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Turkai Saugoja Savo 
Rubežius nuo Kurdy

:W P. BALLAS
LIAUSKAS)

Tyrinėtojai Komunistų Jau Užbaigė Savo r 
Tyrinėjimus ir Chieagoj, Nieko Nesurasdami

Vokietijoj Dalykai Vis 
Blogėja ir Blogės

Chicago] e komunistų esą 
2,000. 70 nuoš. komunistų

Arizonoj Bedarbė 
Didėja, Algos Puola

. ISTANBUL.—50,000 tur- 
kų kareivių saugo Turkijos- 
Persijos ir Turkijos-Irako 
parubežius, kad per juos 
neprasiveržtų kurdai ir nėr 
pridarytų Turkijos valdo
nams nemalonumų- M

nierįų Unijos (kas neatsako 
jos tikslam) į Mainierių, 
Aliejinių ir Tarpintojų Dar
bininkų Industrinę Uniją 
(Mine, Oil, and Smelter 
Workers Industrial Union). 
Nutarta prisidėti prie Dar
bo Unijų Vienybės Lygos 
ir, aišku, drauge prie Rau
donųjų Unijų Internaciona-

Kiekvienam Mieste ir Miestelyj Amerikos Darbininkai Pri 
valo Pareikšti Savo Protestą Prieš Ruošiamą 

Imperialistinę Skerdynę i

PITTSBURGH, Pa.—Pe- 
reitą šeštadienį čionai pra
sidėjusi Nacionalės Mainie
rių. Unijos konvencija, užsi
baigė antradienį. Konven
cijoj dalyvavo 383 delegatai, 
atstovaują 80,580 mainierių 
ir 161 maina.

Išviso mandatų konvenci
jai buvo prisiųsta 620,» bet 
daugelis delegatų nepribu
vo, nes angliakasiuose šian
dien viešpatąuja didžiausias 
skurdas.

Šitoje konvencijoje buvo 
atstovauta ne tik angliaka
siai, bet taipjau aliejaus 
traukimo darbininkai ir ge
ležies tarpintojai (smel
ters), kuriuos manoma su
traukti į vieną organizaci-

Nuo Dabar Progresyviai Mainieriai Vadinsis: Mainierių, 
Aliejaus Traukėjų ir Tarpintojų Darbininkų 

Industrinė Unija

MAINIERIŲ UNIJOS KONVENCIJA 
NUTARĖ PAKEIST UNIJOS VARDĄ

CHICAGO.—Fisho komi
sija tyrinėjimui komunistų 
jau užbaigė ir čia savo dar
bą. Pereitą antradienį ji
nai klausinėjo policijos vir
šininką Mills, kuris pareiš
kė, kad Amerikoje komunis
tų randasi 51,000, o prie ko
munistų prisidėjusių simpa- 
tikų žmonių apie 79,325.

.Gi komunistam organi
zuotų priešų randasi 1,089,-

SAN FRANCISCO.—Ca
lif ornijos aū’gščiausias teis
mas tyrinėja Tamo Mooney 
ir Warren K. Billingso bylo
je buvusį vyriausį. liudyto
ją—Joną MacDonaldą. Pa
starasis pareiškė, kad jis 
melavo. Jis nebuvo matęs 
Mooney ir Billings pade
dant bombą į karinę parodą 
1916 m., kurioj žuvo keletas 
žmonių. Jam taip liepė sa
kyti tų laikų prokuroras 
Charles Fickert ir kiti val
dininkai. Jie už tai žadėjo 
MacDonaldui duoti pinigų.

Fickert nusivedė pas sa
ve į raštinę, parodė Mooney 
ir Billingso paveikslus ir 
liepė jam liūdyt, kad šitiedu 
vyrai nešę valizą, kurioje 
būk tai buvusi bomba ir

BOSTON, Mass.— Back 
Bay miesto srityj sudegė 
Lincoln© Dailės galerija, ku
rioj sakoma buvę už $800,- 
000 piešinių. Namas ap^ 
skaitomas buvo vertas apie 
$50,000.

Binghamtone Labai 
Svarbios Prakalbos

Prakalbos: Karo pavo
jus ir S. L. A. reikalai. 
Įvyks pirmadienio vaka
re, 4 d. rugpjūčio, Liet. 
Salėje, 315—17 Clinton 
St. Kalbės M. Žaldokas 
ir, gal būt, E. N. Jeskevi- 
čiūtė.

“Pjovimas medžio eksportavi
mui yra atliekamas Leningrado, 
Uralu ir Nižegorodsko apielin- 
kėse. Medžio .krovimas į laivus 
atliekamas Leningrade, Novp- 
rosyjske ir Archangelske. Visas 
darbas, nuo pradžios iki pabai
gai, atliekamas vietinių gyven
tojų ir sezoninių darbininkų, 
šitie darbininkai gauna įvairias 
algas. Paprasti nuo 3 iki 6 rub
lių į dieną,, laivakroviai—nuo 
$Lj50 iki 8 rublių dienai, kiti 
nuo 65 iki 70 rublių mėnesiui. 
Darbininkų samdymas irxatlęi- 
dimas yra daroma einant esa
mu galioje darbo įstatymu. 
Darbininkai gali apleisti darbą 
kada jie nori.” * /

Lowmanas pareiškęs, kad jis 
tų faktų iki šiol “negirdėjęs” ir 
kad del to manąs savo nuspren
dimą persvarstyti. ;

Kompanija Argumentuoja
International Paper kompani

ja prisiuntė savo advokatą Mr. 
Gardner... Pastarasis pasakė,

to, buvo kamantinėja- 
Amerikos Civilinių 

Laisvių Unijos, Chicagos 
skyriaus prezidentas Ar
thur W. Fisher’, kuris smer
kė policiją už jos brutališką 
elgesį linkui komunistų.

Užbaigus viešus tyrinėji
mus, kongreso komisija vei
kiausiai turės visą eilę slap
tų sesijų, kuriose klausinės 
įvairius provokatorius ir 
klastuotojus. v ■ i ' . . •.

esą ateiviai, 20 nuoš. negrai, 
o 10 
nai”.

CLEVELAND, O.— Pe
reitą antradienį čionai tapo 
uždarytas Citizens Bank 
(Piliečių Bankas), kuomet 
valdžios atstovai surado ja
me trūkumą $200,000.

Drauge suareštuotas ban
ko prezidentas J. E. Casey. 
Jis kaltinamas tų pinigų 
nužulikavime. Teis federa- 
liškas teismas.

PHOENIX, Ariz.-t Algų 
kapojimas, sumažinimas 
darbo, arba visiškas .darba
viečių,; I uždarinėjimas—tai 
reiškiniai, marginę pasta
ruosius ? kelis mėnesius ,Ari- 
įzbh’ds' dairbininkų gyvenimą. 
Čia Veikia, lęaip žinoma di
delės vario’ kasyklos ir visos 
dirba labai menkai, palygi
namai. Apie 75,000 darbi
ninkų yra paliesta to bota-

NUMIRĖ SUKVAILĖJĘS 
ŽMOGUS

WASHINGTON.— Washing- 
tono ponai jau pradėjo kitą 
giesmę giedoti delei įgabenimo 
į Ameriką Sovietų Sąjungos iš
dirbinių. Jeigu Wollas, iždo 
sekretoriaus pagelbininkas Low
manas ir kiti aršūs reakcionie
riai buvo pasirįžę pravesti vi
suotiną boikotą gyveniman, tai 
Hooveris kitaip kalba.

Prezidentas Hooveris pareiš
kė, kad jis priešingas uždėjimui 

\ embargo (drausmės įgabenti 
' prekes) ant visų Sovietų Sąjun
gos išdirbinių, įgabenamų į 
Jungtines Valstijas. Jis nesu
tinkąs ir su iždo sekretoriaus 
pagelbininku Lowmanu ir kitais 
panašiais, kurie bando uždėti 
embargo tik todėl, kad Sovietų 
Sąjunga turi skirtingą politinę 
valdžią, nei Amerikos valdžia. 
Jis, Hooveris, neoficiališkai pa
sakė, kad (tik muitų komisija 
tokiais klausimais, ištyrus juos; 
gali oficiališkai kalbėti ir daryti 
patvarkymus.

Kodėl šita Atmaina?
Visiem aišku, kad šita Hoo- 

verio taktika buvo padaryta 
kaip tik po to,'kuomet Sovietų 
Sąjungos užrubežinių reikalų 
komisaras Litvinovas ir Amtor- 
go pirmininkas Bogdanovas pa
reiškė, kad jei, Amerika bandys 
uždėti embargo ant Sovietų Są
jungos prekių, tai Sovietų vy
riausybė liausis pirkusi Ameri
kos produktus. Vadinasi, ir čio
nai Sovietų Sąjunga faktinai 
laimėjo ekonominę kovą su ka
pitalistine Amerika! Antra, 
Hooveris nori pasirodyti darbi- 
nin.kų akyse, kokis jis “geras” 
ir “bepartyviškas”.
Amtorgo Atstovai Washing

tone
Kuomet iždo sekretoriaus 

(Meliono) pagelbininkas Low- 
man padarė patvarkymą, kad 
laivai, atgabeną iš Sovietų Są
jungos popieros fabrikam medį, 
yra sulaikomi ir jiem“neleidžia
ma iškrauti prekes, nes jos ga
mintos “kalinių”, tai Amtorgas 
pasiuntė savo atstovus į Wa- 
shingtoną pareiškimui protesto 
ir išaiškinimui tikro dalykų-/sto
vio. Atstovais buvo Amtorgo 
vice-prezidentas M. S. Mako- 
dzub ir advokatas L. Conničk.'
“Melas, Kad, Kaliniai Gami
na medį”, Sako Makodzub
Sugriovimui tų melų, būk So

vietų Sąjungos eksportui medis 
yra gaminamas kalinių, Mako
dzub turėjo visą eilę faktų. Be 
kitų, j is "turėjo prisiektą liudi
jimą Associated Press (Ameri
kos! kapitalistų žinių agentūros) 
atstovo Sovietų Sąjungoj, Vic
tor Knuth. Pastarasis tikrino, 
jog medis gaminamas ir krau
namas samdomų darbininkų, 
kurie by laiku gali pasitraukti 
iš darbo ir kurie priklauso pro
fesinėm darbininkų sąjungom.

Antras Faktas
Antras faktas buvo kablegra- 

ma Donaševskio, eksportavimo 
departmento galvos Sovietų Są
jungoj j ■ šitoj kablegramoj Do- 
naševskis sako: , , , ,

Nė vienas darbininkas neturi apsigauti Washington© 
valdžios neva pakeitimu savo nusistatyrtw linkui Sovie
tų Sąjungos prekių įsileidimo šiton šalin.) Nors Melionai, 
Lowmanai ir sako, kad jie pirmesnius ’savo nutarimus 
“persvhrstys” ir gal iš Sovietų Sąjungos atgabentą medį 

j įsileis; nors Hooveris ir sako, kad jis stoja už prekybą 
su Sovietų Sąjunga, nors visa eilė panašių ponų ir deda
si “beparty viskiais”, tačiaus jų tikslas yra visų vienodas: 
ruoštis pulti Sovietų Sąjungą ginklu. Tam: jie tik laukia 
patogesnės valandos ir geresnės progos.

Karas—imperialistinis karas—yra ruošiamas visais bū
dais. Tam pakinkyti žymiausi ekspertai: chemikai, in
žinieriai. Tam leidžiama bilionai dolerių pinigų! Tam 
ruošiama jauni vyrai! Prie to ruošiama visa visuomenė, 
ypačiai darbininkų klasė.

Bažnyčios, teatrai, spauda apie tai kalba ir rašo. Pir
miausiai visokiais būdais bandoma išniekinti Sovietų Są
junga, antagonizuoti darbininkai prieš ją, sukelti jų ne
apykantą prieš Sovietų Sąjungą melais, prasimanymais 
ir klastomis. Tatai geriausiai paliudija reakcionierių 
aktas Whaleno dokumentų padirbime.

Kongreso tyrinėjimo komunistų veikimo komisija irgi 
yra niekas daugiau, kai tik tas pats: sutrempti komu
nistinį judėjimą, idant jis kuomažiausiai galėtų pasi
priešinti imperialistų planams ruošimęsi ’prie imperialis
tinio karo!

O bedarbė milžiniška! Astuoni milionai be darbo dar
bininkų, kurių šeimos randasi didžiausiam varge!

Amerikos Komunistų Partija—vienatinė revoliucinė 
darbininkų organizacija Jungtinėse Valstijose, kuriai rū
pi ir kuri kovoja už visų darbininkų reikalus—šaukia vi
sus Amerikos darbininkus į demonstracijas Rugpjūčio 
Pirmąją.

Šitos demonstracijos ruošiama prieš imperialistinį ka
rą! Prieš imperialistų ruošimąsi ginklu pulti Sovietų 
Sąjunga! Už paskyrimą tų bilionų dolerių, kurie leidžia
ma ginklavimosi reikalam—bedarbiam ! •

Kiekvienam mieste, kiekvienam miestelyj darbininkai 
privalo pareikšti savo protestus Rugpjūčio Pirmąją!

Viso pasaulio darbininkai daro tą patį!
Visam pasaulyj darbininkai ruošia demonstracijas ir 

protestus prieš imperialistų galvatrūktišką ruošimąsi 
prie karo!

New Yorke ir daugelyje kitų miestų Amerikoje demon
stracijos bus ruošiamos apie 5 valandą po pietų. Kiek
vienas lietuvis darbininkas ir darbininkė turi dalyvauti 
demonstracijose!

Pareiškit savo protestus prieš imperialistinio karo ruo
šimą! ,

Reikalaukit, kad tie bilionai dolerių, kiniuos kapitalis
tai skiria naujų karinių laivų statymui ir kitokių įran
kių darymui, būtų paskirti bedarbiam!

Reikalaukit išleisti iš kalėjimų visus darbininkų kali
nius, patalpintus už veikimą delei darbininkų klases rei
kalų!

P. S. New Yorko darbininkų antikarinė demonstraci
ja įvyks penktadienį, rugpjūčio 1-mą dieną, ant Union 
Square, kai 5 vai. po pietų.

nuoš. “tikri > ameriko

< WHITE
GDENGIS
mušamo Sienas
Užtaisome nuo

(Nuo Koresp.)
UŽUGUOSTIS, Trakų ap. 

—Nesenai buvau pranešęs, 
kad šio bažnytkaimio netur
tingas ūkininkas, Andrius 
Naųckųnas, išėjo iš proto 
ir labai kankinosi, prirąkin- 
tas geležiniu pančiu prie 
sienos daržinėj. Po trijų sa
vaičių baisaus kankinimosi 
jis numirė. Numirė, galima 
sakyti, nuo bado, nes per 
'tris savaites nieko burnon 
neėmė. Daužėsi pririštas iki 
paskutinei valandai gyveni
mo. Liko pati su keletu ma
žų vaikų.

Kažin kodėl šie metai žy
mūs žmonių kvailėjimu. 
Veik kiekvienam kaime ra
si iš proto išėjusį žmogų. 
Matyt, blogos gyvenimo są- 

į lygos prie to priveda, nes iš 
proto išeina tik btedni žmo
nės. Bent taip yra mūsų 
kampe.

Konvenciją atidarė mai
nierių unijos prezidentas 
Freeman Thompson. Vėliau 
pranešimą * darė Bill Dunn 
ir kiti žymūs kovotojai kla
sių kovos lauke.

Padaryta Pertvarkymai
Konvencija padarė visą 

eilę persitvarkymų. Pir
miausiai nutarta pakeisti 
vardas, iš Nacionalės Mai-

BERLYNAS.— Daviniai, 
surinkti už liepos mėnesio 
pirmąją pusę rodo, kad šalis 
dar* vis labai prastai stovi 
ekonominiai ir kad dalykai 
vis blogėja. Per tąjį pus
mėnesį bedarb. skaičius pa
augo 16,000 asmenimis. Ge
ležinkelių vagonų (preki
nių) buvo naudota 18 nuoš. 
mažiau, negu pereitais me
tais tuo pačiu kartu 
lies iškasta mažiau 
pereitais metais.

Isios' ir vėliau 
it Wave maži 
sa; atsilankyt, 
kuojfpriausia.

