai Kalba Apie S.L.A.
Viršininkų “Permainas”

Chicagos “Vilnis” No. 171 
rašo: .• <. ■

objektų visokių kalbų ir sieki
amų. Vienas kaziųnas . sanda? 
rietis vakar netyčia pasakė ši- 

; tokią “naujieną”: . • . •
Į Chicagą šiomis dienomis 

vėl buvo' atvykęs A. Žukas —r- 
. buvęs SLA. generalis organi- 

zatoris, arba demoralizatoris.
. Su “labai svarbia misija”'jisai 

buk nuvykęs pas p. Gugį, da
bartinį gegužinės SLA pildo
mos tarybos iždininką. Gugiųi 
buvo pasakyta, kad jo termi
nas, kaipo iždininko, esąs pas
kutinis. Ateity iždininku nu
matomas Tareila. Sekretoriaus 
vietos gi norys jis pats, Žukas. 
Bet jos norys ir Čekanauskas.

{ prezidento vietą p. Žukas 
“skiriąs” ' Viniką ar chicagie- 
tį Olį-Olšauską, sūnų buvusio 
bankininko ir nabašninkės 
“Liptųvos’’ leidėjo.
Tik ką *po “seihid”, tik Vą 

fašistiniai Viršininkai ųžė-' 
m ė vietai, -policijos pagelba 
suskaldę ^Susivienijimą, o

Eina kartą į savaitę, o vė
liau eisiąs dažniau.

Matomai, Lietuvos fašis
tinė valdžia teikia jam f i-; 
nansinę paramą. Fašistams 
rūpi mulkinti tūkstančius 
lietuvių, kurie gyveną Pie
tų Amerikoj. Už tai jie ten 
siunčia visokius savo agen
tus; steigia fašistinius laik
raščius. Aišku, kad1 lietu
viuose darbininkuose tas fa- 

. : . . . ’ I • . _> ».L ; .
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Išsilaikė Ore 72 Valandas ’,
‘ i ; t . 1 ! . it

1 Roosevelt-Field, L.:I.—Louis 
Reichers ir Robert Black .savo 
lėktuve "iki vidurnakčio įš tre
čiadienio į ketvirtadienį buvo 
jau. išlakioję 72 valąiįdąę , be 
husileidimo ant žemės. Ketu
ris kartus jie pasiėmę gazoli
no ir aliejaus, iš kitų orlaivių, 
su pagelba tam tikrų įtaisų.- 
Nori išsilaikyt*ore virš 553 va
landų, kad sumušt Hunter .bro
lių rekordą,, pasiektą Cfiicagoj, 
'liepos 4 d. ;

rios bijojo visa Afrika, nuo 
Egipto ligi Gerosios Vilties iš
kyšulio.

Juodi raukšlėti nykštukai— 
jie yra 1.40 metro aukštumo— 
su save užnuodytomis vilyčio- 
mis baugino visus savo kaimy
nus. Besikuriant Europos ko
lonistams ( i m p e r ialistams) 
Afrikoje, buvo pradėtas siste- 
matinis bušmenų naikinimas.

1,000 mylių mažasis bušme- 
nas perėjo be žemlapio, be 
kompaso ir be jokių kelio nu
rodymų,. Neišaiškintas in
stinktais, kaip ir pas gyvulį, 
nuveda šiuos žmoiies’ į savo 
sodybas, Per didžiulius smil- 

j tynus, kur smėlio kalnai kas 
i dieną keičia savo formą, buš- 
menas pasitikėdamas savo in
stinktu nenukrypsta nuo tik
ro kelio. Toks nykštukas 
“užuodžia” iš tolo vandenį ir 
baltieji medžiotojai visuomet 
pasirenka vadovais bušmenus.

Niekas negali įtikėti, kad ši
tie susiraukšlėję nykštukai pa
gamino kūrinius, iš kurių žy
mūs dailininkai daug ką pasi
skolino. Europos ir Amerikos 
reklamos žinovai labai vertina 
bušmenų paveikslus. Olų pa
veikslai su savo paprastomis 

; spalvų plokštumomis, meniniu 
daiktų ir gyvulių išdėstymu 
piešiny mūsų laikų žmonėms 
daro įspūdingą plakato pavyz
dį.

Bušmenų tapyba turi dar ki
tą paslaptingą savybę. Nė 
vienas mūsų laikų chemikas 
negalęjo susekti tokių ilgalai
kių išsilaikančių dažų paslap
ties. Nors į piešinius veikė vi
sokios oro atmainos, bet jie 
išliko, kaip nauji.

RAGINA UŽGIRTI
TOKIO.— Japonijos mi

nisters pirm. -Ham'aguči' 
prašė karaliaus, kad jis kuo- 
Veikiausiai rūpintųsi ' užgė
rimu Londono “nusiginkla
vimo”; konferencijos i proto
kolo-, kuri užgyrė Amerikos' 
senatais. . 7 '1 • •<- ,'i)

Iškasenos Kopūstų Kalne
• ' t . i l • i ’ . * .

'■ 1 Iš ^Klaipėdos .praneša, kad 
Kopūstą kaimo ūkininkas Ją- 

’gutis rado daug brangių seno
vės iškasenų: rankų žiedų,'sa- 
gučių, ipapuošalų. Toj vietoj 
panašių daiktų rasdavo ir se
niau; bet vienus išmėtydavo, 
kitus vokiečiai nusigabeno į 
muzejų Berlyne. Į tą muzėjų 
nugabeno ir yisai sveiką kažin 
kokio kario lavoną su šarvais 
ir papuošalais.

Iškasenas ūkininkai randa 
kalnely, netoli Dargužiu. Se
niau ten buvo beržynas. (Da
bartinis ūkininkas Jagutis, 
perėmęs iš tėvo ūkį, beržyną 
pradėjo kirsti ir belupdamas 
kelmus rado pirmąsias senie
nas. žmonės, atsiklausę žino
vų, -mano, kad jie bus užsili
kę nuo §00 mėtį po Ęrišttiiis.’ 
Jais buvo susirūpinęs4 ir žymus 
Rytprūsių mokslininkas Becėn- 
bergeris, bet jam kasinėti .kal
niuke ūkininkas neleido. įj

Tačiau didžiausia tų setiie-' 
nų‘ dalis, turbūt, dar'*"’----- 4*
tame Kopūstų kalne. 
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Kaip srityje išvežimo fabrikinių tavorų, taip ir srityje 
kapitalo išvežimo į užsiėmus vyriausia kova eina tarp 

Didžiojo jungtinių Valstijų ir:Anglijos. Užtenka pažvelgti į^bile 
ms n nn- ekonominį daikraštį, į bile dokumentą apie išvežimą 

tavorų ir kapitalo^ kad^gauti; įtikinantį to fakto įrodymą. 
Svarbiausia tos kovos dirvą yra Pietų Amerika, Chinija, 
kolonijos ir dominijas senųjų imperialistinių valstybių. 
Spėkų persvara toj kovoj—net aiški persvara yra pusėje 
Amerikos Jungtinių , Valstijų- 1Ę0 šiaųr , svarbiausiam 
prieštaravimui seka kiti, kurie nors nėra tokie nuspren
džiamai svarbus,'vis dėlto yra labai svarbūs: priešingu
mas ;taVp Vdkiėtijos ir Frąncijos, tarp Fr-ancijos įr Itali
jos, tarp Anglijos ir Franci jos, ir tt. ' .'

Negali būti jokios abejonės, kad besivystantis, krizįs 
diena iš' dienos, mėnuo iš mėnesio smarkius tą ‘kovą del 
rinkų, del žaliųjų medžiagų ir del dirvų, kur galima 
būtų pelningai išvežt kapitalas. ’ <

Šioj kovoj naudojamos priemonės yra: muitų politika, 
pigūs tavorai, pigus kreditas (paskolos), spėkų persigru- 
pavimas ir naujos kariškos ir politinės sąjungos, padidė
ję ginklavimaisi, besirengimai naujiems imperialistiniams 
karams ir, pągaliaus, karas. Aš jau nurodžiau . į krizį, 
kuris yra pagriebęs kiekvieną pramonės šaką. . Bet yra 
viena pramonė, kurios krizis nepalietė, o tai yra karinė 
pramonė. Jinai, nežiūrint krizio, nuolat .auga. Buržuazinės 
valstybės ginkluojami beprotiškai, ginkluojasi vis labiau 
ir labiau. Kodėl?1 Žinoma,'ne pasismaginimui, bet ka
rui. Ir imperialistams karas yra reikalingas, kadangi 
tai yra vienintelė priemonė delei. persidalinimo pasaulio 
išnaujo,- ir delei persidalinimo rinkų, žaliųjų medžiagų 
šaltinių ir kapitalo įvesdinimo sričių.

Lengvai yra suprantama, jog šitokiose apystovose va- 
dinamasai pacifizniaš (taikininkystė) jau visai baigia 
stipti; jog Tautų Lyga gyva pūva; jog “nusiginklavimo 
sumanymai” dingota į pragarmę, ir konferencija suma
žinimui laivynų ginkluotės pavirsta į konferenciją laivy
nų panaujinimui. ir .padidinimui. ' • 1 •: i .

Tatai reiškia, jog karo pavojus augs dar; sparčiau, ne
gu pirma. Lai socialdemokratai klegą sąu .apie,, pacifiz
mą, apie santaiką, apie ramų kapitalizmo vysjyrnąsi, ir 
tt.; patyrimai įgyti laike socialdemokratų vaidink 
patayimo Vokietijoj ir Anglijoj įrodo, jog tas pacifizmas 
yra tiktai kaukė pridengianti natfjus besiren^mus ^a- 
ran. .' ' , ■ , ’ ’ ; ' r ■ : - .

(b) Ąntagonizmai (priešingumai) tarp užkariaujan
čių ir užkariautų valstybių atidengiama,* ir padidės* savo 
aštrumu. Čia aš ypatingai primenu Vokietiją. Krizis ir 
aštresnė kova už marketus neabejotinai.padidins spaudi- 

'mą ant Vokietijos, kuri yra ne tik skolininkė, bet viena iš 
didžiausių eksporto šalių. Nepaprasti sentikiai, kurie bu
vo tarp įvairių valstybių ir Vokietijos, gali būt perstaty
ti kaipo pyramida, ant kurios viršūnės stovi Amerika, 
Francija, Anglija, ir tt., su Youngo Planu rankose ir už
rašu: “Užmokėkite,” o apačioj guli Vokietija, išeikvo- 
janti pajėgas, priversta įtempti paskutines savo jėgas 
išmokėti miliardus, reikalaujamus kaipo skolą. Ar jūs 
norite žinoti, kas tai yra? Tai yra “Locarno dvašia.” 
Tikėti, kad tokia padėtis nepagimdys blogų pasekmių del 
tarptautinio kapitalizmo, tai reiškia nesuprasti nieko 
apie gyvenimą. Tikėti, kad Vokiętijos buržuazija galės 
atmokėti 20 miliardų (bilionų) markių bėgy sekamų de
šimts metų ir kad Vokietijos proletariatas, gyvendamas 
po dubeltavu jungu, “savo” ir “užsienio’Ljiuržuazijos, Įgis 
išspausti tuos 20 miliardų markių iš savo gyslų be didelių 
kovų ir konvulsijų, tai reiškia visai nesiskaityti su pro
tu. Francijos ir Vokietijos politikieriai gali dar vis nu
duoti, .kad jie tiki į šį stebuklą. Mes, bolševikai, netiki
me į stebuklus.

(c) Antagonizmai tarp imperialistinių valstybių ir bo
loninių ir pavergtų šalių iškyla į viršų ir aštrėja.' Di
dėjantis ekonominis krizis padidins imperialistų spaudi
mą ant'kolonijų ir priklausomų šalių, kurios sudaro- svar
biausias pardavimo ir žaliosios ^medžiagos rinkas. Tai 
yra faktas, kad Europos buržuazija dabartiniu laiku ve
da karą .su “savo” kolonijomis Indijoj, (Indo-Chinijoj,t Ry
tų Indijoj ir šiaurės Afrikoj. < Tai yra faktas,! kad>‘‘nepri
klausoma” Chinija tikrenybėj, yrą xpadahntą įjtą.kos sfe
ras ir kad klika generolų ir kontr-rjęyoliująipė jKuomin- 
jtang veda tarp savęs kovą ir bipfinįna Chinijos Jįau^į ir 
kad tuo būdu jie pildo pageidavinią savo poįįų iš ijnperia- 
listinių kempių. ■ ■

Melaginga pasaka, būk darbininkai Rušijųs, ambasadų 
Chinijoj yra atsakomingi už ųęr'amumūs Chinijoj, paga
lios eksplodavo. Per llj^ą laiką nebuvo rusų ambasadų 
pietinėj arba centralinėj Chinijoj.' Bet ten yra Anglijos, 
Japonijos, Vokietijos, Amerikos ir kitų šalių ambasados. 
Nei pietinėj, nei centralinęj .Chinijoj nėra rusų axnba- 
sadų. Bet ten yra Vokietijos, Anglijos ir Japonijos mi- 
litariniąi patarėjai kariaujantiems Chinijos generolams. 
Per ilgą laiką ten nebuvo rusų ambasadų. Bet ten yra 
Anglijos, Amerikos,1 Vokietijos, Čekoslovakijos įr kitų 
kanuolės, šautuvai, orlaiviai,f tankos ir nuodingi gazai. 
Ir ką mes matome? Vietoj “taikos ir tvarkos,” mes ma
tome pietinėj ir centralinėj Chinijoj 'nesuvaldomą ir praT 
gaisringą generolų, karą, finansupjąm# “civilizuotų” Eu
ropos ir Amerikos valstybių ir lįeiųiamą jiy instrukcijo
mis. 1 Tai tikrai reikšmingas paveikslas kapitalistinių ša
lių “civilizuoto” , veikimo. . Tjk niekas ‘nežino, ką Rusijos 
bolševikai turi I su ;tuė < daryti* ’' 1 \
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bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.
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Aš> nieko neži- 
apie visuomeninius reika- 
nes aš tik dailininkas,”, 

arba, “Aš esu bepartyviškas 
dailininkas; man nerūpi nei 
socializmas 
Ne! Jie šitaip 
našiai protauja 
zinčse muzikos 
lavinti (žinoma 
ninkai.
■i Maskvos 
vatorijoj 
randasi iškabinta sekama iš 
kaba: “Sovietų augštesnėj ipo 
kykloj ne vieta asmenim su nu 
dažytom lūpom.”

nas—pažangiųjų lietu vii] darbi
ninkų. Pas mus chorai, pas 
mus lošėjai, pas mus organiza
cijos. Petrauško 
(Sandara) susmuko* 
visa vidurinė sriovė 
laikytoja socialistija.
kas bandė ir čia ir ten ir 

Kuomet šitos konser- nevyko: g^venimo_ žmogus 
• auklėtiniai 

dainininkai,
Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs instruktoriai 

išmokins jus .būti! automobilių mfechanikais, orlaivių___ *
laivių inžinų mechanikais, $tyrini,nkais; pardavėjai# įr, orląiyių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 j savaitę, 
tikrinti. Už dyką sujieškome darb$ savo studentams, 
mis ir vakarais, vyrams ir moterims.. NedSlioipis nuo 10-12. Kata
logas uždyką.

