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KRISLAI
Drg. S. Janulis.
Virsta Keiksmažodžiu.
Didžiausia Veidmainystė.
Jurgiai, Kur Važiuojate?

Rašo Senas Vincas

Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimčsite, Tik Re

Drg. S. Janulio veikalas, 
“Dar Keturi Metai Katorgos”, 
perėjo per “Laisvę” sukelda
mas mumyse revoliucinio pasi
ryžimo ūpą, sukristalizuodamas 
mus su 1905-6 metų revoliucio- 

? nierių ištverme ir uždegė mus 
didesne neapykanta prieš buvu
sius ir tebeesančius revoliucijos 
budelius.

Skaitau ir stebiuosi, kad 
žmogus tiek galėtų iškentėti, 
kiek prisiėjo iškentėti mūsų 
draugams nuo senosios Rusijos 
budeliu. Tačiaus tūkstančiu 
draugų kančios, tūkstančiai gy
vasčių paaukauti ant revoliuci
jos aukuro—nenuėjo veltui! 
Revoliucijos vulkanui išsiver
žus, po verdančia revoliucijos . 
lava tapo palaidota visas tas!, L iv
žiaurumas, žmonių kankinimai i kus namus bėgdama burzu- 
ir subudavota darbo žmonių tė- į azija padegė ir todėl jie 
vyne. 'pleška liepsnose.

Turint mintyje drg. Gamtos j Tarpe revoliucinės armi- 
Sūnaus kūrinį ir dabartinį, drg. jos įr svetimų imperialistų 

3 j pajėgų įvysta susikirtimų. 
c_ i Komunistai konfiskuoja 

turtus iš turčių ir perveda 
į valstybės rankas, o kitus 
atiduoda tiesiai biednuome- 
nei.

AMERIKOS JŪREIVIAI ŠAUDO CHINIEČIUS!
Raudonąją Armiją

Pasitiko Iškilmingai
ČANGŠA, Chinija.—Mies

to biednuomenė pasitiko 
raudonarmiečius 
gai su didžiausiu džiaugs- 

Kai kuriuos valdiš-

iškilmin-

S. Janulio aprašymą, sudėjus 
abudu veikalus^] vieną, galima 
būtų padaryti puikus, širdį ve
riantis ir daug kovingumo pri
duodantis sceniškas veikalas.

Bet deja! Su visomis kanki
nimo, rykštėmis plakimo bei 
urvuose pūdymo scenomis, A- 
merikos Lietuvių Proletarų Me- ,
no scenai neprieinamas veika- Reikalaus Verstinos 
las ir nebus leidžiamas statyti ;
kalaiUa "tis ! Automobilių Priežiūrcs 
sau sceną tik ten, iš kur jie ' 
imti—Sovietų Rusijoj.

Jau ir patys Lietuvos laikraš
čiai pripažįsta, kad žodis “po
nas” pas darbo žmones virsta 
keiksmažodžiu ir stovi ant ly
gios verčios, ponas ar rup... 
tai vienas ir tas pats. Tai la
bai charakteringa. Juk erkė 
bei kiti parazitai, kurie įkyri 
darbo žmogui iki gyvo kaulo, 
nei kiek negeresni (jei ne bjau
resni) už dabartinius Lietuvos 
ponus, kurie prikibę, kaip er
kės karvei prie tešmenio, laiko
si ant Lietuvos darbo žmonių 
sprando.

Laikas ir Amerikos lietu-

TRENTON, N. J.—Į vals
tijos seimelį bus priduota 
pasiūlymas, kad kiekvienas 
N. J. valstijoj veikiąs auto
mobilis turi būti sistematiš- 
kai tam tikrais perijodais 
peržiūrimas ir pertikrina
mas, ar veikia gerai jo bra
kes ir kiti .dalykai. Be to, 
sakoma, įvyksta labai daug 
trafiškų nelaimių, kurni ga
lima išvengti.

SUDEGĖ MALŪNAS

KAUNAS.— Liepos 14 d
giZ Višakio-Rūdos bažnytkaimy
manęs, aš S nulupusį gyvūnėlį (Mariampolės apskr.) sude- 
geriaus pagerbiu, negu lietuviš- j ge malūnas ir lentpjūvė, 
ką poną. Tas gyvūnėlis sunai-!Nuostolių padaryta 50,000 
kiną daug parazitą nuo augalų, i ]jtų sumai. Trobesiai '•buvo 

'apdrausti tik 15,000 litį.
Liepos 7 d. Juostininkų’ 

kaime, Raguvos v., Panevė-

Gi ponas, apart savo pilvo, jo 
kios naudos niekam nedaro.

Lietuvos kunigų laikraščiai
daro ilgiausius išvedžiojimus,, žio apsk. del neatsargumo 
kad gimdymo kontrolė, pra-'su ugnimi-sudegė pil. Šlio- 
šliaužimas ar sunaikinimas , mo Kutniko gyv. namas ir 
žmogaus gemalo, yra sodomis-; klojimas. Nuostoliu pada-

?ne5kas ’E Perzen8,mas ryta apie 1900 litu/ krikščioniškos etiketes. i J 1
Tačiaus pats katalikų tikėji

mo menadžerius, Romos papa, 
visai nedraudžia užmušinėti 
suaugusius žmones ne šimtais, 
bet tūkstančiais, kilus karui ar 
slopinant revoliucinį darbinin
kų judėjimą. Gi pažvelgus į 
praeitį, kuomet mokslo vyrai, 
tų pačių popiežių paliepimu, bu
vo deginami gyvais ant laužų, 
toks išvedžiojimas apie gimdy
mo kontrolę ir įkalbėjimas ka
talikams, kad tai griekas apsi
saugoti nuo didelių šeimynų— 
didžiausias blofas ir veidmai
nystė !

Britą Didysis Dirižablis 
Jau Montreale

S.L.A. fašistiniai viršininkai 
ir jų akli klapčiukai, tiesiog 
pradėjo varjavoti. Su policijos 
pagelba plėšia tą, per metų ei- 
leLSUb“dv\°tą °"acij’ P“- bū'atsargiai TeŪa, " bijoda- 
siau, eikvoja Sudetus darbo _ . į 
žmonių pinigus, desperatiškai 
laikosi viršininkų vietose ir ka
la prie gėdos stulpo tos organi
zacijos narius.

Ar Susivienijimo nariai ilgai 
toleruos tuos^ smurtininkus, ku
rie su policijos buože, areštais 
terorizuoja S.L.A. kuopų mitin
gus? Ne! Save gerbiantys žmo
nės to pajusti negali! Jie turi 
sukoncentruoti visas savo spė-

I . V

Šešiolika Iety nuo Karo Pradžios, Bet 
Karas Šiandien Vėl Grūmoja 

Visu Rūstumu!
šiandien sukanka lygiai šešiolika mėtų nuo pradžios 

pasaulinio karo.
Imperialistai sakė, kad pereitas karas būsiąs paskuti

nis, kad daugiau tokių skerdynių jau nebūsią.
Bet šiandien, praėjus šešiolikai metų nuo imperialisti

nio pasaulinio karo paskelbimo ir 11-kai metų nuo t. v. 
“taikos” padarymo, naujas, didesnis ir baisesnis karas 
grūmoja, negu kada nors.

šiandien visų pirmiausiai kapitalistinės šalys ruošiasi 
užpulti ant vienatines pasaulyj darbininkų respublikos— 
Sovietų Sąjungos. Be to, jie ėdasi ir tarpe savęs už rin
kas, už naujus grobius.

Visomis pusėmis ginkluojamasi. Statomi nauji laivai, 
išrandami nauji chemikališki išradimai būsimam karui.

iBilionai dolerių pinigų leidžiama tam tikslui. •
O tuomi pačiu sykiu milionai darbininkų ir jų šeimų, 

■išmestų iš fabrikų, badauja, negaudami darbo, duonos 
nei pastogės.

Amerikoje randasi aštuoni milionai bedarbių ir be
duonių!

Akyvaizdoje to kapitalistai leidžia bilięnus dolerių 
ginklavimuisi del naujos imperialistinės žmonių skerdy
nės.

šiandien, minint tas kruvinas 16 kos metų sukaktuves 
viso pasaulio revoliuciniai darbininkai, vadovaujami ko
munistinių partijų, šaukia darbininkus į demonstracijas, 
į kovą prieš imperialistinį karą.

Kiekvienas darbininkas ir darbininkė privalo dalyvauti 
demonstracijose! Privalo pareikšti ^ąvo protestą prieš 
kapitalistų ruošimąsi į naują imperialistinę.žmonių žu- 
dynę. Privalo reikalauti, kad tie bilionai dolerių, ku
riuos išleidžia karo laivų statymui, būtų atiduota bedar
biams ir jų šeimoms!

KONGRESO TYRINĖJIMO KOMISIJA
SUSIRINKS TIK RUGSĖJO MENESĮ

NEW YORK.— Kongre
so komunistams tyrinėti ko
misija pareiškė (Fisho var
du), kad jinai ir vėl New 
Yorke pradėsianti savo ty
rinėjimo sesijas. Tik tas 
jau bus padaryta rugsėjo 
mėnesį. Spalio mėnesį ji
nai bene tik važiuosianti į 
Seattle, Wash., ir San Fran
cisco, Cal.

Kuomet sugrįšianti į New 
Yorką, tai pašauksianti 
įmainiėrių biurokratą Lewi-

litika pralaimės visu fron
tu, tvirtina tūli net buržua
ziniai rašytojai.

Administracija Kalta,
Sako Tyrinėtojai

Keletas Amerikiečių
Paliko su Bolševikais
PEKINAS.— Radio pra

nešimai skelbia, kad nors 
daugelis amerikiečių pabėgo 
iš Čangša miesto, kada jis 
perėjo į komunistų rankas, 
tačiaus keletas jų pasiliko. 
Jie pasilikdami pareiškė, 
jog nebėga iš miesto todėl, 
kad yra priešingi imti ap
saugą nuo šarvuotlaivių. 
Tarpe pasilikusiųjų yra ke-1 
Ii misionieriai. Tačiaus re
voliucionieriai jiems nieko 
nepadarė: jie yra Čangšoj 
sveiki ir gyvjL

VIRŠ 50 CHINIEČIŲ UŽMUŠTA, IR 
DAUGELIS TAPO SUŽEISTA; PENKI 

JUNGT. VALT. JŪREIVIAI SUŽEISTI
Laivas “Palos” Buvo Nuvykęs “Tyrinėti” Čangša Miestą, 

Kuris Dabar Randasi Komunistą Rankose; Paskui Paleido 
Kanuoles Darban į Žmonių Būrį; Chiniečiai Atsakė Tuo 
Patim
ŠANGHAJUS.— Ameri- būtent, kai tik Amerikos ir 

kos jūreiviai jau pradėjo kitų kraštų imperialistai 
šaudyti Chinijos revoliucio- pamatys, kad Chinijos revo- 
nierius, kurie paėmė į savo liucionieriai—darbininkai ir 
rankas Čangša miestą ir jį valstiečiai—laimi labai smar 
pasirįžę laikyti.

Amerikos laivas “Palos” 
atplaukė prie Čangša mies
to, neva “tirti”, kaip daly
kai išrodo, bet ištikrųjų 
pulti tuos, kurie miestą pa
ėmė, būtent Chinijos revo
liucinius darbininkus ir 
raudonarmiečius. ______ t e
va. Chiniečiai atsake maši- m^, tuo klausimu visi ,. 
ninėmis kanuolėmis. Kadan- 'Susitaria. Amerikos darbi- 
gi Amerikos laivas< “Pa- minkai privalo griežtai pro- 
los” buvo gerai apginkluo- testuoti prieš tokius Wa- 
tas, tai paleidus į ininią jshingtono valdžios žygius, 
žmonių kanuolių šūviui pa-. Geriausias ir^ protingiau- 
kloję., apię 50 chiniečiū, o s^as laikas prieš tai pareikš- 
daugelį sužeidė. ti say o^ pro testus—šiandien,

Kova tesėsi apie valanda ru£P.iūČio 1 d.,
PRIEŠ PASIKARDAMAS laiko. Penki amerikiečiai menkos ir viso pasaulio 

ATSISVEIKINO SU jūreiviai tano sužeisti Ame- idaibininkai laiko savo ma-ŽMONA SdeZ pXeS tako, 
KAUNAS.— Liepos 14 d. Lad jie manę tik “patyrinė- 

pil. Vasiliauskas Julius 26 j ti” miestą, bet, suprantama,

Washingtcnas Dar
Nežinąs, Ką Darysiąs

WASHINGTON.— Laivy
no departmentas pareiškė, 
kad atsižiūrint į esamąją 
šiandien Chinijoj situaciją, 
ji išrodo “nelabai gera.” 
Tačiaus šiuo tarpu naujų 
ginklu’otų pajėgų iš Ameri
kos į Chiniją nebūsią siun
čiama. Jei bus matyt, kad 
yra daugiau pavojaus, tuo
met . pasiųstą daugiau; 
keletas .. šarvuotlaivių. ‘

kiai, tai jie, imperialistai, 
bandys daryti viską užkirti- 

|mui laimėjimams kelio: 
■šaudys, žudys ir degins vis
iką nugriebdami. Dabar tas 
• pildosi. Greit matysim, 
į kad ir kiti imperialistai — 

_'Britanijos, Japonijos ir 
Iškilo ko-1 Franci jos—tą patį darys.

darbininkai laiko savo iria-

metų amžiaus, grįždamas su j kokie jų “tyrinėjimai” būtų 
žmona iš Šiaulių miest., ties 
Luponių kaimo krūmais at
sisveikino su ja ir pasišali
no. Kitą dieną Vasiliauskas 
rastas krūmuose pasikoręs.

Naktį į 8 liepos pasikorė 
savo klojime Valkiškių kai
mo, Papilio valse., Rakaus
kas Alfonsas 25 metų am
žiaus. Manoma, kad jis nu
sižudė del nepasisekusios

chi- 
darę

buvę, jei revoliuciniai 
niečiai nebūtu nieko 
apsigynimui.

“Palos” yra vienas iš apie

demonstracijas. . New Yor
ke tokia demonstracija 
įvyks ant Union Aikštes, 
kai 5 v. v. Kituose mies
tuose panašios demonstraci
jos bus laikomos taipgi apie 
tą patį laiką.— Red.).

_____ 1________ •• . ‘tuzino Amerikos laivų, plau- , e # k ,
klojančių Chinijos vande- Jau 100,000 Darbininkų
nyse.

i Neveizint to kruvino in
cidento, Chinijos raudonar
miečiai, užėmę Čangša mies-

Streikuoja Francijoj1
PARYŽIUS— šiuo tarpu 

visuose Franci jos kamnuO’sfe

Šiuos žodžius rašant, ket- fsą, kuris liudys apie mainie- 
virtadienį, garsusis Britani- t’ius ir tenaitinę kovą 
jos dirižablis, R-100, artina- pažangiaisiais darbininkais, 
si prie Montrealo, Kanado
je, į kur jisai išlėkė iš Car
dington, Anglijos, pereitą 
pirmadienį. Liepos 31 d. jis 
bus Montreale. Tai pirma
sis Anglijos dirižablio žy
gis. R-100 skaitomas geres
niu ir už “Graf Zeppeliną”, 
kuris apskrido aplinkui pa
saulį ir kuris priklauso vor 
kiečiam. Tačiaus britai la-

su

mi, kad nereikėtų palaidoti 
šis oro milžinas pirmiau, 
negu jis ką pasieks.

kas apie Meldažio svetinėj sei
me išrinktą Pild. Tarybą, pa
stoti ponams smurtininkams 
kelią ir paklausti jų: “Ei, Jur
giai, kur važiuojate?! Susto
kite, nes toliaus važiuoti tuom 
keliu mes jums neleisime!”

Be to, Fish pareiškė, kad 
jis dabar tyrinėsiąs tuos 
liudijimus, kuriuos jau yra 
gavęs1. Jis, be to, įsakęs 
Western Union Telegrafo 
kompanijai priduoti kopijas 
visų tų telegramų, kurios 
buvo siunčiamos iš Amtorgo 
į Sovietų Sąjungą ir prie
šingai.

Tuo pačiu sykiu Amtor- 
gas, padedamas kai kurių 
kitų žymių finansinių įstai
gų, kurios daro biznį su S6- 
vietų Sąjunga, veda kovą 
už tai, kad būtų įsileistas 
popierai medis, kurį laivai 
atgabena iš Sovietų Sąjun
gos.