) IKI $10.00

PARYŽIUS.— Francijos 
vidaus reikalų ministerija 
turėjo pasitarimą su prem
jeru Tardeau delei komunis
tų ruošiamų prieškarinių 
demonstracijų Rugpjūčio 
Pirma Diena.

Nutarta dėti didžiausių 
pastangų uždrausti komu
nistams ir šiaip darbinin
kams turėti savo bent ko
kias demonstracijas, 
kiaušiai valdžia puls 
komunistų raštinių ir pavie
nių darbuotojų ir juos kiš 
į kalėjimus, kad tuo būdu 
sulaikius demonstracijų pa
sisekimą.

ju visiem be skil
imas del manęs skirtį 
ro. Mano ofisas at- 
ą ir naktj. Darbą 
rai. Reikale krejp- 
mane, o patarnausiu

Unija paremta klasių ko
vos. pagrindais. Viršinin
kam algos į savaitę nutarta 
mokėti $35 (Lewis gauna 
$250 j savaitę).

Unijos viršininkai susi
dės: iš prezidento', sekreto
riaus, ir organo redakto
riaus. Distriktai ir sub- 
distriktai sau atskirus dar
bininkus turės.

M.O.S.I.W. Unija šaukia
si į visus angliakasius ir 
aliejaus traukėjus, o taip 
pat rudos tarpintojus stoti 
su ja ir bendrai kovoti 
prieš Lewisus, Fishwickus 
ir kitokius išdavikus, o taip
gi prieš bosus, kurie pas
kiausiu laiku devynius kai
lius darbininkams lupa.

(Greit bus “L.”’ plačiau 
apie tai parašyta.—Red.).

bęnamas iš Sovietų Sąjungos, 
yra užpirktas apie metai laiko 
atgal. Be Sovietų Sąjungos me
džio kompanija negali apsieiti, 
todėl, kad ji nori padaryti ge~, ’ 
TGsnę popierą, gi iš Amerikos 

! ir Kanados medžio to negalima 
padaryti.

Pagaliaus buvo advokatai ir . 
nuo laivų,kompanijų, kurios su
darė kontraktus su Sovietų Są
junga delei kalbamo medžio aU 
gabenimo. Jie pareiškė, kad iž
do sekretoriaus pagelbininkas 
Lowman padarys laivų kompa
nijom didelių nuostolių savo to
kia taktika. Jis neturi teisės 
sulaikyti laivų, kuomet jie yra 
kelyje. Reikėjo anksčiau- apię 
tai pranešti bent pora mėnesių: 

, Jei valdžia neatmainys savo 
esamo patvarkymo, tai laivų 
ir popieros kompanija pasiža
dėjo traukti ją,- valdžią, teis
man. • «. - *' \

Laivakrovių Balsas
Be tų visų, dalyvavo ir Ame

rikos laivakrovių atstovas, p. 
Weeks. Jis sakė, kad Wollas 
ir kiti, kurie kalbėjo prieš So
vietų Sąjungą, kalbėjo savb var
du, o ne organizuotų darbinin
kų./ / Amerikoje šiup ‘tarpu di
delė bedarbė. Laivakroviai ypa
čiai .labai delei to kenčia. Jie 
tikėjosi uždirbsią kelis dolerius 
bent iškraudami šitą medį. Jei 
valdžia medžie neįsileis, fąi lai- 7 
vakrovių viltis gauti darbo žu- f 
vusi. Todėl jis reikalavo;' ..kad S. 
šitie visi laivai su Sovietų Są
jungos medžiu būtų įsileisti.) ' 7 -

Veikiausiai, Įsilei^5<\ 
šiuo tarpu kiekvienas^ linkęs^’*-^ 

yra manyti, kad Lowmano pa- J 
tvarkymas bus pakeistas ir už ■ 
keletos dienų bus pareikšta, kad 
visi laivai su bolševikų medžiu 
gali laisvai iškrauti savo liuodą < 
Amerikos uostuose.

Bolševikų Laimėjimas!
Kiekvienas, šiek tiek protau

jąs asmuo todėl ir mato, kad 
kapitalistinis Washingtonas it 
vėl' pralaimėjo su proletarine 
Maskva, šitokis nusileidimas 
bolševikam podo, kad kapitaliz
mas randasi labai prastoj pozi
cijoj. ’

fcssoja vid<- 
Lių malimą. 
■ ir užsigert 
galima duot 
lems. Kai- 

paitą 66c.

Hooveris Pasisakė Prieš Visuotiną Boikotą Sovietą Sąjungai, 
Nes Žino, kad Amerika Tuomi Nustotą Daug Rinkų ir 

Pasirodytą Darbininkų Akyse,'Kokie Jos Tikslai

Jonas MacDonaldas Sako: “Aš Melavau! Mooney 
ir Billings Nekalti Padėjime Bombos;” 

Teisėjas JĮ Persekioja
padėję ją ant gatvės, tarpe 
parodininkų.

Teisėjas 1 Preston, kuris 
klausinėj d 'dabar MacDonal
dą, visaip jį kankina ir 
trukdo, manydamas, kad 
tuomi. sumaišys jį. ir ištei
sins bjaurų kapitalistų su
moksią nužudyti- Mooney ir 
Billings. Tačiaus MacDo
naldas laikosi to paties: 
“Aš pirmiau melavau; Moo
ney ir Billings nekalti.’?
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REVOLIUCIJOS KOLONIJOSE IR PUSIAU- 
KOLON1JOSE KAIP SOVIETŲ PADĖJĖJOS

y

Dienoje Pirmojo Chinijos Sovietų Kongreso, birželio 
13, buvo skaitoma 65 milionai chiniečių, valdomų sovieti
nės vyriausybės.. Nuo to laiko revoliuciniai Chinų darbi
ninkai ir valstiečiai su komunistais priekyje dar praplė
tė sritį savo laimėjimų. Ypač minėtinos yra jų padary
tos šiomis dienomis pergalės, kur raudonieji užkariavo 
Changshą, sostinę Hunan provincijos, turinčią pusę mi- 
liono gyventojų, ir Nanchangą, sostinę Kiangsi provin- 
dijos; o dabar apgulė trečią nepaprastai' svarbų strate
giniai miestą, Kiukiangą.
i Fašistinė Chiang Kai-sheko, Amerikos peniukšlio val

džia Nankinge persigandus. Kapitalistiniai Jungtinių 
Valstijų laikraščiai rašo, jog Chinijos raudonieji dar nie
kad nėra parodę tokio smarkumo, kaip dabar. Ameri
kos, Anglijos ir Japonijos karo laivai, kiek pajėgdami, 
gelbsti fašistams, bet tos pagelbos dar neužtenką išmuši
mui komunistų iš jų naujų pozicijų. Imperialistai, ku
rie tarp savęs riejasi delei Chinijos pasidalinimo, susitai
ko viename punkte—bendrame kare prieš Chinų revoliu
ciją.
; Anglija tuo pačiu laiku finansuoja ir ginkluoja savo 
įrankį Wang Chin-Wei, kuris ketina suorganizuoti drūtą 
valdžią Peipinge (Pekine), sukriušinti Chiang Kai-sheką 
ir ištaškyti Chinų Sovietus. paueu

Amerika, suprantama, neužsileis Anglijai ir juo labiau jar blogesnė ‘ ‘
stiprins Chiang Kai-sheko diktatūrą Nankinge, tarnau- tuojautinis atsakymas, kokį 
Jancią Jungtinių Valstijų imperialistams.
; Bevarant tas įkaitusias varžytines Anglijos imperia- 
lįstams su Amerika delei viešpatavimo Chinijoj, nenuleis

trankų chiniečiai revoliucionieriai ir sieks nauju laimėji-jf i apiuivuuLct,
iSn Olando™; nnf tomcnvinnc nnžhmnc ! kad darblUinkaS, UirbdamaS

į

ĮDOMUMAI
Gubernatorių konferenci- priežastim, 

joj, Zion Canyon Lodge, ” t x ”
Utah, liepos 3 d., kur buvo apie sutrumpinimą darbo 
plačiai diskusuojama be
darbės problema, Connecti
cut valstijos gubernatorius 
John H. Trumbull pasiūlė 
kaipo laikiną bedarbės pro
blemos išrišimą sutrumpinti 
darbo dieną taip,, kad dar
bo turėtų kiekvienas darbi
ninkas. Pats gubernatorius 
Trumbull yra fabrikantas. 
Jis pareiškė:

“Masinė gamyba didelėj 
daly yra atsakominga del 
bedarbės. Statistikos paro
do, kad vienas darbininkas 
dabar pagamina tiek, kiek 
32 darbininkūi pagamino 75 
metai atgal. Kitais žodžiais 
sakant, vienas darbininkas 
šiandien, dirbdamas vieną 
valandą, pagamina tiek, 
kiek vienas žmogus paga
mino dirbdamas 32 valandas 
75 metai atgal. Bet mūsų 
išgalėjimas sunaudoti reik
menis nėra ant tokio pat pa
mato.

Ir toliaus jis pareiškė:
“Ta padėtis pasidarys

Vienatinis

galima numatyti, tai su
trumpinimas darbo valandų 
į dieną. Yra aprokuota
---- —----------   
keturias valandas į dieną, 
gali pagaminti užtektinai 
visokiu reikmenų, visokiu į,----- u 7 c

perteklio dalykų, padaryti 
pelno kapitalui ir gali gėrė
tis visokiais daiktais, ko
kius mes turėjome praeity; 
ir kad darbo valandos į die
ną bus trumpesnės ir trum
pesnės, didėjant ir augant 
masiniai gamybai ir maši
nerijos mechanizacijai.

“Mes esame pereinamame 
laikotarpy iš senos rankų 
gamybos metodos Naujoj 
Anglijoj į mašinų gadynę ir 
mes žengiame pirmyn to
liaus. Mano paties dirbtu
vėse mes mašinų pagelba 
atliekame nuo penkių iki 
dešimts kartų daugiau dar
bo, negu atlikome ranko
mis tiktai palyginus keletą 
metų atgal.

“Tas pats yra su agrikul
tūra vakarinėse valstijose. 
Daug žmonių atkeliauja iš 
farmų distriktų į industri
nius centrus. Kuomet jie 
atvyksta, kas nors turi išei
ti ir padaryti jiems dąrbo, 
arba reikalinga sutrumpin
ti darbo laiką ir praplėsti 
darbą tarp didesnio skai
čiaus darbininkų. Tai vie
natinė greitoji išeitis, kokią 
aš matau. Tai nėra pasto
vus arba galutinas atsaky
mas. Tai yra laikinas išsi- 
gelbėjimas'j. iš bėdos. Mes 
negalėjome išrišti tos pro
blemos. Geriausios šalies 
smegenys šiandien ‘ riša tą 
problemą. Kuomet mbs'rd-

Ketvirtad., Liepos 31, 1930

Politinis Raportas Sovietų Sąjungos Kom. 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui
Į '

Didėjantis Krizis Tarptautinio Kapitalizmo ir Sovietų 
Sąjungos Užsienio Politine Padėtis

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

Kam Reikalingas Kūno 
Karštis Ligoje?

Kada žmogus apserga ir 
pakyla jo temperatūra, tai 
jis paprastai mato tiktai 
blogumą, augštame savo 
karštyje. B et karštis atlie
ka naudingą pareigą., Kū
ne pakilęs karštis tarnauja 
suvaldymui veikimo įvairių 
ligos bakterijų, patekusių į 
kraują. Malarijos drugio 
ligoje gydytojai, pav., tyčia 
įčirškia į kraują kokios pa
šalinės proteino medžiagos, 
kad pakelti karštį ir padėti 
kraujui nugalėti nelemtą
sias bakterijas;:

Dabar General Elektros 
Kompanijos Tyrinėjimo La
boratorijose buvo padaryta 
bandymai, kaip pakelt kūno 
temperatūrą su pagelba ra- 
dio-elektros bangų. Įstato 
žmogų į tam tikrą dėžę, kad 
negautų. perdaug elektriki- 
nių radio bangų iš arti; at
skiria žmogų taip, kad • tos 
bangos iš jo nesusigertų į 
žemę, ir leidžia į jį radio 
bangas. Tuo būdu per va
landą galima pakelti žmo
gaus kraujo temperatūrą 
keturiais penkiais laipsniais. 
Galima būtų ir daugiau, bet 
tyrinėtojai bijo statyt į pa
vojų žmbgaus gyvybę. Ban
dymai buvo padaryti ant 25 
žmonių ir ant daugelio gy
vulių. Šis atradimas vei
kiausia būsiąs pritaikytas 
gydyme, kur reikalinga pa
kelti ligonio kūno tempera
tūrą.,

dienos (laikinai, kaip jis sa
ko), tai jis neturi minty, 
kad darbininkai turėtų gau
ti tas pačias algas.

Gubernator. H. M. Bald
ridge iš Idaho valstijos jo 
užklausė:

“Aš suprantu, gubernato
riau Trumbull, kad jūs skel
biate įvesti keturių valandų 
darbo dieną ir mokėti to
kias pat algas, kokias “da
bar mokate už aŠtuonių va
landų darbo dieną?”

Į tai Trumbull atsakę, 
aiškindamas, kad jeigu dar
bininkas dirba 8 valandas į 
dieną ir gauna $8, tai jam 
geriau dirbti ir gauti $4 į 
dieną, negu visai nedirbti ir 
nieko negauti. Reiškia, jei
gu, sulig jo siūlomo plano, 
ir būtų sutrumpinta darbo 
diena (žinoma, laikinai, 
kaip jis sako), tai darbinin
kams būtų mokama daug 
mažesnės algos, nežiūrint, 
kad, sulig paties Trumbull 
pripažinimo, darbininkai, 
dirbdami ir 4 valandas į die
ną, su pagelba ištobulintos 
mašinerijos pagamintų už
tektinai visokių gyvenimui 
reikalingų dalykų ir pada
rytų pelno kapitalui.

Darbininkai negalį laukti 
kokios nors malonės iš kapi
talistų, nes jos nesulauks. 
Be darbininkų kovos kapi
talistai nesutrūmpins nei 
darbo dienos. Darbininkai 
turi orgąnįzuotis į revoliu
cines darbo i unijas po Ko
munistų Partijos vadovybe, 
po vadovybe Darbo Unijų 
Vienybės Lygos; turi kovo
ti ne tik už sutrumpinimą 
darbo valandų, už apdraudą 
bedarbiam, bet taipgi

- (Tąsa)
Trūmpoj sutraukoj mes galime į rekordą įtraukti se

kamą peržvalgą pkdidėjusių šalies įplaukų laike periodo, 
kurį apima Šis raportas (nepakeistos 1926-27 metų kai-^ 
nos imamos kaipo pamatinė taisyklė). Daviniai, kuriuos 
išleido Valstybės Planavimo Komisija, parodo, kad šalies 
įplaukos 1926-27 ; metais siekė 23,127 milionųs rublių; 
1927-28 metais—25,395 milionųs rublių, padidėjimas ant
9.8 nuošimčių; Į928-;29 metais—28,596 milionųs rub., padi
dėjimas anf. 12.6 nuošimčių; 1929-30 metais šalies įplau
kos, ^sprendžiant sulig davinių, ’pakilu nemažiau kaip'dkL 
34,000 milionų rublių, kas reikš padidėjimą bėgy pereitų 
metų ant 20 nuošimčių. : i A ; : »

Tokiu būdu vidutinis metinis paaugimas bėgy trijų me
tų, kuriuos raportas apima, yra 15 nuošimčių.

Kuomet imama domėn, kad vidutinis* šalies įplaukų 
padidėjimas tokiose šalyse, kaip Jungtinės Valstijos, An
glija, Vokietija ir t. t., yra nė daugiau kaip nuo 3 iki 8 
nuošimčių, tai reikia pripažinti, kad Sovietų Sąjungos 
įplaukos didėja rekordiniu greitumu.

