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Jeigu kas šen ką be reikalo 
degino, 
galima 
iš seno 
chinų
armijos, pakol jos nebuvo visai 
išgintos iš to miesto.

HANKOVAS. — Čiang-lyra jau ne sykį ir to Čiang- 
kai-šeko valdžia šito mies-, kai-šekas labai bijosi.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

. Ir tikėk tu dabar, žmogus, 
jiems! Komunistų armija at
eis, išgins savo priešą iš mies
to, o paskui paims, išdegins vi
sus namus, išardys tiltus ir vis
ką kitą, kuriuos reikės patiems 
ant tų-pačių pamatų atstatyti.

Na, ar gi atsirastų tokių 
durnių ant svieto, kurie taip 
darytų? Vienok buržuazija no
ri svietą įtikinti, kad taip yra. 
Tiktai niekšai taip gali meluoti 
ir rašyti.

Amerikos buržuaziniai gaziet- 
ninkai tikrai pasiuto. Jie rašo, 
kad chinų komunistų-darbinin- 
kų armija, paėmę miestą Čang- 
šą, išdeginę ir išardę geriausius 
namus, išskerdę daugybes gy
ventoji] ir viską kitą apvertę 
augštyn kojomis. O kad dar 

>būtų biausiau, rašo, kad komu
nistų armija padalinus miestą 
į 50 distriktų, kad būtų geriau 
vogti viską iš gyventoji] ir ar
dyti patį miestą.

Kad jau meluoja, tai meluo
ja.

KRISLAI
Tikrai Pasiuto.
Kas Degina?
150,000,000 “Kalinių”!
Vietoj Duonos—Monai.
Del Tos “Galybės Lazdos”

Rašo A. Gilman

Visos Juodos Pajėgos 
Veikia Prieš Mooney

Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimčsite, Tik Re

težius. o Išlaimėsite Pasaulį!

agg 2812

■ W P. BALLAS
LIAUSKAS)

i visiem be 
nas del manęs skiff 
». Mano ofisas at- 

ir naktj. Darbą 
ii. Reikale kreip- 
ane, o patarnausiu

rand Street

Jungtinių Valstijų ponija ne
nori įsileisti Sovietų produktų, 
nes, girdi, ten esą viskas kali
nių padaryta: rūda iškasta, 
degtukai padaryti, miškai iš
kirsti, anglis iškasta—viskas, 
viskas kalinių.

Kadangi buvo rašyta, kad 
Sovietų Sąjungoj trūksta lavin- 

„ tų darbininkų, tai reikštų, jog 
ten trūksta kalinių. O kas ten 
tuos 150 milionų “kalinių” val
do, tai Washingtono storkak
liai nepaaiškina.

Įpuolus desperacijon ponija, 
matydama, kad Sovietų Sąjun
gos darbininkams gerai sekasi, 
pradėjo meluoti be galo, be kraš
to.
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SAN FRANCISCO, Cal.— 
Valstijos augščiausias teis
mas, kuris nagrinėja Mac- 
Donaldo pareiškimus, kad 
jis melavęs prieš Mooney ir 
Billings, gal šauks abu kali
niu liudyti apie save.

Policija ir visos juodosios 
pajėgos darbuojasi kiek ga
lėdami, kad neišleisti iš ka
lėjimo tų dviejų darbininkų 
veikėjų, r Randami visokį 
“liudininkai”, kurie bando 
įkalbėti, kad Mooney ir Bil
lings yra kalti.

Bet iš kitos pusės, kalinių 
pusėje stovį žmonės dar
buojasi, kad tuos valdžios u

Auto Unijos Vadai 
Kalbėjo Darbininkams
DETROIT.— Fordui pa

skelbus apgaulingą praneši
mą, kad jis pradės samdyti 
darbininkus, Auto Darbi
ninkų Unija kartu su Be
darbių Taryba atlaikė masi
nę demonstraciją prie For
do River Rouge dirbtuvės. 
Suėjo tūkstančiai darbinin-

prakalbų ir švilpė prieš po- 
licmanus. Tai -pirmas toks 
mitingas ant Fordo nuosa
vybės.

Šiame mitinge suareštuo
ta Powers, sekretorius Dar
bo Unijų Vienybės Lygos; 
Wood, sekretorius Auto 
Darbiniu. Unijos ir Thomp
son, jaunųjų darbininkų 
organizatorius prie D. U. V. 

‘L. Powers skaudžiai su
muštas.

Po paskelbimui, kad pra- 
i dės samdyti darbininkus, 
priimta kiek tiek darbinin
kų, kurie dirbs po keturias 
dienas į savaitę. Kitiems su
sirinkusiems liepta ateiti už 
savaitės kitos. ' ■

Italijoj žemės drebėjimas la
bai daug blėdies ir vargo žmo
nėms pridarė, žmonės badau
ja ir miršta. Popiežius baisiai 
tuomi “susirūpinęs”.

O ar jūs įspėsite, kuomi 
nori tuos nelaiminguosius 
gelbėti? Ogi rekrutuoja iš 
sos Italijos bandas kunigų
•siunčia į žemės drebėjimo pa
liestas vietas, kad “suteikus ne
laimingiesiems dvasinį peną”, 
nes, esą, ten bažnyčios išgriau
tos ir žmonės nebegali į taip di
delius būrius susirinkti, todėl 
trūksta bekelinių.

Tai ko gali susilaukti nuo 
tų drigantų, kada tu į nelaimę 
ir badą papuoli. Ne duonos, 
ale monų.