Beveik jau galima sakyti, 
kad tasai medis būsiąs įsi
leistas ir kad Lowmano po-

AUBURN, N. Y—Cayu
ga apskrities grand džiurė 
tyrinėjo Auburno kalėjimo 
pastarųjų dviejų kalinių su
kilimo priežastis. Surado, 
kad esą delei to kalta admi
nistracija, kuri netgi prista- 
tinėdavuši kaliniams mūn- 
šaino. Nemokėjusi kalinių 
pridaboti ir jų suprasti.

., - ... . U- planuoja žygiuoti gilyn streikuoja 10o,000 darbiniu;
meiles, nes jis mylėjo vieną lr uzlmti visą eilę kitų ku JieJkovoja prieš
merginą, bet vesti jos nega- 
Įėjo .

Christobal, Panama.—Pa
namos Kanalo Zonoje buvo 
jaučiamas žemės drebėjimas 
pereitą trečiadienį. Namų 
sienos braškėjo ir žmonės 
įgavo didelės baimės.

Bostono Miesto Majoras Curley Neleidžia
Kalbėti Sode Apie Sacco ir Vanzetti

BOSTON, Mass.— Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas kreipėsi pas miesto 
majorą Curley reikalauda
mas leidimo masiniam mi
tingui rugpjūčio 22 d. mies
to sode (Boston Common). 
Mitinge turėtų būti kalba
ma apie Sacco ir Vanzetti, 
nes tą dieną sukanka trys 
metai nuo jų brutališko nu
žudymo.

Mr. Curley tačiaus neda
vė leidimo. Esą, dabar ne
galima kalbėti apie tai, kas

jau buvo padaryta, t. y., 
apie nekaltai nužudytus du 
darbininku. Jeigu jūs nori
te kalbėti apie Sacco ir Van
zetti, sakė Curley, pasisam- 
dykite sau svetainę.

Tas parodo, kad majoras 
bijosi kelti klausimą Sacco 
ir Vanzetti. Bet Tarptauti
nis Darbininkų Apsigyni
mas nesibijo ir jis, pasak 
tūlų darbuotojų, vistiek tą 
dieną rengs masinius mi
tingus.

miestų. Jų mieriu yra užė
mimas Hankowo, o paskui 
gal būt jie, sukoncentravę 
savo pajėgas, vyks ant 
Šanghajaus.

Nankingo valdžia yra 
smarkiai susirūpinusi ko
munistų laimėjimais. Čiang- 
kai-šekas ' savo kareiviais 
nepasitiki, nes jie prie pir
mos progos sukyla ir perei
na pusėn raudonarmiečių— 
Sovietų valdžios. Antra, 
Nankingas bijosi ir todėl, 
kad jis žino, jog atkariauti 
iš Sovietų valdžios užimtas 
teritorijas yra labai sunku, 
arba visiškai nebus galima. 
Mat Sovietai atiduoda dva
rininkų žemes valstiečiams, 
o pastarieji paskui tampa 
geriausi kovotojai už Sovie
tų valdžią, nes jie žino, kad 
tai jų pačių valdžia.

(Ši žinia apie Amerikos 
imperialistų tarnų—jūrei
vių— šaudymą į chiniečius 
patvirtina tą faktą, kurį 
męs esame ne sykį sakę:

ynažinimą ryšy.]’ su naujo so- 
cialės apdraudos įstatymo 
pravedi mu.

Daugely j vietų įvyksta 
griežtu susikirtimu su poli
cija. Daugelis streikięrių 
suareštuota.

Pirmoii Rugniūčio 
Hartford e, Conn.

Hartfordo visi lietuviai 
darbininkai dalyvaukite 
prieš-karinėj demonstraci
joj. kuri įvyks Rugpjūčio 
Pirmąją (penktadieni), 5 v. 
n.n., karūnas Lawrence ir 
P^vk o-atviu.

Nū vieno c^nto imperialis- ’■ 
tin m m karui!

Reikalaukit bedarbiam ap
draudos! 7 valandų darbo J 
dienos. 5 dienų darbo savai
tėje. Ginkim Sovietu Są
junga! Stokit į Komunistų 
Partiją!

ŠIANDIEN, KAIP 5 VAI. PO PIETŲ, UNION SQ„ NEW YORKO DARBININKAI TURES SAVO DEMONSTRACIJĄ PRIEŠ IMP ER1 AUSTINIO KARO 
PAVOJU, VISI DARBININKAI YRA RAGINAMI DALYVAUTI IR PRISIDĖTI SU SAVO PROTESTU PRIEŠ KAPITALISTŲ RUOŠIAMĄ SKERDYNf
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SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year............ $6.00 United States, six months......... $3.00
Brooklyn, N. Y., per year.......... $8.00 Brooklyn, N. Y., six months... $4.00
Foreign countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
Canada and Brazil, per year. . .$6.00 Canad and Brazil, six months..$3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

DemonstruGt Už Darbininkų Societies Apdraudos 
įstatymą, Sulig Amerikos Komunistų 

Partijos Biliaus! • • • ' .
Šiandie Pirmosios Rugpjūčio masinės demonstracijos 

įvyksta visu pasauliniu plotu, kur kiekvienos šalies dar
bininkai išstoja ne tiktai prieš imperializmą,, prieš impe
rialistinius karus ir už Sovietų Sąjungos apgynimą, $et 
ir už tuojautinius reikalus savo šalies darbininkų ir be
darbių.

Opiausias Jungtinių Valstijų darbininkų reikalas šiuo 
laiku tai yra aprūpinimas virš 8 milionų bedarbių, kova 
už socialės apdraudos pensijas bedarbiams, pabėgusiems, 
nepajėgiantiems dirbti ir nusenusiems rankpelniams.

Šimtais tūkstančių, todėl, šiandie darbininkai demon
struodami didmiesčiuose parems Komunistų Partijos su
manymą, kurį jinai įteikia Jungtinių Valstijų kongresui, 
reikalaudama socialės apdraudos bedarbiams ir -kitiems 
suminėtiems darbiriinkų klasės nariams. Tas Komunistų 
Pdrtijos bilius ras karšto pritarimo ir paspirties kiekvie
name šalies mieste ir miestelyj. » * 

; Ko Reikalauja Komunistų Partija
Jungtinių Valstijų Komunistų Partija savo sumanyme 

stato kongresui sekamus reikalavimus:
Turi būt išleista Darbininkų Socialės Apdraudos Įsta

tymas, sulig kurio būtų mokama pensijos visiems netu
rintiems darbo alginiams darbininkams, taipo pat nega
lintiems dirbti del nesveikatos, susižeidimo bei senatvės, 
ir;visiems asmenims, dabar gaunantiems karines pensi-

Socialės apdraudos pensijos tuyi but išmbkamos vi
siems minimiems žmonėms, neatsižvelgiant į jų tautybę, 
lytį, odos spalvą bei tikybą.

Įvedant socialės apdraudos pensijas, pasinaikina ligtol 
mokėtos karinės pensijos.

Visiem asmenim, turintiem teisę prie socialėš apdrau- 
dds pensijų, kaip kad augščiau nurodyta, kol jie gaus 

* ’ nuolatinį -darbą, turi būti išmokama vidutinė reguliarė 
ji£ pirmesnė alga, bet jokiame atsitikime ne mažiau, kaip 
$25 į savaitę; be to, turi būt pridėta po $5 kiekvienam 
bedarbio šeimynos nariui, kurį jis turi maitinti.

Moterys, pąeinančios po socialės apdraudos pensijų įs
tatymu, turi gaut apmokęjįm^ už keturias savaites pirm 
kūdikio gimdymo ir per keturias savaites po pagimdymo.

Darbininkų Socialės Apdraudos Komisija turi būti iš- 
rifikta Nacionalėj Konferencijoj, kuri tuo tikslu bus su
šaukta.

Į 30 dienų po priėmimui šio biliaus (sumanymo) kon
grese, kiekviename Jungtinių Valst. apskrityje turi būt 
atlaikyta konferencija delegatų, kuriuos išrinks dirban
tieji ir bedarbiai darbininkai dirbtuvėse, fabrikuose, ka
syklose, raštinėse, darbo unijose, bedarbių tarybose ir 
darbininkų organizacijose apskritai. Nuo kiekvienų 200 
darbininkų—po vieną delegatą.

Paskui turi būt laikoma valstijinės konferencijos, api
mant kiekvieną ištisą valstiją. Į valstijos konferenciją 
—po vieną delegatą nuo kiekvienų 50, dalyvavusių ap
skričių .konferencijose.

Ne vėliaus kaip į tris mėnesius po to *uri būt atlaiky
ta nacionalė (visos šalies) konferencija Washingtone, D. 
C., kur turi dalyvauti po vieną delegatą nuo kiekvienų 
50 dalyvavusių valstijinėse konferencijose.

Nacionalėj konferencijoj turi būt išrinkta 35 asmenys 
į Darbininkų Socialės Apdraudos Komisiją. Ši komisija 
turės pilną galią registruoti žmones, turinčius teisę gauti 
socialės apdraudos pensijas; ta komisija taip pat turės 
teisę skirstyti socialės apdraudos išmokėjimus sulig to
kių taisyklių bei patvarkymų, kurie bus priimti nacio
nalėj konferencijoj.

Penki Biliūnai Bedarbiams, Negalintiems Dirbti ir 
Nusenusiems

Kad įvykdyt šio biliaus reikalavimus praktikoj, turi 
. būt paskirta penki bilionai dolerių, pervedant į šį fondą 

pinigus, kurie buvo skiriami armijai, laivynui ir įvai
riems kitiems karo tikslams bei karinėms pensijoms. 
Jungtinių- Valstijų iždo ministeris turi tuojaus po išleidi
mui to įstatymo pervesti minimus pinigus Darbininkų 
Sofcialės Apdraudos Komisijai. ■

Toliau, socialės apdraudos fondas turi būt pildomas 
laįpsniškais mokesčiais nuo viso kapitalo ir nuosavybės, 
viršijančios $25,000 ir laipsniškais mokesčiais nuo įplau
kų,. viršijančių $5,000 per metus.

Soeialė apdrauda bedarbiams ir nepajėgiantiems dirbti dar- 
birįinkams yra ne vien šio momento reikalas. Kapitalizmo kri
zis", ir su juom surišta bedarbė, uždarbių kapojimas ir kiti dar
bininkų vargai ne prąpi.s, bet bus pastovus dalykas šiame trečia
me pokariniame laipsnyje, kapitalistinės tvarkos puvime. Jau 
dabar, randasi 2 milionai darbininkų išmestų, iš darbo vien todėl, 
kad jie sulaukė 40 bei 45 metų amžiaus ir pasidarė “perseni” 
išnaudotojams. Toliaus vis plačiau bus šluojama į gatvę tie vi- 

/ du ii nio amžiaus darbininkai, kurie tuo būdu nusmelkiami juo-
L dam skurdui bei bado mirčiai, be vilties gauti progą užsidirbt 
' du4ną. O ir abelnai .bedarbių armijai yra lemta ne mažėti, bet 

dkfrn eiti; dirbantiesiems gi pirm laiko nusidėvėti ir tapti palie
gėliais per pragarinę skubinimo sistemą, per nuolat kapojamus 
uždarbius, augantį skurdą ir ligas.

Todd tai ir šiandieninėse Pirmosios Rugpjūčio, Tarptautinėse 
Priešimperiaiistinės ’ Dienos, masinėse demonstracijose darbinin
kų minios Amerikoje audringai reikalauja, kad Jupgtin. Valstijų 
kongresas išleistų darbininkų socialės apdraudos įstatymą, sulig 
sur/.anymo Amerikos Komunistų Partijos.
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Senatorius Johnson Apie 
Pripažinimą Sovietų Sąjungos

Senatorius Johnšpn', repu- 
blikonas iš Californijos, iš
vykdamas iš Washingtono į 
Californiją, padarė sekamą 
pareiškimą, kas liečia pri
pažinimą Sovietų Sąjungos:

“Mums gali nepatikti Ru
sijos valdžios forma. Mes 
galime bjaurėtis jų adminis
tracijos būdu. Bet tai yra 
toli nuo dalyko.; Tai yra jų 
valdžia, ir jeigu jie yra pa- 
tęnkinti ja, tai kodėl mes 
turėtume rūpintis jos for
ma. Gal būt Sovietams ne
patinka mūsų valdžios for
ma.

“Kokia keista padėtis bū
tų mūsų a tarptautiniuose 
santikiuose, jeigu mes pri
imtume tokį pat nusistaty
mą linkui visu kitų valdžių!1 
Yra daug kitų valdžių, ku
rių formos kaip kam iš mū
sų nepatinka.”

Ir toliaus tas senatorius 
atvirai pareiškė:

“Valdžia, kuri išsilaikė 12 
metų, tikrai yra valdžia 
žmonių kaip de facto, taip 
ir de jure.”

Tai taip kalba apie Sovie- L nesiekusi daugiau, kaip $20,-

dymą, paskolą Jokūbui Ažu- 
nariui ant savasties, kuri ran
dasi Waterbury, Conn.

Del šios pasklidos bolševikų 
skunde kalbama esmėje šitaip:

a. Pennsylvanijos valstijos 
įstatymai leidžia investuoti 
fraternalių organizacijų turtą 
į saugmenas (securities) ; bet 
tos paskolos neprivalančios bū
ti didesnės, kaip 60 nuoš. vi
dutiniškos rinkos kainos tos

_ savasties, ant kurios paskolos 
duodamos.

b. Gegužės mėnesio 7 d.
I 1927 metų St. Gegužis, P., jur- 
, geliutė, Dr. Klimas ir Ragins
iąs autorizavę paskolą $25,000* 
Jokūbui Ažunariui.' 
nio 
das 
met

c.

Dabarti- 
iždininko, K. Gugio, var- 
nemiriima, kadangi anuo- 
jis nebuvo iždininkas.
Ši paskola turėjusi nešti

6 nuošimčius metams.
d. Paskola buvusi duota ant 

antro morgičio, kuomet pirm , 
to jau buVęš ant kalbamos sa
vasties duobas pirmas morgi- 
čis suma $12,000.

e. 1930 metais vidutiniška 
rinkos kaina tos savasties, ant 
kurios duota Susivienijimo 
$25,000 paskola, esanti, ne di
desne, kaip $10,000; pagerini
mai (improvements) ant jos 
siekia ne aukštesnę kainą, kaip 
$5,000.

f. O tuo laiku, kai kalbama 
paskola duota, savasties vertė
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Politinis Raportas Sovietu Sąjungos 
Partijos Centralinifr Komiteto Partijos

Šešioliktam Kongresui

Rašydamas apie uždrau- 
mą įgabenti Sovietų medį 
popierai, Wall Streeto dien
raštis, “Journal of Com
merce,” pažymi, jeigu iždo 
departmentas laikysis tokio 
nusistatymo, tai jis turės 
uždrausti įgabenti visą gu
mą, importuojamą iš rytinių 
štilių, kur prievarta darbi
ninkai naudojami prie dar
bo sulig kontraktų, ir daug 
produktų iš Pietų Amerikos. 
Mat, dabar prieš Sovietus 
naudojama argumentas, kad 
jų medžio negalima įsileisti 
del to, būk Sovietų Sąjun
goj darbininkai ne liuosno- industrializacijos, 
riai dirba prie darbo, bet zacija, užtikrinimas augančįo viešpatavimo socialistinių 
priversti. Tai, žinomą, re- pramonės formų ant smulkiosios privatinės pramonės, o 
akcioniepių blbfas. ‘ ’ 1 vyriausia j ,kapįtjalįstinių josios formų. Charakteringa

Tuo . klausimu tarp pačiu mūsų industriąljzAcijos ypatybė yra; tame, kad jinai yra i, , A •*" crxz-.i n Ii ci-rr n i vi r! 11 CrVi O 11 rz Q m T o i irzi-1 lzw n vh I-i < l’i/ivn'nln onz»ir>kapitalistų eina nesutiki
mas. Stambieji kapitalistai^ 
kurie nenori, kad jų biznis 
su Sovietų Sąjunga sumažė-

Didėjantis Krizis Tarptautinio Kapitalizmo ir Sovietų 
% Sąjungos Užsienio Politinė Padėtis

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

(Tąsa)
3. Viešpataujanti Pozicija Socializuotos Pramonės ir Jos 1 

Augimo Proporcija
! r , ..j

Vystymasis mūsų šalies ekonomijos eina pirmyn linkui 
Kas mums reikalingą, tai indųstriali;

Charakteringa

socialistinė industrializacija, užtikrinanti1 pergalę socia
listiniam pramonės sektoriui (daliai) ant privatinių ka
pitalistų, ant smulkiųjų prekėjų ir kapitalistinio' sek
toriaus. • ' • ■' 1

Dabar gi patieksime keletą davinių apie augimą kapi-

(a) Peržvalga to, kaip augo įdėjimas kapitalo tuose 
. Socialistiniame

tų, nesutinKa taip žioplai is- įaĮ0 įdėjimu ir apie bendrąją gamybą sulig sektorių, 
eiti prieš Sovietų Sąjungą. (

Tas pats Wall Streeto sektoriuose, parodo sekamus davinius, 
dienraštis sako: “Sukelti j sektoriuje: 1926-27 m. L270 milionų rublių; 1927-28 m. 
priešingumą linkui išsivaiz
duoto pavojaus yra žinoma 
argumentavimo metodą ir 
lengvas būdas pakeisti savo 
nusistatymą, kuomet balsuo
tojai yra neužsiganėdinę ir 
nepatenkinti esama ekono
mine padėtim.”