2. Industrializacijos Pasekmės
Mūsų šaly šalies ekonomijos augimas neina anarchis

tinėmis linijomis, bet eina aiškia kryptimi, industrializa
cijos kryptimi, su tikslu pakelti pramonę visoj mūsų eko 
nomijos sistemoj, su tikslu paversti mūsų šalį iš agrąri 
nės į pramoninę šalį.

a) Dinamika visų pramonės ir agrikultūros propordi 
jų matoma iš atžvilgių specifiško svarbumo pramonės vi
soj šalies ekonomijos' gamyboj, yra sekama tame periode, 
kurį apima raportas: Pirma karo dalis, kokią sudarė pra
monė visuotinoj gamyboj mūsų šalies eknomijoj, siekė 
iki 42.1 nuošimčių; agrikultūros dalis siekė 57.9 nuoš.; 
1927-28 metais pramonės dalis buvo 45.2 nūoš., agrikul
tūros 54.8 nuošimčio; 1928-29 metaįs pramonės dalis buvo 
48.7, nuošimčio, agrikultūros—51.3 nuošimčio; 1929-30 
pramonės, dalis, aprokuojant'visais daviniais, sieks ne 
mažiau’ kaip 53 nuošimčius, kuomet agrikultūros dalis 
sieks 47 nuošimčius. i

Tas reiškia, kad specifiškas pramonės svarumas jau 
pradeda persverti agrikultūrą- ir kad mes dabar esame 
išvakaruose pervertimo šalies iš .agrarinės į pramoninę 
(Plojimas). • > « . ‘ . .. . .4

' b) Mes randame dar aiškesnį ipersvirimą, prielankų 
pramonei, kuomet mes į dalyką žiūrime iš atžvilgio spe
cifiško pramonės svarbumo mūsų šalies ekonomijos ta
vo rų gamyboj. 1926-27 metais dalis, kokią sudarė pra
monė mūsų šalies ekonomijos tavorų gamyboj, siekė 68.8 
nuošimčio; agrikultūros dalis siekė 31.2 nuošimčio; 1927- 
28’ metais skaitlinės yra 71.2 nuošimčio del pramonės ir
28.8 nuošimčiu del agrikultūros; 1928-1929 metais 72.4 
nuošimčio del pramonės ir 27.6 nuošimčio del agrikultū
ros; ir už 1929-30 metus—sulig visų davinių—76 nuošim
čiai del pramonės ir 24 nuošimčiai del agrikultūros.

• Ta nepalanki padėtis agrikultūroj dalinai susidaro dė
lei smulkios valstiečių rūšies agrikultūros, kas pagamina 
mažai tavorų. Aišku, kad ta padėtis pasikeis iki tam 
tikro laipsnio, proporcijoj kaip agrikultūra prisitaikys 
prie sovietinių kolektyvių ūkių sistemos, ir proporcijoj, 
kaip ji padidins savo tavorų gamybą.

c) Bet pramonės vystymas abelnai nesuteikia pįHio su
pratimo industrializacijos tempo. Kad gauti tą/pilną su
pratimą, tai dinamika giminingos proporcijos sunkiosios 
ir lengvosios pramonės turi būt patikrinta. Čia aiškiau
sias ženklas industrializacijos augimo yra nuolatinis di
dėjimas toj daly, kurią sudaro įrankių gaminimo gamy
ba (sunkioji pramonė) visoj pramonės gamyboj. 1927- 
1928 metais dalis, priklausanti gaminimui pramonės, bu
vo 27.2 nuošimčio, o dalis, priklausanti gamybai daiktų 
vartojimui buvo 72.8 nuoš.; 1928-1929 metais dalis gami
nimo pramonės įrankių pakilo iki 28.7 nuoš., palyginus 
su 71.3 nuoš.; 1929-1930 metais dalis, kurją.sudaro įran
kių gaminimo gamyba, padidės, sprendžiant sulig visą 
daviniu, iki 32.7 nuoš., palyginus su 67^ nuoš. pagamini-

... . . i . : ’ i i . i t
.. ■’ . • ’ - J. . 1 f i ' 1 '■ \ :■ - 1 .

Jeigu mes neimsime visos pramonės,; bet tik suplanuo
tą pramonę, kontroliuojamą sulig Planų Augščiąųsios Ša
lies Ekonominės Tarybos; apimąpčio . visas ^varliausiąs 
pramonės šakas, tai hies čia surasime net dar labiau prie
lankesnes proporcijhš įrankių gaminimo gamybos ir ga
minimo' daiktų suvartojimui. Suplanuotose pramonėse 
dalis, priklausanti gaminimui gamybos įrankių 1927-1928 
m., siekė-42.7 nuoš., palyginus su 57.3 nuoš. (gaminimo 
daiktų suvartojimui); 1928-29 metais-iki 44.6 nuošim. > 
čio, palyginus su 55.4 nuošimčio, o 1929-1930 metais, kaip 
galima"aprokuoti iš davinių, proporcija bus mažiausia 48 
nuošimčių, palyginus su 52 nuošimčiais, p, .......

Vystymas mūsų šalies ekonomijos žengia pirmyn linkui 
industriąlizącijos, linkui konsolidacijos (susijungimo) ir 
išvystymo mūsų štąmbiosios pramonės. t

’ Tas reiškia, kad mes jau padėjome pamatą savo eko
nominei nepriklausomybei^ savo stambiajai pramonei, ir 
dabar toliaus tęsime budavojimą.

1 ’ (Bus daugiau)

mų, išnaudodami net imperialistų tarpsavines peštynes. 
» -Chinų gi revoliucijos laimėjimai pakursto ugningesnę 

•drąsą ir .kitų pusiau-kolonijų ir kolonijų. Smarkėja Indi
jos darbo žmonių mūšiai prieš Anglijos imperialistinę 
“socialistų” valdžią, prieš kurią verda ir Aigiptas ir 
griežtėja Palestinos arabų kovos prieš angliškus to kraš
to globotojus ir prieš jiems talkaujančią žydų buržuazi
ją; ateina naujos žinios apie ginkluotus maištus prieš 
Ftancijos valdžią kolonijose. i :
, Pakerta Imperialistams Drąsą , į : H '

Tatai dedasi kaip tik tuo laiku, kuomet. imperialistai 
su Jungtinėmis Valstijomis priešakyje panaujina ir pa
smarkina savo atakas prieš Sovietų Sąjungą, pradėdami 
nuo boikoto prieš josios užsieninę prekybą ir juo spar
čiau mobilizuodamiesi į atvirą karą prieš pirmąją Darbo 
Žmonių Respubliką.

Kolonijų ir pusiau-kolonijų vergų ginkluoti sukilimai 
prieš grobikus, ypač šiuo momentu, suteikia neįkainuo
jamo pasitarnavimo Sovietų Sąjungai. Šie revoliuciniai 
mūšiai pakerta žymią dalį drąsos imperialistams, kelian
tiems kardą prieš Sovietų Respubliką. Tie žygiai prime
na grobikams, kokių dar baisesnių batalijų jie gali susi
laukti pavergtuose kraštuose, jeigu pradės karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Tai vienas dalykas, kuris juos prilai
ko nuo to kruvino žingsnio. Antras gi dalykas, tai bai
mė, kad paskelbimas Sovietams karo gali patarnaut, 
kaip signalas pačių imperialistinių šalių darbininkams 
Šokti į revoliucinius mūšius delei nugriovimo “saviškės” 
tyuržuazijos ir įkūrimo tokios tvarkos, kaip Sovietų Są
jungoj.
Birmoji Rugpjūčio—Labai Svarbus Praktikinis Darbas

Atsižvelgiant į naujuosius imperialistų užsimojimus 
ant Sovietų Respublikos ir į griežtėjančius, karą lemian
čius prieštaravimus tarp pačių imperialistinių šalių,— 
pasibrėžia būtinumas tuojautinių veiksmų prieš imperia
lizmą ir jo pagelbininkus visose buržuazinėse šalyse. To
dėl tąi dabar įgyja tokios nepaprastos svarbos Pirmoji 
Rugpjūčio, Tarptautinių Demonstracijų Diena prieš im
perializmą ir karą; todėl tai ir Amerikos darbininkai tą 
dieną turi išstoti į tokias galingas*demonstracijas, kad 
sįidrebintų visą Wall Stryto imperializmą. - . <

■ Jeigu pemykščia Pirmoji Rugpjūčio atrodė kai kam 
tik ^siaip sau” demonstracijų diena, neturinti tuojau ti
nęs praLtikinės reikšmės,—tai šiemet Pirmosios Rugpjū
čio demonstracijos, šį penktadienį, turi jau ryškiausią ir • 
ąklarp matomą milžinišką svarbą. 'L ; ?

i Visomis, todėl, pajėgomis organizuokitės ir teikitės į L 
Pirmosios Rugpjūčio demonstracijas ir masiniai tą die- sime tam išrišimą, Tai mes 
ną streikuokite prieš karą, prieš imperializmą, už Soyie- tvirtai stovėsime ant vjsa- 
tų 'Sąjungos apgynimą, už apdraudos pensijas bedar- dos.‘ 
biąms ir už kitus tuo jautimus reikalavimus bedarbių ir 
dirbančiųjų!

bedarbiam, bet taipgi uz pimp; įsuke 
panaikinimą kapitalistinės
sistemos.

TRUPINIAI
Pranešama, kad “Birutės” 

saldainių fabrikas Šiauliuo
se išleido naują rūšį saldai
nių ir pavadino “Jak Shar
key”. Saldainių fabrikantai 
mano tuo būdu “pagerbti” 
garsų boksininką, o svar
biausia, tai tikisi padaryti 
gerą biznį, pardavinėjant 
saldaines Amerikoj.

Fašistai tur būt išleistų 
“naujos rūšies” valstybinę 
ir , pavadintų “Jack Shar
key”, jeigu tik galėtų atga
benti Amerikon.

“Dievas Tyčiojas” iš Tikin- 
į Ji

■ ’ Viėname nedideliame Itali
jos miestelyj; po žemės drebė- 
jimb; ^$likę gyvi žmonės, tikin

ai, susirinko į vieti
nę, bažnyčią ‘*padėkavot dievui” 
už tai, kad jis sugriovė jų na
mus, užmušė daugelį jųjų arti
mųjų, bet juos paliko gyvais. 
Pradėjus kunigui laikyt mišias, 
viename bažnyčios šone atšoko 
nuo lubų kavalkas tinko ir kri
to ant grindų, padarydamas ne
mažą bildesį. Maldininkai pa- 
manėr kad . tai vėl atsikartoja 
žemes drebėjimas ir bažnyčia 
pradeda griūti, puolėsi prie du
rų. Besikemšant penkiolika as
menų tapo sumindžiota,—vie
nas mirtinai, o .keli ląukia mir
ties. Čia išeina, kad kunigų iš
galvotas dievas pasityčiojo 
jįjį garbinančių fanatikų.

iš

Š.

gresQ yra karčiai ir kariškai prieš Sovietus.

ypač besirengiant j Pirmosios Rugpjūčio demonstracijas.

partiotai ? ” j t L . , 

' Vytautas “ijsjddino.” ' * 
pasaulį, o Chicagos lietuviš- PASKIRS NAUJĄ KOMI

SIJĄ “TIRTI BEDARBĘ”

WAŠUĮNGfpN,—’ Prez. 
Hooveris šiomis dienomis

NESIDUOKITE SUVEDŽIOTI .
Prezidento Hooverio pareiškimas, kad nebūsią suturėtas visų 

dirbinių ir medžiagų įvežimas iš Sovietų šalies į Ameriką; kad 
būsią suturėta tiktai įgabenimas kalinių ir verstino darbo pro
duktų,—tas pareiškimas neturėtų prigauti nei vieno darbininko. 
• /Tuo paskelbimu Hooveris nori nuraminti darbininkus; sten
giasi nukreipt jų domę nuo rengiamos naujos blokados prieš So
vietus ir nuo organizuojamo prieš juos karo. Tuo “geraširdžiu” 
savo manifestu imperialistų valdžios galva bando užpilti ir “šal
to vandens” ant Pirmosios Rugpjūčio demonstracijų prieš im
perializmą ir už Sovietų Sąjungos apgynimą.

Nors tam tikri Amei^kos kapitalistai turi laikiną išrokavima 
palaikyti biznio ryšius su Sovietais delei savo privatinio pelno, 
—^tutinus bendrasis nusistatymas Amerikos kapitalizmo ir kon-

Tai tokis to kapitalisto 
prisipažinimas, kad šiandien 
kapitalistinė Amerika <dar 
nesurado būdų, kaip, išrišti 
bedarbės, problemą; Ar tos, 
“geriausios” ' kapitalistų 
smegenys suras būdą, kaip 
iškišti tą problemą? Nesu
ras. Kapitalistai negalų pa
naikinti bedarbės.' Kad pa
naikinti bedarbę, reikia pa-, 
nąikiriti pačią kapitalistinę 
sistemą, kuri yra bedarbės

Turėtų Dėkavot Savo Dievui
Kunigų laikraščiai apgailes

tauja savo bičiulio, kunigo Ci
bulskio, kuris nesenai nuvyko 
Lietuvon su “vytautine ekskur- 

įsija, ” ir, nuvažiavęs Palangon 
pasimaudyti, prigėrė...

Kadangi kunigai tankiai sa-
kp, jeigu dievas “permato", ] m0 daiktų vartojimtn. 
kadį kokis' v nors1 gerasžmogus, 

t begyvendamas “gfiešname svie
te”, gali tapti blogu, “pasiima 
phš 1 save”.1 * Turbūt > ‘ jųjų tas 
dieyąs “pęrmątė”,h’.kun. Cibul
skio ateitį ir, nenorėdamas, 
kacl ’ jo ’'agentas ntieitų pralo-

i 
griešną kūną, o “dūšią” “pasi
šaukė pas ’save.” '

Sandariečių lapas sako:; 
“Šie 1930 Metai—yra Vy
tauto Didžiojo metai...” 
Matote, kbks Tgalingas? tas 
penki šimtai metų atgal ko
jas pakratęs Lietuvos mo-‘ 
įlaf čhąs — net 1930f 1 mėtus' 
pdsisavino; Vytautas » 
šaulį i užkariavo.” . 3 Visi, pa- 
,tr.ioUį “urą”, už fašistinę to^oižauTko'teliu'“ prigirdė jo 
Lietuvą.

Toliaus tas fašistlapis de
juoja: “Bet kas darosi su 
milžiniška* lietuvių kolonija 
—Chicaga? Kaip ir į<ada 
chicagiečiai minės... Vy
tauto didžiojo 500 metų mir
ties sukaktuves? Kur tie 
tūkstančiai: t> šimtaprocenti-

kų .patriotų negali išjudinti. 
Tur būt Chicagos patriotai, 
kaip paprastai, perdaug už
siėmę visokiais šmugeliais 
ir pamiršo, kad šie metai 

nių lietuvįiį? -, j£ur tie mūsų lypa; “Vytauto metai”. Ęet 
L-r • ;; 1 ta aht tiek
j šęnĮh, kad sįįirįįti, jbg ir 

visą iš’ Vytauto galimi’ padaryti 
šmugelį. Taigi, nesnąųski- 
te,, Chięagos lietuviškbpa- 

' triotai, fašistai ir sociąlfa-
i Tasai pamatinis faktas ( turi bpLcyisųomęL Jaikęmąs galvoj, Šistąįf

paskirs komisiją, kuri “tyri
nės bedarbę” U* kaip ją pa
taisytų Komisija susidės iš 
biurokratinių Mnijų vadų, 
Ir o 111 4* n 14 ci4*n iii | «■» l-\ --J rv nil i D
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MONGOLU IR TUVy RESPUBLIKOS •
Pasaulyje apart Sovietų, Mongolijoj • Liaudies ;• Res- 

Socialistinių Respublikų Są-, publika, tai'ir yra vienati- 
jungos, kuri užima vieną |niąi T^nu-Tuvu Liaudies j 
seštadalj pasaulio ir susida-i^ blikog kaim ai. Te.i 
ro is septynių didelių respu-j • n • =- vakaru = rv.; 
bliku, 3-ju Kaukazo respub-|, „L raa i •> ‘ Į ri - vi 4. * • ltus bus apie 600 kilometru! hkų, vienuo ikos.au ononn-; h. Jš ig gl
mų respublikų ir dvylikos j įe 200 kųn^etr 
autonommių sneių Uzi- 120000 keturkam • ’ kilo. 
manti 21,3^,072 ketui;kani-im Gyventoju yra neJ 

rnilionus gyventojų. (?-/Kada Rusija buvo caro vai-. 
_ '' . , . idoma, tai uz šia teritorija LApart Sovietinių teritori- -• - - - 1
jų Chinijoje, kur dabar ei-.[Rusijos ir ,Chinijos. 
na piliečių karas ir kur kas Tuvp u už didžiuj] 
savaite pasihuosuoja vis di- • - -
dėsni ii didesni plotai iš po torija : plaukia mažasis 
kapitalo viešpatavimo, yra 
dar dvi respublikos; apie ku- 
rias nedaug amerikinėje. ^ėsYnišėj
spaudoje kalbama, tai Mon
golija ir Tuvija.