Kada Anglijos vienas parla
mento atstovas pačiupinėjo “ga
lybės lazdą”, tai visi kiti atsto
vai pradėjo ant jo šuns balsu 
kaukti, o MacDonąldas taip iš 
pykčio paraudęs, kad jo veidas 
atrodęs, kaip krauju apsipylęs,

išsireiškė; jog vargiai 'parin'Svarbus Komunistų 
mentas beturėtų kokią < nors i 
reikšmę, jeigu kas nors tą laz-, 
dą pavogtų.

Tai va jums, vyručiai, .kokios 
galvos pasaulį valdo. . . Buržu
aziniai žmonių atstovai apsipy
lę akis bjauriausiu fanatizmu 
ir vis nori amžinai pasaulį val
dyti.

Perkūnas Nutrenkė 
Net Keturis Asmenis

PARYŽIUS.— Pereitos 
savaitės pabaigoj, pietinėj 
Francijoj, perkūnas taip 
siautė, kad keturis žmones 
(atskirose vietose) paklojo. 
Ten šiuo tarpu oras netikęs.

Partijos Piknikas

Rumunija Saugoja 
Savo Šalies Aliejų

FREET 
ia Aptiekos

HHHHH

BUCHAREŠTAS.— Ru
munijos valdžia išleido pa
tvarkymą, kuriuomi suma
žinama gamyba aliejaus ant 
150,000 vagonų/ Tai daro
ma tuo tikslu, idant suma
žinus aliejaus “eikvojimą.”

PHILADELPHIA, Pa. — 
Pennsylvanijos valst. Rinki
mų Kampanijos Komitetas 
ruošia milžinišką pikniką 
rugpjūčio 23 d., šeštadienį, 
Scotdale Road, Lands- 
downe, Pa.

Visos Phifladelphijos ir 
apielinkės darbininkų orga
nizacijos raginamos nereng
ti tą dieną nieko, bet masi
niai dalyvauti Partijos pik
nike. Galite gauti tikietus 
po didesnį ^skaičių, tai bus 
pigiau.

Smulkmenos apie progra
mą bus paskelbta vėliau.

Rengėjai.

ILGA GIEDRA AMERIKOJE GALI
i ATNEŠTI DIDŽIAUSIĄ NELAIMĘ, 

KOKIĄ FARMERIAI YRA MATE
Siunčia Savo Atstovus pas Federal? Valdžią, Reikalaudami 

Tuojautinės Pagelbos, kad Išgelbėti Gyvulius; Kunigai 
Tamsūnus Šaukia Poteriauti, kad Dievas Duotų Lietaus.
WASHINGTON.—

; Hooverį lankėsi farmerių 
atstovas Louis J. Taber, ku
ris nupasakojo, kokis pavo
jus laukia centralinės Ame
rikos farmerius, jei giedra 
ir ilgiau taip laikysis, kaip 
iki šiol.

Jei į dešimts-trisdešimts 
dienų nebus lietaus, tai ry-

Pas williams pašaro arba 
Ibenti gyvulius.

Giedra Baisi
Giedra tokia baisi,

išdžiovino žoles, o medžių 
lapai pageltę tarsi amaro 
nuėsti arba rudenį šalnos 
pakąsti.

Daugelyje ežerų ir prūdų 
vanduo išdžiūvo ir galybė 
žuvų padvėsė.

Ypatingai augštesnėse 
vietovėse jaučiamas van
dens trūkumas.

Kai kur kunigai suvadina 
tamsius parapijonus į baž-1 
nyčias ir liepia jiems pote
riauti, kad dievulis suteiktų 

i lietaus. Bet lietaus, kaip 
nebuvo, taip ir nebėra.

Hooveris pareiškė Tabe-

lir kitokį gyventojai susi- 
i lauks tokios baisios savo 
gyvenime katastrofos, ko
kios nėra matę.

Sausa degina visą centra
linę Ameriką, kaip Iowa ir 
josis kaimynines valstijas. 
Kai kur karštis siekia 113 
laipsnių. Lietaus jau senai 
žmonės nėra matę.

Taber siūlę Hooveriui 
kuoveikiausiai griebtis už riui, jog jis yra bejėgis kon- 
gelbėjimo padėties. Jo ma
nymu, reikia kad geležinke
lių K savininkai nupigintų 
pervežimo kainas, idant

troliuoti gamtą ir todėl pa
dėti negalįs.

Sprendžiama, kad iki šiol 
giedra padarė farmeriams 
nuostolių nemažiau, kaip už. 
pusę biliono doleriu.

Šimtai Tūkstančių Darbininkų Dedasi Prie
Paskelbto del Algų Pakėlimo Streiko

Reikalauja Pakelti Algas

PARYŽIUS. — Žieminėj 
dalyj Francijos, apie Lille, 
Rouen, Lanoj ir kt., eina 
plati darbininkų kova, kuri 
prasidėjo dvi savaitės atga
lios. 4 d. rugpjūčio prie jų 
prisidėjo dar 100,000 darbi
ninkų, sudarant virš 200,000 
streikuojančių.

Didžiuma streikierių yra 
audinyčių darbininkai, ta
čiaus vėliau prisidėjusieji 
daugumoj yra iš plieno, ge
ležies ir statybos industri
jų.

Originaliai streikas prasi
dėjo kaipo protestas prieš 
apgaulingą apdraudos įsta
tymą, sulig,kurio darbinin
kai turėtų nešti tąją naštą 
vietoj darbdavių. Dabar gi 
streikas vystosi ir į kovą,už 
pakėlimą algų. i ? ,

( <

Pastarųjų darbininkų išė
jimas streikan buvo nutar
iąs Generalės Darbo Konfe
deracijos, nepaisant, jog jos 
geltonieji vadai bandė su 
bosais susitaikyti ir darbi
ninkų reikalus parduot. Tas 
jų skymas atmestas ir dar
bininkai išėjo kovon.