J. s.

tų valdžios pripažinimą vie
nas iš reakcinių senatorių.

Ir reakciniai Amerikos 
elementai turi skaitytis su 
tuo faktu, kad Sovietų val
džia nėra kokios nors , ma
žos klikos valdžia, bet kad

7 į

ji atstovauja didžiumą So
vietų Sąjungos gyventojų, 
atstovauja milionus Idarbi
ninkų ir valstiečių. Kaip 
jie nekalbėtų, bet labai ge
rai mato, kad Sovietų val
džia yra tvirta valdžia ir 
kad nėra spėkos Sovietų Są
jungoj ją nuversti.

000.
g. Nuo paskolos davimo lai

ko buvę atmokėta $1,000, taigi 
dar $24,000 palieką nemokėti.

h. Skundėjai biją ir maną, 
jogei visa $24,000 (1suma gali 
būti prarasta. ,

i. O skuilc(ŽiąPiięjif4t. ;y. Ge
gužis1, : Jurg^eliutof-ir: kitį-^dąvę 
paskolą liiibfca Walia* ir'bai
sėtai

■i

vę kitokių pas^oĮt^
• kamo užtikrim^'d^S'^at^auti, 

kurių skundėjai)'visį ’ nėžifib/

Ir Socialfašistų “Naujie- 
inos”, užtardamos savo sėb
rus davime tokių paskolų,

Žinoma, imperialistai da- ban.j0 bolševikus pašiepti, 
ro visokius planus, kaip pa- sakydamos: 
skelbti karą prieš Sovietų vį
Sąjungą ir ją sunaikinti. 
Bet dar klausimas: suren

 

gus karą prjdš Sovietų Są
jungą, k pirma žlugtų — 
kapitalistinis pasaulis, 

 

Sovietų Sąjunga?

Milionai pasaulio darbi
ninkų neleis imperialistams 
sunaikinti vienatinės darbi
ninkų respublikos—Sovietų 
Sąjungos.

ar

“Tai tokis yra 
vienas “faktų”, kuriuos bol
ševikai nužiūri kaip Susi
vienijimo turto eikvojimą.” 

Gi socialfašistai ir fašis
tai nužiūri, kad tokios pa
skolos, tai nėra Susivieniji
mo turto eikvojimas.

TRUPINIAI

ĮDOMUMAI
nuo

Drau- 
profe-

l, 614 milionų rublių; 1928-29 m. 2,046 milionai; 1929-30
m. 4,275 milionai rublių. Privatinės gi prekybos ir ka
pitalistiniame sektoriuje: 1926-27 m. 63 milionai rublių;
1927- 28 m. 64 milionai; 1928-29 m. 56 milionai; 1929-30 
ni. 51 milionas rublių.

Tatai, visų pirma, reiškia, jog kapitalo įdėjimai socia
listiniame pramones sektoriuje daugiau negu trečia tiek 
išaugo (335 nuoš.)

Antra, tatai reiškia, jog kapitalo įdėjimai privatinia
me ekonominiame ir kapitalistiniame sektoriuje tuo pa
čiu laiku sumažėjo vienu penktadaliu (liko 81 nuoš.).

Privatinis ekonominis ir kapitalistinis sektorius gyve
na lėšomis senojo kapitalo ir žengia linkui supuvimo.

b) Peržvalga augimo gamybos tuose dviejuose sekto
riuose parodo sekamus faktus:

Socializuotame sektoriuje: 1926-27 m. 11,999 milionai 
rublių; 1927-28 m. 15,389 milionai; 1928-29 m. 18,903 milio
nai; 1929-30 m. 24,740 milionų rublių. Privatiniai gi eko
nominiame ir kapitalistiniame sektoriuje: 1926-27 m. 
4,043 milionai rublių; 1927-28 m. 3,704 milionai; 1928-29 
m. 3,389 milionai; 1929-30 m. 3,310 milionų rublių.

Tatai reiškia, viena, kad abelnoji gamyba socializuoto 
pramonės sektoriaus daugiau negu padvigubėjo per tre
jus metus (206.2 nuoš.) į V

Antra, tatai reiškia, kad abelnoji gamyba privatinio 
ekonominio ir kapitalistinio pramonės sektoriaus nusmu
ko žemyn beveik ištisu penktadaliu (18.9 nuoš.) per tą 
patį laiką.

Jeigu pažvelgsime ne abelnai į visą pramonę, bet tiktai 
į stambiąją pramonę (cenzinę pramonę), imant irgi sM^ 
toriais, tai atrasime sekamas proporcijas tarp socializuo- 
tų ir privatinių sektorių. Socializuotos gamybos speci
fiškas svoris, visoj šalies stambiojoj pramonėj abelnai, 
buvo: 1926-27 m: 97.7 nuošimčiai; 1927-28 m. 98.6 nuoš.;
1928- 29 m. 99.1 nuoš.; 1929-1930 m. 99.3 nuoš. Tas spe
cifiškas svoris privatiniame ekonominiame sektoriuje, 
stambiosios pramonės gamyboje visoj šalyj buvo: 1926-27 
m. 2.3 nuoš.'; 1927-28 m. 1.4 nuoš.; 1928-29 in. 0.9; 1929- 
30 m. 0.7.

Iš to matosi, jog kapitalistiniai elementai nupuolė iki 
labai žemo laipsnio stambiojoj pramonėj.

Aišku, jog klausimas “Kas ką?”, klausimas, ar socia
lizmas nugalės kapitalistinius elementus pramonėje, ar • 
atvirkščiai, dabar jau pamatiniai atsakytas, naudai socia
listinių pramonės formų. Jis atsakytas galutinai ir ne-

SocialfašistŲ “Naujienos” 
ir S. L. A. Paskolos t

SLA didžiumos legališkai 
išrinktų delegatų Meldažio 
svetainėje (Chicagoj) laiky
to seimo išrinkta pildomoji 
taryba, kaip žinoma, deda 
pastangas išgauti indžionk- 
šiną, kad uždrausti nelega- 
liškai gegužinei tarybai nau
doti Susi vieni j imp ' pinigus! 
įvairiems reikalhhis, apart* 
išmokėjimo pašelpos ir po
mirtinės. ;J r ’L

Pažangiųjų SLA rįąrių 
Pildomoji Taryba tuvi i su
rinkus faktų, i įrodančių, 
kaip buvę SLA fašistiniai 
viršininkai yra paskolinę 
savo frentams Rūkstančius 
dolerių, neatsižvelgdami į 
paskolų saugumą.

Socialfašistų “Naujienos”, 
kurios kaip tik išmanyda* 
mos gina savo sėbrus, esan
čius fašistinėj SLA taryboj,, 
liepos 28' d. laidoj sekamai 
rašo:

Praėjusį kartą bolševikai 
skundė, buk Susivienijimo tur'-* 
tas eikvojamas. Teismas pa
reikalavo konkrečių įrodymų, 
kad taip yra. Taigi dabar 
bolševikai paduoda, kaip įro-

Lenkijos fašistinis prezi
dentas paskyrė švietimo vi- 
ce-ministeriu Kauno diece
zijos kanauninką kun. B. 
Žongolovičių, kuris profeso
riavo Vilniaus universitete, 
jis yra kilęs- Lietuvoj. 1918 
metais paraše lietuvių kal
boj veikalą ‘f Bažnyčia ir 
Valstybė.” Lenkijos fašis
tai jį naudos kaipo įrankį 
artimiausiam susibičiuliavi- 
niūi su Lietuvos kunigija.
Į ----------- j į

j Laikraštis “The Laboy 
jie raid”, išeinantis Kapsas 
’City, Missouri, praneša, įkad 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Wm. Green 
priėmė pakvietimą dalyvau
ti Amerikos Legiono kon
vencijoj, kuri prasidės spa
lių 6 d.,- Bostone. Legionie
riai jį priims kaipo garbin
gi, atsižymėjusį svečią. Le
giono komandieriųs O. L. 
Bodenhamer pareiškė, kad 
abiejų organizacijų, o ypa
tingai jų vadų, tikslai yra 
vienodi.
...Taip, jų tikslai* vienodi— 
įvesti fašistinį terorą prieš 
kovojančius darbininkus; 
fašistinėmis metodomis gin
ti Amerikos kapitalizmą.

Ligų Paveldėjimas 
Tėvų

. Vokietijos Mokslo 
gijai davė paskaitą
sorius Ernst Ruedin’as apie 
tai, kaip vaikai gali pavel
dėti nu(į tėvų įvairias ligas. 
—Čia rįekalbama apie pa
prastą .užsikrėtimą limpa
momis ligomis.

Prof. Ruedinas atrado, 
jog pas kelis vaikus, kurių 
tėvai turėjo raumenų ir są
narių trūkčiojimą (taip va
dinamą choreą arba Šv. Vi
to šokį), taip pat anksti iš
sivystė ta pati liga. Kur tė
vai turėjo pirmąjį pamiši
mo laipsnį, didybės maųiją 
arba nusiminimo maniją, tai- 
ir trečdalis jų vaikų buvo 
protiškai “ne visi namie;” 
kur tėvai turi nuomarą 
(epilepsiją), ta pat liga ser
ga dešimtas procentas jų 
vaiku; histeriškų tėvų būna

v v. . . . J.XOUH11LI uiaiiiuuco iijiuiu. u xo aiDanvtuo cixci uiaicvi xx **v

13-tas nuošimtis vaikų his- atšaukiamai. (Delnais plojimas.)
terikų. _ c) Faktai apie spartumą vystymosi valstybės pramo-

Protinė tėvų ir motinų nės, kontroliuojamos Augščiausio Šalies Ekonominio So- 
sveikata, kaip ir nesveikata, * ' 1 ” ’ 1 ’ ’ ' v ’1
vadinasi atsiliepia į jų vai
kus.

c) Faktai apie spartumą vystymosi valstybės pramo-

ji

V

vieto, laikotarpyj, kurį apima šis raportas, yra ypač įdo
mūs. Jeigu imame abelnai visą socialistinės pramonės 
gamybą, sistemačiai suplanuotą Augščiausios Šalies Eko
nominio Sovieto 1926-27 m. kaip pilną šimtą, tai atran
dame, jog 1927-28 m. visa šios pramonės gamyba pasiekė 
127.4; 1928-29 m. 158.6, ir 1929-30 m. 209.8.

Tatai reiškia, jog per trejus metus Augščiausias Ša
lies Ekonominis Sovietas daugiau negu padvigubino ga
mybą sayd si^tėmatįškai suplanuotos pramonės, kuri api
ma ’visas svarbiąsias praųioiiūs’’šakas ir'ištjsą sunkiąją

-------- ,„T.‘ *», t' į.

Turi būt pripažinta, jog nėra pasaulyj kitos šalies, ku

Ypatingas Gyvūnėlis
Yra toks gyvūnėlis — infūzo-< 

rija, monas dallingeri. Pro mi-1 
kroskopą jį galima pamatyti, < (
nes skersmens yra apie vieną

t pd ri, būtų galėjus užrekordųoti tokį spartumą stąmbios pra
sėsiu valandų pagamina daug nionės plėtojihiosi. J ..
vaikų. Tie Vaikąi, monas dalį 'Ta cipyštova sutėikia mums pagrindą kalbėti apie Pen- 
lingeri sporos, yra toki maži, kįų Metų Plaho įvykdymą į keturis metus. ?
jogj ir pro mikroskopą vos be- , .a __ „.i,.,.
galima suregėti. Tačiau kiek
viena tokia spora gyvena. An
tai,'anglų mokslininkas Furnier 
D’Albe sumanė suskaičiuot, kiek 
molekulų turi tokios .sporos kū
nas ir, ką jūs manot, gavo 250 
milionų. Vadinas, 250 milionų 
baltymo n^olekulų sudaro vos 
mažytę sporą. Tuo būdu aiš
kus yra faktas, kad sunku, be 
galo sunku būtų dirbtiniai pa
gaminti kad ir mažiausią mo
nas ;dallingeri sporą. O antai 
senovės gamtininkai ir gydyto
jai buvo tvirtai įsitikinę, jog il
gainiui pavyksią retortoj paga
minti ir žmogų, šių laikų mok- 
sįiąinkai yra kuklesni: jie be- 
svajoja pagaminti tik vieną gy-

trisdešimtąją milimetro dalį 
Susitikę ,tokie gyvūnėliai

va narvelį!

li) Kaj; kurie draugai skeptiškai (nepasitikimai) žiūri 
į obalsį: “Penkių Metų Planas į keturis metus.” Dar 
nesenai tūli draugai žiūrėjo į Penkių Metų Planą, už- 
girtą Penktame Sovietų Kongrese, kaip j fantastišką 
(svajonišką), nekalbant jau apie buržuazinius rašytojus, 
kurie stačiai neriasi iš kailio, vien tik prisiminus apie 
Penkių Metų Planą. Bet ką mes tikrumoje matome, 
kuomet pažiūrime į Penkių Metų Planą iš atžvilgio į tai, 
kas jau yra nuveikta bėgyje dviejų pirmųjų metų?. Ką 
mums parodo peržvalga Penkių Metų Plano vykdymo iš 
antros, optimistinės pusės? Tatai mums parodo ne tik, 
kad mes galime įkūnyti Penkių Metų Planą į keturis,me
tus, bet tuo pačiu žygiu parodo, jog tam tikrame skaičiu
je pramonės šakų mes jį galime įvykdyti į tris, arba net 
į du metus. Tatai gal atrodyti neįtikėtinu dalyku skep
tikams oportunistų stovykloje. Bet tai yra faktas, kurį 
užginčyti būtų kvailas ir juokingas dalykas.

Pasvarstykite patys!
(Bus daugiau)
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Kova Prieš Deportavimą Svetimšalių Darbininkų I
Su padidėjusia reakcija prieš, giliau, negu tas tvirtinimas, 

revoliucinį judėjimą, ofensyva , šiame periode didėjančio ekono- 
prieš darbininkų klasę didėja, minio krizio, bedarbės, buržua- 
Tas ypatingai matosi puolime, į zija pradėjo naują ofensyva te- 
kuris tapo pradėtas plačia pa- rorizavimo, diskreditavimo sve- 
pėde priešu svetimšalius darbi- tinišalių darbininkų 
ninkus.
čiavimo terorizmu pietinėse vai-1 tą, pastatant negrus ir svetini-i čiavimą negrei

su tikslu
Greta su negrų lyn- i padalinti Amerikos proletaria-

se, šiaurinėse 
mes randame

Rengimasis padarytį nelega- testą prieš tą naują ataką, 
liškomis Komuniste] Partiją ii’ 
revoliucines darbo unijas, yra 
ženklas reakcijos prieš visą dar
bininke] judėjimą, o ypatingai 
prieš svetimšalius darbininkus. 
Tai yra tuo pamatu, sąryšy su 
muse] kova už Jungtinii] Valsti
jų Komunistei Partijos legališ- 
kumą, su mūsų kova prieš lyn- 

darbininkų, su 
už žodžio laisvę, 

žmogžudiškus policijos 
;, prieš fašizmą/męs tu- 
išvystyti tvirtą kampani-

Sąmoningiausia dalis 
šalių darbininkų, kurie

svetim- 
yra or
iu a si nes 
ir ap-

valstijo- šalins darbininkus dar ant že-1 mūsų kova 
nuolatinį ■ mesnės skalės, negu yra čiagi-i prieš 

ir reguliarį darbininkų susirin- miai darbininkai, pastatant bal-• darbus 
kimų ardymą, kurį atlieka po- tuosius Amerikoj gimusius dar-1 rime i 
licija ir gengsteriai Amerikos i bininkus prieš svetimšalius ii- ją, tvirtesnę, negu iki šiol bu- 
Darbo Federacijos su jos fašis-1 negrus darbininkus, dirbančius vo, tarp svetimšalių darbinin- 
tiflJe ir socialfašistine vadovybe, i prieš bedarbius, dar labiau nu-Įkų prieš deportaciją, prieš pirš- 
Tie puolimai ant revoliucinio kapojant visti darbininkų algas, Į tų antspaudų ėmimą, prieš dis- 

^darbininkų judėjimo—mušimas tuo būdu padarant didesnį jkriminaciją ir už apsaugojimą 
ir žudymas Komunistų Partijos į spaudimą ant visos darbininkų svetimšalių darbininkų. /N 
ir revoliucinių unijų narių, per- klasės Jungtinėse Valstijose, ir 
sekiojimas svetimšaliui darbi- sudarant galimybę įgyti dides- 
ninkų, kurie būna kalinami ir nius pelnus darbdaviams.
atiduodami į jų šalių fašistinių? Amprii.n„ narhn Fpdpraci- 
korikų rankas, yra daroma del AmeiiKOs ĮRODO Ledeiaci 
to, kad jie išreiškia revoliuci-, Jos Fašistai
nes idėjas, kad jie kovoja pe- Tai yra vjena svarbiausiuos, 
tys į petį su Amerikos darbi- priežasčių, kodėl ’____ __
ninki] klase prieš Amerikos ka- nistinis judėjimas yra paskelb- buržuazijos 
pitalizmo fašizmą.