Mongolija
Mongolija atsiliuosavo

' Puslapis Trečias

Įiucinei,, .energųąį.^ SSRS., 
liaudies, Suteikusią! laisvę 
Tuvai ir> i'eVplįuciriei ener
gijai tannų dai’bo ’klasės. 
Ginkluota spėka aprengta ir 
ginkluota pavyzdžiu SSRS. 

! Raudonosios Armijos.
D. M. šoiomškas.

žinoti, kreipkitės siup ^ntjrašu : 
J. Kleviras, Box 474, Copper- 
cliff, Qnt., Canada. Atsikrei
pusiems bus suteikta platesnės 
informacijos.

Draugas J. Kleviras.

BALTIMORE, MD.
WORCESTER, MASS

Bedarbė Siaučia

Liepos 21 d. pradėjo griauti
daugelis, gal koki 200,000. 'Į™este federalį narną, kuriame ' TZ n • • -l i buvo centralinis pastai?. Prie

"'šio darbo paėmėt keletą darbi
ninkų, o 'bedarbių susirinko: 

ėjo ginčas tarpe caristinės Lipie, šeši šimtai ir kiekvie
nas tikėjosi darbą gauti. Ka
dangi bedarbių minią'nesiškir- 

!ste, tai policija turėjo išvaiky
ti. ' • : ’• > • 1 : :

NepaisAnt, kad pLe' raštinės 
i užrašu,

Jano 'kalnų, ir per jos 'teri- 
! ,ir 

didysįs Enisėjus; ■ didyšis duria įbuvio iškabą $u užrašu, 
Enisejus tai ir yra pradžia kad nereikalingi darbininkai, 

jo, ką ant rytojaus vėl susirinko be- 
toliau plaukia per Sibirą! tIarbilJ minia ir pradėjo'vėrž- 
Oras yra įvairus, žemės tur-,tis ’ raštinę' Cia V§1 turSj0 

, tai didėli.
Kaip ir Mongolija, taip ir

tis j raštinę.
pdlicija1 įsikišti ir išvaikyti be-

! darbius. . ■
Bedarbiai skirstėsi keikda-

nuo Chinijos keletas metų Tannų-Tuvų respublika gą- mi kad jiems dar^o neduoda, 
■ittral- ii mili tarne Chiniios'vo savo lfusv? P° to, kaip Ial tol(la cla darbininkų pa- atgal, ji gun taipe vaiimjos a dėtis. Kas bus toliau, sunku
ir Sibiro. Jos rytine sienai1921 Raudonoji Armija pasakyti. Bedarbis,
rubežiuojasi su Mandžiuri- •sumllse baltųjų rusų kontr- -------------------
. . rnvn iiioionipriii o-miitic nn- pnnnmpi niimnin

ir Sibiro.

ja, pietai su Chinija—sįena;i'evohucionienų gaujas, Va-; 
eina didžiąja ir žinoma: ^^o ^Ungerno, pulkininko: 
“Chinų Siena”, paskiau su j Bakicio, kazokų vado_Bolo-: 

’'provincijomis Kansu ir Sin-'^ovo 11 Įjtas, sumuse juos, 
kiang, vakaruose siekiasi su ^aHc^?n.0^1 Armija ir. reyo- 
SSRS., paskiau vakarų-šiau-1 iu<?mlal. P^^zanų būriai, 
rių siena su Tannų-TuvoSjYa^ovau^a^! cJraugų^: ^i ay_ 
Liaudies Respublika ir su 
Sibiru. Viso Mongolija už-

COPPERCLIFF, ONTARIO, 
KANADA ’

Pranešimas Lietuviams Kriau- 
čiams

visiems
kurie priklauso

THE IDEAL OPTICAL PARLORS
išrinkti, vąįkštįijėjaht po sta
bas. ‘ Tokie apsireiškimai ■ ne
sveiki t darbininkiškam judėji
mui. ' ! ' !

Daugelis darbininkų, kurie 
pirmiau veikė darbininkiška
me judėjime, dabar jau iš joj 
pasitraukė. Nežinia, kodėl jie 
pasitraukė, o gal jau pasijuto 
turtingais ? Iš tos priežasties 
ir klerikalų įtaka pradeda di
dėti. Mat, daugelis tų, kurie

lietuviams pirmiau skaitėsi progresyviais, 
jau dabar atsidūrė po bažny-- 
čia. Yra keletas draugų, ku
rie dirba sunkiai; tie draugai 
darbuojasi tarptautiniame dar
bininkų' judėjime. Bet kai ku-j 
rie draugai turėtų smarkiau! 
padįrbėtį, nes dabar ų veiki-- 
mą per pirštus žiūri, Taipgi; 
draugą C. Palinaitį būtinai rei
kėtų prirašyti prie A. L. D: L.' 
D.. 50 kuopos.. Reikėtų ii\ 
“Laisvės” agentą S. Gendrėną; 
pajudinti, kad daugiau leistųsi i 
darban! ' . ' 1 1 ' H 1 •

' • • > ' i ' >| I ji
Liepos 20 d., deį žingeidu

mo, nuvažiavau į/šv. Jurgio 
parapijos pikhiką. Ir stačiai 
nusistebėjau, kaip daugelis 
mūsų buvusių progresyvių ten 
leidžia savo sunkiai uždirbtus 
centus. Mat, jie irgi darbuo
jasi, kad už jų pinigus būtų 
pastatytas minyškoms namas.

Draugas S. Gendrėnas para-
Įtrečių lubų. 'pijos piknike pasirodė su lape-

Pildomoji taryba greitu lai-|Jja^s’ kuriuose aiškinama, kas 
ku ruošia kitą masinį mitin-iįuvo kunigaikštis Vytautas. 

Kuomet bus masinis mi-i^aiP piadėjo lapelius da-1 
tai pranešime per i in^’ tuojaus kunigas su pa- į 
ir paskleisime iape_ i’apijonais pribėgo, atėmė la- 

todel visi tėmykite. jpelius n juos sudegino, kaip 
F. S. Klishis (senovėj degindavo raštus ir 

N T. W.*I. U. Sekr. žmones ant laužų.. Kunigas, 
sudeginęs lapelius, iškeikė to
kiais žodžiais, kokie tik kuni- 
jgui prieinami, bolševikus ir 
'nuėjo.

Beje, girdėjau, kad kai ku
rie buvę progresyviai rengiasi 
padėti skiepą kasti būsimam 
minyškų namui. l

Tai tokios naujienos pas 
mus iš darbininkiško judėjimo.

P. Z. P.

Pranešu 
kriaučiams, 
prie- Needle Trades Workers 
Industrial Union, kad šiop uni
jos raštinė tapo perkelta nau- 

■jon vieton. Nauj'a raštinė at
sidarė pirmadienį, 28' d. lie-' 
pos, >1206 E. Baltimore St.

Susirinkimai įvyks sekamai:
Rugpjūčio 1 ęl., 8 vai. va

kare, bus susirinkimas pildo
mosios tarybos.

Rugpjūčio 8 d.,' vakare,' į- 
vyks' paprastas 'nariu 'susirin
kimas.

Ir taip seks toliaus: vidną 
penktadieni bus pildomosios 
tarybos, o kitą penktadienį bus 
narių susirinkimas.

Raštinė bus atdara kiekvie
ną vakarą, tai nariai galėsi
te .užsimokėti duokles, kada 
norėsite.

Raštinė ir kambariai susi
rinkimams laikyti paimta ant i

PRONE 
Stagg 8342

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj.

Mūsų reko- 
inenduotojai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

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

: NEPADALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes ištiriame akis. Išrašome receptus. Suplanuojame, padirbame ir 
pritaikome akinius, kada jie reikalingi. DVIGUBAS PATARNAVI
MAS ŲŽ VIENĄ MOKESTĮ.

• / j J

■Atneškite Mums Savo Akių Vargus
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo. Mes daugiausia remia
mės visuose atsitikimuose arit Retinoskopijos (tai yra V.

' 1 ant ištyrimų sulig šešėlių).

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

DRS. ŠCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI / ; .

394-398 Broadway 1 331-335 Division Avenue
< > ■ BROOKLYN, N. Y. .

JŪS

A. LUTVINAS
UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

Numirė Drg. J. Klebonas
Liepos 22 d. tapo sunkiai 

sužeistas drg. J. Klebonas ir 
i ;—- ------į""". j nųvežus ligoninėn 24 d. numi-
įcenkos, Scetmkmo, Savickio ire. Velionis turėjo 30 metų j 
ir Kočetkovo. Tuva valdo-i amžiaus; dirbo Fraser Brace ■ 

l2 787 600 "Vpturkarnniu si panašiai Sovietų respub- Co. šioj dirbtuvėj jis buvo ima 2,787,600 ketui kampių au ščiaugia įst< išdirbęS apie 5 mėnesius.
! Velionis buvo draugiškas, sukilometrų arba 1,367,600 ke-, aubia įstaiga Ve]|oni;buvo draURiškas su

fttrlrnrnnb! nnol čbl mvliii i “ChuduldaUu”—Sovietas. Venoms DUVO araUglSKRS, SU turKarnpių angllSKU myliu. r t # (visais gerai sugyveno. Buvo
Arba plotis užimąs veik aš- Luvos gyventojai mongo- ‘susipratęs darbininkas, “Lais- 
tuonis ir pusę kartus toki tąsos. Užsiima medžiok- ves skaitytojas, šioje salyje 
dydžio žemės plotą, kaip už- le, žuvininkyste ir dalinai išgyveno apie porą metų. Pa
ima Vokietija. (žemdirbyste bei auklėjimu ’

Bet gyventojų Mongolijo- gy/ulių. Nauja valdžia per
liko dideliame nuliūdime mo
terį ir tris, brolius.

Giminės ar šiaip draugai,
je yra tik apie 
šalyje nėra visai gelžkelių, i

*■ v “J v. • . • vniuiiuo tu O1U1U L4ICVUJĄCV1,2,000,000. astuonis metus savo gyvavi- norgc|am- apje ^aj plačiau su-
1 -v-v-x z~x z J *1 1 1 1 X ▼ Z’A 1 I r z-v 4- I y z-x z-J I

gą- 
tingas, 
“Laisvę 
liūs,

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

A. LU r V INAS

Tel.: Trinity 1045

pagamina-Greitai 
me gardžiausius už
kandžius (Quick 
Lunch).

(Q uick

užsiimame
pardavimu

Taip pat 
pirkimu, 
ir mainymų namų 
bei žemių (lotų).

Real Estate License 
C-2728.

ROCHESTER, N. Y.
69 So. Park St. Elizabeth, N. J. J

■mo daug nuveikė tam, kad j 
komunikacija palaikoma ant^P^118 žemdirbystę Jr ant^ 
kupranugarių, eina vienas j 
automobilių kelias nuo''1 di
džios chinų sienos miesto1 
Kalgan iki Mongolijos sos-i 
tinės Urgos, turįs 650 my- ■ 
lių, imantis 3—4 dienas ke-| 
lionės. Yra oro kelias, ku-! 
rį palaiko iš Sibiro rusų or-j 
laivininkai su Urga (Ulan-. 
Bator) miestu. O taip kup-j 
ranugariai ir arkliai, tai su-1 
sisiekimo priemonės.

Nuo Chinijos Mongoliją 
riboja ne tik didžioji Chi-į 
nijos siena, i 
Gobi Stepai (dykumos). Gy-|jįes respublika tai ne tas, I 
ventojai daugumoje kupra-’kas buvo 10 metu atgal, 
nugarių, arklių ir avių au-l Sostin6 Kyzyl-koto' (Rau- 
gimmii užsiima ir todėl nuo- donas-Miestas) guli ant su-1 
latos kilnojasi is vietos j siliejimo upių Bei-kem ir 
vietą. Yra jau ir zemdnbių Ha-kerm kas ir yra pradžia 
apie farbagatai kalnus. garsios upės Enisėjo.

Krašto neprigulmybė pa-i Giriose yra medžių: ced- 
skelbta 1921 metais j susida- rų, topolių, badanų ir kito- 
rė revoliucinė valdžia, kurinių. Gyvūnai: briedžiai, 
yra panaši Sovietų valdžiai, voverys, soboliai, bobrai, I 
Palaiko draugiškus ryšius rysai? lapes, vilkai, meškos 
su SSRS., turi gerai ap- laukinės ožkos, antilopes, 
ginkluotą ir išlavintą armi- šernai ir tt. 
ją, kurios, karui kilus, skai- f 
čius gali siekti iki 140,000 dabras, 1 
vyrų. Tvirta armija artile- anglis. Tai, kaip Anatome 
rija ir daugiausiai'raitarija, 
nes neesant gerų kelių rai- 
tarija tinkamiausia armijos 
dalis. Kadangi Mongolija 
palaiko draugiškus ryšius 
su SSRS, tai kapitalistinis 
pasaulis rokuoja, kad ji fak- 
tinai yra dalis SSRS.

Mongolija, būdama kai- 
mininkystėje su SSRS., per- 
siimdinėja daug būdų iš 
iš SSRS, kaip krašto valdy
me, taip ir prisirengime ap
sigynimui.

Tannų-Tuvų Respublika
Tannų-Tuvų respublika 

guli tarpe Mongolijos ir SS
RS. teritorijos, į pietus nuo 
Krasnojarsko ir Minusins- 
ko, Sibiro miestų. SSRS, ir

j vietos gyvenimą. Kasama 
kanalai del nuclrėkinirno 

i laukų. Atidarytos aukso ka
byklos, palaikomi tvirti ry- 
ĮŠiai su SSRS ir Mongolui 
1 liaudies respublikomisi Koo-1 
Iperacijos jau turi 20 skyrių! 
ir patenkina gyventojai rei- 

I kalus. Plečiasi apšvietos 
; darbas, steigiasi mokyklos' 
! vaikams ir eina jų kalboje 
“Unen” (Tiesa) laikraštis. 
Gyvuoja revoliucinė partija 
ir revolįucinis jaunimo susi-!

. ..'vienijimas. Steigiasi ligoni-j 
bet ir didieji ngs «r Tannų-Tuvų liau-!

>

Žemės turtai: auksas, si- 
, brasas, geležis ir 

( o ,__ , __ r ______ !,
Tannų-Tuvų žeme turtais 
pralenkia daugelį didelių 
šalių. Yra ir druskos, švi
no ir asbesto. > ;

Daug upių ir daug van- 
denpuolių teikia gerų dirvą 
vystymui hydro-elektros 
stočių ir daug žada ateityje 
Tuvai. -

Tiesiamas automobilių ke
lias per kalnus Tannų—Ola 
į Mongoliją ir taisomos lai
vams prieplaukos ant upės 
Enisėjo, kur lankysis SSRS, 
laivai. Ir taip, kuri šalis 
pirmiau buvo vadinama 
‘piemenų šalis’, dabar virsta 
ir ateityje tikrai bus kultū
rinė ir pramoninė šalis 4cen- 
tralinėje Azijoje. Ačiū dar
bo viešpatavimui, ačiū revo-

)

Pas mus progresyviu darbi
ninkų veikimas silpnas. Paim
kime kad ir A. L. D. L. D. 50 
kuopą. Narių turi apie 60, 
bet susirinkimus lanko kokie 
septyni nariai. Iš daugelio na
rių reikia net narines duokles

J

r
Goodyear išdirba PADUS

/9NIM V 
r 7

taip stiprius kaip TAI RUS
JEIGU; jūs visuomet perĮcate čeverykus 

—del sav^s—del savo berniukų ir
,v’.! J .. . v /mergaičių-)—tik pamėginkite pirkt ceve- 

rykus su Goodyear Wingfoot Padais—• 
garantuotais Goodyear.