Lille distrikto bosai prašo 
policijos, kad ji sudaužytų 
šį streiką, nes jie nemano 
algų kelti, kadangi tai ma
žintų jų pelnus. Revoliuc. 
darbininkų organizacijų tik
slas yra išvystyti generalį 
streiką visų darbininkų už 
pakėlimą algų. Šios organi
zacijos daug darbuojasi 
streikierių naudai ir ačiū jų 
pastangoms prisidėjo prie 
streiko tie šimtai tūkstančių.

darbininkų. Jau kai kurio
se industrijose algos pakel
tos kaipo pasėka šito strei
ko.

Kuboje Suareštuota
70 RevoliucionieriŲ

HAVANA. —Kubos val
džia suareštavo septynias- 
dešimts asmenų, kaltinamų 
“bandyme nuversti esamąją 
tvarką.” Visi patalpinti ka- 
lėjiman po $3,000 kiekvie
nas.

Esą šitie komunistai visą 
savo veikimo lizdą turėję 
chiniečių apgyventoj miesto 
dalyj.- Daug chiniečių ir 
Ispanijos piliečių' būsią iš- 
deportuota į atatinkamus 
kraštus, o kiubiečius* val
džia sunkiai bausianti.

Nori Išdeportuoti 
Fašistu Priešą

PARYŽIUS.— Francijos 
valdžia yra pasirįžusi išde
portuoti į Italiją profesorių 
'Camillo Bernieri, aršų fa
šistų oponentą, kuris čia at
vyko neturėdamas jokio pa- 
sporto. • Bernieri gyveno 
Hollandijoj, Luxemburge ir 
Belgijoj ir iš visur jį išvarė.

Pribuvus čionai, valdžia 
pareikalavo pasporto. Ber
nieri atsakė neturįs. Tuo
met jam buvo leista tūlam 
laikui gyventi be pasporto. 
Bet del kažin kokių prie
žasčių, šiomis dienomis 
Bernieri tapo suareštuotas 
ir įsakyta išvyti* Italijon.

Laisvesni žmonės smar
kiai protestuoja' prieš 
kius valdžios žygius.

Penki Užmušti
Religinėse Riaušėse

HANKOWE ŽUDOMI DARBININKAI, 
KURIE DRĮSTA PRASIŽIOT PRIEŠ

ČIANG KAI-ŠEKĄ IR JO VALDŽIĄ
Čangšoj Susiformavo Stipri Sovietų Vyriausybė, Kuri Ims 

Savo Žinion Visą Darbininkų Užkariautą Kraštą; Naujos 
Brigados Nacionalistų Kareivių Perėjo j Raudonąją , 
Armiją.

to gatvėse pereitą pirmadie
nį nužudė aštuonis darbi
ninkus, kad sulaikius vidu
jinį sukilimą. Niekas tikrai 
nežino, ar tie darbininkai 
buvo komunistai, ar ne, bet 
reakcionieriai manė, kad jie 
buvę ir to pakako. Jiem bu-[ten, kur

500 Pabėgo
Iš Kulingo kurortų jau 

pabėgo apie 500 svetimšalių 
buržujų. Be to, chiniečiai 
turčiai bėga, it žiurkės iš 
skęstančio laivo. Jie bėga 

“ randasi svetimų 
vo nukirstos galvos viešai,I šalių imperialistų kareivių 
ant gatvių. i ir jūreivių, kad juos apsau-

Visas miestas randasi di- g°tų nuo “savo” raudonojo 
nes pavojaus.

BOMBAY.— Tarp Indu- 
su ir musulmanu vis dar ei
na kivirčiai. Bailia mieste 
15,000 indusų suruošė savo 
parodą ir maršavo pro mu
sulmanu bažnyčią. Musul- 
manai susigrupavo apie sa
vo bažnyčią ir bandė sulai
kyti parodą. • Tarne susikir
time penki asmenys buvo armiją.

džiausiam neramume, 
komunistų armija stovi vi
sai nebetoli: už kokios 2Q 
mylių. Valdžia padvigubi
no sargybas. Įvedė daug 
griežtesnes represijas prieš 
kiekvieną, kuris drįsta pa
sakyti žodį prieš reakciją.

Prancūzai sukūrė 
kolonijose “apsaugos 
Hus”, kurie, tikrumoj,
pavartoti kovai prieš įei
nančią miestan komunistų

Indijoj Potviniai
KARAČI.—Augštesniajam 

Sinde potviniai dar vis te
beveikia. Vanduo turi ap
sėmęs apie 200 ketvirtainių 
mylių žemės plotą.

Pabėgo Devyni Kaliniai 
Iš Arizonos Kalėjimo

FLORENCE, Arizona, 
Devyni kaliniai pabėgo 
Arizonos valstijinio kalėji
mo. Būdami skiepe, jie nu
pjovė geležines štangas nuo 
savo durų ir paskui iššliau
žė tunelium į administraci
jos namą, iš kur pabėgo.

1S

UŽDAROMA KLAIPĖDOS
MUZIKOS MOKYKLA

šanghajus.— Nors jau bu
vo sakyta, kad čangša mies
tas yra atimtas iš komunis
tų, tačiaus, tai buvo melas, 
paskleistas tų, kurie mano 
tuomi komunistams pakenk
sią. Tiesa, komunistai 
daug savo raudonarmiečių 
•ištraukė iš Čangšos ir pa
siuntė į Kiangsi provinciją, 
bet likusioji dalis laiko 
miestą savo žinioj.