užsiimame 
pardavimu 

mainymų namų 
žemių ’(lotų).

esu 
man

nei komunizmas.’ 
neprotaus. Pa
tiktai buržua 
mokyklose iš 
ne visi) daili

Nuo tada jam Jungi. Valsti
jos žiūri, kad jų auk-'jose ėmė nesisekti, čia, mat, 

priruoštas viso- muzikantam, chorvedžiam ir 
kiam darbui; kad jį supras- muzikos mokytojam sąlygas gy-

tuomi pačiu 
dirbs. Tada 

nugalėsime tas 
n)us per kelis 
Tad, talkon vi-

Imam Maskvos Muzikos 
ją. Joje, sulig 

pranešimais, studentai labai 
noriai klauso lekcijų apie che
mijoj išradimus, kolektyvius 
ūkius ir kitus praktiškus dar
bus, atliekamus Sovietų Są
jungoj , ......... ,, . . • . , ,
vatorijos auklėtiniai—smuiki- galėjo padaryti. Ilgus metus 
ninkai, dainininkai, dramatis- buvęš Sandaroje, didžįąvęsis 
tai ir kiti išeis iš mokyklos, tai ’ patriotizmu ir patriotais, kom- 
jie nesisakys: “Aš> nieko neži-: pozitorius ;ųiokytojaSf ^asilj- 
nau apie visuomeninius reika-jk° be cento. O jo gerieji pa

triotai, tie, .ką ilgą laiką šūka- 
,vo “Mūsų Mikasė, “Mūsų kom- 
!pozitorius”, pamatę žmogų sun- 
jkioj padėtyj, užsičiaupė ir tylė- 
Įjo. Kiti juokėsi, šitų žodžių 
rašytojui ne sykį teko girdėti 
iš gerų '‘Petrausko draugų” 

j kalbąs: “Ką tas žmogus pada
rys su savo koncertais ir daino- 

Muzikos Konser-Įmis- geriau duočiau jam 
be kitko, ant sienos dolerį, kad tik neiti į jo kon

certą, kurį jis čia mano rengti.” 
Tas viskas neigiamai į Pet

rauską atsiliepė. Jis pasijuto 
lyg ir nuviltas, apgautas—ap
mautas savų geriausių draugų, 
savo “vidurinės sriovęs” žmo
nių, kuriuos jis rėmė finansiš
kai ir morališkai. Tas, aišku, 
pradėjo veikti ant jo nervų, ku
rie pastaruoju laiku ir tapo su-, 
gadinti.

Kad atsikratyti nuo sergan
čio žmogaus, 
sudėjo ' jam

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe 58th ir i»th Sts., NEW YORK CITY

Čia prisiėjo padaryti su Pet
rausku griežtas rubežius. Mū
sų chorai, muzikantai ir daini
ninkai, o taipgi it1 plačioji ma
sė darbininkų pasakė, kad 
mums su juo toliau eiti nepa
keliui. Jis remia Lietuvos po
nus ir buožes, tai tegul su jais 
ir reikalus veda. Nuo tada nu
trūko visi ryšiai tarpe Petraus
ko ir Amerikos, lietuvių revoliu
cinių darbininkų.

Petrauskas, betgi, iš Lietuvos 
parvyko nuviltas. Pabuvęs tū
lą laiką Amerikoje, jis ir vėl 
vyko į Lietuvą, paskui dar kar
tą, ir vis nepavyko. Sugrįžęs 
į J. V., viešai jis Lietuvos tvar
ką neva girdavo, bet asmeniš
kai—smerkdavo. Aišku, ne vi
są sistemą kaipo tokią, bet tuos, 
kurie stovi valstybės priešakyje.

tinkamą baliams, te
atrams, vestuvėms, 
prakalboms ir ki
tiems pasilinksmi
nimo vakarams. .
Lutvinas yra pla
čiai žinomas Eliza
beth© ir apielinkės 
miestų lietuviams ir 
svetimtaučiams, to
dėl reikale meldžia
me kreiptis pas 
mus.

Tai Mikas Petrauskas jau ir 
vėl Lietuvoj. Pats mačiau jo 
laišką, rašytą vienam draugui 
Jungtinėse Valstijose. Apie tai 
prisieina tarti keletas žodžių.

Didesniąją dalį savo laiko 
(nuo tada, kai jis užbaigė Pe
trapilio Konservatoriją) M. Pe
trauskas bus praleidęs Jungti
nėse Valstijose. Neužginčyšim 
ir to fakto, kad j'is, savu laiku, 
yra pasidarbavęs ir mums, dar
bininkams. Jis sutaisė “Trimi
tą”, kurį kada tai išleido LSS. 
Jis. pagamino visą eilę dainų, 
kurias mūsų chorai ir solistai 
dar ir šiandien tebedaihuoja. 
Petrauskas mokino mūsų cho
rus—Montelloj Liuosybės chorą 
ir, laikinai, Lawrenco chorą. 
Tai buvo 1916—1919 metais.

yra dainavęs mūs organi-' 
zacijų parengimuose, koncertuo
se. Tuomet išrodė, kad Pet
rauskas gal apsistovės ir dau- 
giau-mažiau bus su pažangiai
siais lietuviais darbininkais 
ant ilgiau.

Bet šalę to mūs praktiško 
darbo, kurį Petrauskas kai-ka- 
da padėdavo dirbti muzikos sri- 
tyj, jis, idėjiniai, buvo ir pasi
liko liberalu, smulkiai buržuazi
nės ideologijos žmogum. Tūlą 
laiką jis buvo net Sandaros 
“partijos” nariu. Tas Petraus
ką ir privedė prie ko privedė.

Būdamas sandariečiu, patrio
tu, jis, Petrauskas, negalėjo ki
taip-žiūrėti ir į Lietuvos reika
lus, kaip žiūri tos rūšies patrio
tai. Kuomet savu laiku 'Ame
rikos klerikalai, tautininkai ir 
socialistai pardavinėjo Lietuvos 
“laisvės” bonus (už kuriuos 
Lietuvos’ponai su kunigais pir
ko šautuvus šaudyti darbinin
kus), tai Petrauskas buvo vie
nu iš pirmųjų, pirkusių jų už 
kelis šimtus. Paskui pats išvy
ko Lietuvon, tikėdamasis ten 
gauti darbo operoje ar kur ki-

Mikas Petrauskas Vėl 
Išvyko "Lietuvon

Mes ištiriame akis. Išrašome receptus, 
pritaikome akinius, kada jie reikalingi 
MAS UŽ VIENĄ MOKESTĮ.

# : l I i :
Atneškite Mums Savo Akių Vargus .,

Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt , • ■ 
bei rašyt, mums nėra skirtųiųo. Mes daugiausia remia- 4 
mes visliose atsitikimuose ant itetinoskopijos (tai yta 
ant ištyrimų sulig šešėlių). I .
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JŪS ATRASITE, KAD MŪSŲ ‘ KAINOS Y RA LABAI ŽEMOS 

pagal Gerumą patarnavimų ir1 suteikiamų stiklų ""

Ar daug mūs choristų, ir kitų 
menininkų skaitė Gorkio 
“Motiną” ir Artūro Regra- 
ęio Raštus? O jie skaityti 
reikia. Regračio raštai ypa
čiai reikia skaityti ir platin
ti. Juos juk išleido mūsų 
Sąjunga.

Šiuomi pranešu draugams 
menininkams, kad Proletm. Są-1 
jungos naujas centro biuras jau 
laikė susirinkimą, kuriame ir, 
darbais likosi išsidalinta.

Biuro pirmininku—V. Januš
ka, sekretorium—J. Nalivaika, 
iždininkė—A. Zablackiutė. Ge- j 
neralė dirigentė—B. šaknaitė; 
gaidų .komisijon įeina: Januš
ka, A. Velička, A. Jeskevičiutė; 
veikalų komisija: Paukštys, 
Nalivaika, Bimbienė. Menihin- 
kų skyriaus vedėjas—Mizara.

Kaip matote, draugai meni-# 
ninkai, mes jau pasirengę 
dirbti' tą darbą, kurį ketvirta
sis suvažiavimas uždėjo ant 
mūsų pečių. Ar mes jį atliksi
me taip, kaip daugumas meni- 

(lailčs ninku nori arba tikisi norėti,—

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
y GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krao- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 

1 Skilvio, Žarnų ir MėŠlaŽamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo’,' Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 

1 Plsučiųp Kvėpuojamųjų Dūdų, Nbsies ir GerklU 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji- 

I n10-, jū-s esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
Į galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

pasekmingai pagydoma naujausiais, užgimtais mok-, 
sliniais būdais. .Greitos ir pastovios pasekmės. Al 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo. Laiku, 
Kainos prieinamos. ‘ ; 1

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

DR. ZINS 110EASri6thST.N.T.
Specialistas’Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving Pl.>

VALANDOS: 8 A. M. iki 8 P. M. NedttioJ » A M. iki 4 P. M.

J 1 n ; OPTOMETRAI .. ' • ’•■Gi
394-S98 Broadway 331-335 Division Avenue I

BROOKLYN, N. Y. ii-:

vakščiomis,.apgavyste,\ išgabeno 
“mūsų Miką” į Lietuvą. Tik 
dabar paaiški, kad iš Lietuvos 
neva atėjęš laiškas, šaukiąs Pe
trauską į “Vytauto iškilmes”, 
buvo tik apgalvotas Amerikos 
buvusių Petrausko draugų trik- 
sas jo mandagiam ištrėmimui, 
išsibuvimui iš savo tąrpo, kad 
nereikėtų kada nors centas ki
tas duoti žmogaus pragyveni
mui.

Šitolų liūdną vaizdą mes 
matome su Petrausku. Gaila 
mums jo, kaipo asmens. Nepa
vydėtinas likimas žmogui, ku
ris ilgą lailią dirbo visuomeninį 
darbą. Iš to, tačiaus, sakome: 
Petrausko likimas yra surištas 
su likimu visos jo politinėssrio- 
vės Jungtinėse Valstijose. Jai 
nėra pagrindo čia gyvuoti; ji 
nyksta ir nyks. . Ji nesutverė 
nieko gero ir nesutvers. ’Pet
rauskas, betgi, to nepermatė. 
Besivadubdamas “bebartyviškiu- 
mu”, jis rėmė buržuazinę par
tiją, partinę politiką, kuri t)uvo 
priešinga darbininkų judėjimui 
ir todėl jo dąrbas Amerikoje už
sibaigė tragiškai, nes panašus 
liiknias laukia visą sandariečiu 
politiką.

nedarome 
iš pirštų poetiško kryžiaus, 
kaip prižadą, kad mes stengsi
mės dirbti tiek arba tiek. Mes 

meno ’sakome—dirbsime!
Tačiaus nelaukite iš mūs di

delių stebuklų, nes nesulauksite. 
Mūsų centro biuras tiesiog pro- 
letariškas, jame nėra 
sionalų kompozitorių, nė auto

NEPADALINWA ATSAKOMYBE
Suplanuojame, padirbame ir 
DVIGUBAS PATARNAVI-

raštai turėtų labai menką 
vertę arba visai jos neturė
tų; jei jie priešintus bendrai 
laikraščio linijai ir krypčiai. 
Ne! Bus talpinami tik to
kie raštai, su kuriais re
dakcija -sutiks; kurie neiš
eis iš leninistinio kelio ir 
padės kiekvienam “Laisvės” 
skaitytojui, kiekvienam dar
bininkui susipažint su tuo, 
kas darbininkams naudinga 
ir kas blėdinga; atskirs bur
žuazinius pelus nuo proleta
rinių grūdų.

Redakcija prašo .visus 
draugus, valdančius plunk
sną, rašyti. Mes neturime 
patentuotų dailininkų, ku
rie užpildytų šį skyrių. Tie
sa, mes turime keletą drau
gų, rašančių vaizdelius ir 
eiles; turime chorvedžių, 
vartojančių gerai muzikos 
instrumentus ir suprantan
čių techniškąsias 
puses; turime piešėjų ir ki-.ateitis parodys . i • v • • • • •• ’ Pvndnd'inf rl ■tokių žmonių. Deja, visi jie 
užimti savais darbais ir vi
si nėra specialistai kritikoj 
ir kėlime viešumon 
gerųjų ir blogųjų pusių. Ki
ti kad ir turi tam gabumo— 
perdaug užimti.

Vadinasi, tas darbas, išsi
aiškinimas to viso palieka 
mums visieMs.

Mūsų skyrius turės pasi
sekimo tik tuomet, jei visi 
darbuosimės jo paįvairini
mui ir pagerinimui. O me
džiagos rašymui turime 
tiek daug, kad sunku ir su
vokti už ko pirmiausiai 
griebtis.

Mūsų skyrius nebus ge- i 
ras, jei žiūrėsime, kad jame 
mirgėtų tik eilės, apysakai
tės, arba' kitokie- dailėraš- 
čiai. Reikia žiūrėti, kad ja
me būtų lygsvara visko: ei
lių, apysakaičių, , sveikos 
kritikos, supažindinimo ne 
tik su lietuvių tarpe esa
mais veikalais, bet visam 
pasaulyje lošiamais. La
biausiai reikalinga mums 
savitarpine kritika; kritika 
scenos veikalų, dainų, apy
sakų, etc. Kas neaišku, tu
rime išsiaiškinti. Kas mūs 
tarpe yra negeistino, išrau
ti su šaknimis ir pašalinti; 
kas gero, užgirti ir ateityje’ 
dar labiau gerinti. Tą pa
siekti galėsime, jei visi dė
simo pastangų apie tai be
šališkai, iš esmės kalbėtis ir 
rašyti. • * •- ‘

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų irjpuslčs bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. • Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai”: 
yardo kiekvienoje dėžutėje.1 ' '

Nors nelabai smagu tik ati
darant menininkų skyrių, orga
ne “Laisvėj”, pradėti ir polemi
ką, bet kad negalima be to ap
sieiti. Reikia polemizuoti ir 
gana.

Tūlas laikas atgal kalbėjau 
“Vilnyj” apie vienetų rašomas 
istorijas' ir patariau, kad ra
šant jas Teikia pasakyti taip, 
kaip buvo, idant būtų pilna is
torija, o ne ideališkas pasigyri
mas.

Ir kaip pavyzdį padaviau 
“Aido” chorą, kuriam įrašyda
mas 10 metų gyvenimo istoriją, 
radau protokole užrašyta, jog 
vieną gavėnią nebuvo laikomos 
dainų pamokos. Taip ir para
šiau, bet nekurie draugai sakė, 
buk aš darąs chorui sarmatą.

Visai neminėjau mekeno pa
vardės, bet d. Januška “Vil
nies’’ 160 numeryj .bando nuro
dyti, būk ąš j’ašęs, -tegu bus, ir 
menkos vertės, .istorija tik iš 
jo nurodymų, tai yra, iš “Lais
vėj” tilphsios jo paties rašytos 
5 metų1-istorijos, o protokolų vi
sai nevartęs, nes iš protokolų 
jis pats man medžiagą prida- 
vęs. Reiškia, abudu rašėme.