Tai yra padas, kuris nešiojasi, kaip 
Goodyear tairas.jūsų karo! Dailus ne- 
perleidžiąs vandens, patogus, kuris pa
laiko čeveryką ant ilgiau.

, Prašykite, aavo šiaučiaus, kad uždėtoj 
Goodyear Wingfoot Padus ai>t tų čeve- 
rykų, kuriuos dabar nešiojate——ir kada 
esate jo dirbtuvėje, prašykite uždėtil 
Goodyeąr Wingfoot Kulnis. Jos yra 

padarytos iš naujo, gyvo, ilgai laikan
čio gumo. Daugiau milionų žmonių! 

vaikščioja ant Goodyear Wingfoot Kul
nų, negu ant bi kurių kitokių.

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalinas | tris dalist

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig pUnqt 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius su
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną stu
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorlą.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalingttu- 
sia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu 6of«» 
rių.

Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turite pilną 
progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojame laia- 
nįup. ii. diplomą. Mokiname gęynai lietuvi*-, 
karjr angliškai. Kaina .prieinama visiems.

Mbkytojum yra žymus .eksportas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atti
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nUO 10 iki 2 P.M*

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street New York, N. TU 1

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
__________ Oregon 5186
____________ Main 1417 ..

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

kreiptis prie manęs.

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe 88th ir Mth St8„ NEW YORK CITY

i Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs instruktoriai 
išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, or
laivių inžinų mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 j savaitę. Leidiniai už
tikrinti. Už dyką sujieškome darbą savo studentams. Klasės dlerio1- 
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedėliomis nuo 1Č-12. Kata
logas uždyką.

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKIUS

IR BALZAMUOTO J AS

Bell __
Keystone

ŠEKIT LINDBERG

įsteigta
26 metai

i®
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SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 
gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėj!- , 
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Aš 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

D R. ZINS H0EAST16thST.N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving Pl.j 

VALANDOS: S A. M. iki 8 P. M. NedlUoJ f A. M. iki 4 P. M.Yra padaryti iŠ dirbėjų garsiųjų Goodyear Tairų

ikos.au


CONNERTON, PA.

Užėjau pas “Laisvės” skai- 
boja drv. žemaitį. Sako

Vienas kontraktorius, ta 
preseris moteriškų rūbų (dre 
šių). Ten dirba visi lietuviai 
Kiek teko patirti nuo darbi
ninkų, tai išnaudojimas pasie-

; SO. BEND, IND; : : :
» ; A> L. D. }L. D. 3{5 kuopa, rengįa 
puikų. pikniku nėcjėlioj, 3 rugpjūčio, 
prie čhamberiain Lake. Bus įvairių 
žaidimų, skanių užkandžių ir gėrimų. 
Kviečiame visus atsilankyti. Ren-

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

• (Tąsa)
Kartą naktį į duris garsiai susibeldė.

Natalija Fedorovna greitai pasikėlė, ant 
greitųjų apsirengė, atidarė duris, į vidų įė- 

. jo žmonės, jų priešakyje oficierius, iš už-
• pakalio kareiviai. Diktomis rankomis da- 
; re kratą, vartė viską, ėmė ir metė ant grin

dų jos apatinius drabužius iš komodes. 
Prikėlė Mišą, viską išvartė, išmetė, pažiū
rėjo po lova; pamatęs oficierius D. Kise-

• levo paveikslą piktai šaipydamasis pavar- 
; te ir prakošė:

—A-a-a, didvyris!
• • Vėl padėjo paveikslą. Kareiviai komo- 

dėj surado pundelį laiškų, kryžiavai suriš
tų ružava juostele, ir padavė juos oficie- 

; riui.
—Čia laiškai, ponas oficieriau.

i —Paklausykite, palikite laiškus,—papra- 
; šė Natalija,—tie laiškai mano mergavimo 
; laikų, kam jie jums reikalingi?

Oficierius, bjauriai pakeldamas skruos
tus, juokais tarė:

• —Mergiški? Pasakykite jūs, kad loska, 
‘ argi ir jūs buvote dar kada nors mergina? 
; Natalijos sudrebėjo išbalusios lūpos, ap- 
’ ėmė skriauda ir tarė:

—Klausykite, aš juk visgi moteris. Kaip
jums negėda!

Oficierius greitai pašoko nuo kėdės, su
barškino šporais ir pasityčiodamas, žemai 
pasilenkdamas, šaipydamasis tarė:

—Atleiskite, madam, aš niekaip nema
niau, kad jūs esate moteris, aš maniau,. T < , , v v n ... . ,"'kad jūs tik taip komisaro sugulovė. : N cdateklius didelis, prisiėjo nustoti pirkus

Tartum bjauriausiu purvu jis drožė jai; l)ien^ Misos. Misa pirmą dieną protes- 
. į veidą. |tavo:
• —Niekšas!—piktai tarė Natalija. , —Mama, o tu kodėl pieno neperki? Aš 

—Mylimoji, nepyk taip, nepyk—juokda- norilįPįen0, _
J masis, kaip pasiutęs, jis tęsė. Mišukas,' 
; matydamas, kad svetimas vyras skriaudžia 
; ir tyčiojasi iš jo motinos, pribėgo prie jos,
• kietai suspaudė kumštelius ir suriko:

—Nedrįsk motiną man skriausti!
Oficierius nusijuokė ir trenkė Mišai pirš-

• tais per nosį,—Ah, tu, pienžindi!
Berniukas apsiverkė apimtas pykčio ir 

bespėkystės, trenkė kojuke į grindis ir ta- 
; re:—Kvaily, eik laukan!'

Kada oficierius su kareiviais išėjo, Nata- 
; lija pasisodino Mišą sau ant kelių, prisi- 
; glaudė ir ilgai verkė karštomis ašaromis.

Miša ją ramino:
—Never, motin, kada tėvas pareis, mes 

jam viską pasakysim.

—Argi ne tiesa? Nu, tai kaipgi, turite 
jūs nuo vyro'žinių?

—Jokių.
—Geriau kalbėk, nes kitaip mes būsime 

priversti jus areštuoti.
—Na, areštuokite!
Iš žvalgybos stoties Natalija išėjo suju

dinta. Buvo dabar aišku, kad Dimitrius 
suspėjo ant garlaivio. Kam gi jie kaman
tinėtų apie jį, apie žinias nuo jo, jeigu jis 
būtų užmuštas? Reiškia, jis liko gyvas. 
Jis gyvas. Gal būti sužeistas, serga, bet 
neužmuštas, jis gyvas. .Gyvas!

Namo veik, bėgte bėgo. Dabar buvo vil
tis, tas kamantinėjimas ją suteikė. Na
mie pasiėmė Mišą ant rankų, supo jį, bu
čiavo ir vėl supo ir kartojo:

—Miša, Miša, tavo tėvas gyvas! Gyvas!
—O kur jis?—akutes išplėtęs klausinėjo 

berniukas.
Džiaugdamosi motina pasilenkus berniu

kui į ausį pakuždėjo:
—Su bolševikais pasitraukė.
—O ar jis pareis?—klausė berniukas, už

simąsčiusiai.
—Pareis, sūneli, būtinai pareis! Tik jau 

tylėk, būk protingas.
Miša vėl linktelėjo galvelę. Na, supran

tama, jis jau tylės, nors jam ir visus pirš
telius nupjautų, ir tai iškęstų, niekam ir 
niekam nesakys, kad jo tėvas pasitraukė 
su bolševikais.

Gyventi pasidarė vis sunkiau ir sunkiau.

“gerai, kad atėjai, atnaujinsi 
“Laisvę.” Besikalbant apie 
darbininkų kovas, bedarbę, 
prisiminė ir tamsumą čia au
gusių jaunuolių. Štai ką drg. 
žemaitis pasakojo: “Prieš 4-tą 
liepos keli vaikeliai, gerų ka
talikų sūnūs, pasivogė keturis 
baksus dinamito ir 4-tą liepos, 
atsinešę miestelin ant kalnuko, 
padegė dinamitą. Eksploda- 
vęs dinamitas padarė tokį 
didelį trenksmą, kad daugelio 
namų išbyrėjo langai. 1 Tas 
pridarė namelių savininkams 
daug nuostolių, žmonės taip
gi buvo labai išgązdinti, nes 
nežinojo, kas atsitiko. Tai 
mat,' drauge, kokių tamsūnų 
dar randasi”—užbaigė drg. 
žemaitis.

kęs augščiausią laipsnį. Ten 
daug paima mokinių išmokini- 
mui prosyti. Kol dirba dykai 
—gerai, bet kaip reikia mokė
ti, tai mažai kas užsilieka, 
sunku ponui pataikyti. Ką da
rysi, “kaip dangui, taip ir ant 
žemės.”

Dar yra vienas lietuviškas 
restoranas, bet biznis, matyt, 
nekaip eina, lietuviai neper- 
daugiausia lanko.

Rl. Svyrūnėlis.

DETROIT, MICH.

ŽINIOS IŠ KANADOS

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 11 kuopos susirinkimas 

bus panedėlį, 4 rugpjūčio, Liaudies 
Name, 8th St. ir Fairmount Ave., 
8 vai. vakare. Visos narės ateikit, 
turime balsavimo blankas. Delega
tės išduos raportą iš V Rajono kon
ferencijos. U. šapran. .

PHILADELPHIA, PA.
A. Ž. V. Draugijėlė rengia puikų 

išvažiavimą nedėlioj, 3 rugpjūčio 
(August), Burlhom Parke. Prasi
dės 10 vai. ryte. Bus daug įvairių 
žaidimų, skanių valgių ir saldžių gė
rimų. Kviečiame visus atsilankyti ir 
pasilinksminti. Važiuojant reikia im
ti karą ant 5th St. num. 50 
žiuoti iki Cottman St., 73 
North. Ten išlipus, eiti po 
iki rasite išvažiavimo vietą, 
gėjai. ■ 
, , .,..Ą......----------------- ---- ----------- ■■

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras rengia šaunų 

ką nedėlioj, 3 rugpjūčio (August), 
Rattling Run giriose. Prasidės 11 
vai. ryte. Bus skanių valgių ir gė
rimų; Lyros Choras sudainuos kele
tą gražių dainų. Kviečiame visus at
silankyti ir pasilinksminti. Važiuo
jami iš Shenandoah, važiuokite 
Brownsville keliu iki Brownsville; . 
pervažiavę Brownsville, pasukite p'o | 
kairei ir važiuokite iki rasit pikni
ką. 179-80

ANTANAS ŽALIS, Savininkas

180-1

ir va
ši m tai 
kairei
Ren- 

180-1

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

(Trečios durys nuo Boardwalk)

Kambariai švarūs, yra visi 
įtaisymai; šiltas ir šaltas 

vanduo kiekvienam 
kambary.

----------------------- --------.-------------- —

UETUVOS PREKIŲ, 
galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė- 
je. “Birutės” saldainių, jdeŽ- 
rų, lašiniui palengvicų, kum
pių, baravykų, trejanky ir

Atviras Žodis
Darbininkiškose organizaci

jose, per tūlų narių neapsižiū- 
rejipią., viptipiame veikime kilo 
diskusinis’ klausimas. Iš to, 
rodosi, nereiktų niekam 
džiaugtis. Bet kur tau, mūsų 
priešai labai džiaugiasi. Ypa- 

, tingai tie, kurie save puošia 
kairiųjų plunksnomis ir kurių 
čia randasi tik traice. Tie 
elementai jau ne kartą pasižy
mėjo savo šmeižtais prieš pa
žangiuosius darbininkus. Pas
taruoju laiku jie per savo la
pelį visaip šmeižia darbinin
kiškas organizacijas, jų na
rius, ne tik ant vietos veikian
čius, bet ir kitų kolonijų. Jie 
paliečia A. L. D. L. D. 52 kuo
pą ir jos narius.

Apart visokių įšmeižtų, jie 
savo lapelyje sako:

“Alfonsas Misevičius, kuris 
yra pozicijoj, priskaitomas 
prie kontr-revoliucionierių ap- 
švietiečių.”

Atvirai pareiškiu del mane 
priskaitymo “pozicijoj,” kurie 
mėgstate dangstytis revoliuci
ne kauke, nesidžiaugkite ii 
būkite ramūs! > Aš nepadėsiu 
jums fašistinėmis kruopomis 
jūsų “Gaidį” lesinti, kaip kad 
jūs darote. Ne- pakeliuje ii 
labai nepakeliu je susipratu- 
siems darbininkams su jumis 
Čia .nėra jokių “pozicijų” ir jų 
nebus! Matyt, kad tie “piso- 
'riai” nori supjudyti’ neaišku
mais’ darbininkiškų organizaci
jų narius vienus prieš kitus 
Prisidėti sąmoningiems .darbi- 
ninkams prie “ekstrinių,” ta? 
reiškia paduoti ranką socialfa- 
šistų juodajam frontui!

Tie atviri darbininkų prie
šai, tame pat vėliausios laidos 
lapelyje, garsina fašistinės 
(gegužio išperėtos, S. L. A. 
352 kuopos įvykstančią pramo
gą, kuomet pild. tarybos na
riai, su vietinių fašistų būriu 
norėjo suskaldyti S. L. A. 21 
kuopą. Tas aiškia parodo, 
kaip “ekstrinių” traicė, bend
rai su fašistais, darbuojas 
prieš pažangiuosius darbinin 
kus.

Nors tiek “ekstriniai” turė
tų suprasti, kad kalbant apie 
darbininkiškų organizacijų 
“pozicijas,” patys savo kontr
revoliucines valgomąsias turė
tų nusivalyti, kurias drįsta ro
dyt susipratusiems darbinin
kams. Alf. Misevičius.

pikni-

Darbininkų Gyvenimas
TORONTO, Ont.—šį pava

sarį daug lietuvių privažiavo 
į Torontą, bet visai maža da
lis apsigyveno mieste, daugu
ma išvažiavo ant gelžkelių į 
provinciją.

Kaip eina gandai, šiais me
tais bus geras javų derlius va
karų Kanadoj. Jau dabar 
pradeda darbininkai “bituoti” 
ant prekinių traukinių į vaka
rus; nemažai iš Toronto lietu
vių “išbitavo.”
Žada Žemės Ūkio Darbininkus 

Organizuoti
Nors, kaip sako, šiemet bus 

geras javų derlius vakarų Ka
nadoj, bet kadangi darbinin
kų labai daug, tai numatoma, 
kad farmeriai rpažai mokės. 
Teko pastebėti “The V^orke- 
ryj,” ,kad Komunistų Partija 
mano organizuoti žemės ūkio 
darbininkų uniją. Numatoma 
organizuoti Brandone, Man., 
Regina, Sask., Saskatoone, 
Sask., Moose Jaw, Sask. Uni-, 
ja statys reikalavimus ir sąly
gas farmerjams. ;

Lietuviai darbininkai irgi tu
rėtumėt stoti į uniją, nes taip 
palaidiems užteks 3 dolerių į 
dieną. Dauguma darbininkų 
tik laukia tų laimingų dienų, 
kad galėtų uždirbti keletą do
lerių žiemos bedarbėms del at
sigynimo nuo bado.

Toronto “Biznieriai”
Neturėdamas omenyj 

girti nei reklamuoti lietuviškų 
biznierių, bet. del bendros ži
nybos pateiksiu žinių, kaip 
Toronto lietuviai, jaunesni imi
grantai, stengiasi sudaryti eko
nominį gyvenimą kaip fizinia
me darbe,, taipgi ir verteigy- 
stėje.

Iš seniau Toronte lietuviškų 
biznierių veik nebuvo, išski
riant vieną kitą kontraktorių. 
Mitų laiko bėgy j* lietuviški 
bizniai pradėjo dygti ir štai, 
metų laikotarpiu atsidarė ke
turios grosernės. Nors ilgas 
valandas dirbdami padaro 
pragyvenimą. Taipgi atsida
rė trys barbernės. Mūsų bar
benai visi progresyviai žmo
nės, kaip jie pasakoja, tai ant 
silkės vis uždirba, o ko dau
giau reikia. Nesenai atsida
rė viena batų taisymo dirbtu-

. Keletas lietusių užsiima 
penterių darbu. Vasaros se-' 
zone, sako, neblogai uždirba, 
bęt kad rta’s penterių $sezonas: 
rieilgas, tai tenka daug be:dar- 
bd būti. .1 Nekurię periteriai Tu
ri .sayp;. .trokelius. mat, 
kaip > kas išmano, taijl save 
gano. į ■ N . * .