Kuomet raudonarmiečių 
priešai užpuolė ant Čangšos 
ir bandė ją bombarduoti, 
tai raudonarmiečiai atsakė 
tuo patim ir miestą vistiek 
apgynė.

KAUNAS — Švietimo mi- 
nisterio įsakymu, nuo šių 
metų rugsėjo 1 d. uždaroma' 
Klaipėdos muzikos mokyk
la. Nuo tos pačios dienos 
mokyklos direktorius ir 9 
mokytojai atleidžiami.

Sovietai Daug Laimės iš Pasirašytos su Italija 
’ Prekybos Sutarties, Sako “Izviestija”

MASKVA.— Sovietų Są
jungos vyriausybė džiaugia
si, kad jai pavyko padaryti 
prekybos sutartis su 'Italija. 
Sovietai gaus iš Italijos pre
kes bargan, įmokant tik 25 
nuoš. visos kainos. Tai di
delis palengvinimas netu
rinčiai darbininkų valstybei, 
pinigų šiuo tarpu.

Manoma, kad greitu laiku 
Sovietai padvigubins savo 
prekybą su Italija.

Dabar kiekvienas gali ma-

tyti, kad Amerikos reakcio
nierių siutimas pries Sovie
tų' Sąjungą daug biznio iš 
Amerikos atėmė ir atidavė 
Italijai.

“Izviestija” rašo, jog Ita
lija galinti suteikti Soviętų 
Sąjungai daug 'reikalingų 
mašinų, o Sovietų Sąjunga 
galės labai daug, anglies, 
aliejaus, medžio ir geležies 
išgabenti į Italiją. Tai bus 
tam tikra lygsvara, kuri 
ypačiai daug padės Sovietų 
Sąjungai.

Suformuota Valdžia
Čangšoj šiuo tarpu tapo 

suformuota pastovi Sovietų 
valdžia, kurios priešakyje 
stovi Li Liu-san. Jinai da
bar pradės tvarkyti visą 
reikalų stovį. Po jos direk
tyvomis bus paimta ir visa 
Raudonoji Armija, kuri 
grumiasi su priešais viso
mis pusėmis.

Nančangas Tuoj Puls.
< Pareitą pirmadienį Nan- 
čahgo miestas; 'Kiangsi sos
tinėj dar vis tebebuvo 
čiahg-kai-šekiečių rankose', 
bet jo dienos suskaitytos. 
Jis greit pereis į Sovietų 
rankas, o tuomet ir kiti 
miestai paseks tuo pavyz
džiu.

Blogumas Čiang-kai-šeko 
valdžiai su tų miestų išlai
kymu yra tame, kad jis ne
žino, kiek jo priešų—darbi
ninkų—yra organizuotų pa
čiuose miestuose. Jis žino, 
kad kaip tik prasidės ant 
kai-kųrių industrinių mies
tų komuhistų atakos, tai iš 
jų vidaus gali momentaliai 
išsiveržti milžiniška darbi
ninkų pajėga ir gelbėti pa
imti miestą. Taip atsitikę

Tarpe pabėgėlių randaąi 
viena amerikone,
H. Lingle, pati tūlo misio
nieriaus. Jinai yra gerokai 
susipažinusi su komunisti
niu judėjimu ir su tuo, kaip 
žmonės apie komunistinį ju
dėjimą, mano. Jos suprati
mu, greitu laiku bus įkur
ta Sovietų valdžia trijose 
didžiosiose Chinijos provin
cijose: Kiangsi, Hunan ir ( 
Hupeh. O tai būsit 
kad-komunistų eilės 
deja ir didėja, o Čiang-kai- 
šeko—smunka.

Josios Pinigai Bus žuvę
* ■ * * * * • i

Mrs. Lingle 1 skundžiasi, 
kad ir jos turtelis būsiąs žu
vęs. Ji buvo misionierka SU 
savo vyru per 40 metų. Be< 
skelbdama “dievo mokslą” 
nelaimingiems chiniečiams, 
iš pastarųjų jinai sėmėsi pi
nigų maišus. Visus pinigus 
dėjo į čangšos bankus. Da
bar, puolus čangšai, žuvo 
josios turtas.

“Geriau mes važiuosime 
Ameriką”, kalbėjo sen 
Tegul į Chiniją atvažiuoja 
jaunesni žmones; jie gal 
būt geriau supras šių di< 
Chiniją ir jos metodus.”
Nauji Sukilimai Kareiviuose

V'New Yorke einąs laikraš 
tis, “Chiniečių Dienraštis”, 
gavo kablegramą iš

K
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jos, kad ir vėl trys brigą-
dos Čiang-kai-šeko kareivių 
sukilo ir perėjo į komunistų 
Raudonąją Armiją. 
pranešimas skelbia, kad tie 
kareiviai, kuriem pavesta' 
saugoti Hankową ,ir kitus i 
miestus, palaiko slaptus ry
šiui su komunistais.

Naujoji Zelandija 
Labai Nepasitenkinus ;

WELLINGTON.— Kalbė- 
damas čionai, Naujosios 
Zelandijos premjeras For
bes pasakė, kad ši šalis ne
ves prekybos su tomis šali
mis, kurios bando apsitverr 
ti augštom muitų sienom 
nuo Zelandijos prekių. For
bes tatai taikė, < be abejo, 
Amerikai. Jis d 
liauja į Londoną.