Kas link rašymo istorijos tu
riu pasakyti; kada d. Januška 
man nedavė medžiagos nei vie
nam puslapiui, kuomet aš tada 
parašiau net 22 puslapius. Sa
vintis svetimą darbą—visai ne
gražu.

Toliaus bando prirodyti, kad 
protokole visai nėra kalbama 

|apie dainavimą gavėnios laike. 
Reiškia, pats ąusimislijau ir 
peckelioju nei du nei vienas.

Idant prirodžius, jog žinau 
ką kalbąs,1 priduodu sekamą' iš
trauką iš čiuberkio rašyto pro
tokolo, vasario 7 d., 1913, kur 
va kaip skamba:

, “Toliaus svarstyta, kad nesi
lanko visos merginos ant repe
ticijų. Apkalbėjus tą dalyką, 
nutarėm sustot dainavę per ga
vėnią, ir po velyki] sušaukt vi
sus per atvirutes.”

Man nesvarbu, kiek tada cho
re dalyvavo merginų—dvi ar 
keturios. Svarbu, kad kalba 
eina apie visas.

Prie to reikia'pridurti, jog 
^pie 7 d. vasario gavėnia nie- 
;kad nebūna-^—per anksti da del 
jos;, vadinasi, 'prisirengė, idant 
nepavėluotų pasitikti senų laikų 
ponią. ..

Su persikėlimu Proletarų 
Meno Sąjungos Centro Biu
ro iš Chicagos į Brooklyną,. 
perkeliamas ir “Proletarų 
Menas’Vrskyrius— iš “Vil
nies” į “Laisvę”. Tai pada
ryta delei patogumo. Cent
ro biurui šičia ant vietos 
lengviau bus kooperuoti su 
redakcija 
klausimus.

“Laisvės” redakcija su
teiks šitam skyriui puslapį 
vietos sykį į savaitę, šiuo 
tarpu prattedame penktadie- 'riem anglų kalbh prieina
mais. Jei pasirodytų kliu- mesn§. Matydama, jei jų 
čių arba nepatogumų, atei- rašiniai turi vertės, redak- 
tyje galėtume pakeisti į kitą cjja įtalpins juos kad ir ang- 
kurią dierib. Ijų kalboj arba išvers į lie-

Drauge pastebime, kad tuvių.
šitas skyrius nebus kbkis Tačiaus dar kartą pašte
tai autonomiškas, kampas, į bime: tegul kiekvienas dai
ktinį galėtų talpinti savo liniukas žino, kad bile raši- 
raštus kiekvienas meninin- nio, kuris nesutiks su ben-d- 
kas, netgi ir tuomet, jei tie t ra mūsų laikraščio linija— 

netalpinsime. O jei ir spaus
dintume, tai priversti būsi
me

menininkų Pirmo Apskričio glo
boję. Biuras darė tokį tarimą, 
draugai, remiantis tuomi, kad 
išvengus dubeltavų iškaščių ir 
bereikalingo darbo. Juk užme
tu kitų gal vėl reiks viską vež
ti atgal. Tokiu būdu Pirmas 
Apskritys bus atsakomybėje už 
jam paliktą Sąjungos turtą. 
Taipgi Apskričio komitetas tu
rėtų padėti d. Krakaičiui per
skirti tą marčiosna leidžiamą 
kraitį.

Toliaus turiu jums pranešti, 
kad biuras jau nutarė išleisti Į Jis 
dvi dainas: “Vėzdelį” (Dubi- 
nušką) ir “Vakarinę”. Abidvi 
dainas parūpino B. šalinaitė.

Apie “Dubinušką”. nereikia 
daug .kalbėti, nes ji yra gerai 
žinoma. Tai Rusijos darbinin
kų daina, kurią ir Lietuvoj dai
nuodavo. “Vakarinė 
gamtiška dainelė.

Centro biuras da turi mintyj 
išleisti Bandūrą. Tai .daina, ku
ri turi apie 25 puslapius skam
bios muzikos. Naujos Anglijos 
pora chorų ją dainuodavo ru
siškai, bet dabar jau ją baigia 
šalinaitė priruošti lietuvių kal
boj, ir jeigu tik gausime iš ki
tų chorų pritarimo,—išleisime. 
Tai tiek apie dainas.

Menininkų suvažiavimas pali
ko C. B. išspręsti chorvedžių 
•algas, šis klausimas, veikiau
sia, ir paliks kabantis ore. Ko 
suėję kelios dešimtys * delegatų 
negali išspręsti, tai palieka biu
rui, arba kokiam veikiančiam 
komitetui. Tai suvažiavimų 
tradicijukė, kuriai duodama 
pirmenybė uodegoje, kad visada 
rėktų: “Neužmirškite manęs!”

Suvažiavimas nutarė, kad 
mūsų Sąjungos vienetos sukel
tų $200 “Daily Workeriui”. Tą 
draugai, turime atlikti.

Siųskite pinigus Centro sek
retoriui J. Nalivaikai, 8448— 
89th St., Woodhaven, L. I., N. 
Y., arba iždininkei A. Zablac- 
kiutei, “Laisvės” antrašu. Ši
tą darome del vedimo statisti
kos, ar išpildysimo savo užduotį.

J. Nalivaika,
C. Sekr.

Irių, kurie galėtų pakelti meno tų ir mokėtų paskui perduoti venimui sudaro tik mūsų ^spar 
kūrinių gamybą ant augštesnio kitiem, 
laipsnio, negu dabar jis yra. Iri imam I.L 
pakol mums tokių žmonių bus! Konservatorij 
stoka, patol aimanuosime ir kai-1 
tinsime vieni kitus už neveiklu
mą ir iškrypimą iš darbininkiš
ko kelio, dailės srityje.

įpulti į nusivylimą irgi nėra 
reikalo, nes žinome, kad, drau-1 

Įgai, menininkai bus sykiu su 
centro biuru ir ką matys tais<y-' 
tino—taisys, i 
kartu ir patys 
dirbsime visi ii 
kliūtis, kurios 
metus vargino.

Sovietų Sąjungos mokyklos, 
gamindamos ateities moksli
ninkus, dailininkus, visuome
nės veikėjus, gydytojus etc., 
nesitenkina išmokinimu jų tik Tekdavo ir kunigijai 
to ypatingo mokslo arbd pro 
f esi jos 

nė profe-1 lėtinis būtų

Menininkų skyrius išeis penk
tadieniais. Kaip augščiau skai
tėte, tai radote parašyta, kad 
jį ves d. Mizara. Dabar čia 
vėl reikia trupučiuką staptelėti 
ir paklausti pats savęs—ką aš 
žinau 
Jeigu nieko 
skaityti, lavintis 
savo žinojimą augštyn visu dai- 
lydišku mastu, ir tą žinojimą 
perduosi kitiems, parašydamas 
į menininkų skyrių.

Jeigu atsidėsime tik ant sky
riaus vedėjo, biuro narių, o pa- 

’ tyš nieko nesistengsime parašy
ti, tai mūsų skyrius vėl bus ap
snūdęs, kaip ir iki šiol buvo. 
Talkos ir čionai reikia.

Centro biuras nutarė palikti 
pusę Sąjungos turto, tai "yra, 

I dainų, veikalų ir šiaip leidinių

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje1 
MES' IŠMOKINAM, kaip apsieiti su.gasiniu automobiliu; dalinas | tris dali*:

1. Mechaitlzmas. Kaip sustatyti sulig planet | 
kAip surasti sugedimus f kaip itiardiius so- 

“‘rt I Hf IbT statyti. Tas viskas mokinama klekiną atn-
' I—'IL IflLrsJ I \ JB dentii praktiškai.' po pęieliura initniktorUj-

t _ ____ . u1 ~w • ?• Elektrą ir Magnetizmas. Tai reikalIngiap- .f * 4 ’L • sla prie dabartini? automobilių.
3> Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu,

(VePabaigę musų mokyklos kursą, turite pilną 
warrdl • progą pa.sinaudotl vienu iš dviejų au)aių>*- 

/nehhan<kp> arba Šoferio. Garantuojame ląha * 
' ■*"—ntųs Tr"diplomą. Mokinate «rynai lietuvifc-

r. kai |rt angliškai. (Kaina prieinama viataMUJ
Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIĄVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarate.
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., ■ JiedČld.I1UO 10TkUZ'RBL

> NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas I4th Street
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Kiselevas atsisėdo į automobilį ir pasakė 
vežėjui antrašą. Mašina pasileido į priekį. 
Tuojaus iš užpakalio krito pirmas priešo 
šrapnelius ir suardė gatvės ramumą. Ki
selevas pasilenkė prie vežėjo: '

—Drauge, greičiau!
Automobilis leidosi greitai, dulkės ir vė

jas sukosi ir švilpė. Tartum namai griuvo, 
mašina ant užsisukimų jau ratais gatvės 
nelietė, o Dimitris vis ragino:

—Drauge, greičiau!
Priešakyj gatvės skersai tolokai vežėjas . 

pamatė durklų mišką. Staigiai sustojo, au
tomobilį užsuko ir apsisuko atgal, tarda
mas: v •

—Drauge Kiselev, ten kazokai!
Dimitris sudejavo, susiėmė abejomis ran

komis galvą ir parpuolė automobilio gilu
mom Automobilis greitai važiavo atgal. 
Iš užpakalio švilpdamos vijosi kulkos ir rė
kaudami raiti kazokai.

Pataisymas (Klaidos
CLEVELAND, Ohio. — Lie

pos 26 d. A. Burlak prakalbos 
įvyks ant viešosios aikštės— 
Public Square, kaip 2-rą va
landą po pietų. Vakare, Wor
kers’ Unity Center, 3804 Sco- 
vill Ave., yra ruošiama ban- 
kietas su paveikslais ir prakal
bomis. Į bankietą tikietas 35 
c; į prakalbas-paveikslus — 
15c. Pirmesniame pranešime 
buvo pasakyta, kad tas viskas 
įvyks 14101 Kinsman Rd., da
bar atitaisoma ta klaida.

Visi dienraščio skaitytojai 
būkime pamatyti ir išgirsti 
jaunos darbininkės prakalbą, 
tos,: kurią Georgia valstijos 
kapitalistai nori nužudyti elek
tros kėdė j e.

Tokia pat delegacija atsi
lankė ir į Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugystės susirinki
mą. Čia irgi yra laisvų narių, 
bet, veikiausia, tame susirinki
me mažai jų'dalyvavo, tai de
legacijai pavyko susirinku
siems galvas apsukti, ir todėl 
nutarė prisidėti. Dabar patys 
draugijos nariai pamatė, kad 
klaidą padarė, tai rengiasi tą 
nutarimą atšaukti. Taip 
reikia.

ly), po No. 407 Lafayette St. Pra
džia 10-tą vai. ryte, iši nariai at* 
eikit. Taipgi baigiasi laikas užsimo
kėjimui, tat pasirūpinkit užsimokėti.

Sekr. M.1 Kairia.

,A.

Ęenktadien., Liepos 25,

Lietuviškas Viešbutis

'ėnktadien., Li<

ir

Bedarbis.

NEWARK, N. J
Nepaprasta Naujiena

A.L.D.L.D. 5-ta kuopa,

(Tąsa)
—Kodėl taip ilgai neparėjai?. Mes tavęs 

laukėme, laukėme!
—Negalima, sūneli, — kalbėjo Kiselevas, 

sodindamas Mišą sau ant kelių,—karas, 
neli, tokis dalykas labai svarbus, tai 
tas, kas tavo žaislai,

—Ar tu, tėve, daugiau neisi į karą?
—Kaipgi ne, eisiu!

- —Ir aš eisiu su tavimi!
Kiselevas nusijuokė. Prispaudė prie

vęs garbiniuotą galvelę sūnaus, pabučiavo 
į baltą kaktukę.

—Tu palauk, kada tu ^užaugsi didelis, 
tai mes tada abu visus'buržujus išmušime!

Miša pasidarė gyvesnis ir išlėto pradėjo 
pasakoti:

—Aš vakar Vasiui, buržujukui, jau nosį 
sukruvinau...

Kiselevas su šypsą klausėsi sūnaus pasa
kojimo. Greitai Mišukas užmigo pas tėvą 
ant kelių. Kiselevas paguldė berniuką ant 
lovos su atsarga ir pradėjo apsirengdinėti.

—Na, Nataša, aš turiu skubėti į Ispol- 
komą. Del viso ko būk pasirengusi, gal 
būt ryte pradėsim miestą apleisdinėti, 
trauktis.

Povaliai jis pasilenkė ant tvirtai mie
gančio sūnaus, pabučiavo į abudu žande- 
lius ir kaktą, sunkiai atsiduso ir atsitraukė.

—Dimitri, tu užmigtum nors valandėlę,— 
tarė Natalija.

—Negalima, mylimoji, gal ten Ispolko- 
me kur nors užmigsiu valandėlę, bet mes 
ten turime būti visi.—Prie durų dar kartą 
atsigrįžo ir pažiūrėjo į miegantį sūnelį.

Komitetas.

10
Natalija dar kartą iškišo galvą per lan

gą, pasižiūrėjo į vieną ir kitą pusę. Bai
mė pūtė nuo aplinkinių namų. Mišukas 
stovėjo prie jos, kratė už drabužių ir kal
bėjo:

—Motin, eikime ant garlaivio!
—Eisim, Mišuk, — sunkiai atsidusus, 

traukdamosi nuo lango ji tarė.
Greitai aprengė sūnelį ir apsirengė pa

ti. Pasigriebė vieną nedidelę pakliuvusią 
arčiaus pintinę ir staigiai atidarė duris į 
gatvę. Nuo kampo lėkė raiti kazokai. Na-! 
talija greitai įtraukė į koridorių sūnelį)

j Liepos 29 d., 8-tą vai. vaka- 
frė, 3804 Scovill Avė./ įvyks I.
L.D. narių visuotinas susirin
kimas, dalyvaujant Nat. sekr. 
J. L. Engdahl. Visi ii* visos 
būkime šitame susirinkime, 
kuriame bus išduotas platus 
raportas iš Tarp. Darbininkų 
Apsigynimo darbuotes, šian
dien yra labai svarbu žinoti, 
klek ir kur toji organizacija 
yra nudirbus darbininkų kla
ses kovos lauke; kiek ji yra 
paliuosavus areštuotųjų ir kiek 
laimėjus kapitalistų teismuose. 
Būkime visi ir visos.