’• Būtlegerystės biznis tarpe 
lietuvių •aprimo. <. ■ Mat, kaip 
bedarbė, tai vargiai Kam bė- 
lieka’ koksai cehtas ant tos 
buizos. Linkėtina, kad būtle
gerystės bizniui būtų amžinai 
“siekas.” ;

Bažnytinis biznis irgi, ma
tyt, nekaip. . . Kunigas negali 
išlaikyti “štedi” gaspadinę.

Iš senesnių biznių, tai na
mų statymo kontrąktorius D., 
kuris užlaiko keletą darbinin
kų. Pas jį, darbą gali gauti 
tik “čysto kraujo lietuviai ka
talikai.” Mat, jie ištikimesni 
dievui ir darbdaviui. Išnau
dojimas neblogesnis, kaip vi
sur.

Remkime Lietuviu*FREEHOLD, N. J.
Lietuvių Ūkėsų Kliubas ren

gia šaunų pikniką nedėlioj, 3 
rugpjūčio (August), ant Jas- 
kos farmos, Englishtown Rd.

šiame piknike bus lenkty
nės, už kurias skiriama 4 do
vanos. Geri muzikantai grieš 
įvairius šokius, daugiausia lie
tuviškus. Bus skanių valgių 
ir gėrimų. Vieta labai graži 
ir parankus privažiavimas ce
mentiniu keliu iki pat vietai, 
tik trys-ketvirtadaliai mylios 
nuo Freehold miestelio.

Šiame piknike bus priimama Į 
.nauji nariai į kliubą. Prisira
šyti gali nuo 17 iki 40 metų.

Kviečiame visus vietos ir 
apielinkės lietuvius atsilankyti 
t pasilinksminti. Jeigu tą i 
dieną lytų, tai piknikas įvyks 
liekantį nedėldienį, 10 rugpjū
čio (August).

Kviečia Rengėjai.
(179-80)

LITHUANIAN
IMPORTING COMPAN

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER^

i —Pinigų, sūneli, nėra.
—O kodėl pinigų nėra?
—Nedirbame mes abudu. Štai, palauk, 

susirasiu darbo ir bus pinigų.
—Tada man ir pieno pirksi?
—Pirksiu!.... Būtinai nupirksiu.
—Nu, tai jięškok greičiau darbo.
Motina kiekvieną dieną bėgiojo po 

delį, sujudusį miestą. Pažįstami, per 
riuos Natalija galėjo gauti darbą, bijojosi, 
kad del to neužsitrauktų baltųjų persekio
jimus., O tie, kurie pasirengę buvo pagel
bėti, nieko negalėjo padaryti, ir jie jau to
kie pat.

Gi kiekvieną savaitę Nataliją pasikvies
davo į žvalgybą ir vis klausinėjo apie Di- 
mitrį. Ir tas tik patvirtindavo, kad Di
mitris nėra baltųjų naguose, kad jis dar 
gyvas... s.

Šiaip taip pavyko gauti darbo koopera
cijos krautuvėje; kiek lengviau atsikvėpė. 
Bet štai, pasišaukė į raštinę, parodė popie- 
rį ir sako:

—Štai, Natalija Feodorovna, žiūrėkite. 
Labai apgailime, bet jūs juk matote pati— 
prisakymas: “kas tik turėjo bent kokius 
reikalus su bolševikais, jiems darbo ne
duoti.” Mes su pasitenkinimu jus palai
kytume, bet dabar matote, kaip yra, su
prantate,—ir pirmininkas tik rankomis į

į šonus prakėtė.
—Žinoma, savi marškiniai arčiausiai 

prie skūros.
—Taip, suprantu,—karčiai nusišypsojus 

tarė Natalija.
Ryte Miša nusistebėjo, kodėl motina nie

kur neišėjo.
—Mama,' kodėl gi tu jau į kooperaciją

—Taip, sūneli,-4tarė ji, slėpdama nuo jo vėlė, 
skausmo apimtą veidą.

Miša rūpestingai suraukė kaktukę ir žiū-

di- 
ku-

Už savaitės laiko Nataliją pareikalavo į
’ policijos stotį. Ten sugrąžino laiškus.
• Ūsuotas, rudas oficierius atydžiai žiūri vei-
» dan.
I —Ačiū, perskaitėme, skaitėme su pasi-

tenkinimu. Ha-ha-ha!
' Natalija visa išraudo. Buvo bjauru im-
• ti tie laiškai, svetimi žmones pažiūrėjo į
• slaptybes jos gyvenimo, į slaptybes jos mei-
• lės su Dimitriu; savo purvinomis rankomis
• knisosi ten, iškniso tą brangdaiktį, kas taip
• buvo slepiamas nuo svetimų akių.

" —Kur gi yra jūsų vyras?
—Nežinau.
—Kaip gi tai jūs galite nežinoti? Juk jis 

išvažiavo iš miesto?
—Nežinau.
—Hm,—primerkęs akis tęsė oficierius,—

, jūs, poniute, permažai rūpinatės 
apie savo tikrą vyrą, jeigu nežinote.

Jo tokie klausimai, o dar bjauresni žvilg-1* 
sniai, išvarė iš kantrumo Nataliją ir ji jdm 
piktai atkirto:

—Už tai jūs labai rūpinatės mano vyru! į
Oficierius išsiėmė sidabrinį, raidėmis jš- rėdomas motinai :į .veidą kalbėjė:—Ką .ar 

- margintą portcigarą ir linksmai pąsiūlė:
• —Gal užsirūkysite, geriausios rūšies...
T benorite? Tai kaip sau norite,—patsai # . z v

užsirūkę, paleido į lubas kelis kamuolius ‘ dę j o ašaros, jis užsilipo jai ant kelių,, apsi-
Z kvepiančių dūmų ir tęsė,—Nu tai. Ar jūs įkabino jos kaklą ir pradėjo nialdauti;. 4 ’, 
Z gaunate nuo savo vyro laiškus? —Mama, pasakyk,,.kodėl tu verki, ar ta*
Z —Nieko nežinau, ir nieko negaunu;*

> 2.' /' —Nepasakok man pasakas, vistik mes jį 
*•' surasime, geriau pasakyk tiesą, geriau bus.

—Aš neturiu nieko pasakyti.
—O pagalios, mes ir taip žinome,—jūsų

Z' vyras komandavo vakarinį raudonųjų bū- 
Z rį, iš čia jis garlaiviu išplaukė kartu su ki- 
; tais sovietų šalininkais. Argi ne taip?

—Tai jūs daugiau žinote, negu aš.
• —Taip, žinome. Mes žinome taipgi ir tą,
• kad jūs rengėtės išvažiuoti kartu su savo

* • vyru, bet nesuspėjo te. Argi ne taip?
• —Jūs viską žinote,—juokdamosi patvir

tino Natalija.
Z Oficierius pasuko ilgą rudą ūsą ir pla- 
Z čiai nusijuokęs tęsė:

vienok
ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 

“LAISVĘ” ELIZABETH, N. J
B. Fijiens, 221 Second St.
S. Mickus, 278 Second St.
Ir pas Singerj.

LIETUVIS GRABORIUS

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ, NULIODI- 
MO VALANDOJ 
šaukitės pas«

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

tdu galvą skauda? į į ' , • . j ■ . ■ • ;
’-—•Ne,.sūneli, neskauda. ž J ' ‘

• Berniukas mate, k&d motinai iš akių rie

ve kas nuskriaudė?1 .
Motina papasakojo jam, kad ji (Jaugiau 

jau neturi darbo, kooperacijoj, kad vėl ne
bus pinigų, ir nebus už ką nupirkti jam 
pieno.

—Taip, bet pieno man ir nereikia,—gy
vai perkirto jis motiną,—aš jį visai ir ne
myliu, tą pieną. \

Motina per ašaras nusišypsojo, kietai pri
spaudė jį prie savęs.

—O kodėl tu, mama, neisi dirbti į koope
raciją? . ‘ \

-—Todėl, kad tiems, kurių tėvai yra’bol- 
ševikai, valdžia įsako neduoti darbo.

—O kokia ta valdžia?
(Tąsa bus)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WILKES-BARRE, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 87 kuopa' rengia šaunų pikniką 
nedėlioj, 3 tugpjūčio (August), ant 
Radzvilos- ūkės. Prasidės 12 vai. 
dieną. Bus. gera muzika šokiams, 
ibus įvairių žaislų ,skanių valgių ir 
gėrimų. Draugai darbininkai, jūs ži
note, kad ši organizacija rūpinasi 
darbininkų gynimu laike streikų ir 
abelnai visose kovose, kuomet val
dančioji klasė užpuola. Tat kiek
vieno darbininko pareigą remti šią 
organizaciją visais galimais būdais. 
Sekant) nedėldienį yra geriausia pro
ga tai padaryti atsilankant į pikni
ką, nes smagiai laiką praleisit ir sy
kiu paremsite tą organizaciją finan
siškai. Kviečia rengėjai. 180-1

CLIFFSIDE, N. J.
A. L. D. L. D(. 77 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 3 rugpjūčio, Ma
žeikos svetainėj, 11 vai. ryte. Visi 
nariai ateikit laiku, yra svarbių rei
kalų aptarti.. Taipgi turėsime iš
rinkti darbininkus į Antro Apskričio 
čio pikniką. V. K. 180-1

(fibalzamuoja Ir laidoja numlru«Iu» ant' 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kalną, nuliūdlaao 
valandoje Šaukitės pas mane. Paa »an« 
galite gauti lotus ant visokių kapinių Lio- 
geriausiosa vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedeliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA..

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

“AR STEBCKLAI PAGYDO?”
PARAŠĖ R. MIZARA

Išleido Dienraštis “Laisve”

Knygelė nedidelė, bet kupina faktų, čia smulkme
niškai aprašyta Maldeno stebuklas, jo istorija ir vi
sokį incidentai; čia telpa platus aprašymas apie pa
saulinius stebuklus: Liurdą, Aušros Vartus, Santos 
“paną Mariją,” etc. Be to, surašyta visa eilė įvai
rių net švenčiausių relikvijų, kuriomis “žmonės gy
doma,” stebuklai atlikinėjama.

Knygelėj “Ar Stebuklai Pagy'do?” taip jau surink
ta visa eilė faktų, kaip Sovietų vyriausybė prikėlė iš 
grabų šventuosius ir stebuklinguosius, kurių lavonai 
“niekad nekirmijo ir nepuvo.” žodžiu tariant, ši 
knygelė tai neįkainuojamas kiekvienam darbininkui 
įrankis kovai prieš tamsą.

64 Puslapių, Kaina 15 centų

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

................................................................................ w ■■■■ — -

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

LAISVĖ
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.



*
7r

I
■r

$ t t
i 
I i
8
i

[p&

f

b,.

a* 
b

B r?

K r®
R

s.
S
l

•■4

i?

Ii

£

c

ir

ŽODIS NUO DK. MENDLOWITZ

MALONŪS RŪKYT

ne tik Brooklyne,

-Street or A’

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

prisitaikyti
kreipki tčs

Optometras 
’Optikas

DOLERI, už kur| malonitit 
"■RBOLA, su nurodyt"

~ DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

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

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8842

Norintieji tinkamai 
savo akims akinius, 
šiuo antrašu:

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių{ Susirinldmų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clarmont Atmmm) 
MASPETH, L. k N. Y. 
Telephone, Juniper *7t6

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

Laisve F Puslapis PenktuKetvirtad., Liepos 31, 1930

ROCHESTER, N. Y.

kad

Todėl visi ir visos dalyvauki-

Nenorintis Karo

ga-

;klausyti prie tos, pagelbą tei- užsimokėjimą metinių duokliųat

rinkimuose
Toliaus apie save jis dejuoja

arba ir visiem tos kiekybes,

darbininką;

dar-
NORWOOD, MASS. NORWOOD, MASS.

Metinis Piknikas, Nedelioje, 3 d. Rugpjučio-Augiist, 1930

i

Rengia L. L. R. Choras iš Norwood, Mass. Piknikas prasidės 10 valandą iš ryto

Vardas ..

No._

Miestas

Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimo darbas yra vienas svar- rug- 

Wa-

dar- 
kad

rėti į 
Sovietų 
ninkai

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir UfcBOLA, 
mais, kaip vartoti. ' /

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

tas 
pasiū- 

bedarbės.

mi- 
pa- 
vei- 
at-

“Ką gi veiksi, kuomet 
pirmininkas

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

nėra nei kalbos; o jau daly
vauti kuopos ar centro valdy- 

nei neprisi-

fašizmas Ameri- 
visu smarkumu. 

Pittsburgh iečiai, irgi tu- 
draugijų

Programa prasidės 5 valandą vakare 
■ ' f . J'*'

Knaus Grove, Bullard St., Walpole, Mass., ant kranto ežero
Yra valtys pasiirstyti, maudynes, sūpynės, svetainė šokiams, žodžiu sakant, visi parankamai, kas tikz reikalinga del smagaus, gyvo pikniko.
Bus didelė programa; dainuos devyni Massachusetts chorąi iš šių miestų: Worcester, Lawrence, Haverhill, So. Boston, West Lynn, Hudson, 

Stoughton, Montello ir vietinis, Norivoodo choras. ...
Kviečia plačiąją lietuviu visuomenę atsilankytu L. L. R. ••CHORAS.

IHHHHI

KAIP KATALIKAS DARBININKAS DEJUOJA 
APIE BEDARBĘ

“Draugo” No. 172 tūlas J. 
N. Z. rašo polemikinio pobū
džio straipsnelį bedarbės klau
simu. Pasisako, kad jis yra 
darbininkas.

Įdomu, kaip tas katalikas 
darbininkas protauja bedarbės 
klausimu. Jis dejuoja, kad 
blogai. Jis pripažįsta, kad 
neskaitlinga turtuolių grupė 
turi susigriebus visus šalies 
turtus, o milionai darbo žmo
nių skursta. Gal ir nenorėda
mas, jis pripažįsta, kad yra i 
dvi giežtai priešingos klasės, | 
grupė turtuolių išnaudotojų ir! 
milionai darbo žmonių. Jis 
sako:

Kaip žinoma, neskaitlinga 
turtuolių grupė susigrobė vi
sus šalies turtus ir prekybą 
ir šiandie nuduoda buk ir ji 
daug kenčianti. Gi ištikrųjų 
yra vien tik krakadiliaus aša
rojimai. Jie turi aukso krū
vas, kad tuo tarpu milionai 
darbininkų ilgas laikas alks-

nyti Nobelio dovaną. Delko gi 
patsai A. Miller nenorėtų 
įgyti tos dovanos, tai klausi
mas. Juk jis pats ir kiek
vienas gali sutaisyti sakomą 
planą—panaikinti nedarbą. 
Bet kas tą planą vykins, tai 
visai kitas klausimas.

Taip, gali būt daug planų 
panaikinti bedarbę. Bet kas 
juos vykins? Čia ir svarbiau
sias dalykas. Bet jis žada pa
tiekti savo planą, sekamai aiš
kindamas:

Aš manau, kad tą planą 
pagamintų ir tas, kurs netu
rėjo progos ir mokyklos du
rų praverti, kadangi nedar
bas ir jo priežastys yra taip 
aiškios ir taip suprantamos, 
jog jokio svarstymo nereika
lingos.

Pasakysiu, visą planą 
Įima sustatyti penkiolika 
džių. Aš pats žadu tai 
likti per laikraštį.