1^

1
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Vokiečių Valdžios Krizis ir Komunistai

kurią socialdemokratai 
Naujo seimo rinkimai- 

rugsėjo 11 d. Tuo tarpu, sulig konstitucijos 48-to pa- 
diktatoriškai valdys šalį Hindenburgas su Brueningu. 
kovo mėnesį, Brueningas su Treviranu nuvertė “socia- 
Muellerio ministeriją, buržuazija užreiškė, kad dabar 

Bet jau

Vokietijos ministeris pirmininkas Brueningas, katalikų-cenįro 
partijos žmogus, paleido seimą (reichstagą), pasitaręs su pre
zidentu Hindenburgu. Liepos 18 d. tapo išvaikyti iš savo minkš
tų krėslų “liaudies atstovai” tos šalies 
vadino “laisviausia respublika pasaulyj.’ 
paskirti 
ragrafo,

Kada, 
listinę”
tai “bus tikra valdžia, kuri padarys tvarką šalyje, 
už trijų mėnesių buvo priverstas išlėkt iš valdžios finansų mi-į 
nisteris Moldenhaueris, kuris padidino 800 mil. markių nepritek- ' 
lių valstybės ižde. Greitai pasijuto prispirtas pasišalinti ir jo i 
sėbras Kurčius. Trumpu, vadinasi. 1 
džioje, si 
je. O ta valdžia ketino “išvaduot Vokietiją iš krizio.”

Brueningo vyriausybė stengėsi pataisyt buržuazijos reikalus, 
vis sunkiau guldama ant darbininkų uždarbių, įvesdama muiti
nius ir kitokius mokesčius, kurių sunkenybė gulė ant darbininkų 
pečių. Prasidėjo prieš ją platus minių bruzdėjimas; ir to bruz
dėjimo vaisiai neužilgo pasirodė Saksonijos (Vokietijos dalies) 
rinkimuose birželio 22 d., kur buržuazinės partijos prarado be
veik pusę balsų.

Brueningas, užimdamas ministerio pirmininko vietą, prisiekė, 
kad niekad nenaudosiąs konstitucijos paragrafą 48-tą, nebandy
siąs uždaryti seimą; seimo uždarymas, kaip jis tuomet pareiškė, 
galėtų privesti prie labai žalingų pasekmių. O vis dėlto dabar jis 
sulaužė savo prisieką, bijodamas dar pavojingesnių savo politikai 
pasekmių.

Socialdemokratai Kaip Fašistų Pakalikai
Kas ypač žymėtina, tai kad socialdemokratai paskutinėmis sa

vaitėmis pirm seimo uždarymo visais galais gelbėjo fašistuojan- 
čią Brueningo vyriausybę. < 
kokį sumanymą, kuris atrodė perdaug “kiaulišku“, žiūrint dar
bininkų akimis, tai reikiama dalis “socialistų” atstovų prasiša
lindavo iš seimo, taip kad Brueningas galėtų pravaryti savo 
kiaulystę, gaudamas didžiumą balsų. Kada buvo duodami su
manymai išreikšt nepasitikėjimą Brueningo valdžiai, socialdemo
kratai 
maose

Vyčiu Armija Krinka, . I 
Daug Vyčiu Virto Bedieviais

“Draugas” No. 182, rašy
damas Amerikos lietuviu 
vyčių klausimu, dejuoja:

Ar L. Vyčiams pasisekė sa*- 
vo tikslo pasiekti, ar ne, mums 
rodos, mūsų visuomenė gerai 
apie tai žino. Nesileidžiant į 
smulkmenas, užteks paminėti 
viena tik fakta ir tai skaudu 
faktą, kad iš gal būt kelių šim
tų tūkstančių lietuvių jaunimo 
prie L. Vyčių organizacijos te
priklauso tik pora 
Vadinasi, L. Vyčiai 
neatsiekė.

DRG. S. JANUI

Trečiadienis, .Rugp, 6, 1930

Politinis Raportas Sovietu Sąjungos Kom 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui

tuvos reakcinė spauda tą 
patį daro. Štai kaip Lietu
vos socialfašistu organas 
“Socialdemokratas” No. 28 
meluoja apie Susivienijimo 
seimą:

Kartą po prakalbų išsikalbę- lis, 
jau su d. B. Krasausku apie ca- 
ristinę katorgą. Jis pasakojo 
iki 4 vai. ryto apie tai, kas te
ko pergyventi. Dabar, kada 
skaičiau d. S. Janulio atsimini
mus, tai jau buvo daugelis man 
pakartojimo, o vist i k juos skai
čiau su atsidėjimu. Ne tik tai 
tame svarba, kad piešiama ca- 
ristų žiaurumas ir jų kalėjimų 
tvarka, bet piešiama su dideliu 
naturališkumu, ir tokie raštai 
yra naudingi darbininkų klasei; 
pabodo, ką pergyveno kovotojai, 
kurie vėliaus nuvertė ne tik ca- 

<' izmą, bet padarė galą ir buržu- 
zijos viešpatavimui ir įkūrė 

proletariato diktatūrą.
Kas liečia tą kruvinąjį 

Jančį, tai vienas draugas, skai
tęs' Šiuos atsiminimus, man pa-* 
šakojo, kad jis žino Amerikoje Ja> 
vieną. Jančį, kuris bene bus tas žur. 
pats, nes ir šis yra labai žiau-J° 
rus. Jis gyvenąs ant ūkio ir Am 
prie progos reikės “supažindin
ti” S. Janulį su juomi.