T. D. A. II Kp. Org.

ROCHESTER, N. Y.
Šios Apielinkes Darbaviečių

v - . v. Daugelis darbininkų tikėjo-
Mišą ir greitai uždarė duris, pati parpuo-jsi, kad sulaukus vasaros dar- 
lė ant iškritusios iš rankų pintinės ir bai pagerės. Bet išėjo atbu-

Tik pradėjo aušti, kaip jau pradėjo graudžiai verkė, 
kraustytis ant garlaivių. Prie prieplaukos 
artinosi paskutinės raudonųjų kuopos. 
Piktai ir greitai lakstė po miesto gatves ta- 
voriniai automobiliai su kareiviais. Tvirtai, . ........... _ _____ ____________ _
koJJ.k°jon’ lailvydami šautuvus paruoštais, I laiviai, greitai nubėgo du raudonarmiečiai, 
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Į akmenis svarbiausios gatvės taukšėjo 

jau kulkos. Į prieplauką, kur švilpė gar-
hhėjd ant laivo raudonarmiečių būrys. La
bai susiglaudę, vienas prie kito, betvarkiai 
žingsniuodami, pasiskubino prie prieplau
kos gėlžkeliečiai.

Iš užkampių ir per plyšius žiūrėjo miesto 
turtuoliai, ir piktai savo akimis lydėjo 
raudonųjų būrius. Buržujai net drebėjo iš 
pykčio ir noro nepaleisti sukilusius vergus 
savo. . z

Natalija Fedorovna nerimaudama žiūri
nėjo per langą. Plati gatvė rami ir joje 
nieko nesimato. Ant upės ilgu švilpimu 
švilpė garlaiviai. Nelauktai atbėgęs iš dy
kumų vėjas atnešė kanuolės balsą. Kur tai 
arčiau sutratėjo jau kulkasvaidis. Miša 
prisiartino prie lango.

—Mama, o tai kas, karas?
—Karas, vaikeli!
Berniukas iškilo galvą per langą, pažiū

rėjo į abi puses ir tarė:—Na, jau karas, o 
kodėl gi nieko ant gatvės nėra? Argi tai 
karas?

Natalija greitai uždarė Įaugą ir sustojo 
prie suraišiotų ryšulių. Nesugrįžimas vy
ro vis daugiau ir daugiau nedavė jai ra
mumo. Kas gi galėtų būti su Dimitriu? 
Kodėl jo nėra taip ilgai? O gal jau mies
tas yra paimtas baltųjų? Miša nesitraukė 
nuo motinos.

—Mama, kodėl tėvas taip ilgai neparei
na? Kodėl mes neiname ant garlaivio? 
įKodel ?

—Tur būt tuojaus pareis,—tarė ji, slėp- 
veidą' rtiič sūnaus.
ėjo prie lango, žiūrėjo laukiančio-, 

akimis, laukė, bet Dimitrio kaip nebu- 
taip nebuvo, r i,.), (

bai pagerės. Bet išėjo atbu
lai. Kur tik pasiklausai, vi
sur darbininkus atleidinėja. 
Bedarbių labai daug. O ku
rie neva ir dirba, tai po dvi 
arba tris dienas į savaitę. Bet 
tokis darbas tik darbininkus 
nervuoja. ' ■ >

Čia randasi didelė pianų 
dirbtuvė. Foster Armstrong 
kompanija buvo uždarius sa
vo dirbtuvę per visą žiemą. 
Sulaukus pavasario atidarė. 
Dabar silpnai dirba, tik su ke
liais darbininkais. Darbinin
kų ■ persekiojimas labai didelis, 
algos kapojamos.

Kita didelė dirbtuvė, tai 
Stromberg Carlson Radio ir 
telefonų išdirbystė, kuri veik 
per visą žiemą stovėjo.- Pra
dėjus dirbti, pašaukė dalį se
nesnių darbininkų, bet padir-

A.L.D.L.D. 5-ta kuopa, sii 
pagelba 11 Apskričio, bendrai 
rengia didelį išvažiavimą dien
raščio “Laisvės” naudai. Mes 
žinome, kad šiemet A.L.D.L; 
D. II' Apskritis duos dovanas 
“Laisvės” vajininkams. Bet 
tuo tarpu apskričio iždas apy
tuštis. Lindeno kuopa jau su
rengė tamr tikslui pikniką, bet 
likusio pelno ’toli gražu "neuž
tenka. Todėl dabar mūsų kuo
pa ateina pagelbon, kad suda
rius reikalingą sumą.

Piknikas įvyks 3 d. rugpjū
čio, ant Pocahontas Ave.. 
Hillside, N. J. Pradžia 11-tą 
vai. ryte.

Šis išvažiavimas bus vienas 
iš geresniųjų ir jame dalyvaus 
Bangos Choras iš Elizabeth. 
N. J.’, kuris palinksmins susi
rinkusius savomis dainelėmis. 
Bus ir žaislų. Vieta daili. Jo- 

i kios įžangos nebus. Bus ir 
j muzikantai; šokiams yra plat- 
! forma,—mylintieji šokius ga
lės dailiai pasišokti.

KELRODIS: Iš Newarkc 
nuo 'Park Pl. Hudson Tubes 
paimkite busą 48 su užrašu 
Union -Avė., ar Morris Avė. 
ir išlipkite ant Liberty Avė 
Hillside, ir paeikite 2 blokus 
po dešinei ir tenai bus Poca 
hontas Avė. Automobiliais is 
Newark©—Elizabeth Ave. ik 
Hillside Ave., Hillside. t

Rengėjai. ‘

HARTFORD, CONN.
Tarptautinis Darbininkų Apsigyni

mas rengia šaunų pikniką nedėlįcjj, 
27 liepos (July), Lietuvių Parke, 
Sta. 24 Glastonbury Line. Pradžia 
1-mą vai. dieną. Draugai darbinin
kai, T.D.A. yra tą organizacija, ku
ri giria kiekvieną darbininką, kuris 
kovodamas papuola j kapitalistų ža
bangas. Todėl kiekvieno darbininko \ 
pareiga atsilankyti į šj pikniką ir 
paremti Tarptautinį Darbininkų Ap
sigynimą. Bus gera orkestrą šo
kiams, įvairių žaislų, visi smagiai 
laiką praleisite. Rengėjai.

(175-176).

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 11-tos; kuopos mėnesi

nis susirinkimas' bus nedėlioj, 27 d. j 
•liepos, 10-tą vai. ryte, Lietuvių sve-1 
tainej, 29 Endicott St., Worcester, 
Mass.—Gerbiamieji nariai, prašome 
visus atsilankyti' J -šį svarbų susirin
kimą. Be to dar kurie esate nemo
kėję už šiuos metufc, turite būtinai 
užsimokėti šj mėnesį. ■ Taipgi yra 
parėjusių naujų knygų už šiuos įme
tus. . ’ ' • ■ < t

El Dorado Hotel
ANTANAS ŽALIS, Savininkas

178 So. South Carolina Ave.
, Atlantic City, N. J.

(Trečios durys nuo Boardwalk)

Kambariai švarūs, yra visi 
įtaisymai; šiltas ir šaltas 

vanduo kiekvienam 
kambary.

mis

, 9
išėjo iš Ispolkomo kartu 

, Vera ir Petruchinu. Vera
su 

pra- 
ėti su draugais, Andrejič

ikol dar

tare pa 
stengti 
siu ant

kites

Vera, jūs- nieko mums ne- 
bar, skubinkite ant garlaivio* 

nevėlu.
drauge Andrejič, nesuprantate,— 

pius galvą Vera,—aš turiu pasi- 
patirti apie Solomoną. Aš suspė- 
garlaivio.

, gerai. Tik jau žiūrėkite, saugo-
1 • *

einu su ja,—tarė Petruchin,—kada 
era jau buvo atsitraukus.
—Ir tu, drauge Aleksejau, atsargus būk.

—Na, o tu, Dimitri, kur?
—Aš turiu grįžti pasiimti savo žmoną.
—Imk mano automobilį ir važiuok. O 

frian čia jau arti ir pėsčiam.

Šuoliais arkliai tauškėdami garsiai į gat
vės akmenis jojo kazokai. Kur tai su
braškėjo durys, suskambėjo lango stiklai. 
Kudlotas, rudas žmogus su minkštais apa
vais ant kojų, dideliu pilvu, išbėgo ant gat
vės ir dideliausio džiaugsmo balsu suriko:

—Broleliai,- kazokai pribuvo!
Tauškėjo durys ir vartai. Tauškėjo ge

ležinės štangos, atsidarinėjo langai ir krau
tuvės, senoviniai puošėsi miestas. Tūks
tančiai balsų pasigirdo prekė jų gatvėje. 
Skubino, bėgiojo žmonės.

—Laikyk, broleli, laikyk! Raudonar
mietis į kiemą įbėgo!

Puolėsi į kiemą, grūdosi jie viens pro bėjus mėnesį laiko ir tų di- 
kitą, kiti korėsi per tvorą. Pasigirdo ii- džiumą, atleido, ^pasiliko labai 
gas, sunkus:

—A-a-a!—tai prieš mirimą balso išdavi
mas. Buržujų gauja staugė, rėkė ir krio
kė, dantimis griežė, keršino. Ten sužvė
rėję, kraujo paragavę, jau kaip pasiutę vil
kai nešdinosi išilgai gatvę ir rėkė:

—Laikyk! Mušk! Gauk!
—Broleliai, čia komisaras gyveno!
Sustojo, lakstė po kambarius, daužė ir 

laužė rakandus, daužė puodus, t 
veidrodžius, 
skubino toliaus. <

Suskambėjo stiklai antrame augšte. Lan- i 
ge pasirodė tas pats, kuris, pirmas nudžiu
gę kazokų pribuvimu, rudais plaukais, 
minkštais apavais ant kojų. Jis augštai 
virš* šhvo galvos iškėlęs rankose laikė bal
tą nedidelį kamuolėlį. Prie jo jauna mo
teris, didžiai nusiminusi, graibstė jam u^ 
rankų ir verkė: " ! į r ž / 1 įT J

—Kūdikis; mano! ’ Kūdikis!
Rudasis Hustūmė moterį į šalį ir, pasi

lenkęs per langą suriko: , ;, ■
—Broleliai, laikykite, štai šunytis komi

saro !
Orą perlėkė baltas kamuolėlis, krito ant 

akmeninio šalygatvio. Tartum vyno bon- 
ka trūko—ir į visas puses tekėjo raudonas 
lipnus kraujas.

Ant kampo buržujai ir jų sekėjai apstojo 
vienplaukį darbininką.

—Bolševikas, mušk jį!—rėkavo.
—Ko .jūs, broliai, norite? Aš išėjau tik 

pažiūrėti.
—Dar turi norą dantis užkalbinėti! 

Mušk!
Apsukti aplinkui jį, . sunkiai kvėpuoja 

puolantieji, tartum pailsę vilkai/ dantimis 
kalena. , :

—Broliai, aš gi čia pat, štai už kampo 
gyvenu! t ■ . .' v /

mažą skaičių, čia įvesta taip 
vadinama “pointų” sistema, 
todėl visi dirba galvatrūkčiais. 
Apart to, čia darbininkai dar 
turi ir užveizdas pasikviesti į 
namus ir jiems gerklę pripilti 
kokiu nors raugu, 
dirbti. C - ____ „ ,

I tuojaus tave 'iš darbo išmes.
žodžiu sakant, Čia darbinin- 

>, t stiklus, kai neapsakomai suvargę ir 
Mušėsi tarp savęs už turtą, nesimato geresnių laikų, kad 

z jie atsigautų.

jeigu nori
O jeigu būsi teisingas;

Liepos 15 d. įvyko A.L.D.L. 
D'. 50-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas, kuriame" nariai pa
skyrė $10 kovai prieš S.L'.A. 
fašistinius elementus, kurie 
seime išmetė pažangiuosius 
nfirįųs: ! J A ■ : .
|! Ljiėpds "1/8 d.. įvykd Astuonių 
di’ąupjį ‘atstovų šusirihkimas, 
khrie nusistatę kovoti prieš fa
šizmą. Laike susirinkimo pa
sirodė, j kad' to komiteto ižde 
dar randasi siek tiek pinigų, 
tai paskyrė $5 “Daily Work- 
eHui.” ’ -

A.L.D.L.D. 50-ta kuopa ren
gia pikniką ant 3 dienos rug
pjūčio, Jono Morkevičiaus far- 
moj—sode. Meldžiame visus 
vietos ir apielinkių lietuvius 
atsilankyti į šį pikniką ir link
smai laiką praleisti.

, > (Tąsa bus)'

Buvo tikėtasi, kad mūsų 
mieste piekas nerengs paminė
jimo 5Q0 mėtų 'mirties lietuvių 
budelio. Bet bažnytinės drau
gijos subruzdo ir darbuojasi 
išsijuosę. Buvo atsiuntę d'ele- 
gaciją pas Gedemino draugi
ją, bet pastaroji griežtai 
sakė prisidėti prie fašistų 
giąmo jubilėjaus.

atsi- 
ren-

BALTIMORE, MD.

laiku nieku bū- 
rankaš sudėjus 
Jūs matote, kai

Komunistų Partija Rengia J 
D. Rugpjūčio Demonstraciją
Komunistų Partija dabai 

smarkiai rengiasi prie pirmos 
rugpjūčio didžiosios demonst
racijos, kuri įvyks 6-tą vai. va
kare, aikštėje City Hali Plaz#

Ši demonstracija tuo svarbi 
kad tą dieną viso pasaulio su
sipratę darbininkai rengia de
monstracijas. Vietos lietuviai 
darbininkai neprivalo atsilikt 
nuo kitų tautų darbininkų, vi
si, kurie tik gali, privalo joje 
dalyvauti.

Dabartiniu 
du negalima 
ramiai sėdėti,
dedasi kriaučių tarpe Baltinio 
reje, Daugybė dirbtuvių už
daryta, . o kurios ir dirba, ta 
labai silpnai ir darbininkai ne
gali ant duonos užsidirbti. Pa
galbaus, dirbantiems algos nu- 
mušinetos nuo 5 iki 25 nuošim
čių. O šioje demonstracijoje 
kaip tik ir bus statomi sekami 
svarbeshieji obalsiai:

“Nei cento imperialistiniu) 
karui! Bedarbiams darbo al
gas mokėti! Kova prieš im
perialistinį karą! Apgynimas 
Sovietų Sąjungos!”

Taigi visi ir visos rengkitės 
prie Šios demonstracijos, visi 
dalyvaukite pirmos rugpjūčio 
demonstracijoj.

Baltimorės Bedarbis.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Atydai Visų Sąmoningų Darbininkų!

Petnyčioj 25 liepos, yra šaukiama 
konferencija prisirengimui prie priešį- 
karines demonstracijos, kuri įvyks 
1 rugpjūčio (August). Todėl visi at
silankykite į konferenciją po No. 
2003 Main St., 8-tą vąl. vakare.

Komitetas.
’i’ORRINGTONy^CONN.

A.L.D.L.D. 81-mos kuopos susirin
kimas įvyks 26 d. liepos (July), pas 
drg. K. Gailiūną, 7:30 vai. vakare. 
Visi napai ateikite/ nes turime >daug; 
svarbių reikalų. Juk' žinote, kad 27^ 
d. liepos yra rengiamas piknikas ant 
fąrmos pas draugą Kelmelį, gražia
me sode. į

F. Kemežis.

BRIDGEPORT, ęONN.
A.L.D.L.D. 63-čios kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 27 d. liepos '(Ju-

Išardė ir
N ariu

■ ■ ' i ,J. ?K. K., Sekr.