Priežastis persekiojimo sve
timšalių darbininkų nėra vien 
tik Fish komiteto tvirtinime, 
būk Komunistų Partija suside
da iš 80 nuošimčių svetimšalių 
darbininkų, 
savai m i 
tė, nes 
Partija 
gimusių 
.timšalių 
sios šalies piliečiais, 
priežastis persekiojimo svetim
šalių darbininkų randasi kur

Svetimšaliai darbininkai, ku-j 
rie, kartu su savo šeimynomis, 
sudaro didelę dalį Amerikos gy
ventojų, dirba pamatinėse šalies! 
pramonėse ir yra neatskiriama 

'dalis Amerikos darbininkų kla- 
protestuo- 

visas komu-1 prieš skandališkas Amerikos 
Svetimša- 
prieš de-

Jie turi tvirtai

> atakas.
tas kaipo svetimšaliui darbiniu- į 'ėų darbininkųkova 
kų judėjimas, ir 
zijos atstovai, Fish komitetas,

Tas tvirtinimas 
yra didžiausia kvailys- 
didžiumoj Komunistų 
susideda iš Amerikoj 
darbininkų arba sve- 
darbiriinkų, patapusių 

Tikroji

organizacijas, pašelpos 
saugos draugijas, kultūrinius 
kliubus ir tt., revoliucines uni
jas, Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą, Darbininkei Tarp
tautinę Pašelpą, turi būt vadas 
kampanijos prieš buržuazijos 
ofensyva ant 'svetimšalių darbi
ninkų, turi šaukti mases sve- 
timšalių darbininke] kovoti prieš 
tą kriminališką manevrą, kovo
ti ranka rankon su kita dalim 
Amerikos darbininke] klasės.

Jungtinių Valstijų Konui~
nistų Partijos Centralinio priklausote 

Komiteto Kalbinis 
Departnientas

kalais, gina tuos darbininkus, 
kurie tampa suareštuoti laike 
streikų arba šiaip už darbinin
kišką veikimą. Taigi mūsų, 
darbininkų ir darbininkių, pa
reiga paremti šios organizaci
jos parengimus ir sykiu pagel
bėti kovoti už darbininkų kla
sės reikalus. Rengėjai.

BALTIMORE, MD
Pranešimas Lietuviams 

čiams

Lietuviai

NASHUA, N. H.

Rugpjūčio 3 d. įvyks didelis 
piknikas L. Večkio farmoj, 
kurį rengia Tarptautinio Dar
bininke] Apsigynimo kuopa 
bendrai su kitomis darbinin
kiškomis draugijomis, šis pik-

' Puslapis Trečias’

Iš Rumunijos pranešama

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA,4 PA.

Greitai pagamina
me gardžiausius už
kandžius (Quick 
Lunch).

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

Real Estate License 
C-2728.

Elizabeth, N. J.

New York, N,

būti, todėl trumpu laiku kitą' RUMUNIJOJ DIDELI 
kalbėtoją negalima buvo gauti AREŠTAI
ię reikėjo pasitenkinti vien tiki _______
anglų kalbėtoju, 
kalbėjo drg. H. 
Brooklyn, N. Y., 
kalbėjo vietinė draugė Lina 
Lipman.

Pradžioje rugpjūčio mene-
šio vėl bus surengtas masinis ias‘nuu,. tuojau apšaukiamas 
mitingas lietuvių svetainėj ant 
Hollins St. Tuomet jau bus 
parūpintas ir lietuvis kalbėto
jas. F. S. Klishis,

Anglį; kalba ;
Saiger iš ( Iš Rumunijos pranešama, 

ir trumpai - tarpU (]aroniį
* Q 11 O’n I .1 11 1

dideli areštai ant darbinin-
Kiekvienas nužiūrėtas

Kriau- i

kurie 
Industrinės 

!Adatos Darbininke] Unijos, tu- 
jrite įsitėmyti, kad paskutinėj Į 
įšios unijos konvencijoj ' tapo | 
(patvarkyta delei 1 mokesčių 
(klausimo. Kurie nariai neuž- 
;dirba daugiau, kaip 19 dolerių 
į savaitę, tie moka po 15-cen
tų į savaitę; katrie uždirba, 
viršaus 20 dolerių, tie moka 
po 35 centus į savaitę. Įsto
jimo reikia užsimokėti tik vie
na -dolerį. !

i ‘
Nariai, kurių' duoklės už- 

s. visi pasistengkite, kaip

kriaučiai, 
prie

• kodėl buržua- \P() Naciją, prieš pirštų antspan- ■ ni]<as bus nepaprastas tuo,. Nari 
-j— — Fioh \dU ėmimų prieš diskriminacijų kad jame dalyvaus įvairių tau- vilktos,
policija, Amerikos Darbo Fede- lli' 1 but kova, visos Jungtinių\^ darbininkai ir bus labai galima greičiau užsimokėti racijos fašistinė vadovybė, kai- Valstijų darbininkų Bur-; ^-ažioj vietoj. • 'galima gieiciau’ užsimokėti.

žuazijos manevravimas, kad te- ( -................  • - -
M t \ iOVŲzVIU JLO nvi

rorizuoti tą dalį Amerikos dar- Į Programa bus irgi gera;

v .. . . o-------u ----------------Taipgi bus
žuazijos manevravimas, kad te-!svečių iš tolimesnių kolonijų.

. ___ o.......... ........ o. o____; turė-
hninkų klases, nuo kurios bur-jsjme įvairiomis kalbomis kal- 
žuazija suvogė milionus dolerių j bėtojus.
pelnų pavidale ir kurios gyvy- T^del visi vietos ir apielin- 
bės kraują ji čiulpė per gent- kių lietuviai darbininkai pri- 

i kartės, nebus sėkmingas, jeigu valo Šiame piknike dalyvauti, 
supratimo Amerikos proletaria-1 svetimšaliai darbininkai, kartu Mes visi žinome, kad Tarp- 
to, kartu besivystant ekonomi-.su kita dalim Amerikos darbi- tautinis Darbininkų Apsigyni
mam krizini. Įninku klases, pakels masinį pro- mas rūpinasi darbininkų rei-

ba apie masines deportacijas, 
ėmimą pirštų antspaudų sve
timšalių darbininkų. Tas bur
žuazijos patriotizmo apsvaigi
mas parodo tik buržuazijos 
silpnumą ir yra išraiška jos 
baimės besivystančio klasinio

niam krizini. ■ninku klasė v

Liepos 24 d. įvyko N. T. W. 
L U. masinis mitingas lietuvių 
svetainėj. Publikos atsilankė 
neperdaugiausiai. Mat, rengi
mo komitetas neturėjo užtek
tinai laiko, kad tą’’mitingą tin
kamai išgarsinti, todėl ir pub
likos mažai susirinko. Kal
bėti buvo kviestas draugas šo- 
lomskas iš Easton, Pa., bet vė

liai pranešė, kad negalės pri-

write

Chesterfield
Švelnesnis, taip — bet dar daugiau. 
Chesterfield suteikia turiningumą, aromatą, pa
tenkinantį kvapsnį.

GERESNIS SKONIS — štai kur atsakymas; ir 
štai ką rūkytojai pilniausiai gauna — kvapsnį ir 
aromatą švelnių tabakų, tinkamiausia krūvon su
leistų ir perblęstų. .Geresnis skonis, ir švelnesnis 
taip pat.

^lįlinkina.

© 1°30,Licgett Si Myers Tobacco Co.

UG6ETT A MYERS TOBACCO CO.

komunistu ir kišamas į kalė
jimą. Bijomasi, mat, suki- 
Įiimų ir didelių Pirmosios 

N. T. W. I. U. Sekr.; Rugpjūčio demonstracijų.

THE IDEAL OPTICAL PARLORS
, įsteigta 
trisdešimts j 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj

pačioj vietoj.

PHONE
Stagg 8342

Mūsų reko- 
menduotojai—L 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku* 
tiems mes 

a k is egzami- 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentams

NEPADALINAMA ATSAKOMYBE
Mes ištiriame akis. Išrašome receptus. Suplanuojame, padirbame ir 
pritaikome akinius, kada jie reikalingi. DVIGUBAS PATARNAVI
MAS UŽ VIENĄ MOKESTI.

Atneškite Mums Savo Akių Vargus
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo. Mos daugiausia remia
mės visuose atsitikimuose ant Retinoskopijos (tai yra 
ant ištyrimų sulig šešėlių).

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

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

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

A. LUTVINAS
UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ “Sfc

tinkamą baliams, te
atrams, vestuvėms, 
prakalbomis ir ki
tiems pasilinksmi
nimo vakarams.

Lutvinas yra pla
čiai žinomas Eliza- 
betho ir apielinkęs 
miestų lietuviams ir 
svetimtaučiams, to
dėl reikale meldžia
me kreiptis pas 
mus.

A. LUTVINAS
69 So. Park St.

Tel.: Trinity 1045

TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MI£S ISMOKINAM, kaip apHiciti su Kasiniu automobiliu; dalinas j tris dalie:

1 Mcchairtzmas. Kaip sustatyti sulis plan)} t 
kaip surasti sugedimus; kajp išardžius to* 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną stu
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

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

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu šofe
riu.
Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turite piln* 

progų pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojame lai»- 
nius ir diplomą. Mokiname gj-ynai lietuvik- 
kai ir angliškai. Kaina prieinama visiem*. 

Mokytojum yra Žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklų. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. ntm 10 iki 2P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 14th Street228 Second Avenue

J. KAVALIAUSKAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkanriausias ir už prieinamą 
kainų. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

TELEFONAI:
Bell ________________ Oregon 8186
Keystone______ _______ Main 1417

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOJAS

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

1 gio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 

Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudeji- 
J mo‘. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
/ galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

pasekmingai pagydoma naujausiais, užgirtais molc- 
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Aš 
suteikiu Asmeniškos Atydps Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZINS 110EASTI6thST.N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving H.; 

VALANDOS: ® A. M. iki 8 P. M. NedėlIoJ » A. M. ild 4 P. M.



Puslapis Ketvirtas ' tAISVl

Drg. Jurgis Šimokaitis

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

(Tąsa)
—KolČako,—vėl nusišypsojus tarė mo

tina.
Berniukas suraukė kietai kaktą, pamąs

tė,—nu palauk, kaip aš užaugsiu, tai vi
siems tiems Kolčakams nusuksiu sprandus, 
—glamonėdamas motiną kalbėjo jis.

Motina, rydama ašaras, darė linksmą 
veidą... Kas rytas ji peržiūrinėjo savo dra
bužius, atrinkdinėjo, ką dar galima par
duoti. Naktimis kurčiai verkė, kartais kar
todama pusbalsiai:—Dimitriau! Dimit- 
riau!...

Kad nors sužinojus, argi ištiesti jis yra 
gyvas, ar sveikas pasitraukė su raudonai
siais. Nuo pažįstamų ji žinojo tik tiek, 
kad nei tarpe sušaudytų, nei tarpe areštuo
tų Dimitrio nėra.

Už s_avaitės ir vėl pareikalavo ją į žval
gybą. Ūsuotas, rudas oficierius vis bjaures
nis, reikalaujantis daugiau. Išplėstomis 
akimis nuo galvos iki kojų pervedė gražią 
Natalijos figūrą ir pareiškė:

—Mes jus būtinai turime areštuoti.
‘ —Areštuokite.
Oficierius bjauriai šypsosi, arčiau prisi

lenkia prie jos ir kaAia:—Bet galime ir ne
areštuoti,—ir matyti nori naudotis jos mo
teriškumu.

Pažįstami pasiūlė apleisti miestą. Va
žiuoti kur nors į kitą miestą. Kur nežino, 
nepažįsta, ten lengviau su darbu ir atsikra
tyti žvalgybos tardymų. Nes čia ramiai 
gyventi neleis, nors ir badaujant.

Kiseleva taip ir padarė—išvažiavo. Bet 
kaip bus su Dimitriu, juk jis nežino, 
šeimyna išvažiuoja, o jie nežino jo.

į SKYRIUS KETVIRTAS
Dykumoje

kur jo

lais. Minkštai atsirėmė valtis į krašto

—O kur dabar, vaikine, eisi?
—Į dykumas, seneli, reikia, į dykumas.
—Ir taip, vaikine, eik į dykumas, ten bus 

saugiau ir ramiau. Bet keliu neik, neik 
keliu, laikykis krūmų ir trauk per dyku
mas, tiesiai per dykumas.

—Nu, ačiū, seneli, ačiū tau, — kalbėjo 
Aleksiejus, kietai suspausdamas senelio 
ranką,—na, ką gi pasakysi, seneli, jeigu ta
vęs paklaus?

—Ogi nieko, nieko nesakysiu.
—O ar manai teirausis?
—Kas gi mane čia klausinės, aš čia šioje 

pusėj'e pasiliksiu, man juk vistiek pat kur 
žuvį gaudyti, ten aname krašte arba čia.

Senelis pasilenkė ko tai prie valties. Pet
ruchin jau dingo pirmuose Ju'ūrhuose.

—Na, lik sveikas, senelfT
—Palauk, vaikine, palauk!—senelis susi

rūpinusiai atsiliepė.
Senelis išlipo iš valtelės ir priėjęs prie 

Petruchino, duodamas jam nedidelį maišelį, 
kalbėjo:

—Paimk tai, vaikine, čia yra duonelės ir 
taip šiokio-tokio maisto, juk kelyj valgyti 
norėsi.

Aleksiejus norėjo apsikabinti senelį, bu
čiuoti jį per jo žilus ūsus, bet tuom kartu 
pasigirdo antroje pusėje upės šūviai. Alek
siejus šoko į krūmus. Senelis peržegnojo 
jį iš užpakalio, palydėjo senomis jau ma
žai turinčiomis šviesos akimis ir pusbalsiai

“Laisvės” num. 179, trečia
dienio laidoje, tilpo aprašymas 
apie draugo Jurgio šimokai- 
čio gyvenimą, darbus ir mirtį. 
Dabar talpiname jo atvaizdą. 
Draugas Jurgis numirė sulau
kęs 52 metų amžiaus. Palygi
namai, buvo dar ne senas ir 
galėjo porą desėtkų metų gy
venti. Bet sunkus darbas ir 
netikusi tvarka pirma laiko 
pakirto jo sveikatą ir atėmė 
gyvybę.

DETROIT, MICH.

Busais važiuodami, imkite iš 
miesto Toledo Bus, kuris eina 
pro Capitol Park. Automobi
liais kurie važiuosite, važiuo
kite Telegraph R<J. linkui To
ledo. Važiuodami pamatysite 
po kairei iškabą “Capitol 
Park.” Ten ir bus piknikas. 
Daržas labai didelis, naujai, 
net specialiai, ištaisytas, kė
džių daugybes. Prasidės 10 
vai. ryte. Puikiausia orkestre 
šokius pradės griežti 12 vai 
dieną. Programa prasidės 3 :30 
vai. po pietų. Del šokių yra 
įrengta didelė platforma, ku
rioj gali daugybė žmonių tilp

Todėl, ar lytų, ar audros 
spaudos piknikas įvyks 

Pikniko Lakūnas.

ti. 
kiltų,

S. L. A. kuopose, kur geguži
niai bosauja.

Liepos 13 d., š. m., kuopos 
susirinkime Aimanai užklausė 
apie savo pašelpą, tai kuopos 
pirmininkas J. čirvinckas at
sakė, kad jis su Aimanais nie
ko neturi, nes jie nepriklauso 
128 kuopoj. Kuomet Gata- 
veckas pradėjo aiškinti, kad, 
remiantis S. L. A. konstitucija, 
Aimanai kaip priklausė, taip 
ir priklauso S. L. A. 128 kuo
pai, tai pirmininkas čirvinckas 
su šiurmaitiene sukėlė didžiau- 
sį riksmą, kokio dar šioje kuo
poje nebuvo.