Atsiminimai praeities ir ra- i 
šymai apie pabėgimus yra geras I 
dalykas, bet vienas dalykas rei
kia priminti, kad daugelis yra ’ 
pabėgusių ne tam, kad ir ant je < 
toliaus dirbus darbininkų kla- mi f 
sei naudingą darbą, bet tam, 
kad tik savo kailį išgelbėjus— 
tai škurnikai ir iš tokių pabė
gėlių darbininkų klasei nėra jo- 
kios naudos. (Tą aš netaikau 

ifl. Januliui). Tas pabėgėlis, 
Kuris bėgo ir kelie kartus iš 
mūrinių maišų ir kaip tik pa
bėgo vėl imasi klasinio kovos 
darbo, yra naudingas, bet tas, 
kuris pabėgo ir apsigyveno ra
miai arba net nuėjo priešų 
abazan, kaip kad P. Grigaitis, 
iš tokių pabėgėlių darbininkų 
klasė netur naudos.

Taipgi būtinai yra 
pataisyti vieną d. S. 
politinę klaidą, ne^ d. 
sako del Amūro ir 
gclžkelio sekamai: C

“Mat, tuo laiku, 1911 metais,1 
caro Valdžia sumanė per Amu- 
r^miškus ir kalnus pravesti .

* |gelžkelį, nuo Sretensko iki Bla-' 
^goveščensko ir iki Vladivosto-1 
ko prie Ramaus Vandenyno, 
kad prirengti dirvą naujam ka
rui su Japonija, nes pralaimė
jus karą 1905 m. beveik austo-\ 
jo Rytą Chinijos gelžkeli, kuris Į 
jungėsi su Vladivostoku ir ėjo 
per Mandžiuriją, kuris po ka
rui buvo grąžinta Chinijai."— 
(mano pabraukta.—D.M.Š.).

čia yra klaida, kuri gali at
siliepti ant dabartinės. SSRS, 
užsienio politikos mūsų skaity
tojų akyse. Dalykas yra ve 
.kaip su tais gelžkeliais.

J rytus-pietus nuo miesto Či
tos, prie stoties Kaidalovskaja, 
Sibiro gelžkebs persiskirta į dvi 

k dalis, viena dabar eina į .šiau- 
dalimi ’upės 
rytine Usuri 
Tai tas gelž- 

budavojimo 
Jis eina 
Caro val-

rijmąstyti, kodėl gyvenimas 
ne gerėja, o blogėja, kodėl 

t nėra darbo, kodėl algos nu- 
kapojamos. Kokia iš to iš
eitis? Vyčių organizacija 
nieko gero jam negali duo
ti.

Taip, abelnai Amerikos 
darbininkai dar nėra klasi
niai sąmoningi; jie nesu
pranta, kad visas gyvenimo 
blogumas paeina nup blogos 
sistemos—kapitalistinės sis
temos. Bet sunkieji laikai, 
kuriuos smunkantis Ameri
kos kapitalizmas uždeda ant 
darbininkų, atidarys darbi- 
ninkams akis. Atsiras mi- 

i lionai klasiniai sąmoningu 
oi gamza- j kovotojų už
geiai Pa-'naują tvarką, darbininkišką 

. . i tvarka. Revoliuciniam iu- 
pusimena kitose šalyse,

I taip ir šioj šaly lošia svar- 
darbi- 

ninkai. Revoliucinis jau
nuolių darbininkų judėji-| 

j'mas, po Jaunųjų Komunis-
> vadovybe, plėsis.1 

Tas judėjimas daug žada ir!

“Maskvos parapijonys tuo- 
jaus pradėjo daryti obstrukci
ją. Suppę ant suolų jie rėkė 
ir ūžė per pusantros dienos. 
Per pusantros dienos pirmi
ninkas S. Gegužis negalėjo ati
daryti posėdžio. Pagaliau ko
munistai taip įniršo, kad pra
dėjo kėdėmis svaidyt į prezi
diumą. Noroms nenoroms rei
kėjo šaukties policijos pagel
bos. Pradėjus policijai vesti 
triukšmadarius laukan, įvyko 
muštynės. Komunistai šoko 
mušti policiją. . .”

Didėjantis Krizis Tarptautinio Kapitalizmo ir Sovietų 
Sąjungos Užsienio Politinė Padėtis

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

ll ic 

SS 
kai 
poi 
my 
t ar

tūkstančių, 
savo tikslo

Pirmiaus vyčių 
xuiviuo. nulllHu, laiku pasirodė suirutė val-jcija klerikalams. ,
(įdarytoje iš buržuazinių partijų su klerikalais priešaky-Į tarnavus kuniginė], politi-j

koj. “Draugas” 
laikus, kuomet

“ji (vyčių organizacija) |bia rol jaunuoIiai 
nusipelne ir lietuvių katali-1 
ku visuomenei. Savo laiku 
ji buvo gyviausia ir veik-
liausią iš •visų mūsų orga- L^ t 
ni-znnii’ii Ine nariu Ractnta

Jeigu Brueningas įteikdavo seimui - i < n • i! * 1 r» x • — _. • i. j . *

susilaikydavo nuo balsavimo, o tūluose kituose atsitiki- 
staciai balsuodavo už jo įnešimus.