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10 kuopos susirinkimas 

bus panedėli, 28 liepos, Liaudies Na
me, 8th St. ir Fairmount Ave., 8-tą 
vai. vakare. Visi nariai ateikit lai
ku, yra svarbių reikalų aptarti. Pa- 
dstengkit ir mokesčius užsimokėti;

Org. A. G..
(174-175)

PHILADELPHIA, PA.
A. Ž. V. Draugijėlės susirinkimas 

bus nedėlioj, 27 liepos, Liaudies Na
me, 8 th St. ir Fair mount Ave. Pra
džia 10-tą vai. ryte. Visi nariai at
eikit, turime svarbių reikalų apkal
bėti kas link išvažiayimd. Atsives- 
kit ir naujų narių.

Komisija.
(174-175)

GREAT NECK, N. Y.
Svarbios Masinės Prakalbos

Rengia T.D.A. 48 kp., Great Neck. 
k šios prakalbos yra rengiamos tam I 
tikslui, kad išaiškinti dabartinę pa- Į 
saulinę situaciją, del kurios gręsia 
saujas pasaulinis karas. Įvyks ne- į 
dėlioję, 27 d. liepos (July) 1930, j 
Straukaus. Svetainėje, 139 Steamboat ; 
Road, Great Neck, N. Y. Bus du ■ 
?eri kalbėtojai, kurie pasakys mums { 
daug svarbių dalykų. Dalyvaudami Į 
siose prakalbose dasižinosite,. kaip J 
kapitalistai rengiasi prie ateinančio 
karo, kalbėdami apie taiką. Būkite 
visi! Įžanga dykai! Pradžia .7-tą 
vai. vakare. . . . .

Kviečia Rengėjai.
 (75-Į76)

’ LIETUVOS PREKIŲ T
’ i*4 14 % į

’ galima ' gauti ’ kiekvienoje
i ’t . i . • j • > * *

geresnėje lietuvių; krautuvė
je. “Birutes”' saldainių,1 &eš- 

' i < • i ' ; i •

rų, lašinių, palengvicų, kum
pių, baravykų, trejankų irx 
tt. / ' ' '

Remkime Lietuvius

LITHUANIAN 
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

kit
Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

[fibalzairuoja ir laidoja nupaimalaa 
viaokių kapinių. Norintieji geriausio

ant 
Pa

tarnavimo ir ui žemą kainą, : nuliOdbwl 
Valandoje šaukite! pa« mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriąų«k>ae , vietoise it;, u% žemą , kaliu*., ,

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.'

LIETUVIS GRABORIUS

NORINTIEJI GE
RI- A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PAS t

7J0N4 PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Lietuvė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoje 

Visokiom Spalvom Paveikslus t
•

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA ^ALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg.

Public Square
WILKES-BARRE, PA.

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

“AR STEBUKLAI PAGYDO?”
PARAŠĖ R. MIZARA

Išleido Dienraštis “Laisvė”

Knygelė nedidelė, bet kupina faktų.x Čia smulkme
niškai aprašyta Maldeno stebuklas, jo istorija ir vi
sokį incidentai; čia telpa platus aprašymas apie pa
saulinius stebuklus: Liurdąį Aušros' Vartus, Santos' 
“paną1 Mariją,” etc. 1 Be tO/ surašyta visa eilė įvai-' 
rių net švenčiausių 'relikvijų/ kuriomis “žmonės gy
doma,?’ stebuklai atlikinėjama; t .< i 

f ’ ’ , * J j .j Į ,
Knygelėj “Ar Stebuklai Pagydo r’ taip jau šutinkr 

ta visa eilė faktų, kaip S6vletų vyriausybė prikėlė iš 
grabų šventuosius ir stebuklinguosius, kuriį lavonai 
“niekad nekirmijo ir nepuvo.” žodžiu tariant, ši 
knygelė tai neįkainuojamas kiekvienam darbininkui 
įrankis kovai prieš tamsą.

i Kaina 15 centu64

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 kopijų, duosime po 
10 centų už< kopiją. Kurie kartu su užsakymai^ prisius 
ir mokestj, tiem norokųosųne persiuntimo kuštu. Bukite 
ekonomiški, siųskite užmokestį kartu ’ su užsakymais.

Kurie kartu su užsakymai^

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrų 
platinkite tarp parapijįonų.

, Xv„ LAISVE'
46 Ten Eyck Street, ______ Brooklyn, N. Y

•' / / -.C’- .Z.-.* 7. ...r' K >. L*

S.L.A. 7-tos ki 
norėjo daugiau s 
36-tą seimą, kod 
suskaldytas vien 
kad dauguma del 
lavo, kad būtų \ 
teisingas įleistas 
komisiją, kaip yri 
dolerių, kurį narii 
Gegužio P. T. is 
antro “morgičiaus, 
Deveniui paskola 

; kugelis kitų pas!
’ taip, kad tos įstaij
y tų paskolų. Tad

I riaij ‘ mainieriai, ne
žinoti apie 'savo pi 
^vidujinę padėtį, ša 
rastą susirinkimą, ; 
ątsiklausdami vali 
yąldyba, ypatingai 

% kas, nenori, kad i 
tų, kas dedasi su 
tais centais ir kaip 
jų pašelpa, kuome 
yra išskolintas. ši 

"X mas-bųvo šaukiama 
dienąx 7-tą valam 
Visiems nariams 
atvirutės. Fašistas 
kas sužinojęs, kad 
kia tokį susirink im 
savo gizelius atk; 
narių, kad jie neiti 
kimą. Ir to neužt 

/peši pas policiją iri 
X įskundė, kad būten 

kiamas komunistų 
. Liepos 19-tą dieną 
Galinskas kokusą 
krautuvėj. Į tą s 
atsilankė Kizis ir k 
kai. Bet pas A. Ge 
čia^osi jo brolis iš 
tai jį išvarė, kad bro 

. stų, kokiais šlykščia 
užsiima jo brolis. . 
Galinskas nepaslėpė 

j jau buvo žinoma dai 
| rių, kad policija yri 
j ta ir kad mitingas b 
j tas.

Nepaisant gązdin 
cija, nariai pradėjo i

• JRiėtu laiku. Susirin 
taihę šnekučiavosi.

• keli automobiliai p< 
valstybinių kazokų, 
stravo į Valinčiaus s

-puolėsi į kampus ka: 
koti. Užlindo už p 
toiletą. Bet nieko n 
rado. Tur būt skum 
šakojo policijai, kad 
bus užlioduota amui 
mašininėmis kanuolėn 

1 ; kia. tik stebėtis, pr 
šlykštaus, purvino ir 
go darbo griebiasi 
agentėliai, kad tik 
nuo narių Gegužio ir 
,panijos pražūtingus J 
jimui darbus. Vėliau 
viršininkas užkamand 
siems kišenius iškrės 
ko neranda ir ki 

■ Drg. L. Joneikis, S.L 
f globėjas, turėjo sear< 

Pavartęs policmanas 
light vėl įdėjo. Visu!

i į liniją po du ir prie 
nos poros policma^ią; 
tybinių kazokų armije 

' lydėjo. Tuo tarpu ga 
narių ėjo į svetainę, 
vėliaus atėjo. Mes v 
tautai, po policijos k< 

; marša vome j miesto 
-žmonių didelė minia 
Vir lydėjo iki rotušės.

M.t Banelienė p. 
D‘yot ir mes, pittstoniei 
trągausime Gegužio p 
kį delegatai gavo C; 

t Dabar jau kiekvienam 
‘ atidarys akis, kas per 
f A. Galipskas ir kiti p< 
Jeigu pas juos nebūtų

■ -

PU
RENGIA L1

įvyks Nedėlioj
FLORAL PAB 

Pradžia l-mq 
Gerbiama Visuomene! I 
būna visuomet skaitlingi, 
žaus jaunimo ir suaugusi 
žinomas svetimtaučių tari 
kuese, ir kad pasirodyti 1 
kviečiame skaitlingai ats 
McMahon; grieš kaip lieti 

ĮŽANGA 50 CENTŲ 
KELRODIS: Nuo Jouri 

Summit gatvekarį ir išlij
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aa Viešbutis

do Hotel
Sa\ įninkąs

> Carolina Ave.

Boardwalk)

ir šaltas 
ienarn

03 PREKIŲ
k vienoje 

etuvių krautuvė- 
’’ saldainių, deš- 

oalengvicy, kum- 
■kų, tiejankų ir

lici

e Lietuvius

COMPANY
Sixth Street
TON, MASS.

Poplar 7545 '

UNDERTAKER

ni .a lurnirnifai not 
4 >rint:e*i <eriaaiuo pa-

Zainą. nuli&dla»W 
pu r/ane. Pat aaana 

nt <■ kapin'»; kuo- 
Ir j|fi iemĄ kainą.

Tsrnon Street 
LPHIA, PA.

otografiste
Jidlnu ir Maliavoju 
ilvom Paveikslus
kiekvieną dieną ir 
9:30 iki 5 po pietų.

r

l^enktadien., Liepos 25,1930 LAISVA!

PITTSTON, PA j šunybių padaryta, tai

S.L.A. 7-tos Kuopos Susirinki
mą Išardė ir Areštavo

Narius

policija nebūtų reikalinga. Jie 
negali jau apginti savo purvi
nų. darbų ir paslėpti jų nuo 
narių, tai su policijos pagelba 
mano palaikyti narius tamsy
bėj, i Bet tas irgi negelbės. 
Nariai slepiamą dalyką dar 
greičiau sužinos.

Policijos stotyj klausinėjo 
visus ar esi komunistas. Pa
aiškinus policijai, del ko buvo 
tas ‘ mitingas šauktas, ir kad 
S.L.A. yra oficialiai suskaldy
tas, kad senoji P. T. turtą iš
davė paskolomis prieš konsti
tucijos patvarkymą, visus pa- 
liuosuoja, tik liepia ateiti pir
madienio vakare 
Drg. O. Kalatkienė ir M. Ba
nelienė buvo klausinėjamos at
skiram kambaryj. Kuomet, 
daug kalbėjo policijos viršinin-į 
kąs apie komunistus, tai drgJ 
M. Banelienė užklausė, kode! 
jūs bijote taip komunistų? Po
licijos viršininkas aiškina, jog 
tai komunistai ruošia nuversti 
šios šalies valdžią,“ “demok
ratišką valdži^“ O. kad nu
versti valdžią, tai komunistai 
nori kuo daugiausia .narių ir 
pasekėjų turėti. Klausinėda
mas O. Kalatkjenę, policijos 
viršininkas aiškino, kad M.žal- 
dokas prisipažinęs, jog jis ko
munistas ir 1.1. Jeigu jie tokie 
pavojingi, tai kodėl jie nebijo! 
prisipažinti, kad komunistai ? Į 
—užklausia Kalatkienė. 
nebijo prisipažinti, bile 
narių gavus daugiau. Il
giau visokių nesąmonių kalbė
jo-

Kad melagingai skunde S.L.

jiems aūgšto kalno, žaliuojančiais sos ateikite į sekaiitį'susirinki-’ darbo žmonių gėrovei, visai 
mą, nes turime daug įvairių nepaisydami, kenks jų bizniui, 
dalykų apsvarstyti. Pasisteng- ar ne?

v -r------- ---- , ....v-. nuviję nes , VA A.W.V

čiai bus pilnai užganėdinti vis-! kas metai pasižadame kuopą aktingo darbo darbininkų ju-

medžiais apjuosta,ir puiki sa
lė, del šokių.

Rengėjai užtikrina, kad sve-ikite ir naujų narių gauti
ii nilnni iiSrf-inn/HnG m',, I u.— r,;x: 

nes
° Kuomet mūsų drau- 

gai-vertelgos labai, vengia nuo

E. 6th St., W.

N. Morrison Ave., 

Aqdrua St., Alfron,

’A VALINČIUS 
eitzencorn Bldg.
c Square 
BARRE, PA.

<d

$

S.L.A. 7-tos kuopos nariai 
norėjo daugiau sužinoti apie 

, 36-tą seimą, kodėl jis likosi 
suskaldytas vien tik del to, 
kad dauguma delegatų reika
lavo, kad būtų vienas narys 
teisingas įleistas į mandatų 
komisiją, kaip yra su milionu 
dolerių, kurį nariai sudėjo, o 
Gegužio P. T. išskolino ant 
antro “morgičiaus,” kaip tai: 
Deveniui paskola $25,000, ir 
(daugelis kitų paskolų išduota 
taip, kad tos įstaigos nevertos 
tų paskolų. Tad Š.L.A. na
riai mainieriai, norėdami su
žinoti apie savo organizacijos 
vidujinę padėtį, šaukė nepap
rastą susirinkimą, žinoma, ne- 
atsiklausdami valdybos, nes 
valdyba, ypatingai A. Galins
kas, nenori, kad nariai žino
tų, kas dedasi su jų sumokė
tais centais ir kaip atsitiks su 
jų pašelpa, kuomet jų turtas 
yra išskolintas. šis susirinki
mas buvo šaukiama^ liepos 20 
dieną, 7-tą valandą vakare. 
Visiems nariams išsiuntinėta 
atvirutės. Fašistas A. Galins
kas sužinojęs, kad nariai šau
kia tokį susirinkimą, paleido 
savo gizelius atkalbinėjimui 
narių, kad jie neitų į susirin
kimą. Ir to neužteko. -^Krei-

'Pėsi pas policiją ir melagingai 
įskundė, kad būtent

* kiamas komunistų 
Liepos 19-tą dieną 
Galinskas kokusą 
krautuvėj.
atsilankė Kizis ir kiti fašistu
kai. Bet pas A. Galinską sve
čiavosi jo brolis iŠ Detroite, 
tai jį išvarė, kad brolis neišgir
stų, kokiais šlykščiais darbais 
užsiima jo brolis. Bet to A. 
Galinskas nepaslėpė. Subatoj 
jau buvo žinoma daugeliui na
rių, kad policija yra užkvies
ta ir kad mitingas bus išardy- 

; tas.
Nepaisant gązdinimų poli

cija, nariai pradėjo rinktis žy
mėtu laiku. Susirinkę į sve- 
tainę šnekučiavosi. Atbilda 
keli automobiliai policijos- ir 
valstybinių kazokų. Sudemon- 
stravo į Valinčiaus svetainę ir

• puolėsi į kampus kaž ko jieš- 
koti. 
toiletą. 
rado.
šakojo policijai, kad svetainė 
bus užlioduota amunicija ir j 
mašininėmis kanuolėmis. Rei
kia tik stebėtis, prie kokio 
šlykštaus, purvino ir melagin
go < 
agentėliai, kad tik paslėpus 
nuo narių Gegužio ir jo kom
panijos pražūtingus Susivieni
jimui darbus. Vėliau policijos 
viršininkas užkamandavojo vi
siems kišenius iškrėsti. Nie- t ,
ko neranda ir kišeniuose. I ^ei vienas darbininkas nepri- 

| Drg. L. Joneikis, S.L.A. iždo] valo turėti nieko bendro su

kuom.
Tad mūs kaimynų yra par

eiga paremti mūsų mažą kolo
niją ir priduot daugiau ener
gijos veikiantiems draugams, 
tik naujai pradėtame darbe.