Tai dabar matot, kas Susi
vienijimą griauja: ne progre
syviai, ale fašistai.

J. Gataveckas.

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

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

bus panedelį, 4 rugpjūčio, Liaudies 
Name, 8th St. ir Fairmount Ave., 
8 vai. va’rf&re. Visos narės ateikit, 
turime balsavimo blankas. Delega
tės išduos raportą iš V Rajono kon
ferencijos. U. Šapran. 180-1

LIETUVIS GRABORIUS

CARNEGIE, PA. WILKES-BARRE, PA.

ilhA NORINTIEJI GE- ■ 
R T A U SI O PA- 1 
TARNAVIMO IR 
VŽ ŽEMĄ KAI- 
NĄ. N U L ICDI- 
MO VALANDOJ z 
ŠAUKITĖS PAS:

Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimo, lietuvių sekcijos, 87 kuo
pa rengia pikniką, kuris įvyks 
3 d. rugpjūčio, Radzvilos far- 
moj. Kadangi Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas rūpi
nasi tų darbininkų reikalais, 
vuriuos suareštuoja laike strei
kų arba abelnaf už veikimą 
iel darbininkų klasės labo, tai 
zisi vietos *ir apielinkių lietu- 
ziai darbininkai kviečiami at
silankyti į šį pikniką.

Komisija.

Kas S. L. A. Griauna?
. čia S. L. A. 128 kuopoj bu

vo per eilę metų viskas ramu, 
kuomet šios kuopos komitetas 
laikėsi S. L. A. konstitucijos 
Būdavo susirinkimai yra ra
mūs ir smagūs. Nebuvo už
sipuldinėjimų vienų narių anl 
kitų (tiesa, kaip kada šiur- 
maitienė pradėdavo kelti sui 
rutę, mėgindavo paduoti skun 
dus ant tų narių, ant kurių j 
turėdavo ypatišką piktumą 
bet kuopos pirmininkas tų 
skundų nepriimdavo, ir tuo vis
kas užsibaigdavo). Bet kuo
met ant šių metų tapo išrink
tas kuopos pirmininku polici
nio Gegužio bernas J. Čirvinc- 
kas, tai kuopoje užviešpatavę 
negirdėtas ir nepakenčiamas 
fašistinių smurtas. Tuoj jis 
su širumaitiene, pradėjo ga
minti skundus ant progresyviu 
narių, pamynė po kojų S. L 
A. konstituciją ir visas narii 
teises. 9 d. kovo, š. m., kuo- 

i pos susirinkime čirvinckas. 
■kaipo (pirmininkas, atsinešė 
i jau gatavai sufabrikuotus 
įskundus ant šios kuopos trijų 
progresyvių narių; J. Gatavec- 
ko, J. Žukausko ir J. Aima- 
nienės. Skundus perskaitė ir 
jau turėjo gatavą įnešimą su 
paskirta bausme. Gataveckui 
atėmė balsą ant metų, Žukaus
kui ant trijų mėnesių, o skun
dą ant Aimanienės . niekas ne
parėmė, tai nupuolė. Kas 
svarbiausia, tai kad tie skun
dai nebuvo paremta jokiu kon
stitucijos paragrafu, tiktai pri- 
įrašyta kvailysčių, kokių ne
trūksta “Tėvynės” kiekviena
me numeryje prieš progresy
vius S. L. A. narius. Ir vis
kas buvo atlikta prieš S. L. 
A. konstituciją: (1) neįdavė 
kaltinamiems skundų kopijos; 
(2) buvo viskas atlikta tame 
pačiame susirinkime; (3) bal
savimas atliktas rankų pakėli
mu, o ne slaptai; (4) laike 
balsavimo sykiu balsavo ii 
skundėjai, kurių buvo net ke
turi. Taigųšiame susirinkime 
buyoį prieš L. A. konstitu
ciją,; vartojamas tokis fašistinis 
sniurtds jtod^l, įjad buvo bal
suojama Pįl’dombji Taryba ir 
buvo renkamas delegatas į S. 
L? A. 36-tą seimą. ^Delegate 
išrinko šiurmaitienę. GDar tuo- 

'mi Čirvinckas neužsiganėdino, 
į nes jis ir toliau vartoja fašis
tinį smu'ftą<ir trempia S. L. A. 
konstituciją savo purvinomis 
kojomis. Jis pasiryžo išmesti 
visą Aimanų šeimyną iš S. L. 
A. 128 kuopos, tai yra, iš šios 
kuopos prašalinti 4 progresy
vius narius. Mat, tas fašistė- 
lis, taip darydamas, mano su
daryti didžiumą prieš progre
syvius, sau ir šiurmaitienei už
tikrinti bosavimą kuopoje ant 
visados. Kuomet ėjo balsavi
mas paduotų skundų, kur sy
kiu balsavo ir skundikai, ir 
trims progresyviams buvo at
imtas balsas, ir tai tik mažą 
didžiumą sudarė keliais bah 
sais. čirvinckas ir pabūgo, tai 
jis ir varosi už išmetimą Ai
manų visos šeimynos iš S. L. 
A. 128 kuopos.

'Ne tik Aimanai yra metami 
lauk iš S. L. A. 128 kuopos, 
bet ir jiems pašelpą neišmoka, 
nes Aimanienė atsisakė nuo 
pašelpos (nuo ligos)' ’vsisarioj 
8 ir vasario 9, š. m., kuopos 
susirinkime buvo vienbalsiai 
pripažinta jai phšelpą išmokė
ti, bet dat ji nėra gavus iki 
šiol savo pašelpos, kuri jai 
teisingai priklauso. Tai kokia 
pavyzdinga yra tvarka tūlose

Jam Geriau Dirbti Tamsoj

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

galima gauti • kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė
je. “Birutės” saldainių, diaš- 
rų, lašinių, palengvicų, kurtai 
pių, baravykų, trejankų ir 
tt. z'

BLOOME, Wis.— Auto- 
mobilių mechanikas, Harry 
Erickson, yra neregys. Jis 
Račiaus pareiškė, kad jam 
daug geriau dirbti tamsoj, 
negu šviesoj.

Ar Lytų, ar Audros Kiltų, Bet 
Spaudos Piknikas Jvyks 

I
Nedėlioj, 10 d. rugpjūčio, 

visiems gerai žinomoj vietoj, 
Capitol Parke, įvyks “Laisvės,” 
“Vilnies” ir “Darbininkių Bal
so” naudai piknikas, kurį ren
gia garsusis Detroito Aido 
Choras, viename iš parankiau
sių ir gražiausių daržų Detroi
te—Capitol Parke. Laikas jau 
pradėti rengtis detroitiečiams 
ir jo priemiesčių lietuviams. 
Spaudos piknikas bus nepa
prastas todėl, kad jame bus 
sutrauktos visos gabiausios de- 
troitiečių spėkos. Bus linksma 
įvairių naujų dainų ir muzikos 
programa, šokiai ir kiti įvai
rūs žaislai tęsis pagal naujau
siai išdirbtą planą. Turiu pra
nešti sekretą. Dabar Aido 
Choras sumanė paimti pirme
nybę ne tik detroitiečių akyse, 
bet ir kitų kolonijų. Pirmiaus 
Aido Choras užganėdino pub
liką savo garsiomis operetė
mis, lošimais, dainomis ir mu
zika. Dabar jis ir yra nenu
stojęs vilties programos išpil
dyme, kaipo pirmaeilis prole
tarinės dailės nešėjas Detroi
te, atlikti savo užbrėžtą už
duotį. Galimybių tam yra iš 
choriečių praktiško patyrimo. 
Detroito garsusis Aidas kadai
se dalyvavo tokioj didelėj ko
lonijoj, kaip Chicagos “Vil
nies” piknike ir gerai įsitėmi- 
jo, kaip Chicagos kankliečių 
choras davė daug naujo savo 
publikai. Dabar Detroito Ai
das, susipažinęs su praktiškais 
darbais, ne tik spaudos pikni
ke duos daug naujo, bet tiki
masi ir laukiama pačių chi- 
cagiečių Kanklių Choro daini
ninkų, draugų ir draugių. Taip 
ir reikia! Jei detroitiškis Ai
das turėjo galimybių ir pasiry
žimų prigelbėti chicagiečiams 
dailininkams, tai kodėl chica- 
giečiai to negali padaryti ?

Dabar tik visiems reikia 
rengtis. Kurie atsilankysite 
spaudos piknike 10 rugpjūčio, 
klaidos jokios nepadarysite, o 
naudos labai daug sau ir dar
bininkiškai spaudai. Piknikas 
daug kuom skirsis nuo kitų 
piknikų. Išgirskite ne tik vie
tinių draugų geras prakalbas, 
bet ir iš kitų kolonijų gerus 
kalbėtojus apie Sunkią darbo 
žmonių padėtį, bedarbes ir tt. 
Pasidalinsime visi bėgančiomis 
mintimis, paremsime savo dar
bininkišką spaudą, kuri,’ kovo
dama su išnaudotojais, rodo ir 
skina kelią brėkštančiame ry
te į malonią gyvenimo dieną. 
Visi mūsų simpatikai, “Lais
vės,” “Vilnies” ir “Darbinin
kių Balso” visi skaitytojai, pa
tys rengkitės > ir organizub^ife 
lietuvius ,į spaudos pikniką! 
Pasirodykime mes, darbinin
kiškos spaudos skaitytojai, 
kad pasaulio galybė glūdi pro
letariato susipratime.

Į pikniką prjvažiuoti labai 
paranku iš visų miesto pusių.

Remkime Lietuvius

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

—Te išgelbėja tave Kristus, štai kokis 
jaunuolis,- gyvenk, gyvenk.

Senelis įlipo į valtį sujudęs,pasiėmė meš
kerę, išvyniojo valaunę ir užmetė be slieko, 

'kur čia galvosi apie slieką, taip susijudino. 
Į Paskiau suraukė kietai kaktą ir piktai se
nos lūpos kartojo:

—Dar ko niekšai norėjo sušaudyti... 
mat jiems žmogų užmušti noras.

—Ei! Ei! Ei! Vai!...—šaukė iš kitos 
i upės pusės.

—Rėk, nerėk, šėtone, aš kurčias linkui 
j tavo balso,—kalbėjo senelis, piktai surau- 
I kęs kaktą. Paskiau tyliai nusijuokė.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Petruchinas griuvo krūtine ant 
pieskų, ištroškusią ir išdžiūvusia 
gėrė, gėrė vandenį, vos atsitraukė, ap-. 
vedė akimis kraštą. Netolimai pamatė1 
valtelę. Jos gale sėdėjo senis ir gaudė žu-| 
vis. Petruchin greit pasikėlė ir priėjo prie' 
valtelės.

—Dėduk, pervešk mane į aną pusę!
Senis išlėto atsisuko linkui Aleksiejaus,, Aleksiejus Petruchinas ėjo tiesiai, per 

pervedė jį akimis ir užklausė, pakėlęs tam-1 dykumas ir laukus. Keliu valstiečiai va
šius skruostus: - ižiayo į miestą ir atgal, nuo vežimų kilo di-

—Ar kartais nesi tas vyras, del kurio i deli stulpai dulkių.
taip šaudė girioje? 1 I Baisiai skaudėjo kojos nuo sunkių kar-

—Taip, dėduk, jie šaudė į mane. eiviškų batų. Ir stebėjosi dabar jis:—ko- 
—O tu kas, ar tik ne bolševikas esi? i kiu stebuklu tie batai.pasiliko ant jo kojų, 
Aleksiejus nesiskubino su atsakymu, —įtur būt baltieji butų juos nutraukę po su- 

pasakyti taip, ar ne? Geriau pasakyti, šaudymo. Jis ėjo gyvai, taip kaip buvo 
Jeigu atsisakys pervesti, tada vienu šūkiu į pratęs žingsniuoti su raudonarmiečių bū- 
valtį, senį už gerklės į vandenį, du-tris kar-! nu,—kareivišku žingsniu. _
tus irklais per vandenį, ir tada jau Alek-i Saulė kepino be kepurės galvą, vėjelis 
sieju nepaimsi net ir tame atsitikime, kad pute ant nuogos krutinės, giliai kvėpa- 
ir kareiviai atsirastų ant upės kranto. -VQ,_ traukdamas tyrą dykumos orą,, nuo to 
Taip mąstydamas, Aleksiejus žengė pir- i krūtinė augštai kilnojosi. Labai, linksmas 
myn ir stovėjo prie pat vandenio krašto. į1.’ džiuginančiomis akimis vedžiojo po pla-

—rEsu bolševikas, seni. i čia,, plačią dykumą, padengtą . žalumais.
Senis labai atydžiai peržiūrėjo Petruchi-(Toli, toli žalumas.pasikeitė ilga juosta me

ną nuo galvos iki kojų, kiek susiraukė jo įlynumo, kuris susijungė su dangaus skliau- 
kakta ir visas veidas nuo lengvutėlio nusi-itu.
šypsojimo ir tarė: ; Aleksiejus tikėjo: pasieks tą mėlyną (gi-

—Pabėgai nuo jų vienok? ;rios) Juost& pereis per ją, kaip kad pakė-
—Pabėgau. ' lęs uždangą, ir atsidarys platus ateities gy-
—Nu, tai ką, man bolševikai nieko blo- vertimas.

go nepadarė. Jų buvo ir gerų, buvo ir blo- Vidudienį, pasijuto didžiai pavargusiu, 
gų, buvo visokių. Sėskis į valtį, vyre, tau Krito augštieninkas Įant žalios žolės, kaip 
gyventi ref’ ia, esi dar jaunas, tvirtas. O P 
gal turi dar ir moterį ir vaikus?

—Turiu motiną.
—Oh, tu viešpatį, Loki 

Atrišk gi, vyre, laivelį.

krašto 
burna i

WILKES-BARRE, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 

no 87 kuopa rengia šaunų piknikų, 
ledėlioj, 3 rugpjūčio (August), ant 
cladzvilos ūkės. - Prasidės 12 vai. 
liena. Bus. gera muzika šokiams, 
jus įvairių žaislų ,skanių valgių ir 
gėrimų. Draugai darbininkai, jūs ži- 
lote, kad ši organizacija :rūpinasi 
larbininkų gynimu laike streikų ir 
ibelnai visose kovose, kuomet val- 
lančioji klasė užpuola. Tat kiek- 
/ieno darbininko pareiga remti šią 
jrganizaciją visais galimais būdais. 
Sekantį nedėldienį yra geriausia pro- 
;a tai padaryti atsilankant į pikni
ką, nes smagiai laiką praleisit ir šy
du paremsite tą organizaciją finan- 
;iškai. Kviečia rengėjai. 180-1

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKEB

Jis ėjo gyvai, taip kaip buvo

Vidudienį pasijuto didžiai pavargusiu.

'karpeto, plačiai išskėtė kojas įr rankas ir 
'atidengė krūtinę vėjui ir saulei. Jautė, 
i kaip iš žemės jis ilsėdamas įgauna naujų 

nusidėjimas! i spėkų, kaip stiprėja kiekvienas muskulas, 
[kiekviena dalis kūno, atgaudama pajėgas.

Petruchinas atrišo laivelį nuo krūmyno, Tik dabar dar pirmu kartu po pabėgimo 
prie kurio jis buvo pririštas ir įlipo į valtį. nu° mirties Jaute jo kiekviena dalis, kiek-

—Sėsk, sėsk, vyre, imk irklus, tu esi jau
nas, tvirtesnis už mane, oh, viešpatį, at
leisk, kokis gyvenimas, nu imk galingai, 
stipriai ir skersai per rūkus.

Ant upės Irtišo gulėjo rūkas. Kito kraš
to dar nesimatė del tankumo rūkų. Senis, 
irgi gelbėdamas* irklu, paklausė:

—Iš kur pabėgai?
—Iš girios. Sušaudyti buvo atvarę. Se

neli, nesinorėjo dar mirti,
—Dar ko norėsi. Tau tik gyventi ir gy

venti reik, tu esi dar jaunas,—tai kalbėda
mas senis dar kartą apžiūrėjo Aleksiejų— 
tokis tu jaunas, tvirtas, viešpatį, užlaikyk 
tave. Vaikine, gyventi kiekvienam norisi. 
Štai man jau aštuntoji dešimtis eina, o mir
ti nesinori.

Pilki rūkai povaliai kilo augštyn ir skirs
tėsi. Pro girią sužibėjo kaip aukso kamuo
lys saulutė, blizgėjo vanduo, taškomas irk-

viena gyslelė gyvenimą ir džiaugėsi. Gy
venti! Gyventi ir tęsti pirmyn darbą, del 
kurio jau tiek daug jų žuvo.