Matysime, kokį planą 
katalikas darbininkas 
lys panaikinimui

j'int p.......... .. . .--------- —

kame delegatų ' į apskričių 
konferencijas, nebegalime su
sigaudyti ir pačių “veikėjų” į 
bile kokį svarbesniu reikalu 
pasitarimą.

skurdą galima panaikinti.
Komunistų Partija sako, 

kad dabartinė sunki padėtis, 
didėjantis ekonominis krizis, 
atidarys milionams darbininkų 
akis ir jie paregės tikrąjį ke
lią linkui pasiliuosavimo. Vie
natinis kelias darbininkams 
pasiliuosuoti iš skurdo, tai or- .......
ganizuotis į kovojančias darbo : biausių Amerikos darbininkų
unijas; bedarbiams organizuo- istorijoj šiose reakcijos ir be- 

ii |tis į bedarbių tarybas; bedar-. barbės dienose. Kapitalizmo 
ibiams ir dirbantiems bendrai siaubūnas savo baisiais nagais 
I kovoti po Komunistų Partijos ;ir dantimis kas dieną vis dau- 
i vadovybe už sutrumpinimą 1 gjau jr daugiau drasko darbi- 
I darbo valandų, už apdraudą • pinkų kūną. Kas dieną vis di- 
j bedarbiams, prieš rengiamą į deja skaičius verkiančių vai- 
į imperialistinį karą, už panai-: ĮęUčių. ir moterų, kurių tėvai ir 
kinimą kapitalistinės sistemos.1-- f ----- - ___

Kaip" kas nori gali kalbėti,
gali daryti visokius planus, bet
panaikinimui bedarbės ir skur
do yra tik ^vienas kelias, tai
komunistų* nurodomas kelias—
panaikinti kapitąlištinę siste
mą, įsteigti dabbininkų tVar“ 
ką Sovietų pavidale ir eiti lin
kui įsteigimo socializmo.

J. S.

vyrai kankinami kalėjimuose. 
Kadangi darbininkai, papras
tai, būna biedni, tai taip greit, 
kaip greit jų duondaviai įgrū- 
dąmi į kalėjimus, badas j akis 
žiūri jų šeimynęųijs. Ir niekas 
kitas tiems verkiantiems ma
žyčiams ir moterims ašarų ne
nušluosto, kaip tik Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas. 
Todėl, rodos, kiekvienas sąži
ningas darbininkas* turėtų pri-

Labai daug panašių yra į 
minimus sandariečius tipų ir 
pas mus. Aš visuomet buvau 
ir pasilieku^ šalininkas koky
bės, o ne kiekybės. Pav., pas 
mus yra labai daug A.L.D.L.D. 
kuopose, taip sakant, prievar
tos narių. Tai yra, jie tapo tos 
organizacijos nariais ne todėl, 
kad jie būtų supratę jos reik
šmę ir vertę, o todėl, kad juos 
kas nors prikalbino. Jie, taip 
sakant, per prievartą būna 
kuopose, nes sarmatijasi atsi
sakyti; geriau jie numeta tą 
$1.50, kaip jie sako, kad ne- 
baderiuotų toliau. Ar aš, taip 
kalbėdamas, turiu tam faktų? 
Tiek ir tiek! Tas labai aiš
kiai matosi štai kur. Sakysi
me, mūsų kuopa turi 25 na
rius. Bet kuopos susirinkimo 
komitetas jokiu būdu negali į-i . v . , .
vykinti per visus metus. Kny- pnes rengiamas skerdynes, 
gų imti trjw ketvirtadaliai na- ' '
rių nenori, beveik į ranką pa- te šioje demonstracijoje, 
bučiuoti kuopos sekretorius 
turi, kol ' narys sutinka' imti 
jam priklausomas knygas. 
Apie atėjimą į susirinkimą ir

Visi į Prieškarinę Demonstra
ciją

Visi vietos ir apielinkių dar
bininkai ir darbininkės privalo 
dalyvauti prieškarinėj demon
stracijoj, kuri įvyks 1 d. 
pjūčio, 6 vai. vakare, ant 
shington Sq.

Mes aiškiai matome,
viso pasaulio imperialistai, sy
kiu ir Jungtinių Valstijų, ren
giasi prie naujų skerdynių, 
rengiasi pulti Sovietų Sąjungą 
ir ją sunaikinti. Darbininkai 
ir darbininkės neprivalo ra
miai sėdėti ir laukti, kad im
perialistai pradės grūsti darbi
ninkus skerdynių laukan. Dar
bininkai turi pareikšti protes-

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM

j kinti bedarbę, nepanaikinus 
į pačią kapitalistinę sistemą,
i kuri yra bedarbės priežastim, 
tai jis labai klysta.
listinė sistema yra paremta
ant darbo žmonių išnaudojimo,

(skurdo. Kad panaikinti skur
dą ir bedarbę, reikia panaikin-

, ti blogą sistemą.
merikoj suvirs
bininkų be darbo, tik del to, galima,
kad perdaug pagaminta viso-1 darbus.

jkių produktų; kapitalistai ne-
1 turi kur jų išparduoti, kad pa
daryti didelius pelnus. Ir ka-ibėjo, 
daugi tie žmonės nedirba, tai i perdaug

iii- Vaje, vaje!
visi

PITTSBURGH^ NUOTRUPOS kianeios. nelaimingiesiems, or-j 
| ganizacijos. O betgi f>as mus, i

. i Pittsburghe ir jo apielinkėse į os
11 į (išskiriant Carnegie, Pa.), tur|m’n^' 

būt, niekur nėra T. D. A. kuo-Į 
PU.
ho dalyj, N. S. dalyj ir kitur 
tiek sykių 
kaip greitai buvo pavesta kuo
pų sekretoriam 
kuopų komitetam jas ugdyti ir 
plėtoti.

Per ilgą laiką kalbėta 
kalbėta apie savikritiką. Pa
galinus, jau praktikoj vykina
ma gyvenimam Vis tankiau 
ir tankiau galima pastebėti 
mūsų laikraščiuose tąja kryp-

Kapita- timi iš įvairių kolonijų raštų.
Bet pas mus, Pittsburghe, 

kaip tik atbulai. Mūsų drau
gai mano visai kitaip, negu vi-Į 
sos Amerikos progresyviai lie-i Kadaise tūli draugai juok- 

Šiandien A-!tuviai darbininkai. Jie mano, davosi, kaip mūsų “sandarie- 
7,000,000 dar-Į kad kritikuot savo draugus ne- čiai” rinkdavo narius į savo 

nepaisant už kokius organizaciją. Mat, tuomet san- 
Pavyzdžiui, pora me- 

■ tų atgal vienas draugas,, apra
išydamas vieną pikniką, paste- 

kad tūli mūsų draugai 
leidžiasi į gėrimą. 

Sukilo iivfeš tą 
“darbuotojai.” 

tu drįsti už tai 
draugus ? —- šaukė 

del pelno, naikina maistą (ne-i jie;—Ar mes neturime gana 
pareiškimas gali išsi- senai Brazilijoj 2,000,000 mai-i priešų kritikuoti, ir tt. Su kri- 
Dirstelkime, kas yra'šų kavos suversta į jūras), kadltika, girdi, daug ko nenuveik- 

Ana, ve, kada drg. Buk- 
gyveno Pittsburghe, jis 

i niekad nekritikuodavo drau- 
Taip, bedarbė, skurdas įan- RU» o gyrė. < .

Amerikoj stovi ijrieš Na, ir gyrėme vieni kitus už 
Taip gali būt ir visur j kiekvieno darbininko akis. ;Kas viską. 

Nedarbas sukelia alkį; bus? f 
Badas žmoguje su-1 eitis? / 

Apimtas) Klausimų klausimai kyla pas kuopų 
desperacijos žmogus į viską kiekvieną darbininkai 
pasirengęs. Verčiau žūti, ne- i 
gu badauti arba vergauti, nesupranta, kaip ’bedarbę 
Turtuoliai stumia vargau 
bininkų minias.

Tai tipiška sumulkinto 
bininko baimė. Jis bijo, 
išbadėję darbo žmonės nesu* 
kiltų ir nenuverstų “dievo at
siųstus” buržuazinius tironus 
valdonus. žiūrėkime, kas į- 
vyko Rusijoj, sako jis. Jis 
mano, kad ten darbininkai nie
ko nelaimėjo, bet jis pripažįs
ta, kad jie nors tiek laimėję, 
kad “jie atsilyginę su savo 
spaudėjais ir išnaudotojais.” 

Mes tam darbininkui pata
riame rimtai, bešališkai pažiū- 

darbininkų laimėjimus 
Sąjungoj. Ten darbi- 
viską laimėjo, ką tik 
laimėti. Jie laimėjo 

ką darbo žmonės su
si rntme- 

ianWfcn budavoja

Aš patsai jau antri metai i Bet jeigu jis planuoja panai- 
turiu mažai darbo ir negaliu 
pasidaryti pragyvenimo. Tuo 
tarpu pragyvenimas nepin- 
ga.
Bet kadangi jo protas užnuo- 

dintas buržuazine propaganda, 
• tai jis bijo proletarinės revo

liucijos. štai kaip priešdarbi- 
ninkiškai jis protauja:

Amerikos J. Valstybių pre
kybos rūmų buvusis preziden
tas pareiškia, kad jei daly
kai ir toliau taip tęsis, t. y. 
jei milionai bedarbių dar il
giau turės alkti, kokį gražų
rytmetį išbudę mes patirsime, jie neturi iš ko gyventi, 
kad mūsų vietas šalies valdy-onai žmonių turi badauti del I draugą 
me ir pramonės vedime yra to, kad perdaug maisto. Ka- Kaip, gii 
užėmę kiti įgudę žmonės ve-' pitalistai, kurie viską gamina i kritikuoti 
dėjai. del pelno, naikina maista t ne-i jie.—Ar

Toks 
pildyti, 
įvykę Rusijoj. Nors darbiniu- palaikyti’ augštas kainas, kad Į si.

* kai nieko nelaimėję, bet jie!turėti didelius pelnus. t Ar tai nys 
b- atsilyginę su savo spaudėjais i ne beprotystė.

ir išnaudotojais. Sugriauti.
galingo caro ir kaizerio sos-Įdien 
tai.
kitur 
ir badt 
kelia desperaciją.

viską,
, budavojo Rusijoj per 
čius. Ir jie 
naują gyvenimą. Ti 
jie šiandien, visa energija bu- 
davodami šalį pramoniniai, ne
turi rojaus. Buržuazines ša-

* lys daro visokias kliūtis. Ne
žiūrint sunkių aplinkybių, jie 
žengia pirmyn. Jų gyvenimas 
gerėja su kiekviena diena. 
Kuomet visose kapitalistinėse 
šalyse milionai darbo žmonių 
neturi darbo, Sovietų Sąjun-

x goj šiuo tarpu bedarbė likvi
duota; daugely vietų net trūk
sta darbininkų, atsidarant di
delėms įmonėms, šiandien tik 
koks niekšas darbininkų prie
šas- gali begėdiškai meluoti, 
kad darbininkai nieko gero ne
turį Sovietų Sąjungoj.

Tas katalikas darbininkas 
svajoja kokiuo tai stebuklingu 
išradimu panaikinti bedarbę. 
Jis, kritikuodamas “Draugo” į 
bendradarbį Aguoną, sako:

Pagaliau Aguona rašo, kad 
kažkoks A. Milller pažymįs, j 
būk tokiam žmogui, kurs iš-, 
rastų planą panaikinti nedar- į 
bą visiems laikams, verta pel-Į

Ot kodėl aš ir sakau, kad 
Kiek sykių jos tvėrėsi So-į dauguma mūsų narių yra iš 

prievartos, o ne del to, kad 
mirė taip greitai, | jie suprastų ir įvertintų orga

nizaciją. Tai kiek naudos iš 
o ne kokybės ?

Graf onol-Radiolos, Atwater-Kent Radios, Victrola Radiolos
GEORGE MASILIONIS

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIA1, AUTO- 
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

idariečiai naudojo.šitokį būdą; 
kada eidavo jų narių gavimo 
į organizaciją vajai, jie rinko 
sau narius daugiausia karčia- 
mose. Pirma užfundydavoį 
žmogui gerai, o paskui mal-į 
Jaudavo įstoti į organizaciją, i 
žmogus, nesikęsdamas, įstoda
vo, pasimokėdamas įstojimą ir ! 
už pirmą mėnesį duokles; o| 
kartais prirašydavo narį, taip iš
sakant, ant išmokesčio: žmo-i 
gus duodavo kvoterį ir jau bū-j 
davo nariu. Taip sandariečiai 
prirašydavo da:ug narių. O 
kuomet organizatoriai ateida
vo į namus kolektuot likusią 
dalį mokesčių, tai nariai arba 
pasislėpdavo, arba, jei suspė
davo, užrakindavo duris. To
dėl mūsų san.dariečiai, skaity
dami savo narius šimtais vie
tos kuopose, staiga išmirė, 

ir mitetų rinkimuose, nebeišren-1 kaip Grigo bitės.

O pasekmės to? “Pui- 
Ką daryti? ( Kokižį iši-, kiausios.Nusigyvenome tiek, 
Ar ilgai bedarbė tęsis? i kad daugumoj organizacijų 

j susirinkimų nebeįvyki- 
Bet. name per ištisus metus, nebe- 

masės darbininkų dar šiandien dalyvaujame savų centrų ko-

Lietuviškas 
koj siaučia 
Mes, 
rime draugijų priešfašistinio 
komiteto skyrių šioj apielin- 
kėj. Bet ką veikia skyriaus 
komitetas toj kryptyj ? Ar gir
dėjote, ar žinote kas nors, kad 
dar toks komitetas yra?

Aną dieną kalbėjausi su 
inimo komiteto pirmininko 
■ gelbininku. Paklausus, ar 
i kia ką nors komitetas, jis 
Įsakė:
mūsų pirmininkas taip šai

žiai miega savo kepurėje. O 
j paraginsi jį, žinai kas tuomet 
bus: pyks ne tik ant manęs ir 

Įmano žmonos, bet ir visos, taip 
sakant, pak'alenijos, dar ko ge
ro, tai ,ir ant viso svieto.”

Padrąsinęs jį (pirmininko 
pagelbininką), patariau ką 
nors veikti per pirmininko 
galvą, jeigu jis jau taip mie
ga. Ar veiks ką nors minimas 
komitetas, parodys ateitis.

Viską Matęs ir Girdėjęs.

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

Tel.: Midwood 6261

C
B

ĮĮf j * ’wc’l

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 
riai užlaiko JOHN’S po 10c 
daryti ir po vardu PETRO.

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

State----------
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Darbininkių Susivienijimo 
Pirmo Rajono Narėms

Drauges! Be abejonės, jau 
kiekviena žinote apie Rugpjū
čio Pirmąją, nes darbininkiška j 
spauda jau senai aiškina jos 
reikšmę ir būtiną reikalą daly
vauti prieškarinėj demonstra
cijoj, šį penktadienį, 5 vai. po 
pietų, Union Square aikštėje, 
New Yorke, ir kituose mies-

Mitingai prie Fabrikų 
Vartų, 500,000 Lapeliu, 
Besirengiant Pirmosios 
Rugp. Demonstracijon

Besirengiant prie Pirmosios 
Rugpjūčio demonstracijos, da
bar laikoma kasdien desėtkai 
mitingų prie' fabrikų vartų 
New Yorke ir Brooklyne. Dar
bo Unijų Vienybės Lyga ir
Komunistų Partija su jaunai- tuose, 
siais komunistais surengia to-į Prisimena šiemetinė Pirmoji 
kius mitingus ir prieš didžiau-. Gegužės, kada mes ėjome taip 
sius metalo, orlaivių ir elek- solidariai, kartu su keliasde- 
tros fabrikus, prieš audyklas šimt tūkstančių įvairių tautų 
ir siuvyklas ir kitas įmones, Į darbininkų. Deja, lietuvių dar- 
kurių darbininkus kviečia ir bininkių mažai buvo, palygi- 
ragina traukti į demonstraciją nant su 
Pirmojoj Rugpjūčio, Union'skaičium. 
Square aikštėj, New Yorke. 
Apart visiems darbininkams 
bendrų lapelių tuo reikalu yra 
išleista 40 lapelių ir dirbtuvių 
biuletinų, pritaikytų darbinin
kams įvairiausių darbaviečių. 
Beveik pusė miliono kopijų tos 
literatūros tapo išleista ir pla
tinama kas rytas, diena ir va
karas. Visur skamba obalsis: i šventę. 
“Visi karui skiriami pinigai tu-i “ 
ri būt pervesti bedarbių šelpi
mui”; “Panaikint Fishės ‘Tyri
nėjimo’ komisiją”; 
struot prieš naują ........ .. ........ v _____
im’perialistini karą ir už Sovie-jįo pasekmių? Kiekvienas dar-1 
tų Sąjungos apgynimą”; ‘T 
liuosuot visus politinius kali- rialistiniam karui; ypač moti- 
nius,” ir tt. nos neturėtų sėdėti namie ir

Įvairios darbininkų unijos, džiaugtis vaikais, nes taip be- 
ypač siuvyklų darbininkų uni- sėdint nebus galima jais ilgai 
ja, mobilizuoja tūkstančius 
darbo žmonių į Pirmosios Rug
pjūčio demonstraciją.