Vienas iš Komisijos.

DANBURY, CONN., IR APY
LINKES LIETUVIAMS

teismą.!

Jie 
tik 

dau-
yra sau- 
mitingas. 
laikė A. ’
Paukščio’A. 74os kuopos valdybos' na- 

' susirinkimą! riai, tai ir pirmadienio Wilkes-

fbo?”
ia srnulkme- 
storija ir vi
lias apie pa- 
.rtus, Santos 
sa eilė įvai- 
“žmončs gy

i jau šurink- 
bė prikėlė iš 
:urių lavonai 
i tariant, ši 
darbininkui

centu

duosime po 
mais prisius 
štų. Būkite 
.kymais.

,ikę brošiūrą

Pereitais metais Danbury 
tapo suorganizuota Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 184 kuopa. Iki 
šiol ši kuopa dar nepasirodė 
su didesniu veikimu. Bet da
bar ji. nutarė surengti pikniką 
31 d. rugpjūčio. Tai bus pir
mas piknikas šios kuopos.

Todėl meldžiame šios apįe- 
linkes kuopų ir orgąnizacijų 
nieko nerengti minimoj dienoj, 
kad vieni kitiems nepakenktu
me. Sykiu visus vietos ir 
apielinkių lietuviams užkvie- 
čiame atsilankyti į mūsų kuo
pos parengimą. Mes pasi
stengsime visus užganėdinti.

Komisija.

S0U1WURY AND OXFORD, 
CONNECTICUT

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNĘ, N. J.
( z Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirihinirikas K. Maziliauskai,
1 < . į 593 Avė. A.

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

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

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
’ 625 Boulevard

Iždininkas F. Lukaitis,
330 Broadyray

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

87—L. Aiman, Box 568, Castle Shannon, 
Pa.

38— F. Sitiučiulis, 304 
Frankfort, III.

39— J. Willumat. 417
Collinsville, Ill. (

40— Ig. Kirtiklis, 1888 
Ohio.

41— J. Guzevičienė, Box 400, Benld, Ill.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.

.43—K. Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw, 
Mich. /

44— L. Laaky, Box 413, Zeigler, Ill. I
45— M. Savukpitipnč, P. O. Box 262, Cuddy,

46— J. Petrauskas, Box 118, Blanford, Ind.
5768 Addison 

P. O. Box

46 Ten Eyck

Norvich Avo., West 

S. Auburn Ave.

dėjimui vien del to, kąd biz
niui nekenktų. Mano many
mu, kaip tik priešingai. Be to, 
jog tai varžymas savęs prieš

sudaryti iš 30 narių, bet to 
dar nepadarėme. Todėl steng- 
kimės prikalbinti prie kuopos 
tuos, kurie dar nepriklauso, j

Reikia priminti, kad dar du geriausius mierius.
Tėmytojas.

Reikia priminti, kad dar du 
senieji r nariai neužsimokėjo 
už šiuos\jnetus, todėl ateikite • 
į sekantį susirinkimą ir užsimo
kėkite.

Southburio Pusdzūkis. Draugijų Adresai, Kurios 
Turi ‘laisvę” už Organą

WORCESTER, MASS.
Liepos 20 d., tai buvo išva

žiavimų diena. Didžiulis Ai
do Choras, dideliu busu, išva
žiavo į Hartford, Conn., į dal

inu, dienos pikniką; su choru 
i sykiu dar keletas privatiškų 
automobilių išvažiavo į tą pik
niką. , A. Rutkauskas ir M. 
Stalulįonis pasiėmė .pluoštą 
“Vilnies” tikietų, žadėdanii iš
pardavinėti.

Ūkininkams čionai dabar 
šienapjūtė. Šieno turi šiemet 
gero ir darbininkų nestoka, 
nes daugelis darbininkų dirba 
tik už valgį. Tiktai užstojus 
liepos mėnesiui tankiai palyja, 
ale kad darbininkų yra užtek
tinai, tai jau baigia šieną va-; 
lyti, šiaip oras pas mus, gali-i 
ma sakyti, nėra blogas. Nors

Ave.,
246,

St.,

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirmininkas—F. ROPGERS,
312 Oregon St., Pittsburgh,
(Corliss Sta.)

Vjcc-Pirm inin kas—K. STAŠINSKAS, 
Box 655. New Kensington, Pa.

Sekretorius—J. MILJAUSKAS,
626 Woodward Ave., MęKoes Rocks,

Iždininkas—K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa. 

Globėjai:
G. URBONAS, ,

4Š4 Library St., Braddock, Pa.
A.. ŽVIRBLIS,

J.

Pa..

i, Pa.

u j
4Š4_Library St., Braddock, Pa.

3012 Bremen Avo., Brentwood, Pa. 
URBONAS,
1723 Jane St., S. S. Pittsburgh, Pa.

A. P. L. Ą. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

47— iJ. Vaitkiavičius, 
Betroit, Mich.

48— A. Malinauskas, 
Minersville, Pa.

49— A. Matulevičius, 
Bropklyn, N. Y.

50— M. UrmoniūtS, 37 
View, Pa.

52— Kuklierius, 3414 o. auvum avo.,
51— J. Stanislovaitis, 307 Plymouth Ave.

Wilkes-Rarre, Pa.
Chicago, U).

53— J. Gudauskas, 437 Elm St., Tamaqua, 
Pa.

54— G. Braknis, 222 Crystal Lake Dr„ 
Pontiac, Ąlich.

55— T. Sopata, 1130 Sycamore St., 
Washington, Pa.

848 Ąvę. C.
Maršalka L. Rimša,

167 W. 20

Z F

V

Si

AUŠROS DRAUGIJOS - > 
ELIZABETH, N.’l

Valdybos Adresai:*
Pirm. B. Ęudris, 415 {Franklin. St.
Vice-Pirm. S. Pinkevičiuš, 121 

Clark PI. • < ‘ '
Prot. Rast. B. Barkąuslpą, .255 

Pine St. , ( . i , • z
Fin. Rašt. A.1 Grigėtls,1 2122 In

galls Ave., Linden,, N. Jj ; i . i •
Iždininkas V. Paulauskas, 228 

Clark PI. • ) * • • > TFK |
Iždo Globėjai: D. Kalnetienė, 144 

.S. Park St., J. Krąkauskas, <800 
First St. '

Organo Rašt. J. Kęntrus, 201 E. 
Westfield Ave., Roselle Park, N». J«

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad
way.

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

VIENYBĖS DRAUGYSTĖ 
BROCKTON, MASS.

Vąldybos Adresai:
Pirm. M. Meškinis, 9 Burton St.
Pirm, pągelb. W. ‘ Gelusevįčius, 

Glendale Sjt. i > . .
Nutarimų rašt. J. Stripinis, 49 Saw

tell Ave.
Piniginis rašt. K. Venslauskas, 12 

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

St.
Kasierius D. Pagojus, 75 Intervale 

St.
Kasos globėjai: A. Amšejus, 129 

Ames St.; M. Jazukeviczia, 153 
. Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell 

Ave.
St- Maršalką F. Saulenas, 20 Faxon St.

Visi Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūn? paskutinį 

panedėlį kiekvieno mėnesio.

2—J. Saulis, 3225 Stafford St., Pittsburgh, 

St., Carnegie, j 

Arlington 

Monroe 

Wheelock 

Elroy

Pa., (Corliss Sta.) •
3— P. Sadulięnė, 108 iCrcss

Pa.
4— J. Pacauskas, 539 W.

Shenandoah. Pa.
5.—V. Labutis, 121 E.

McAdoo, Pa.
6—M. E. Custerienč, 926

Cleveland, Ohio.
7— J. D. Sliekas, 3121

Brentwood, Pa.
8— W. 'Stačinskas, 2310 Sarah St., 

Pittsburgh, Pa.
9— K. Stašinskas, P. O. Box 655, New 

Kensington, Pa.
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago

Heights, Ill.
11— -J. Barškietis, P. O.

Pa.
12— J. 'Kinderis, 439

F.

• S.L.A. 57-tos kp. ekskursija 
į Nantasket Beach įvyko, ne
paisant fašistinių smurtininkų 
pastangų užkenkti ekskursi
jai, kad neįvyktų. Išvažiavo 
trys dideli busai ekskursantų. 
Atsivertėlis prie smurtininkų 
Kybukas per savo leidžiamą 
lapuką atvirai agitavo, kad 
neįvyktų tas išvažiavimas.' O 
jei įvyktų, tai prižiūrėsiąs jo 
pelną, kaipo oficialis S.L.A. 
skaldytojas. Taip jis ir pada
rę. Pribuvo apsirūpinęs ga
nėtinai rašomąja popiera ir 
paišeliu, ir kartu su ekskur-l 
santais išvažiavo. Mat, ne- 
vien skaldymo darbą, bet ir 
provokaciją gali atlikti. x Ma
tykite, esamas 57 kp. komite
tas virto vagimis ir sukčiais, 
toclei reikia prižiūrėti ekskur
sijos pelną. >

st.,

Rd.,

Avo.

Box 441, Courtney,

Maplewood

D. No. 42.

434 Library

300 Todd St..

Penn Ave.,

D. L. K. K. DRAUGIJA '• 
Detroit, Mich.
VALDiYBA:

Liubertas, 4177 Ashland

J. Birštonas, 2789 Carson 
raštininkas V. J. Garal- 
1946 Sharon Ava.

. J. Overaitis, 4689 Bran-

o ’;ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
s‘ s ! . MONTELLO, MASS.

Valdyba:
Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendale 

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

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

Avė.
Iždininkas T. Petrauskas, 29 Morton 

St.
Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162

Melrose St.
S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.
D. vetkauskas, 33 Andover St.

St. Visi Montello, Mass.
Susirinkimus laiko piitną seredą 

kiekvieno .mėnesio.

Pirm. J.
Avė.

Vice-pirm. ,
Avė.

Nutarimų
tauskas,

Turtų rašt.
don Avė.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Daytpn
Avė.
Guntariene. ,

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

kas ketvirtą njedėldlenį kiekvięuo 
mėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St. 
ir Dix Avė., 3 vai. po pietų. “ .

I.
■Kinderis, ■ 

Ambridge, Pa.
13— Wm. Orban, R. 

Landing, Pa.
14— Geo. Urbonas, 

Braddock. Pa.
15— I’. Kavaliauskas, 

Aliquippa, Pa.
Levine, 242 

Turtle Creek, Pa. 
Preikšą, Box 201, Minden, W. Va. 
Botyrius, Box 237. Burgettstown, Pa. 
Cibulskis, 7042 Link Court, Maspeth, 
Y. 

Sodeikis, 1324 
Youngstown, Ohio. 

Delinikaiciūtė, 
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambrauskas 224 
Girardville, Pa.

27— Motiejus Batutis, 
III.

30—J. Leonaitis, 107
Benton, Ill. 

82—K. Bakanauskas, 
Easton, Pa.

33- -A. B. Shatkus,
Grand Rapids, Mich.

34— J. Audiejaitis, Box 113, Royalton,
3o—K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 

Shamokin, Pa. ■
36—Ch. Vaičiūnas, 920 So. Hobson 

Harrisburg, Ill.

Avo.,

Riccs

St.,

Barre Record rašo. “Kad S.L. 
A. 7-tos kuopos valdyba sa
kius policijai, kad M. žaldo- 
kas šaukiąs šį susirinkimą S. 
L.A. 7-tos kuopos, kad pradė
jus agituoti už suorganizavimą 

7^tankiai palyja, bet ir pagados 
būna pora-trejetas dienų, o 

; nėra didelių karščių, tai sma
gu dirbti. Kukurūzai (ker
nai) gražiai atrodo.

Liepos 13 d. įvyko A.L.D.L. 
D. 225-tos kuop.os susirinki
mas. Narių 
nes kai kurie šieną vežė, bijo
dami, kad nesulytų1/ Mat, kai 
kurie turėjo daūg pripjovę. 
Nors mažai narių dalyvavo 
susirinkime, bet nutarė keletą 
gerų dalykų. Nutarėm su
rengti pikniką rugsėjo 21 d. ir 
pakviesti kalbėti R. Mizarą iš 
Brooklyn, N. Y. Taipgi kvies- 

’ti iš Waterburio Vilijos Cho
rą padainuoti. Muzikantus ir
gi turėsime. Išrinko komisiją, 
kad tą viską parūpintų ir pik
niką surengtų kuo puikiausį. 
Tik, draugės ir draugai, visi 
turime padirbėti, kad piknikas 
būtų kuo skaitlingiausias.

Taipgi prašome visų vietos 
ir apielinkių darbininkiškų or
ganizacijų ant 21 d. rugsėjo 
nieko nerengti, bet pas mus 
atvykti, nes mes turėsirpe pui
kų pikniką.

Taipgi nutarėme užbaigti 
mūsų kvotą į agitacijos fon
dą. Stokavo dar dešimties do
lerių, tai draugai susirinkime 
suaukojo $.6 ir iš kuopos įž.do 
paskirta $4, tai ir sudaryta de
šimtinė. Pinigai ir aukotojų 
vardai pasiųsta Agitacijos 
Fondo sekretoriui J. SiurbaU

Nutarta kuopos susirinkimus 
laikyti antrą nedėldięnį kiek-i 
vieno niėnesio., 10 vai. iryte, 
nauju laiku, tęj pačioj vietoj.} 
Sekantis kuopos susirinkimas j 
įvyks 10 d. rugpjūčio, ĮQ vai. i 
ryte, nauju l .TaiJfu. Taigi, j 
draugės ir draugai, visi ir vi- j

komunistinės organizacijos.” 
Pasirodo, kad fašistukai kais
ta kvaituliu ir patys jau neži
no, ką bekalba. Išaiškinimas 
nariams fašistinės P. T. darbe
lių vaizduojasi organizavimas 
komunistinės organizacijos.Pa
sirodo, kad ,pas juos .jau. neli
ko jokio proto, galutinai įpuo
lė į de§peracįją.- \ Jr ’Vra del 
ko, nes nariai iš po jų rankų 
slysta.

šie nariai buvo areštuoti: 
L. Joneikis, St. Rauduvė, A. 
Kalezevičius, J. Kaspariųnas,
L. Kaspariūnas, O. Kalatkienė,
M. Banelienė, J. Černiauskas, 
M. Janušcvičius, K. Spūdis, J. 
Valkoms ir aš. Ir reikia pasa
kyti, kad dalis iš suareštuotų 
narių buvo rėmėjai Gegužio

darbo griebiasi Gegužio i sleito, dabar jiems atsimokėjo

Užlindo už piano ir į 
Bet nieko niekur ne-

Tur būt skundėjai įpa-

Gegužio agentėliai.
Daug yra priburnoję “tau

tiečiai, savas pas savą.” Kaip 
dabar? Ar lietuviai darbinin
kai turi eiti į šnipų įstaigas, ir 
ką nors bendro su jais turėti?

mažai atsilankė

fašistiniam vertelgom rei
kia atiduoti kreditą už jų 
darbštumą. Jie dirba juodą 
išgamišką, darbą, priešingai

17—K.