Kada pasilsėjo, tada atėjo noras valgyti. 
Petruchin pažiūrėjo į maišelį, ten kartu su 
pluta duonos, ryšulėliu druskos, šmoteliu 
lašinių, puskvorte kruopų, moliniu puodeliu 
ir dėžute degtukų, jis pamatė didelį sulen
kiamą peilį.

Didžiai nudžiugo, tartum atrado ten šau
tuvą, o ne paprastą peilį.. .Išsiėmė jį iš 
maišelio ir įsidėjo į kelinių kišenių... Pir
muose krūmuose nusipjovė geroką berže
lį, šakeles apgenėjo ir pasidarė gerą 
“dubinušką.” Peilis ir “dubinuška” gerai, 
Petruchin iš pasitenkinimo net švilpauti 
pradėjo. Lengvai peršoko per dviejų' mas
tų upeliuką, drąsiai žingsniavo pirmyn. Iš 
vakarų pusės jau artinosi naktinė, tamsa.

(Tąsa bus)

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

švažiavimą nedėlioj, 3 rugpjūčio 
(August), Burlhom Parke. Praši
lęs 10 vai. ryte. Bus daug įvairių 
(aidimų, skanių valgių ir saldžių gė- 
•imų. Kviečiame visus atsilankyti ir 
jasilinksminti. Važiuojant reikia im- 
i karą ant 5th St. num. 50 ir va
duoti iki Cottman St., 73 šimtai 
Vorth. Ten išlipus, eiti po kairei į 
ki rasite išvažiavimo vietą. Ren- ' 
gėjai. 180-1

A s k

Ihbalzamuojn ir laidoja numirusiu* *nt 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir uJ. žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje taukitf-s pa* mano. Pa* man* 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriau»lo«e vielose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

“AR STEBUKLAI PAGYDO?”
paraše R. MIZARA
Išleido Dienraštis “Laisvė”

Knygelė nedidelė, bet kupina faktų, čia smulkme
niškai aprašyta Maldeno stebuklas, jo istorija ir vi
soji incidentai; čia telpa platus aprašymas japie 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 Pagydo?” 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

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

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

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.
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pritariu
Jis nu-

“Gerk 
gali 

Nauji

"Vilnis” 
organu, 
nekuriu 
pasibai-

nistų Partijai, tai tokiems mū 
su organizacijoj ne vieta ir jie džia 11 vai 
turėtų žinoti, kad ne savo vie 
toj sėdi.

duosime 
m u i, tai

vajaus
Apskri-

Darbininkai 
tai bosai kaip 
giasi 
skub

iš Chica- 
ell, jeigu

Iš Newarko, 
Hudson Tubes, 
48 su užrašu 

• Morris Avė.,

PAREIŠKIMAS A. L. D. L D
DVYLIKTO APSKRIČIO 

KOMITETUI

minkštųjų anglių 
Pirmiau dar neblO- 
buvo uždirbti. ^Bet

“Ką gali padaryti 
nepalik del ryto- 
čia laukta du metai

paeikite du blokus 
ir tenai bus Poca- 

!. Automobiliais iš 
Elizabeth Ave. iki 

Hillside.
Rengėjai.

per menesį 
ant randos už

organizacijos 
mariu.

—daugeliui atida
Išpažinčiai būtų to

SUPUVUS! TA BURŽUAZINE 
DAILE!

pamato, 
ne taip 
narius i

■ abelnai

kad 
nenu- 

kUOr- 
dau- 

na-

P. S. Beje protokole buvo 
pažymėta, kad j meno Centro 
biurą įeina Zablackienė—tur
ėjo būti Zablackiūtė.

Perkėlimas Centro Biuro Į 
lErooklyną

Drg. Pruseika ir kiti išsireiš
kė, kad ar nebus padaryta klai
da, perkeliant C 
gos į Brooklyną 
bus klaida, tai už poros metų 
atitaisysim ją, atiduodami C. 
B. chicagiečiams. AŠ buvau tos 
nuomonės, kad C. B. kelt į 
Brooklyną, permatydamas tas 
priežastis, kad Chipagos C. B. 
nesugyveno gerai su Antru Ap
skričiu nuo tų laiĮių, kada C. B. 
išleido Regrąčio Raštus, Cho
rams; jau buvo nusibodę per ei
les metų tie. kopcertai; pradėjo 
kilt ūpas Ipšt operetes, o C. ’B. 
vietoj pasirūpint . išlejst. opere
čių, išleido .Regrąčio Eilių kny
gą. Tada Antras Apskr. išlei-

ne tik Brooklyne,

Pradžioje Rugpjūčio mėne
sio visoms kuopoms bus siun
tinėjama brošiūra “Vytautas 
Mažasis.” Tai bus antras lei
dinys šių metų. Kuopos turė
tų pasirūpintį šią brošiūrą kuo 
plačiausiai paskleisti ir tarpe 
tų, kurie nepriklauso prie mū
sų organizacijos? Kaina pigi, 
tik 25 centai. Brošiūrą para
šė draugas L. Prūseika.

6102 Grand Avenue 
(Kampos Clermont Atmum) 
MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper t7M

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
z57 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

pasiepian- 
, dhugiau 

kelių

po kelis 
miestus.

Kaip kurie ir apskričiai ne
pildo savo pareigų. Pavyz
džiui, Dvylikto Apskričio kuo
pos viešai per spaudą įieško 
savo komiteto, nes. jis nieko 
neveikia. Turėjo Įvykti pus
metinė konferencija, bet neži
no, ką komitetas daro, kad 
konferencijos nešaukė ir ne
šaukia. Tokie apsireiškimai 
neleistini., Juk konferencijos 
šaukiamos daugiausia tam, 
kad patyrus, kaip kuopos sto-

nekuriuos valdybos narius kal
bant, kad po sulosimo pirmu 
kart op. “Kova Neužbaigta”

Menininkų Trečio Apskričio 
piknike, 20 d. liepos, surinkta 
veik šešiolika dolerių “Daily 

JWorkeriui.” Tai pradžia tos 
’urnos $200, kurią ketvirtasis 
suvažiavimas paskyrė sukelti.

Šiuomi klausimu mes, meni
ninkai, būtinai privalome susi
rūpinti, kitaip aš jums per šias 
špaltas neduosiu ramybės.

Kaip tik greičiau susitvar
kysime, taip bus išsiuntinėta 
tyčia pagaminti laiškai “Daily 
Workerio” ir kitais klausimais. 
Vienetos juos gaus kada apie 
pabaigą rugpjūčio mėnesio.

Trečias menininkų suvažia
vimas patvarkė, ką ir ketvirta
sis užtvirtino, kad bent viene
tų valdybos užsiprenumeruotų 
organą sekimui meno reikalų.

Nors patvarkymas yra pras
tas, nes ne tik valdybos, bet ir 
visi menininkai turi sekti orga
nizacijos reikalus. Tačiaus, 
primenu ir tą menką nutari

amą, idant visi žinotų, kad rei
kia kreipti domę į visą dailės 
darbuote.

Kaip žinote, dabar 
jau nėra menininkų 
bet “Laisve.” Gal 
draugų prenumerata 
gė, tad vėl atsinaujinkite. 
“Vilnis” yra mūsų dienraštis, 
ir mes taip turime lygiai rūpin
tis, kaip ir “Laisve.”

Drg. Krakaitis jau prisiuntė 
mums reikalingiausias knygas, 
keturis neišleistus veikalus ir 
ūek pat dainų. Reikės viską 
peržiūrėti ir išnešti nuospren
dį jų vertybės. Biuras turės 
s?feirinkimą tuojaus.

Skribliuko parašytą 
veiksmų 'komediją -— 

” ant greitųjų per
jos išleidimas tie-

buvo seniau 
. Dabar tu- 

titaisyt, kas buvo

čia yra 
kasyklos, 
gai galima 
šiais metais, kaip visame ka
pitalistiniame pasaulyje, taip 
ir pas mus, darbai labai su
mažėjo. Daugelį darbininkų 
atleido nuo darbo, o kurie ir 
dirba, tai mažai ką gali už
dirbti: Girdėjau, daugelis nu
siskundžia, kad 
neuždirba nei 
stuba.

Suminėjau, k t 
laidingai veikia 
i hi pradėt

neorganizuoti, 
nori, taip ir el- 

numuša algas, verčia 
usiai dirbti. Apart to, 

mus labai įsigalėjęs kyšių 
ėmimas.. Kurie su bosais pra
geria savo uždarbį, tie visuo
met turi darbą ir dirba net 
viršlaikį. Bet kurie su bošais 
nenori gerti, tuos dažnai atlei
dinėja iš darbo, o kurie ir dir
ba, tai prasčiausiose vietose.

Lietuviai darbininkai gir
tuokliavime neatsilieka nuo ki
tataučių. Nesenai du lietuviai 
pasigėrę taip susipešė, kad 
vieną reikėjo vežti ligoninėn 
galvą sulopyti, o kitą! į kalėji
mą. Ten turėjo i išsipirkti, -už
mokant piniginę bausmę.

Sarmata lietuviams darbi
ninkams girtuokliauti ir peš
tis. Ar ne sveikiau būtų už
sisakyti darbininkišką laikraš
tį ir paskaityti. Skaitant dar
bininkišką spaudą galima bus 
naudingesnį darbą atlikti del 
darbininkų labo.

Juozas Bilis.

> Drg 
trijų * 
“Dramblys 
skaičiau.
siog kabo ore. Viena, kad pir
mo akto scena reikalauja vi
daus bažnyčios: altoriaus, spa- 
viednyčios, kur prasideda ku
nigo meilinimasis prie moters 
ir kitų gramėzdų; antra ži
nant, kad bažnyčia veikia ran
ka rankon su policija, o poli
cija su bažnyčia, tad vargiai 
būtų galima jį lošti, jeigu ir 
išleistume.

Bet čia yra tik mano vieno 
nuomonė, veikalų komisija ir 
biuro nariai—jie tars

Kuopų valdybos privalo 
kiekvieną savo narį žinoti, ar 
jis užsimokės ar ne. Kiekvie
nos kuopos valdyba išanksto 
turi žinoti, kiek senų narių 
pasiliks ir kiek jų apleis or
ganizaciją. Kuomet taip kuo
pos darbuosis, tai ir mūsų or
ganizacijoj bus geresnė tvar-

Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
, kaipo žymus politikoje, savo rtL- 

su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga- 
Taip pat visos švaresnės lietuviš- 

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

Kiekvieni metai buvo šau
kiamos A.L.D.L.D. Dvylikto 
Apskričio dvi konferencijos— 
viena liepos mėnesį, kita sau
sio. Bet šiais motais apskričio 
komitetas visai nesirūpina apie 
sušaukimą pusmetines konfe
rencijos.

Todėl A. L. D. L. D. 39 
kuopa, Scranton, Pa., laikyta
me susirinkime 13 d. liepos, 
nutarė per spaudą paklausti 
A. L. D. L. D. Dvylikto Ap
skričio komitetą, ar jis mano 
šaukti pusmetinę konferenci
ją ir jeigu mano, tai kodėl 
tai)) ilgai tyli ir nieko nedaro? 
Juk pusmetis.jau persisvėrė, 
tai kada bus mūsų apskričio 
konferencija ?
A..L.D.L.D. 39 Kp. Komitetas.

Rodos, pereitasis A.L.P.M.S. 
suvažiavimas buvo skaitlingiau
sias delegatais, bet nutarimais 
silpnas. Apie ką buvo kalba
ma, diskusuojama, viskas at
mesta. Padaryti keli nauji nu
tarimai gan svarbūs.

Svarbiu nutarimu skaitau 
sukėlimą 200 dolerių “Daily 
Workeriui”. Mes visi žinome, 
kad “Daily Worker” yra finan
siniam krizyj ir kiekvieno dar
bininko būtina pareiga finan
siškai paremt. “Daily Worker” 
tai Amerikos darbininkų gynė
jas 2iuo visokių išnaudotojų. 
Todėl nelaukime nė, naujojo C. 
B. paraginimų (kur bus; laiš
kai' : siuntinėjami)vi Kiekviena 
vienetą itūrėtų 'pasistengt, ar 
iš iždo, ar parinkt aukų. Juk 
dabar įvyksta dideli piknikai, 
tad galima parinkt aukų. ■ ži
noma, dabar aukos renkamos 
įvairiems tikslams, bet šis vie
nas iš svarbiausiųjų. Kurie 
chorai turi didelius iždus, tie 
privalėtų paaukoti iš iždų. Dau
gelis mūs chorų praleidžia li
kusius pinigus ant “gerų čėsų”, 
bet užmiršta paaukot kovojan
čių darbininkų reikalam.

Jeigu mes vadinamės prole
tariniai menininkai, tai pirmoj 
vietoj privalom statyt proleta
rinius reikalus. Juk žmogus 
tuomet dainuoja, linksminasi, 
kuomet pavalgęs arba ir mažai 
valgęs, o atlikęs naudingą dar
bą del darbininkų geresnės atei
ties. Nesmagu yra linksmintis 
ir visus pinigus išleist iš choro 
iždų beverčiai, matant šimtus 
tūkstančių darbininkų badau
jančių ir apdriskusių vaikščio
jant. Ar gi mes, kurie dabar 
ir dirbam, nemanom, kad ir 
mes galim atsidurt bedarbių ei
lėse? O juk negalima nei ma
nyt, kad kas kitas išgelbės dar
bininkus iš tos vergijos ir ba
do šmėklos, kaip tik patys dar
bininkai.

Todėl pirmoj vietoj veikim 
koniunistiniame veikime ir au
kokime pagal išgalę. Tą atlikę 
linksminkimės, d a i n u okime, 
pleškini proletarinį meną, su vil- 
čia darbininkam šviesios atei
ties. ' / i

NEW YORKA
Eina gap'dai, kad šiemet į 

New Yorką atvažiuos žymusis 
Sovietų Sąjungos teatrininkas, 
Vsevolodovas Ę. Mejerhdldas. 
Šisai žmogus nuo 1917 metų 
dirbo tėatroį srityj iSovietų Są
jungoj'. Bo jo direktyvomis
buvo pastatyta visa eilė naujų 
veikalų * Maskvoje su didžiau
siu pasisekimu. Mejerholdas 
atvyks, jei padaryti planai įsi
kūnys gyvenimai!, su visa 
grupe ir vaidins, tarpe 
Gogolio sumodernizuotą 
vizorių.”

Svečiai gastroliuos ) 
Jungtinių Valstijų 
Paskui vėl grįš atgal 
buvus Mejerholdui ir jo gru
pei, Amerikos teatrų lankyto
jai pamatys dar vieną scenos 
dovaną, kurią suteikė garsioji 
Lapkričio Revoliucija.

Brooklyną 
269 Front St 
niuose, nuo senai 
rus bizniavoja 
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 
viršpaminūtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad- 
resuokit:

TAYLORTON, SASK
KANADA

išanksto sakyt, kad 
. nepadarys klaidų, 
visi apskričiai i)’ 

vienetos kooperatyviai veiks, vi
si bendradarbiaus Meno Sky
riuj, tai visgi bus geresnės pa
sekmės, negu lig šiol. Draugas 
Krakmtis paskutiniam Meno 
Skyriuj “Vilnyj” žymėjo, kad 
jokiu būdu su 2-ro Apskričio 
chorais negalėjo susirašinėt, to-: 
del dabar turėtų atbusti. Jie 
ten turi gražių dainelių, turė
tų tuoj prisiusi naujam- C. B. 
Draugai iš Pirmo Apskričio 
taipgi turėtų padėt mums dirbt, 
taip, kaip ir mes jiems padė

lį Apskričio komitetu. Pra
ryto. Pelnas nuo 

išvažiavimo skiriamas “Lais
vės” naudai.

Visi “Laisvės” skaitytojai 
ne tik patys dalyvaukite, bet 
kalbinkite ir kitus dalyvauti, 
kad padarius 
pasekmingu. ■

KELRODIS: 
nuo Park PI., 
paimkite busą 
Union Ave., a 
ir išlipkite ant Liberty Avė 
Hillside;’ 
po dešinei 
hontas Ąve 
New ar ko—I 
Hillside Ave

Knygų leidimo darbas iš 
centro pusės eina savo keliais. 
Bet nariai turi darbuotis, kad 
ir kuopose būtų tvarka 
jos narių skaičiumi 
pultų, ypatingai dabar, 
met bedarbė siaučia ir 
geįį mūsų organizacijos 
rių nemaloniai čiupinėja, 
rime atsiminti, kad juo 
kesnės gyvenimo aplinkybės, į 
tuo daugiau, reikalihga darbo j 
—kovos, o ne apsnūdimo, nu- 
siminimo, dvasioje nupuolimo. | 

u . V. Paukštys.