Bandymai Išbristi iš Krizio 
socialdemokratinių savo lekajų, Brueningas vis 

ąfe paleisti seimą; o tai liudija apie didelius 
Su pagelba

Bet, nepaisant 
ek jautėsi priversta

Kad pateisinti fašistų ir 
socialfašistu terorą prieš 
pažangiuosius SLA delega
tus, kurie teisėtai reikalavo 
vieno žmogaus į mandatų 
komisiją, tasai Lietuvos so- 
cialfašistų lapas pasakoja, 
būk komunistai pradėję kė
dėmis svaidyti į prezidiumą. 
Ot, girdi, del to “novoms ne- 

I novoms reikėjo šauktis poli
cijos pagelbos.” Tai bjaurus 
i melas. Nei vienas iš pažan
giųjų delegatų nesvaidė ke-mzacijų. Jos narių sąstatą 

sudarė gražiausias ir patrio
tiškiausias lietuvių jauni
mas, kuris visu tautiniu ir 
visuomeniniu darbu būdavo 
pirmutinis.”

Bet dievas nei vyčių ne
gali suvaldyti. “Draugas” 
pamiršta apie “dievo galy-' __ .. .-----”

:” ir sako, kad, girdi, “lai-!
kai pasikeitė.” Pasikeitė ir i fašistų ir socialfašistu span

Užtat “Draugas”! da bjauriausiai
kad reikia surasti i pažangiuosius SLA
būdus palaikymui 'seimo delegatus, bet ir Lie- nijimą tame seime.

A CIO I Lt v. C. I ill i CvkJ VI Lt <4, ZuCt V4 CL J. A • ■» — • •

daug duos jaunuoliams dar- ?e™s. L lH'ezld!umjl- 
bi cinkams.

(Tąsa)
Jis buvo priruoštas per politiką pasiryžusios kovos prieš 
kulokus (buožes) ir per būdus mūsų grūdų rinkimo kam
panijos, naujomis jų formomis 1928 ir 1929 metais, ku^" 
kulokų įmonės buvo padėtos po kontrole vidutinių ir var
gingų valstiečių masių. >

Tas pakrypimas, toliau, buvo priruoštas per išvystymą 
žemdirbystės kooperatyvų, kas privatinių ūkių valstie
čius išmokino kolektyvio darbo mokslo. Jis buvo pri
ruoštas per visą1 tinklą kolektyvių farmų, duodančių vals
tiečiams galimybę suprasti pirmenybes (gerumus) ko
lektyvių ekonominių įmonių, palyginant su atskiromis 
(individualemis) įmonėmis. Ir, pagaliaus, jis buvo pri
ruoštas per ištisą tinklą sovietinių farmų, pasklidusių 
po visą Sovietų Sąjungą, kurios yra aprūpintos naujo- 
viškiausiomis priemonėmis, taip kad patys valstiečiai ga
li įsitikinti, kokią turi galią, kokias turi pirmenybes šian
dieniniai technikiniai įrengimai.

Būtų klaida žiūrėt į mūsų sovietines farmas vien tik
tai, kaip į grūdų šaltinį. Tikrumoje sovietinės farmos, 
su savo naujais technikiniais įrengimais, su pagelba, ku
rią jos duoda valstiečiams, su jų dar ligšiol negirdėtu 
ekonominiu pločiu, yra ta vadovaujančioji pajėga, kuri 
palengvino tą valstiečių masių pakrypimą ir vedė jąsias į 
kolektyvizacijos kelią. -

Tais tai pagrindais susidarė masinis kolektyvizacijos 
judėjimas milionų skurdžiųjų ir vidutinių valstiečių, pra-

pri 
rul 
geli 
der

K.

tiki 
v i ei 
rišt
Įėji 
kioi 
car 
leri

A
Chi 
peri 
ridi 
k i a,

Lietuvos Socialfašistu 
Lapas Apie S.L.A. Seimą

vyčiai, 
mano, 
naujus
lietuvių jaunimo po klerika-i
lizmo letena. Jis sako:

ti
ir Vis didėjančius bhržuazines valdžios keblumus, 
seimo uždarymo, pasinaudojant 48-tu konstitucijos paragrafu, 
Brueningas tikisi nuveikti didįjį krizį, kuris drebina visą šalį: 
pet naujus mokesčius (taksus) ąnt vartojimo dalykų, per padi
dintus muitus ant įvežamų iš užsienio valgio produktų, per nu
kaposimą algų valdininkėliams ir tarnautojams, per mokesnius 
iš nevedusių vyrų, per talkininkavimą kapitalistams kapojime 
darbininkams uždarbių, per sumažinimą bedarbės ir ligos pen
siją darbininkams, ir 1.1.

Taigi Brueningas ir su juorn' einanti kiti buržuazijos politi
kieriai stengiasi' išvilkti šalį iš krizio, su pagelba vs didinamo 
apiplėšimo darbo minių, ir tuo būdu atgaivinti Vokietijos pra
monę ir abelnąjį ūkį. Bet tai tuščia viltiš. Vokietijos krizis 
ne mažės, bet didės, kuomet aštrėja ir visas pasaulinis kapita
lizmo krizis: o Vokietijoj krizis taip plečiasi, kadJUuų metų pa
baigą bedarbių skaičius veikiausia pasieks 5,0

Social-fašistų Manevras
Visą laiką bendradarbiaudami su Brueningu, socialdemokra

tai, pagaliaus, sumanė pasidaryti sau politinę progą; įteikė sa
vo sumanymą seimui “darbininkų naudai” liepos 18 d., tikėda
miesi, kad jeigu sumanymas bus seime priimtas, tai Brueningas 
su Hinderburgu paleis seimą; bus paskelbta nauji rinkimai ir 
“socialistai” pasišienaus daugiau balsų ir seimo atstovų, negu 
kad turėjo paskutiniame seime. Tai buvo politinis manevras 
socialdemokratų, kuriems niekuomet galvos neskauda del darbi
ninkų reikalų. Juk negalima pamiršti ir to, kad Brueningas 
vien tęsė tą politiką, kuriai nuklojo kelius “socialistine” Muel- 
lerio valdžia. Todėl darbininkų minioms bus suprantamas ir 
dabartinis “socialistų” manevras, visiškai nieko gero nežadantis 
datbo masės.