19— J.
20— A.
22—P.

N.
24— P.

25— A.

Exton., j

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames
Avc., ’ ■ -i

St.,

Avo.,

Powersdale

41 Eckert

E. Mahanoy

Box 21, Wilsonville,

DuQuoin

Bushkill

Scribner

N.

677

1256

st.,

st.,

Ave.,

, Ill.

st.,

DETROIT, MICH. DETROIT, MICH.

?. Milžiniškas .

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

Valdybos Adresai:
Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn

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

son St„ N .W .
Nutarimų Rašt .K .Rasikas, R. R. 9,» 

; Box 117
Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 

Elizabeth Ave.
Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk

er Ave .
Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius, 

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

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

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

• saitis.
Revizijos Komisija: A. Senkus, 

K. Petriką, A. Krasnauskas.
Salės Valytojas F. Zegunis, 515 

Eleventh St.
i Salės Parandavotojas A. 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščiųs, 286 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. GiraitienS, 481 

Summit St. t ’ I 1 fG
Protokolų Raštininkas J. Kagląuskas, 

481 Hudson Št. • , '
Fin. Rašt. A. Giraičiūtė, 431 Suiri- 

mit St. . ‘i i
Iždininkas A. Klirųas, 36 Russell. St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

4811 Hudson-St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ket
vergą kiekvieno mėnesio, Labor Ly
ceum, 29 Lawrence St., .’Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare. . '

globėjas, turėjo search light. 
Pavartęs policmanas search 
light vėl įdėjo. Visus sustatė 
į liniją po du ir prie kiekvie
nos poros policmaną. O vals
tybinių kazokų armija paskui 
lydėjo. Tuo tarpu gana daug 
narių ėjo į svetainę. Kiti dar 
vėliaus atėjo. Mes' visi areš- 

:tantai, po policijos komanda, 
žmaršavome į miesto rotušę, 
•žmonių didelė minia žiūrėjo 
»ir lydėjo iki rotušės.

M.( Banelienė pareiškė: 
'“Vot ir mes, pittstoniečiai, pa- 
• rągausime Gegužio politikos, 
ką delegatai gavo Chicagoj. 

, Dabar jau kiekvienam nariui 
atidarys akis, kas per vienas 
A. Galinskas ir kiti poneliai.” 
Jeigu pas juos nebūtų visokių

šnipų įstaigomis.

TROY, N. Y

M. ž.

A.L.D.L.D. Žinios

Kadangi pas mus lietuvių 
randasi nedaug, tai kitokio 
veikimo nei nesiranda, išsky
rus ką tik turim A.L.D.L.D. 
238-tą kuopą, į kurią yra susi
spietę veiklesni draugai, tai šį 
bei tą veikiame, štai ve nedė
lioję, liepos 27 d., rengiame 
metinį pikniką, kuris įvyks 
Wisnbendire Park 
Road, Watervliet, N. Y.
džia 2-rą vai. po pietų, 
kestra puiki, vieta graži, ant

‘Vilnies', ‘Laisvės’ ir 
‘Darbininkių Balso’

Rengia Didžiulis Aido Choras

NEDALIOJ

Boght 
Pra- 
Or-

' i ■■

Pittsburgh ir Apielinkei
i

10 d. Rugpjučio-August
CAPITOL PARKE

I LINKSMAS METINIS

PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIU PILIEČIŲ K LIUBAS

Įvyks Nedelio j, 27 d. Liepos (July),1930
FLORAL PARK, NORTH BERGEN, N. f. i 

Pradžia 1-mą Vai. po Pietų; Šokiai )3-Čią Vai.
Gerbiama Visuomene! Piliečių Kliubo ka^p baliai, taip ■ ir piknikai 
būna visuomet skaitlingi. Į mūsą parengįrnus susirenka*.4au£ ir gra
žaus jaunimo ir suaugusių. Mūsų Kliubas tyri simpatizatonų *ir yra 
žinomas svetimtaučių tarpe ir gražus būrys jų dalyvauja mūsų 'pikni
kuose, ir kari pasirodyti lietuviams, kad yra mūsų‘Kliubo rėmėjų, tai 
kviečiame skaitlingai atsilankyti- • Muzikantai geri-—Smiling ..Jimmy 
McMahon; grieš kaip lietuviškus, taip ir angliškus šokius.

ĮŽANGA 50 CENTŲ , kviečia DENGĖJAI.
KELRODIS: Nuo Journal Square paimkit Hudson' Blvd, ’ busą arba 

Summit gatvekarį ir išlipkit ant Angeliųe St.

Šią savaitę j Pittsburghą 
atvažiuoja d. L. Prūseika. 
Darbininkų x Literatūros 
Draugijos pastangomis, 
prisidedant SLA Progr. 
Narių Komitetui, įvyks 
vįsa eile prakalbų.

įPėtnyčipj kalbės Carne- 
gier313 Center ^t,, APLA 
svetainėje.

Sųbatjcįj /kalbės MėKees 
Ronks, ifeia.; APLA 2 kp. 
svetainėje, i Pradžia 7:30 
vakare,

N.ędėkiienį,;.'27 dienos, L. I 
Prųseika vfaiįbes ;'C o a 1 '1( 
Centre,'Pa. > c. . ’'

Prie pat Telegraph Roąd, važiuojant link Toledo
Piknikas prasidės 12 valandą dieną

Programa prasidės 3:30 vai. po pietų

Po programai tęsis šokiai prie puikios orkestros iki Vė
lumai nakties. i Įžanga 50c ypatai.

P. S. Važiuojant automobiliais, važiuokite Telegraph 
Road linkui Toledo; pervąžiavę Eureka Road, važiuo
kite apie mylią ir pusę,, tada žiūrėkite iškabos: “Vii- • 
nies’’ ir “Laisvės” piknikas. #

Kurie neturite automobilių Atie> galite • nuyažjuoti ylių.:, 
busu, kuris išeis nuo Draugijų Svetaines,? Ver^ųrJ1 Hįįh->. 
way ir McKinstry, kaip' lfB.O vai., po' pietų ; -arba .P.ąsiė-

7 mus Toledo busą, kuris taipgi priveža prie minėto .’pik--
• niko. : •> ; ' '• •

t 'Y

‘H;

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUQYS'- 
TĖ BIRUTĖ, MONTELL0, MASS,

Valdyboj Adresai: * '' i 
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagelbininke O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main 
Finansų raštininkė K. čereŠkienė, 86 
LcioJvvyhc G v., KJh.h.kG M. Klimai 
viČienė, 31 Clarence St.; KasostGlo-

Finansų raštininkė K. čere^kieng, 
Garba- Lansdowne St.; Iždininkė M. Kli

I Draugijos susirinkimai įvyksta h§j7Ts:Žv7tearonien¥, 736 N?"Moųtelfo 
kiekvieno mėnesio antrą utarninką, st., M. Dobienė, 221 Ames St.; V.

įvyksta

savam name, 1057-63 Hamilton Ave.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 

ILLINOIS
Valdyba 1930 Metams

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

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

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

St. and *5th Avė., Moline, III.; 
M. Junaitis, 215—17th Avė., East

'i't

Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass. >
PITTSBURGHU IR APIELINKfiS 

PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 
KOMITETAS

Pirmininkas F. Rogers, 312 Oręėon 
St., Pittsburgh, Pa.

Pirm, pagelbininkas J. D. Sliekas, 
3121 Elroy Ave., Brentwood, Pitts
burgh, Pa.

Sekretorė A.
roy Ave.,
Pa. -

Iždininkas J. 
ward Ave-

K. Sliekienė, 8121 EL 
Brentwood, Pittsburgh,

Miliauskas, 626 Wpod- 
McKees Rocks: Pa..,T11 y IT t *fT • • WdlU AVL»k IVitlkVCO IVUCfcOj <*<*•/»

«0I?o'Jh’ kaT1/* Kam s, Finansų sekr. J. Urbonas, 1723 Jane
2435—33rd St., Moline, III. St., S. S. Pittsburgh, Pa. i

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas ?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kui-ie Vartoja po placi* 
Ameriką pagarsėjusius »

Uri»«4Lax Tabs 
yra tai kanuolė"^ftaeš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—'kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders ■ * 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c jįž 
liaksą apsiginkluok nuo savd 
Žino priešo! 1 ' ’ ' f f" /

F. URBONAS, Aptiekorius į
6102 Grand Avenue / 
(Kampu Clermont Avpnme) , 
MASPETH, L. U N. Y. ‘ 
Telephone, Juniper >796

151 Metropolitan Ave. > 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. T<

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

; Vardas

No.—------

Miestas

k

■HMr
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—Street or Avenue

—, * State.
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Puslapis šeštas LAISVE
J

Penktadienį liepos 25, 19$0
——.....—.—_   ........... _ ... ..... __

VIETOS ŽINIOS
Draugijų Sąryšio 
Išvažiavimas

Organizuojasi Ex-Kareiviai j Areštuoja už Krėslus ant
Ir Leis Savo Laikraštį

Vadai Amerikos Legiono, 
kiti fašistai užmiršta, jog ka
ro veteranai, ex-kareiviai dau
giausia yra darbo žmonės; tie 
ponai aklai kursto ex-karei- 
vius prieš darbininkų klasę. 
Bet ir ex-kareiviuose auga 
darbininkiškas susipratimas; 
tą susipratimą išreiškia suor
ganizavimas Ex-Kareivių Są
jungos, kuri paskelbė šitokius 
savo veikimo tikslus:

Mobilizuot visus draugus 
ex-kareivius kovai prieš impe
rialistinį karą ir apgynimui 
Sovietų Sąjungos J ’ išvien su 
darbininkais kovot , prieš už
darbių kapojimus ir už ap- 
draudos pensijas bedarbiams; 
atsišaukt į visus ex-kareivius, 
kad dėtųsi į bendro fronto ko
mitetus su visais kitais darbi
ninkais ir trauktų į Pirmosios 
Rugpjūčio demonstr acijas 
prieš grūmojantį naują pasau
linį karą; Ex-Kareivių Sąjun
ga neužilgo išleis neperiodinį 
laikraštuką, ir ragina buvusius 
kareivius siųsti raštus apie sa
vo skriaudas ir apie- patyri
mus, kaipo darbininkų bei be
darbių; taipo pat atsišaukia 
medžiaginės paramos tam ex- 
kareivių organui. Adresas: 
Workers’ E x - S e r v ice-men’s 
League, 26-28 Union Square, 
New York City, N. Y.

ir
Coney Islando Smėlio

Už krėslų pasistatymą ant 
smėlio Coney Island maudy
nėse. pajūryj, ir už visokias 
sėdynes su pavėsiais tapo are
štuota 7 asmenys ir'teisman 
šaukiama dar 13. Sulig mie
sto įstatymų, tie dalykai nė
ra leidžiami maudynių pajū
riuose, kaipo “teršianti” vietą 
ir trukdanti kitiems žmonėms 
praėjimą..

Forest 
rengia

nariai

Sekmadienį, 27 d. liepos, bus 
didelis išvažiavimas į 
Parką, šį išvažiavimą 
D.N.Y.D.D. Sąryšis, tad 
važiavimą visų draugijų
privalo atsilankyti. Programa 
susidės iš dainų, prakalbų ir 
kitokių pamarginimų. Bus ska
nių užkandžių ir gjėrimų. Išva
žiavimo vietos numeris 2.

Pradžia nuo 10 vai. iš ryto. 
Kviečia Sąr. Komitetas.

atre, 42nd St., arti Broadway, 
New Yorke. Ypač vaizduoja
si tunguzų gentės gyvenimo 
gamtinis paprastumas ir šiaip 
įvairūs, “civilizuotam žmogui” 
svetimi prietikiai tuose užša
lusiuose dyklaukiuose. Rytoj 
vakaro, apart šio judžio, Ca
meo teatro programoj dainuos 
Anastasia Babinova, operinė 
soprano. Sekmadienį gi jos 
dainavimas bus rusų, italų, se
novės žydu ir anglų kalbomis; 
tas dainas galima bus girdėt ir 
per radio WGBS 'stotį, 8-tą 
vai. vakare, sekmadieni.

K. C.

SUSIRINKIMAI
ATYDAI RIDGEWOQDO 

DRAUGŲ!
šį penktadienį, 25 d. liepos, būti

nai turi susirinkti visi A.L.D.L.D. 
55 kp. nariai, nes kai kurie dar nė
ra užsimokėję už šiuos metus ir turi 
būtįnai užsimokėti. Taipgi kurie at
eis, gaus ir knygų ndujai, išleista.

Ridgewoodas neturi taip jau ap
snūsti, būtinai atlikime savo organi
zacines pareigas.

Sekr. B. K.
(174-175)

Tarpt Darb. Apsigynimas 
Reikalauja Paliuosuot Tris 
Nusmerktus Mirt Lenkijoj

Centras Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo, New Yor
ke, pasiuntė Lenkijos valdžiai

' V ' R

i®" Išdraskė Prakalbas 
Pittsburghe,

PITTSBURGH, Pa.- 
pos 22 d. čionai, Soho t 
buvo rengiamos praka 
kuriose turėjo kalbėti < 
Prūseika, bet lietuviški 
šistai su policijos pa? 
prakalbas išardė. Šmuli 
niškesnių žinių bus su h 
vėliau.

Red. Pastaba. Basi r 
! kad SLA. fašistai, sui 

bendrą frontą su sočia 
W Šistais ir kitokiais gaiva

.'j. visur naudoja vieną ir
patį: ardyti susirinku 
prakalbas ir kitokias Ii 
vių darbininkų sueigai 
policijos pagelba. Geg 
pradėjo 36-tam seime, i 
klapčiukai vykina tą vi 
Šis faktas daugiau, r 
kas kitas, turėtų šuva 
visus lietuvius darbinir 
į vieną frontą kovai p 
fašistus ne tik SLA., bet 
sose organizacijose.

Italijos Žemės
Drebėjimo Aul

AV .....  .yZ.....

NEAPOLIS.— Kol 
dar vis negauta galutin 
pilni daviniai apie žei 
drebėjimo aukas pietį 
Italijoj. Valdiški apskai 
vimai sako, kad iki šiol 
rasta lavonų apie 1,900. 
čiaus ši skaitlinė pasieks 
būt apie tris tūkstanči 
Neoficiališki pranešimai 
ko, kad jau šiuo tarpu t 
tūkstančiai lavonų susi 
tyta.

Sužeista 10,000 žmonių 
Medžiaginiai nuosto 

r milžiniški.

Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

1 Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 
su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 

atsilankę persįtikrinsit.—Pabandykite I
f SAVININKAI MARčIUKAt

417 Lorimer Street “Laisves” Name
.BROOKLYN, N. Y.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

■■■—........... ~.i ........-I...-..... ....... ............... .

Mergaitės Telegramų 
Nešiotojos Vietoj Berniukų

Postal Telegraph and Cable 
Korporacija įvedinėja mergai- 
teSj kaipo telegramų išnešio
tojas ir pasiuntines, vietoj ber
niukų.