Kilo ginčų Detroito kuopoj. 
Išsyk daugelis narių karščia
vosi ii’ net laiškus rašė, kad 
neleiskite tiek ir tiek narių iš 
kuopos išbraukti. Buvo pra
nešimų, kad iš kuopos norima 
išbraukti virš tuzino narių. 
Tuo tarpu reikalaujama, kad 
iš kuopos būtų išbraukti du 
nariai—Masyls ir Tamošiūnas. 
Aš manau, kad vietos draugai 
Rinkamai išris tuos ginčus ir 
kuopos reikalus sutvarkys. Sa
vo nuosprendžio negaliu paša-. 
Ryti, bet tiek sakau, jeigu mū
sų organizacijoj atsiranda to
kių elementų, kurie eina prie
šingai mūsų organizacijos nu
sistatymui, kurie, priešingi po
litinei organizacijai—Komu-

Iš principo pilnai 
vaidinti tokį veikalą, 
trauktų tą juodą kaukę nuo 
spaviednyčios lango, po kurio 
priedanga kunigai veda mote
ris prie nemorališkų scenų, 
ypatingai tada, kada jų vyrai 
būna dirbtuvėse.

Perlošus tokį veikalą visose 
kolonijose 
rytų akis.
kis smūgis, kaip daužymui to- 
rielkų po suvaidinimo: “Ame
rikoniškos Vestuvės.”

Žinoma, da yra ir dabar to
kių vestuvių, kur jaunavedžiai 
sėdi už stalo ir laukia dovanų. 
Pamergės dainuoja veseilinin- 
kams pinigą metant, dainuoja 
svaigalus geriant:

gerk, brolužėli, da 
gerti,
tavo kamašėliai, da 
trepsėti.”

Matote, šioji daina pagiria 
veseilininko ir didelės įtalpos 
pilvą, kuriame prapuola daug 
alaus, ir naujus kamašius. 
Reiškia, gerk, šok, daužykis, 
kaip pernykštis drigantukas 
ir apsisukdamas sidabriniu do
leriu skambterk va į šitą mir
ties laukiančią lėkštę. Krum
pliais stalo nedaužyk, nes 
kraujas ant grindų nuvarva ir 
mums naudos neneša.

Bet šios vestuvninkų scenos 
jau baigiasi. Jų paikinimui 
daug prisidėjo visur vaidintos 
“Amerikoniškos Vestuvės.” 
Nėra mažiausios abejonės, kad 
tinkama^ komedija, 
ti religinius burtus 
padarytų naudos, negu 
prakalbininkų kalbos. 
L ^Baigiant savo rašinį,

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

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolo prieš kitą amži
ną, žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug i'ūpesčių įr sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

tik pasi 
ipsi leidi 
prastos

Aš, Jemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malontttt 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodą 
mais, kaip vartoti.

do op. “Pepita”, Už ką gavo ge
rą kritiką. Tadą tarp C. B. ir 
Antro Apsk. draugiškumas pra
nyko. Mes, brooklyniečiai, kad 
ir pakritikavo m C. B. už išleidi
mą Regu. Raštų, (f nesirūpini
mą išleist operečių,(bet mes sto
jom pagelbon- 'C. b\ ir nupirkę 
iš vertėjo op. “Kova\už Idėjas” 
aukojom C. B. išleidimui, ži
noma, už tą auka, gavotu- daug 
daugiau kritikos, negu padėkos, 
net žymėjo “Vilny”, kad ateity 
negalės būt tokios didelės aukos 
duodamos ir išleisdami nežymė
jo ant knygutės, kad auka 
Brooklyno “Aido” Choro.

Kadangi chicagiečiai buvo ge
ri kritikai, o darbais nepasiro
dė, tad tos aplinkybės ir ne- 
bendrino mūs veikimo. 2-ras 
Apsk. pradėjo leisti operetes, 
3-čias Apsk. taip pat.

Dainų klausime irgi panašiai. 
Tokiose aplinkybėse mūs C. B. 
paliko tik dęl mados, o tas ne
turėtų pas mus būt. Todėl var
de naujo A.L.P.M.S. Centro 
Biuro kviečiu visus apskričius 
ir vienetas į bendrą veikimą. 
Jei kurie žinot tinkamų opere
čių, dramų ar dainų, siųskite į 
Centro Biurą, o jis, atradęs tin
kamais, turės išleist. Taip pat 
mūs chorai ir chorvedžiai turi 
galybes prisigaminę gan gerų 
dainų, o tik del savęs laiko, ir 
neduoda kietiems naudotis. Da
bą? jie turėtų laikytis suvažia
vimo nutarimo, būtent, kuris 
choras ar chorvedis pasigami
na dainele, privalo kčpiją pri- 
siųst į C. B. Girdėjau 3 Aps.

.įskilti^./ sykį pranešame, 
.sekntadienį, 3 d. rugpjū- 
įvyksta didelis išvažiavi- 
ant Pocahontas Avenue, 

•ide, N. J., kurį rengia A. 
). L. D. 5 kuopa bendrai

Mūsų 
mėnuo ne tŲ, 
čiai ir kuopos turi pradėti rū
pintis šiuo klausimu. Turime 
atsiminti, kad šis agitacijos 
mėnuo bus vienas sunkiausių, 
nes bedarbė labai atsilieps. 
Todėl visi nariai privalo dau
giau kreipti domės, kad jį pa
darius sėkmingu.

Antras Apskritys jau pra
dėjo rengtis prie agitacijos 
mėnesio. Jis rengia prakalbų 
maršrutą, kuris prasidės; su 
19~-d. spalių ir tęsis dVi sa
vaites. .■ Kalbėtoju bus drg. 
Senas Vinc-as. Ar. kiti apskri
čiai jau turi, ką nors tuo klau
simu ?

s nusiminėm tik todėl, kac 
Mizara užimtas SLA. rei 
S o jis daug ką žadėjo pa 

mažiau galės

pranešti, kad draugai chica
giečiai prisiuntė man nemažą 
dovaną: du “Vilnies” lakštu, 
ant vieno tilpęs menininkų tre
čio suvažiavimo protokolas ir 
neįrašytas į knygą, ir kitas 
—ketvirto suvažiavimo proto
kolas.

Delei paskutinio protokolo 
nieko nusakau, įrašysiu įir jis 
knygos nesudarkys. Bet kur 
rašyti trečio suvažiavimo pro
tokolas, tai fą turėtų paaiškin
ti d. Pakaušis.

Net pilna plepalų biblija ir 
ta sako 
šiandien.
jaus.” < 
ir nesurasta valandos laiko at
likimui darbo. Tokiam apsi
leidimui nepritariu.

J. Naiivaika,
C. Sekretorius

MŪSŲ REIKALAI
Jau liepos mė.ųuo užsibaigė 

ir sykiu turėjo užsibaigti mū
sų Draugijos mokesčiai į cen
trą. Bet pasirodo, kad taip 
nėra. Didžiosios kuopos šie
met labai prąstaį stovi su na
rinių...mokesčių mokėjimu, ži
noma, kaip kas kaitina centro 
komitetą, kad jis apsileidęs. 
Dalinai gal yra 
centro komitetas, 
energi ngai ragi na 
mokėti duokles .p 
pinasi organizacijos iukū 
Kai kurie komiteto n ai’i a 
šiol dar nei eilutės nepg.rašė 
organizacijos reikalais. Bet 
didžiausia kaltė nemokėjimo, 
tai bedarbė. Kaip sau* norite, 
bet dar niekad nebuvo tokių 
didelių bedarbių, kaip ’šiemet, 
žinau daugelį narių, kurie la
bai atsidavę mūsų organizaci
jai, bet iki šiol dar neužsimo- 
kėj.o ir stačiai sako, kad turi
te palaukti, nes neturiu pini
gų. Vienok negalima patei
sinti ir kuopų valdybų. Jau 
keletas sykių buvo pranešta, 
kad jeigu, kuopa mato, kuris 
narys negali užsimokėti, turi 
apie tai pranešti centi ui ir 
pastarasis paliuosuos nuo mo
kesčių, o jeigu kuopa turi sa
vo iždo pinigų, gali už vieną 
ar ’kitą savo kuopos navį už
mokėti iš kuopos iždo. Vie
nok nieko tuo klausimu neda
roma. Didžfosios kuopos net 
nes u žiūrėjo- savo narių, kurie 
galės užsimokėti ir kurio ne
galės; nežino, iš kurių nariui 
galima bus duokles išrinkti ir 
juos palaikyti organizacijoj ir 
kurie jau pasitrauks iš jos. 
Čia jau kuopų valdybų apsi
leidimas.

Įrant kapitalistinės sistemos 
pagrindam, įra ir visi josios 
galai. Dailėje, ypačiai sceno
je, tasai labiausiai pasireiškia. 
Geresnieji veikalai šiandien 
retai kur užtinkami vaidinant. 
Jie, mat, “perprasti,” sako te* 
atrų savininkai ir veikalų ma+ 
nadžeriai. Jais publikos nesu
trauksi; juose “nieko naujo” 
nebėra. , ; 1 ;

Vedini ddlerio, tie manager 
riai ir stengiasi, kad tik, k4 
naujo išgalvojus, kuris su
trauktų daugiau žioplinėtojų 
ir atneštų dolerių. O tuo 
“nauju” Amerikos teatrų tvaiv 
kytojai įmato nieką daugiau;, 
kai tik lytinėmis temomis ga
mintus arba kuriais kitais “ne
paprastais” pažymiais atskies
tus “veikalus.” Su jais publi
ka dar sutraukiama ir pasi
semti dolerių galima rieškučio
mis. Jie traukia tamsią, išgve
rusią buržuaziją, kuri nieko 
naujo nenori matyti, o maty
dama nesupranta.

Šiuo tarpu New Yorke tę
siasi byla Earl Carroll’io, gar
saus’ teatrininko. Jis skun
džiamas už tai, kad pastatė 
vodevilinį “veikalą” “Vanit
ies,” kuris buvo vaidinamas 
New Amsterdam Teatre, ir ku
riame perdaug vulgariškų sce
nų matosi; nuogybės, vulga- 
riškos nuogybės, kuri jau net 
buržuaziniams dorininkams iš
rodo “perriebi.”

Carroll žymus tuo, kad jis, 
savu laiku buvo surengęs te
atre slaptą puotą, kurioje sve
čiai gėrė ir ūžė, o prisilakę 
ėmė maudyti vyne lietuvaitę 
Teresą Daugeliūtę. Už -tai 
Carroll buvo nusmelktas rpe- 
tam laiko kalėti Atlantos ka
lėjime. Išėjęs, jis ir vėl grie
bėsi už to paties pelninįo 
(nors ir labai žalingo) darbo; 
dėtis pinigus už parduotus 
liaudžiai nuodus, pavidale 
“dailės.”

Šitokia “dailė” nekelia žmo
nių protavimo; nekultūrina ji
nai ir jausmų; nedaro žmo
gaus žmoniškesnių, kaip sako 
buržuaziniai dorininkai. Prie
šingai: jinai puldo žmonių 
moralą. Tai išdavas tos sis
temos, kuri šiandien viešpatau
ja Jungtinėse Valstijose. Vie
no Carrollio del to, aišku, kal
tinti negalima. Ne jis, tai ki
tas. Tai kalta visa šita siste
ma. r

Štai kodėl darbininkai turi 
kovoti prieš tokią “dailę.” Bet 
kovojant prieš ją vieną, reikš
tų netaikymą tam blogam į 
širdį, o tik į plauką. Todėl 
reikia kovoti prieš visą siste
mą, kuri palaiko tokią dailę. 

uriU' Petruška.

gelbėt. Dabar, gi 
padėt.

ALPMS C.B. narys
V. Jc.nuslca

stangų, kad jas atgaivint 
tuo gaivintoju kaip tik i 
na apskričio komitetas.
tarpu pasirodo, kad kai 
riuos apskričių komitetui 
čius reikia' atgaivinti.

Draugai 
kuopų ir 
tai jau ir 
Ii pa c 
ir sumanui 
lyžiuolomi: 
vaikščioti*.

kaus C. Biurui. Tai būt puiku: 
dalykas. Turėtų ir 2-ras Ap 
skritys tai]) daryt, .tuk mū? 
apskričiai turėtų rūpintis C. B 
finansiškai' remi, o C. B. ture 
tų aprūpint leidiniais. Kaip at 
rodytų, jei mūs ALDLD. ap 
skaičiai pradėtų sau knygas leis

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

Įęigų ta j p. elgiasi 
a p sk r i Či ų k o mitetaJ, 
centras nieko negk- 

ryti. .t eigų gal v 
<iausia, bet su 

kojomis m
Tuo tarpu pa 
su paraly ž i u o tų, Iš 
olonijų ateina nu

siskundimų, kad susirinkimai 
n ai vy l:sta. Pavyzdžiui, iš Ro
chester, N. Y., rašo, kad ten 
kuopa turi apie 60 nariu, o i 
susirinkimus lankosi tik kokio 
septyni. Panašių dalykų yra 
ir kitose kuopose.

Draugai ir draugės, pasidar
buokime, kad sutvarkius kuo
pų ir apskričių reikalus. At- 

;e, kad jeigu 
tinginiui, ;

pasekmės bus
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KANADOS GI

PARDAVIMAITarpt. Darbininkų Apsigy-
kiek aprimęs, Healy tuos pini- nimas išleido pareiškimą, kad

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

in?J?j

d

»w

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Visi nariai 
Komite- 

181-2

^balzamuoją ir laidoja numlruĮt’. 
tnt visokių kapinių; parsamdo au 
'.oinobilius ir karietas veselijoms 
krlkStynoms ir pasivažinėjimams

■ f

$5.50 IKI $10.00

plaukus ir sugar- 
laikui. Kreipkitės

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

šįmet turime geriausios ir vėliau
sios niadoš Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyti o ]---- -------- ,

sės kovotojus, politinius kali-[ -
nius.

B.
S.
Ir

bo. Klausinėjamas, kokius ry
šius jis turi su Sovietų preky- 
įbos organizacija, Amtorgų,

PARSIDUODA drabužių, vaikų žais
lų, cigarų, ci^aretų ir minkštų gė

rimų krautuvė. Galima padaryti ge- 
rąz bizni. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. Parsiduoda pi
giai. A. K., 85 Lake St., East White 
Plains, N. Y. 181-3 I

čias
nigų
Nuo
apie
sus suvarė į toil etą ir išėmė pi
nigus iš registerio, ^suvirs $60. 
Po to pabėgo. K. K.

PARSIDUODA farma: 18 akrų že
mes, pusė dirbamos ir pusė dailaus 

miško; dviejų šeimynų stuba, miesto 
vanduo; garu apšildoma; taipgi visi 
kiti budinkai ir įrankiai, reikalingi 
apdirbimui žemės. F. M. Bertulis, 
Box 181, Stratford, Conn. 179-84

PRANEŠIMAS MOTERIMS
7)

pasilsėt, apart 
O kai del kūno

PA SI RANDAVO J A 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

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, ‘ 
Figens, 221 Second St. 
Mickus, 278 Second St. 
pas Singerj.

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

mes patarnausime kuogeriausia. •

KAINOS NUO

Nudažom žilus 
buriuojame ilgam 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET

Sovietų Sąjungą nuo imperia- bet pats yra narys Tammany 
čia taipo pat j[a]j demokratų politinio kliu-

BROOKLYN, N. Y.
A. P. L. A. 22 kuopos susirinkimas 

bus panedėlį, 4 rugpjūčio, ’“Laisvės” 
svetainėj, 8 vai. vakare, 
ateikit ir naujų atsiveskit. 
tas.

TA SI RANDAVO J A geras kambai'ys 
su visais parankumais, 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

telephone, Greenpoint 2820J. GARŠVA
susirinkimas 

j v€vwr> pviin.UiivuviiĮ, 1 d.
Kliubo kambariuose, 220 Leonard St.

. . Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai
aplinkui, dalyvaukite. A. Deikus, Sekr. .180-1

Puslapis Sestas LAISVE Penktad., Rugpjūčio 1. 1
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Apiplėšė Lietuviu Užeigą

Žiopla Policijos Krata 
Vadinamame ‘lizde
Sovietiniu Šnipu”

Unijos Dalyvaus “in
Corpore” Union Square 
Demonstracijoj Šiandie

Kairioji Kailiasiuvių Unija, i "American.’’ “Journal
Maisto Darbininkų Industrinė [ “Daily Mirror,’’ Hearsto gel- 
Unija, Nacionalė Adatos Dar-jtonieji laikraščiai, buvo išpūtę 
bininkų Pramoninė Unija ir vi-[ burbulą apie “Sovietų šnipų 
sa eilė kitų klasiniai susiprato-j sistemą’’ Amerikoj 
šių darbininkų organizacijų i kad New Yorke . .....
nusitarė su visais savo nariais, |sias šioi šalyj centras “slaplo-j

Pirmosios Rugpjūčio didžiojoj [ 
demonstracijoj, A vai. vak; 
Urtion Square, New Yorke. 