. R. Minor, buvęs “Daily 
. ______ redaktorius, trims
metams įkalintas už kovo 6 d. 
bedarbių demonstraciją, labai 

įserga; jo ,sveikata kasdien 
■ smunka žemyn, nors jo revo
liucinis ūpas yra dar augščiau 
pakilęs. Taip rašo Tarptauti
niam Darbininkų Apsigynimui 
drg. P. Darck ir P. Labowit, 

Ikurie sėdi tame pačiame ka- 
I Įėjime, kaip ir drg. Minor. Jie- 
jdu įkalinti keturiems mėne
siams prie sunkiųjų darbų už 
veiklų dalyvavimą langų 
vėjų smarkiame streike.

plo-

Konst. Menkeliūniūtės
Laiškas iš Italijos
“Brangūs Draugai' Laisviečiai 

ir Visi Draugai Brookiy- 
niečiai!

“Duodu jums žinoti, kad aš 
sėkmingai baigiau perplaukti 
jūras. Jaučiausi visą laiką la
bai gerai savo kelionėje. Die-

Federaciniai Vadai Leidžia 
Mėtyt Darbininkus Laukan

Amerikos Darbo Federaci
jos maisto darbininkų kompa- 
ničnos unijos pirmo lokalo va
dai padarė sutartį su bosais, 
kad samdytojai gali pagal sa
vo nuožiūros paleidinėti dar
bininkus, ypač įtariatnus kai
riuosius bei narius komunistų 
vadovaujamos I n d u s t r i n ė s 
Maisto Darbininkų Unijos, ši 
kairioji unija dabar veda pus
tuzinį streikų Bronxe prieš ke
pyklas ir valgyklas. Geltonie
ji Darbo Federacijos lyderiai 
tarnauja bosam$; išiminėja 
t e i s m i š k u s indžionkšinus 
(drausmes) prieš streikierius; 

įstato prieš juos ginkluotus gal
važudžius; užveda policiją a- 
reštavimui kairiųjų pikietų ir 

j tt. Bet streikieriai kaskart 
kiečiau laikosi, žinodami, jog 
tik per kovą tegali laimėti 
bent kokių pagerinimų.

taip ilgai laukti pėstininkams 
progos pereiti į kitą pusę gat
vės; bet jiems dar labiau teks 
skubėti. Abejotina, ar šis pa-' 
tvarkymas sumažins skaičių 
nelaimingų atsitikimų pėstinin
kams.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
reguliaris mėnesinis i 
vyks penktadienį, 1 d. rugpjūčio, 
Kliubo kambariuose, 220 Leonard St. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
dalyvaukite. A. Deikus, Sekr. 180-1

susirinkimas j- #1 * 1

REIKALAVIMAI
JEI NORI koks senyvas žmogus pa
gyventi ant farmos, kaipo ant va- 
kacijos, tai galėtų būti be mokes
čio, tiktai turėtų padirbėti kelias va
landas prie nesunkaus darbo. Galė
tų gyventi kad ir metus laiko. M. 
Bubencik, R. D. 5, Richfield Springs, 
N. Y. 179-80

• Telephone, Stagg 8910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) 

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

X-Spindulvu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmušame Siena* 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA geras kambarys 

su visais parankamais, prie pat 
Lorimer St. subway stoties. Randa 
nebrangi. Taipgi yra gaminamas 
namie valgis. - Kreipkitės bile laiku, 
po num. 35 Devoe St., Brooklyn, N. 
Y. 180-2

PASIRANDAVOJA 4 dideli kamba
riai: viskas ištaisyta sulyg nau

jausios mados; randa nebrangi; gra
žioj vietoj. Kreipkitės po num. 562 
Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

179-81

mažai buvo, 
su kitų tautų moterų 
..... Kada buvo agituo

jama eiti demonstruoti Gegu
žės Pirmojoj, tai daug lietuvių 
darbininkių surasdavo visokių 
kliūčių “negalėjimo”: tai iš|nos buvo gražios ir jūros buvo 
darbo negalima esą išeiti, tail labai ramios.
vaikų negalima palikti ir tt. i “Kaip bus toliau, parašysiu 
Ne visos suprato ir įvertino j apie tai vėliaus.
darbininkų solidarumo dieną,! “Dabar noriu ištarti širdin- 
kartu ir metinę darbininkų | gai ačiū Aido Chorui ir Dar- 

I bininkių Susivienijimo Pirmai 
Bet Rugpjūčio Pirmoji,! Kuopai už surengimą man to- 

prieškarinių demonstracijų die-i kios puikios vakarienės mano 
na, tai turėtų būti visoms ir' išleistuvėms. Tas puikus atsi

minimas paliks pas mane ant 
visados. Labiausiai tariu . šir- 

______ .c . _  __ dingą ačiū tai komisijai, kurie 
Ra-jbininkas turi priešintis impe-itiek daug pasidarbavo del ma

nęs, ir tiems draugams, kurie 
atsilankė Į tą vakarą. Draugai 
ir draugės, tatai padarydami, 
jūs suteikėte man daug ener
gijos ir pridavėte man finansi
nės naramos.

“Taipgi nuoširdžiai ačiuoju 
draugams philadelphiečiams ir 

! worcesterieciams. Nors aš bu- 
■ vau visuomet su jumis arti
muose ryšiuose ir buvau pasi- 

! ryžusi būti ant visados, bet tie 
jūsų parengimai, tie draugiški 
jūsų išsireiškimai, tie širdingi 
palinkėiirnai pritraukė mane 
dąr arčiau prie jūsų. Ir nėra 
skirtumo, kur aš būsiu : aš vis 
jausiuos vienas kūnas su ju
mis; ir dar syki pakartosiu ta 
savo žodi, kurį buvau tarusi 
asmeniniai.—kad aš išvažia
vau jūsų draugė Konstancija 
ir parvažiuosiu jūsų draugė 
Konstancija.

“Veliju jums visiems, drau
gai ir draugės, neišsemiamo 
šaltinio enereriios—dirbti nau
dingus darbininkiškai visuome
nei darbus.
“Konstancija Menkeliūniūte.”

Tuo naciu laivu “Augustus.” 
kain ir Menkeliūniūte. važiavęs 
Philip Mario Haffone rašo 
“Laisvei” savo Įspūdžius, ko
kius jam įkvėpė Menkeliūmū- 
tės dainavimas ant laivo. Sa
ko :

“Mūsų širdvs visa laiką gie
dojo drauge su stebėtinu Kon
stancijos Menekeliūniiitės bal
su. Josios balsas labai ma
lonus, didelis ir turi muzikali 
tona: jos jausmai išlavinti:’i- 
gimta gi jos širdžiai melan
cholija dapildo . jos natūrali 
balsa, tain kad publika, tar
tum ‘religinė1!’’ tyloj, visą lai
ka klausėsi Konstancijos dai
navimo. . . Aš manau, kad jai 
yra lemta didelė artistinė kar
jera po to, kai jis užbaigs sa
vo studijas Milanb. . . Tikimės 
ja dainų plojitnaiš sveikinti 
Metropolitan • Opera House, 
New Yorke.

! “Philip Mario Haffone.”

“Demon-jvisjems aiški. Kas gi nežino 
ruošiamą | karo pragariškų baisenybių ir

džiautis. Ateinantis karas gra
sina būti daug baisesnis ir už 
pereitąjį. Būsiantis karas pa
lies kiekvieną darbininką vy
rą, moterį, ir net jaunamečiai! 
vaikai bus išnaudojami karui.' 
Aišku, kaip diena mums yra,• 
kaip Amerikos plėšėdros kapi-j 
talistai rengiasi lenktyniuot su 
kitom imperialistinėm šalim,

Norėdamas Kalėjimo, 
Išmušė Bedarbis Langų

Bedarbis poniškų šeimynų 
tarnautojas, Adolph Beck, 23
metų amžiaus, plyta išmušė kad daugiau užgrobti, bet pir- 
didelį brangų langą vienos mučiausiai, kad užpulti darbi- 
krautuvės 52-roj gatvėj, New, ninku šalį, Sovietų Sąjungą, 
Yorke; ir susiradęs policmaną kad neduot jai plėtotis, 
pareikalavo, kad jį už tai a- Tad, draugės darbininkės, 
restuotų. Policmanas, gal ma-> išsijudinkime visos kaip viena, 
nydamąs, kad tas vyras yra eikime ir kitas raginkime Į Pir- 
pakvaišęs, nenorėjo areštuoti, rnosios Rugpjūčio idemonstra- 
bet bedarbis buvo neatlaidus; ciją, penktadienį, 5 vai. va- 
sako, aš badą kenčiu ir netu-, kare, Union Square, New Yor- 
rius jokios pastogės, kur gy-jke. Protestuokime kartu su 
venti; turi todėl mane areš-,viso pasaulio darbininkais, 
tuot už lango išdaužymą; tai į šaukdami: šalin imperialistinį 
bent kalėjime gausiu pasimai- karą! šalin • rankas nuo So
tinti. Kuomet policmanas nu-j vietų Sąjungos!
vedė bedarbį pas teisėją, taijL.D.S.A. I Rajono Komitetas, 
pastarasis, kokiais tai išroka-i 
vimais, pasiuntė žmogų į ligo- —___________
ninę. Paskui gal aiškinsi kadi /

IZniSnt''ęs ne bedarb,s’bet! $2,000,000 “Bankrūtas”
Viena iš didžiausių žulikys- 

čių tai buvo “nusibankrūtavi- 
mas” bankinės Woody komp. 
ant $2,000,000. PAšaukti tardy- 
man josios vadai dabar sako, 
gal kaip nors atgriebsią iš sa
vo skolininkų $1,150,000 ir ga
lėsią sugrąžint bent dalį pini
gų, kuriuos buvo pasidėję 
žmonės. Valdžios “risyveris” 
gi pareiškia, kad tai būsią ga-

Pasiskyrė $39,000 Patys 
Savo Graliui “Ištirti”!

New York o miesto valdyba 
paskyrė iš iždo $39,000 “tyri
nėjimui” grafto ir šiaip įvairių 
Suktybių Įvairiuose savo val
džios biuruose. Iš tų desėtkų 
tūkstančių dar pasipinigaus 
dykaduoniai politikieriai, de
mokratų Tammany Hali vijur
kai. Su minimų tyrinėjimų pa- 
gelba bus visokios* suktybės 
pridengiamos, o ne aikštėn iš
verčiamos. Ir juokinga būtų, 
kad šmugelyje paskendusi val
dyba ištikro norėtų, kad graf- 
tas būtų teisingai ištirtas.

“Demokratiniai” Didžiojo 
New York o ponai prigavikiš- 
kus “tyrinėjimus” dabar už
vedė dar ir tuo tikslu, kad ar
tinasi rudeniniai rinkimai, ir 
majoro Walkerio demokra-' 
tams yra svarbu pasirodyti 
“teisingais” akyse balsuotojų.

Kiekvienas klasiniai protau
jantis darbininkas mato, jog 
kiekvienas buržuazinis politi
kierius, demokratas ar repub- 
likonas, turi ilgus nagus prie 
žmonių sudėtų pinigų • ir tuo 
pačiu laiku—aštrias iltis prieš 
streikierius, demonstrantus ir į 
Šiaip kovingus darbininkus.! 
Kiekvienas’ klasinis darbinin
kas, todėl, šioj rinkimų kam
panijoj turi remti Komunistų 
Partijos platformą ir josios 
kandidatus į valdvietes.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saldainių krautuvė, 

su visais įrengimais. Biznio yra 
gražaus. Parduodu todėl, kad per
daug darbo. Kaina žema. 362 Bush
wick Ave, Brooklyn, N. Y. 180-2
PARSIDUODA farma: 18 akrų že

mės, pusė dirbamos ir pusė dailaus 
miško; dviejų šeimynų stuba, mjesto 
vanduo; garu apšildoma; taipgi visi 
kiti budinkai ir įrankiai, reikalingi 
apdirbimui žemes. F. M. Bertulis, 
Box 181, Stratford, Conn. 179-84
PARSIDUODA saldainių krautuvė 

vietoje, kur galima daryti gerų 
pragyvenimą. Parduoda iš priežas
ties—savininkas apleidžia miestą. 
116 Nostrand Ave., Brooklyn, N.Y.

(175-180)

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
7 REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:
65-02 Grand Ave, Maspeth, L. I.

Tel.: Juniper 6776

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIDS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslu* 
Įvairiomi* b p a I- 
vomia. Atnaujina 
lenui ir krajavu* 
ir sudaro au 
anaerikonifikaia.

TELEFONASi 
TRIANGLE 1450

Kreipkite Šiuo 
adresu:

JONAS STOKES
17S Bridge St, C. Brooklyn, N. Y

Telephone: Stagg 440>

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRAB ORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas at- 1 
daras dieną ir naktj. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

felephone, Greenpoint 2820

kąip reikia už pakarpos.

K

Tel., 0783 Stagg

■

ĮSITĖMYKITE DIENĄ:i-

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

231 Bedford Avknue 
BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Klinika “Baltakalnieriam”

.A

Atsidarė klinika, skiriama 
“baltakalnieriams,” raštinių 
tarnautojams ir vadinamiems 
protiniams darbininkams, po 
num. 370 Port Washington 
Ave., New Yorke. Medlkaliai 
jiems patarnavimai bus sutei
kiami už pinigus, bet kaina 
būsiant nebrangi, “kiekvienam na; gerai, vietoj paimt sukčius 
prieinama.

Naujas Patvarkymas Apie 
Automobiliu Signalus

New York o automobilistams 
tapo sutrumpinti važiavimo 
laiko tarpukai, pagal žaliųjų 
šviesų signalą. Dabar žalio
sios lempos švies tiktai dvi mi
nutes vienu pradėjimu. Rau
donųjų gi lempų švietimo lai
kas, sustojimui automobilių ir 
perėjimui pėstininkų skersai 
gavės, lieka sutrumpintas nuo ■ 
vienos rainutės iki 30 sekundų, j 
Manoma, kad dabar nereikės i

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa five yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS

DARBININKŲ AUTINGAS
ŠIĄ VASARĄ

BŪDAVO JIMUI ‘DAILY WORKERIO’ 
PIKNIKAS-KARN1VALAS

Stokime Į kooperaciją del pagelbos! Visos revo
liucinės ir simpatizuojančios organizacijos; visi 
komunistiniai laikraščiai; visi Daily Workerio 
skaitytojai; visi darbininkai iš šapų—darbuoki
mės, kad piknikas pavyktų kuo puikiausia.

Pleasant Bay Parke

Užklupo 5 Lizdus Opiumo 
ir Kitę Svaigalu Vertelgų

Federaliai valdžios agentai 
užklupo penkis didelius lizdus 
šmugelninkų opiumo, morfinos, 
kokainos ir kitų narkotiškų 
|nuodų, kurie yra naudojami 
pasilinksminimui, pakėlimui 
savo ūpo bei iššaukimui gražių 
sapnų bei svajonių. New Yor
ke areštuota 19 tų nuodų ver
telgų, tame skaičiuje dvi mo
terys. Jų .tarpe yra ir tūlas 
La Pinta, kuris skaitomas gal
va tų kriminalių šmugelninkų 
East Sidėj, New Yorke. Pada
ryta keįi areštai ir Brooklyne. 
Išviso į “tinklą” pateko 26 mi
nimų pragaištingų svaigalų 
verteiviai bei pedlioriai.

MALONAUS PASIMATYMO

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. 1 i; Į ’

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

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel, Greenpoint 2017-2360-8514 
Iškirpkjt ši skelbimą ir prfkiųskit karta su užsakymu

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN,. N. Y.

MOLLYN S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
v-1

Šįmet turime geriausios ir vėliau
sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyti 
o mes patarnausime kuogeriauęia. •

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00 

plaukus ir sugar-. 
laikui. Kreipkitės

Nudažom žilus 
biniuojame ilgam 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St, šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y
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