Demokratą Šmugeliai Ne 
; Parodomi, o Pridengiami

Miesto ac..nvmioiu- , 
nierius Higgins, kurį majoras romis, 
Walkeris paskyrė būk tai iš-lmomis. 
tirti, ar yra suktybių įvairino- sako, kad esą augštos 
se miesto valdybos skyriuose, apartmentų gyventojų, 
užsirūstino, kad Queens pavie- priešinasi 
to republikonas prezidentas Į pasiuntiniams; kai kurie biją 
Harvey viešai kritikavo demo
kratų New Yorko valdininkus 
už šmugelius; o su dar aštres
ne kritika pasirodė republiko- 
nų vadas Irwin Kurtz. Da
bar Kurtzui išduota teismiškas 
pakvietimas, reikalaujantis at
eit pas “tyrinėtojus” ir pasi- 
teisint, kodėl jis taip “apšmei
žė” demokratinius miesto gal
vas.

Taigi, “tyrinėjimas” jau 
virto į mašineriją, kuri saviš
kius grafterius teisina, bet ne 
jų nusikaltimus viršun iškelia. 
O kas link Queens pavieto re- 
publikonų 
pas juos 
dvylikos 
šmugelio 
$1,000,000, 
lig žinių, 
nius laikraščius.

Miesto apyskaitų komisio- Aprengia jas tam tik- 
gan gražiomis unifor- 

Korporacijos vedėjai 
klasės Į 
kurie 

berniukams, kaip

apiplėšimų. Patys gi korpora
cijos bosai pareiškia, kad ber
niukai daugumoje, esą akyplė- 
šos, nemandagūs; merginos, ti
kimasi, būsiančios nuolaides
nės, taipgi ir raštinėse būsią 
gražiau, kuomet mergaitės 
vaikščios vietoj “grubijoniš
kų” berniukų.

Bosai gi mokėdami joms dar 
mažiau, nekaip berniukams, be 
to, stengsis jąsias išnaudoti ir 
lytiškai.
išgverę 
smeigiasi 
čių?

PAJIESKOJTMAT |
PAJIEšKa\ apsivedimui merginos I 

arba našlės, ne senesnes 40 metų, j 
Aš esu 33 metų, linksmo būdo, ne
mažo ūgio. Meldžiu atsišaukti 
pirmu laišku prisiųsti, savo pavėnių. 
Nereikalingai meldžiu nerašinėti. 
John Racka, 95-27—143rd St., Ja
maica, N. Y. (174-175)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saldainių krautuve 

vietoje, kur galima daryti gerų- 
pragyvenimų. Pardubda iš priežas- ' 
ties—savininkas apleidžia miestų.
116 Nostrand Ave., Brooklyn, N.Y. i 

(175-180) i
PARSIDUODA groserne labai ge- i 

roj vietoj. Biznis (įdirbtas per 20 
metų. Labai lengvai galima pada- j 
ryti pragyvenimas. Priežastis par- i 
davimo—išvažiuoja iš miesto.—Atsi- i 
šaukite: Mr. Kapnik, 52-56 Stagg 
St., Brooklyn, N.Y. (174-176) ;
PARSIDUODA kendžių storas. Biz- I 

nis geras ir galima pigiai pirkti. Į 
Kreipkitės po num. 15 Scholes St., I 
Brooklyn, N. Y. (174-176) I

Telephone, Greenpoint 2320I GARŠVA
Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PATRICK) 

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

K-Spindulitį Diagnoza 
t Gazo AnestetiJca

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

tik susitarus.

Kas gi nežino, kaip 
\bjjrz<ujai raštinėse 
prie jaunų mergai-

valdininkų, tai ir 
bėgyje paskutinių 

mėnesių padaryta 
ne mažiau kaip 

sprendžiant su- 
patekusių į 'vieti-

protesto kablegramą prieš nu-1ĮJ teisinio MitWO 
omprkimn mirtin trini knmn-1 *5

Prieš Lynčiavimą
Liepos 23 d. įvyko protesto 

mitingas prieš negrų lynčiavi
mą, Royal Palace svetainėje, 
Brooklyne. 8-tą vai. prasidė
jo prakalbos po atviru dan
gum ties Royal Palace. Kal- 

. Pauzan išdėstė, 
kaip kapitalistai išnaudoja 
juodspalvius darbininkus ir 

i baltuosius; lynčiuoja ne tiktai 
'negrus, bet pradeda panašiai 
žudyti ir baltuosius.

9-tą vai. klausytojai buvo 
sukviesti j svetainę, kur kal
bėjo drg. Newton, Negrų Dar
bininkų Kongreso sekretoriuj 
Jis ypač nurodė, kaip yra pa
vergti darbininkai pietinėse 
valstijose; daugiau 'apsistojo 
ant N. Carolinos, kur baltieji 
darbininkų organizatoriai, ly
giai kaip ir negrai yra grū- 
Ižiami į kalėjimus.

Paskui kalbėjo vienas drau- 
i gas, kuris nuteistas ten už dar- 

Distrikto Komitetas Jaunų- ;,bininkišką veikimą nuo 15 dki 
jų Komunistų Lygos prašo,! 2o metu ‘ amžiaus, ir laukia 
kad visos darbininkiškos or- > apeliaciiOs teismo nuospren- 
ganizacijos susilaikytų nuo džio. Jis privedė, kaip kapi- 
bent kokių parengimų, prade-|talistai rengiasi į naują pasau- 

8 ir baigiant 16 jjnį karą įr ypatingai mobili- 
zuojasi prieš Sovietų Sąjungą. 
Kalbėtojas paėmė plačiau ir 
bendrąjį kapitalistų terorą 
prieš Amerikos darbininkus ir 

mažne ■ bedarbius; o tam terorui pa-

smerkimą mirtin trijų komu-j 
nistų. Mirties nuosprendis iš-' 
neštas I.. Hiršui, S. Jugendui 
ir N. Properiui už tai, kad jie 
skleidė lapelius, kuriais dar
bininkai buvo šaukiami eiti į 
kovo 6 d. tarptautines demon
stracijas prieš bedarbę. Tarp-

Suvartota 1,200,000,000 
Galionų Vandens į Dieną

Vandens patiekimo komisio- 
nierius Dietz raportuoja, jog 
pereitą pirmadienį Didysis 
New Yorkas sunaudojo 1,200,- 
000, 000 galionų vandens. Ne 
tik žmonės per karščius dau
giau gėrė, bet žolę 
daugiau prausėsi bei 
namie.

Kadangi miestas
apvalytą vandenį, pereinantį 
per mašinas, tai jos ir parodo,, 
kiek vandens kurią dieną išei
na.

laistė ir 
maudėsi

naudoja

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas SĮtagg- 2812 j į

FRANK WHITV
STOGDENGIS

r f ' I j/j
Metalu Išmuš ame Sienai 
ir Lubas; Užtaisome mič 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y. j ■ ’

Mūsų darbu patenkinti 
visi, kuriem tik dirbame.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

z

Nufotografuoja ir 
numaiiavoju viso- 
k i u s paveikslui 
(vairiomii s p a 1- 
romis. Atnaujina 
»enui ir krajavuj 
ir sudaro iu 
amerikoniškai*.

TELEFONAS) 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės 6 i u o 
adreiu:

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) '

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

tautinis Darbininkų Apsigyni-1 ,
mas, vardu dešimčių tūkstan-1 k . ‘ 
čių jo atstovaujamų darbiniu-j 6 - - -
kų, reikalauja,* kad nusmerk-l^ - * - 
tieji tupjaus būtų paliuosuoti. Į 
Minimoj kablegramoj, be kit
ko, yra nurodoma, jog mirties 
nuosprendžiais ir kitokiais 
persekiojimais Lenkų valdžia 
stengiasi ypač užkirst kelią 
pavergtiems u k r a i n i ečiams 
darbininkams ir valstiečiams, 
kurie stengiasi pasiliuosuoti iš 
Lenkijos jungo ir prisidėti prie 
Sovietų Sąjungos.

Prašo Palikt Liuosą Savaitę a 
Jaunimo Šventei

d. * Tai bus tarptautinė Jauni
mo-Savaitė, kuri prasidės su 
tarptautine komunistinių Jau
nuolių Diena, rugsėjo 8.

Jaunimo Savaitėj

Atviro Oro Mitinge Visi 
Balsavo už 1-ją Rugpjūčio

Virš 100 darbininkų iš skal
byklų, mašinšapių ir maliavų 

'-fabriko susirinko į Jaunųjų 
Komunistų Lygos mitingą at
virame ore, Coney Islande, ties 
West First St. ir Sheepshėad 
Road, ir vienbalsiai nutarė 
dalyvauti Pirmosios Rugpjū
čio dęmonstracijoj prieš impe-j 
rialistinį karą, už Sovietų Są
jungos apgynimą ir už ap- 
draudos pensijas bedarbiams.

p ra-

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

Tel.: Midwood 6

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

Telephone: Stagg 440f

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER) NOTARY PUBLIC

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy AVsnue) 

BROOKLYN, N. j.

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir-4! 
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnaufciu 
kuogeriausiai. >

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

MAIONOS;ROKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

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

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

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
z6T DIVISION AVENUE. - BROOKLYN, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

Jaunieji Pionieriai 
Susirinko į Kongre

K* V* V* A y A VA VA A CV

deda Amerikos Darbo Federa- 
''*•**" J“ ?-."’"7*/ Rugsėjo ' cjja jr “Socialistų” Partija.

Ragino visus organizuotis ir 
madiniai, dalyvauti Pirmosios 
Rugpjūčio priešimperialistinė- 
se' demonstracijose.

Kadangi oras buvo karštas, 
tai publikos buvo prisirinkę 
tik virš poros šimtų; publika 
susidarė kaip iš negrų, taip iš 
įvairių kitų tautų. Lietuviai 
darbininkai, tačiaus, prastai 
pasirodė; dalyvavo tiktai 6; 
kiti atrodo perdaug nuprogre- 
savę atgal nuo bendrojo dar
bininkų judėjimo. Ot, jeigu 
Brooklyne .surengiamos lietu
viškos prakalbos ir kalba drg. 
Bimba arba Prūseika, tai lie
tuvių sueina iš visų pusių; o į 

Į svarbiausius masinius tarptaų- 
Įtinius mitingus tai nesusipran- 
■ta lankytis^ Tai ištikro pana
šu į kokį tautiškumą bei pat
riotišką nukrypimą.

Pabuskite, draugai, iš mie
go; išsijudinkite prie terorą, 
prieš fašizmą I Stokite į ko(- 
yą!

sklis Jų parengimas, j 
gi 8 !d. ’revoliucinio jaunimo 
demonstracija Uniori Square, 
New- Yofke.

• ^5 organizacijos jau pasi
žadėjo’ f dalyvauti darbuose 
tarptautinės Jaunimo Dienos.

-W J . /
Rimtai apdegė E. J. Kenny 

šaldytuvų, Royal Refrigerator 
Kompanijos fabrikas, North 
I4th St., ties Franklin Nst., 
Brooklyne. Nuostoliu pasiba
rė $50,000.

PRASIDEDA ŠIANDIEN ŠALTAME 
CAMEO

42nd' St. & Broadway
Kitas Sovkino triumfas.

Nepaprastas! Nuostabus! Tikras! 
“THE LAW OF THE

SIBERIAN TAIGA”
(įstatymas SIberijos Tyriauk|ų) 

Sovkino produkcijos. Amkipo^Jjaidos 
Metraštis Tuhgflzų gentis užšalusio

se dykumose Siberijoj. , 
Mflšfs UŽ firyvybię! Kova už kraują!

S. Peleckas.

Maspeth, N. Y.-S.L.A.
Prakalbos Šį Vakarą

šį vakarą bus svarbios 
kalbos, šias prakalbas rengia
SLA. 250 kuopos progresyviai 
nariai su tikslu išaiškinti įvy
kius paskutinio SLA. 36 seimo. 
Prakalbos įvyks National Hali, 
91 Clinton Ave., Maspethe. Pra
džia 8 valandą vakare. Į pra
kalbas atsilankykite visi SLA. j 
nariai ir tie darbininkai, kurie 
rūpinasi SLA. reikalais.

Kviečia Rengėjai.

Jaunuolių Konferencija Prieš 
Lynčiavimą

Visos jaunuolių darbininkų 
organizacijos yra šaukiamos iš
rinkai ir pasiųsti delegatus į 
jaunimo konferenciją prieš 
lynčiavimą. K p n f e r e ncija 
įvyks rugpjūčio 15 d., 308 Le- 

Inox Ave., New Yorke. Daly-' 
vaus baltieji darbininkiški, 
jaunuoliai ir studentai lygiai 
kaip ir negrai.

■UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių
Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigeri, 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip Ir suaugusiems. Kai
na ... ......................................... 60c, per paštą 65e.

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

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandilj gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės J

KUNDROTO APTIEKA
I

' P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn^ N; Y*
Kamp. N. 4-tos gat. TeL, Gre.enpoint 2017-2360-351(4
Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit karta su užsakymu

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

SIBIRO TYRLAUKIŲ JUDIS
“Sibjro Tyrlaukių Įstaty

mas*’ yra nepaprastai įspūdin
gas judis, kurio rodymas par
sideda šiandien. Cameo The-

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
šįmet turime geriausios ir vėliau

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

. KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus niaukus ir sugar- 
biniuojame ilgam laikiii. Kreipkitės 
sekamu adresu:* k ’ I i. . ,

578 GRAND STREET
® Prie Lorimer St., šalia Aptiekos

BROOKLYN, N. Y. “ ’'
idl i • • ; ■ . . . : s1 i

' - --r-r—y

BERLYNAS. — Perei 
ketvirtadienį čionai prasic 
jo Jaunųjų Pionierių (k 
rriunistų vaikų organiza 
jos) tarptautinis kongrese 
kuriame dalyvauja 1,000 c 
legatų. Suvažiavo iš vi 
pasaulio vaikų organizaci 
atstovai.

Kongreso sesijos tęsii 
Friedrichshain svetainė 
rytiniame Berlyne. Dide 
lietus biskelį sutrukdė ja 
nuoliam jų darbe, bet ; 
vistiek varomas pirmyn.

Buvusio reichstago ats1 
vas, komunistas Wilhe’ 
Pieck, pasakė ilgą prakal 
apie jaunųjų pionierių (k 
munistų) uždavinius. I 
džiausiąs entuziazmas ir r 
paprastas ūpas viešpata' 
pirmojoj sesijoj.

Daugelio šalių vaikai a 
sivilkę savo tautiniais kc 
tiumais. Įdomiausiai išr< 
do chiniečių delegacija, s 
sidedanti iš jaunučių kov 
tojų.
* Socialistinė miesto taryl 
visą svetainę apstatė polic 
jos ir šnipų eilėmis.

Du Vokiečiai Lekia
Į Jungi Valstijc

BERLYNAS.—Du voki 
čių lakūnai—Wolf Hirth 
Oscar Weller, išlėkė iš e 
i Paryžių. Iš ten jie skr 
j Angliją, o paskui—j Jun 
tines Valstijas.

1 Pirmo ji Diena Rug
b* w
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