Lietuviai darbininkai ir
darbiai turi šimtais ir tūkstan-1 (aptieka)
čiais traukti į šią demonstra-' 272 Avė. B, New Yorke.
ciją, kur bus protestuojama darė toj 
prieš imperializmą, prieš nau
jai ruošiamą pasaulinį karą, 
reikalaujama socialės apdrau- 
dos pensijų bedarbiams, ne
sveikiems ir nusenusiems dar
bininkams ir kur susirinkę de-

z monstrantai energingai
reikš savo pasiryžimą apginti

Ateis laikas, kad žmonės 
• laipsniškai praras regėjimą, 
[girdėjimą ir lygsvaros jausmą, 
’—pranašavo Daktaras Paul 
[ Winslow, specialistas ausų, 
; gerklės ir nosies ligų, kalbėda- 

. [mas bankiete Kiwani Kliubo, ir McAlpin viešbutyje, New Yor
ke. Sakė, jog prie to prives 
nuolatinis erzinimas bei įtem- 

. .. _ pimas akiu, austi ii* viso kūno; priphaupe, i . 1 w’ 1 J . organizmo, ką kenčia siandie- 
esąs vyi įau- > njajs žmogus, gyvendamas ci-

sja.nfPę i s*os Sovietų policijos. . i Veikiausia,—Tręšė jis,—žmones
Miesto policijos viišininkai, vjSy pirma neteks girdėjimo, o 

lfe, 'pradėjo žvalgytis, ir nužiurę-[paskui re^jimo. Nuolatinis, 
! jo, kad tariamų sovietinių [ vjs aršėjantis miestuose ir fa- 

e-|.šnipų lizdas tai busią vaistinė brikuose triukšmas organiniai 
i James Schafiano, al.j0 žmogaus klausą; jis 

. "I trumpina ir žmogaus amžių; 
vaistinėj nuodugnią [ypač, sako Dr. Winslow, triuk- 

kratą ir, žinoma, nesurado nei ‘ 
sovietinės slaptosios policijos! 
narių, nei jokių “ 
dokumentų.’’ Vaistinės gi sa
vininkas paaiškino tiems “ga
biesiems’’ New Yorko detekty-’ 

pa- yarns, kad jis ne tik nepriklau
so prie Komunistų Partijos,

listų užpuolimo. < 
bus reikalaujama paliuosuoti 
iš kalėjimo draugus Fosterį, 
Minorą, Amterį, Raymondą ir 
visus kitus įkalintus mūsų kU- New Yorke, Schafranąs pasa- 

Vieninteliai mano ryšiai 
su jais yra tokie, kad Amtor- 

igo žmonės perka iš manęs ko- 
išelę dantims valyti (paste) ir 
kai kuriuos kitus vaistus. Su
pykęs, pagaliais, Schafranas 

‘ [užklausė policijos: O kodėl 
. ’ jūs nedarote kratos pas Henry 

( ‘ (Fordą, kuris veda milionų do- 
a~ lerių biznį su Sovietų Sąjun- 

! ga ?

Liepos 29, antradienį, trys 
apsimaskavę plėšikai užpuolė* 
užeigą lietuvių, Zubricko ir 
Kleins, po num. 78 Bartell St., 
Brooklyne, apie 10 vai. vaka-

Užeigoj buvo apie 7 žmo- 
Plešikai visus sustatė į 
Pirmiausia vienas plėši-

re.
nes.
eilę.
kų atsistojo prie durų su re
volveriu rankoj ir saugojo.; ki
tas žmones komandavo, o tre- 

krėtė. Pas juos viso pi- 
rado apie 50 dolerių. 

Zubricko atėmė laikrodėlį 
$100 vertės. Paskui vi-

šmas varo į kąpus vidutinio 
.amžiaus žmones, kurių mirimų 

‘raudonųjų s]<aįčius didėja. Akis naikina ( 
stiprios elektrinės ir neono! 
šviesos; nemažai prie to pri-1 
si d ėda ir judamieji paveiks
lai; akys, tud būdu, mažai ka
da begauna 
miego laiko.
lygsvaros, tai civilizacijos są
lygose žmonės ir jos neteksią. I 
Tuomet, įsistatę į ausis tam I reguBaris"

^arrantas Areštui Kito ■ 
Augšto Valdininko

I

Federalis prokuroras Tuttle, 
New Yorke, išėmė warranta 
areštavimui Martino J. Hea- 
ly’o, Tammany Hali demokra-j 
tų apskričio vado. Healy yra j 
miesto valdybos augštas na-1 
rys, padėjėjas komisionieriaus' 
dirbtuvių ir namų. Daug maž [ 
tuo pačiu laiku, kai aikštėn 
iškilo teisėjo Ewaldo vagystės, Apgint Areštuojamus 
Healy pasidėjo bankan $10,-1 
000. Kada “šturmas” atrodė

i Tarptautinis Darbininku 
Apsigynimas Pasiryžęs

■

gus pervedė kitam asmeniui, 
kurio dabar jieško centralinės 
valdžios prokuroras Tuttle. Jis 
spėja, kad su Healy’o pagelba į 
teisėjas Ewald stengėsi paslėp- ■ 
ti savo graftą. C
Ewaldas naudojosi paštu, siun-jkiamas pastangas delei tuojau- 
tinėdamas laiškus ir per juosjtinio jų paliuosavimo. 
įkalbinėdamas žmonėms pirk-1 ",------------------------

ELKT kS Džiurės Teismas
rium Ewaldas 
būdu jis nusikalto šalies įsta-i 
tymams, kaipo naudotojas pa- ■ 
što prigavingiems tikslams.

jis yra pasiruošęs teisminiai 
apgintą visus darbininkus, ku
rie bus areštuoti už dalyvavi- 

įmą šiandieninėse Pirmosios 
Rugpjūčio demonstracijose, 

. .rūpintis jiems kaucijas (pa- 
() kadangi į rankas) jr dėti visas kitas rei-

Šerus 
kurios 

yra—‘ai tuo;Nuogy Mergų Rodytojui,
Bet Ne Bedarbių Vadam

Už nuogų mergų rodymą 
paleistuviškuose šokiuose teat
re areštuotas, Earl Carroll, te
atro manadžeris, bus teisiamas 

Prasidedant kovai tarp chi- [grand džiurės teisme, su pri- 
nu biznierių dviejų priešingu [siekusiais tam teisėjais, 
organizacijų (“tongų”), 
nas chinas ’ūio i krautuvėlę, 

t 4 Mott St.. New Yorke, ir nu
šovė sąvininka vardu Lince 
Nop’ą. Tuo tarpu kitas chi
nas mirtinai pašovė toj pačioi 
tratvėj Ling Nop’o partneri. 
Boka Ling Soo. Abu šovikai 
pabėgo.

'”~rdv^aisi Chinu BiznieriųK-

23 METINIS 23 METINIS

Piknikas

Bet 
vie-/‘demokratiška” teisminė maši- i

nerija nedavė prisiekusių teis
mo delegatams kovo 6 dienos 
demonstracijos, draugams Fo- 
steriui, ^Minorui, Amteriui ir 
Raymondui. Juos trims me
tams kalėjimai pasmerkė spe- 
cialis teismas, susidedantis iš 
keleto nuolatinių, kazionų rie
biai apmokamų teisėjų.

Taigi kapitalistinis teismas 
sut4ikia daugiau pagarbos ir 
pripažįsta daugiau pilietinių 
teisių supuvėliui teatrininkui, 
nekaip išreiškėjams bedarbių 
reikalavimų.

— Rengia —
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas I 

Įvyks Nedėlioj

Rugpjūčio (Aug.), ’30
Klaščiaus Clinton Parke •

Betts ir Maspeth Avė., Maspeth, L.I. 
Pradžia 2-rą Vai. po Pietų

Gerbiamieji Brooklyn© ir Apielin- 
kes Lietuviai ir Lietuvaitės! Kvie
čiame visus atsilankyti į mūsų di
džiausią pikniką pasilinksminti, kur 
bus proga su pažįstamais pasimatyti 
ir tyro oro pakvėpuoti, ir prie puikios 
muzikos linksmai pašokti. Muzikan
tai bus po vadovyste prof. Rich, kurie 
grieš vėliausios mados šokius, lietu
viškus ir amerikoniškus. Taipgi šo
kikams ir gėrikams bus visokių už
kandžių, ilgų ungurių ir kreivų deš
rų. . Pasišokę ir issigėrę galėsite 
gardžiai užsikąsti.

Kviečia Rengimo Komisija: Pirm. 
K. Vilkas, Sekr. A. Masiulis, Kasie- 
riua N. Gervė.

Įžanga 50 Centų Ypatai
KELRODIS: Iš New Yorko važiuo

dami imkite 14th St. subway ir per
simainykite ant Grand St. gatveka- 
rių. Flushing ir Grand St. karai da- 
veža.

ID. U. Vienybės Lygos 
į Piknikas Sekmadienį

Rengkitės į Darbo 
Vienybės Lygos didįjį pikniką, 
kuris bus ateinantį sekmadie
nį, rugpjūčio 3 d., Pleasant 
Bay Parke. Programa .susi
darys iš darbininkiškų sportų 
rodyipo, muzikos, šokių ir pra
kalbų. Užteks ir užkandžių 
su skaniais gėrimais.

Unijų

Tėvas Budeliavo Dukterį 
už Atsisakymą Vogti

Teisman pastatytas New 
Yorke Joseph Chovanec, gyve
nantis po num. 1525 Second 
Ave., sulig skundo jo paties 
dukters, 12 metų mergaitės 
IVįariukės. Jinai skundėsi, kad 
tėvas ja žvėriškai mušė ir ant 
vinių klupdė už tai, kad jinai 
atsisakė vogti iš krautuvių 
daiktus, eidama į jąsias kaip 
“pirkikė.”

_____

SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

. ....... |reguiians mėnesinis susirinkimas Į- 
tikrus dirbtinus lygsvaros in-j vyks penktadienį, l^d.^ rugpjyčjo, 
strumentus, aklai, svirduliuo
dami graibysiąs!
bandydami atlikti šiokį bei to- ---------------------------------------------

* i * i r, . v IŠRANDA VOJIMAIpalaikymui, kaip dabar žemos 
rūšies tūli gyvūnai.

Dr. Winslow karštai priside
da prie vajaus už panaikinimą 
bereikalingų triukšmų 
Yorke.

Miesto Atmatų Vežimais 
' Šmugeliuoja Alkoholi

Miestiniame atmatų (garbi- 
čių) išvežiojimo vežime blai
vybės agentai sučiupo $130,- 
000 vertės brangių alkoholinių 
gėrimų bonkose, kurios buvo vi
sokiais nešvarumais apverstos. 
Tą vežimą jie atsekė iki mies
to atmatų suvėrtimo vietos, ga
le Roosevelt St., prie East Riv
er, ir čia konfiskavo šampaną 
ir senovišką degtinę. Tą al
koholį, žinoma, būtų paskiau 
būtelegėriai pasiėmę iš “dum- 
PU-”

Sąryšyje su tuom liko areš
tuoti du miesto tarnautojai ir 
20 šiaip būtlegerių.

biznį, žadantį 
nepaprastų, grei-

dar nebuvo tei-

Nuteisimas Žuliko
Teisėio ą* Jo Sėbrų

Federalis teismas paskyrė 6 
metus kalėjimo Kings pavieto, 
Brooklyne, ex-teisėjui W. Ber
nardui Vause’ui, direktoriui 
bankinės Columbia Finansų 
Korporacijos. Jis nuteistas už 
žmonių prigaudinėjimą per 
paštą, laiškais. Vause žinojo, 
jog per ' savo ir savo sėbrų 
šmugelius jis privarė tą kor
poraciją prie bankrūto; bet 
per laiškus, siuntinėjamus nu- 
žiūrimom savo naujom aukom, 
Vause blofino apie puikiausia 
korporacijos 
nuošimčių ir 
tų pelnų.

Bet Vause
siamas už milioninius šmuge
lius, kuriais jis apkirto Didžio
jo New Yorko valdybos iždą.

Kartu su Vause’u tapo pen
kiems metams kalėjimo nutei
stas ir vyriausias jo pagelbi- 
ninkas, Samuel Schuchman; 
keli kiti kaltinamieji irgi pri
pažinti kaltais, bet jiems baus
mė dovanota už tai, kad teis
me liudijo prieš buvusius sa
vo bosus.

Nuteistieji kalėjiman duoda 
apeliacijas į augštesnius teis
mus, per kuriuos tikisi išsisuk
ti nuo bausmės arba laukia 
didelio jos sumažinimo. Turė
dami krūvas prisiplėštu pini
gų, tie ponai turi ir didžiausių 
galimybių augštesniuose teis
muose.

$1.500,000 Bravoro Krata
Buvo padaryta krata North 

American Bravore ir Palm 
Garden Cafe, Wilson ir Greene 
Avės., Brooklyne. Suimtą^ al
koholio dirbimo mašinerija, 
daug degtinės ir alaus; išviso 
apie $1,500,000 vertės.

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

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa-‘ 
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
"Gold Medai" vardo kiekvieno
je dėžutėje.

Haarlem oil

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

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

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

Tek, 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 9910LORIMER RESTAURANT
F Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

DAUBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Smndzdiu Diagnozei 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telephone: Stagg 4409

NOTARY PUBLIC

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
/UNDERTAKER)

Patarnauju visiem be 
tumo. Tolumas del manęs 
tumo nedaro.

skir7 
skiis 

Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y. ,

Phone, Stagg 5043

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALI0Ė1US

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viao- 
k i u s paveiksiu* 
Įvairiom)* s p a 1- 
romis. Atnaujina 
senu* ir krajavu* 
ir sudaro <u 
amerikoniškai*.

TELEFONAS 5 
TRIANGLE 1450

Kreipkite* Šiuo 
adresu:

JONAS

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Kritikuoja I 
del Sunkė

washing: 
valstijos seru 
Walsh kritiku 
politiką linki 
Esą, jis, Hoo 
seniau rūpinti: 
jam tas nebūvą 
la, kad WaL 
kiek jis rūpin 
reikalais. Kū 
kas politiką, : 
Walsh nėra 
Hooverį).

Telefonas Stagg 281

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirhame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

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

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėl-j 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 
likirpkit ši skelbimą ir prisiųakiL karti su užsakymu

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

'v į v- 4jį-*p <

Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 
a BROOKLYN, N. Y.

J X/ -M? z .J X11 H iii •

mm* ■ 111 ■■ i i >i ■■ ............ ..............................

17 Žurnalu
Nešvari

WASHINGT 
kuroras L. A. 
mane apsišvies 
tė įvairius žur 
vinėjamus laiki 
nalų parduotu1 
do, kad 17 toki 
jamų žurnalų Į 
“nemorališki”, 
įsakė Washing 
čių pardavinėti 
sies žurnalus Ii 
vinėjus.

ŽEMĖ DREB.
JO.

VIENA.— 
miesto pereitą 
įvyko žemes dr 
buvo tačiaus n 
mas i> nepavoj

OTTAWA, K: 
želio 1 d. šių m< 
gyventojų išvi: 
934,500. Vadina 
700 gyventojais 
go per vienus r

Švabas Gauna 
Algos ‘Tik”
YOUNGSTOV 

Sužinota, kad 
Steel Corporati 
korporacijos) 
Charles M. Sch 
na į metus algo 
tūkstančių dole 
pamąstysim, ks 
darbininko alga 
Valstijose geri 
siekia apie $15 
tai suprasim, 1 
“vargą” kapitalii 
bas turi turėti, 
venus iš šiito to ] 
šimts tūkstančiu 
metus!

Paryžius Saugoja 
2,000 Milicianty

PARYŽIUS.— 
vakar buvo s 
2,000 milicijantų. 
baime komunistų, 
sesi prie mafcini 
stracijų pasmerk 
talistų ruošimosi

Be to, valdžia 
Humanite’s komu 
valinio organo 1 
Florimond Bonte,

Karalius Jurgis P;
Londono Sutartį1

LONDONAS. - 
karalius Jurgis ui 
tarnų—MacDonal 
deno ir kitų—dar 
rašė Londono “r 
•vimo” sutartį, ku 
jų reiškia apsigin, 

, Dabar laukiami 
j^įos padarant tą f
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