Streikų Kova—Komunistų Priemone Laike 
Rinkimų Vajaus

Rugsėjo rinkimuose social-fašistai varžysis su kitų buržuazi
nių partijų kandidatais už pravedimą kuo didžiausio skaičiaus 
sayo žmonių į seimą ir tiž valstybės lovį. Bet ar ta darbuotė! 
išeis jiems ant naudos, tai kitas klausimas, akyvaizdoje darbi- 
Jhikų kairėjimo ir Komunistų Partijos intakos augimo.

| fašistiniai viršininkai polici
ją buvo išanksto pasišaukę;

1 tik delegatams suėjus pirmą
'dieną į svetainę jau buvo dedant nuo antrosios pusės 1929 metų, ir atidarė laiko- 
Įpolicijos svetainėj. Reiškia, tavpį didžiosios transformacijos (permainos) mūsų ša- 
ifašistai jau išanksto buvo j gyvenime.
’padarę planus su policijos i

Ne tik Amerikos lietuvių pagelba užgniaužti bile pa- 
i-1 žangiųjų delegatų teisėtą 

išniekino i reikalavimą. Jie jau buvo 
36-to pasirengę skaldyti Susivie-

Tuo, kuo pirmiau L. Vyčių ' 
organizacija išsilaikydavo, Į ~
šiandieninis jaunimas neišsi- Kuomet bent kokią klaidelę 
laikys. Jis? taikosi prie Ame- padaro draugai iš kblonijų sa- 
rikos gyvenimo, jis reikalauja v° korespondencijose ar šiaip, 

priemonių, tai redakcija prideda pastabą, 
moderniškai ! Kad yra gerų dalykų. (?— 

) Klaidos reikia visados 
keista, bet taip yra ir su ir visur taisyti?*: Bet “Laisvės,” 

Kadangi rodos, liepos 21 d. laidoj telpa

PASTABOS
Kuomet benį kokią ^laidelę

sporto ir sportui 
kliubų ir tai 
įrengtų. Mums tas atrodo nai- Red.) 
vu, 1 
tuo reikia skaitytis.
mes iki šiol tų jaunimo'reika
lavimų vis dar negalėjome iš
pildyti, del to daug gražiausio 
jaunimo netekome. Jis nuėjo 
kitur: ištautėję, daug jo ir ti
kėjimo neteko.

Matote, maldos, poteriai, 
klerikališka politika negali 
palaikyti narių vyčių orga- 
|nizacijoj. Daug vyčių orga- 
jnizacijos narių net bedie
viais virto—“tikėjimo nete
ko.” 

i Kaip lietuvių, taip ir kitų 
tautų darbininkiškam jauni
mui reikia organizuotis į 
jaunų darbininkų organiza
cijas, kovojančias už darbi
ninkų reikalus, už panaiki
nimą šios kapitalistinės sis
temos. Jaunuolis lietuvis 
darbininkas, kuris priklau
so prie lietuvių vyčių orga
nizacijos, jis eina prieš sari 
vo klasės reikalus.

Laikai keičiasi. Amerikoj 
krizis didėja. Kapitalistai,
kad suversti krizio našta 'valdyba 
ant darbininkų, daro puoli- Jaip kuriose ko-

iš Wilkes-Barre net 5 kores
pondencijos. Daugiau vėl ne
simato per savaitę laiko. To
kis subrukimas korespondenci
jų nei laikraščiui, nei kolonijai 
neduoda naudos. Tad ir rei
kia taisyti. O Tokių klaidų 
pasirodo gana tankiai.

Ap
pa

A. L. D. L. D. Dvylikto 
skričio kuopos jau senai 

apskričio

k y n 
žmo 
nepi 
ir j 
juot 
kiai 
kitu

sužinoti, tai grįžus, delegatui 
K. Geniui iš S. L. A; 36-to sei
mo ir išdavus raportą iš seimo 
ir visų įvykių, tai P. Šlekaitis 
davė įnešimą papeikt K. Genį, 
kam jis dalyvavo seime. Va
dinasi, P. Šlekaitis norėjo, kad 
K. Genys būtų buvęs su fašis
tų klika, tuom,et gal būt užgy- 
ręs. Ar gali būt tvirtas veiki
mas, kuomet tokie Šlekaičiai 
demoralizuoja veikimą? Ne. 
Ir jei vietos darbininkai leis 
ir toliaus demoralizuoti to
kiems šlekaičiams, tai fašistai 
bus laimėtojais. M. ž.

Charles R. Rovan 
merican Legion, iš

sigedo, kur dingo 
valdyba, kad nieko negirdėti 
apie veikimą, neigi apskričio 
pusmetinės konferencijos šau
kia. Vienas dalykas tai aiš
kus bus, kad į apskričio val
dybą apsiėmė tokie žmonės, 
kurie myli daug plepėti, o 
darbe patys užmiega. Tokis 
pasielgimas nepateisinamas.

Jei Dvyklikto Apskričio val
dyba nepasirūpins šaukti kon-; 
ferencijos, tai per jos į 
turės bent kuri A. L D. L. D. 
kuopa šaukti konferenciją.

Altoona, 
Pa., rengia balių buvusiems sa
vo “priešams,” su kuriais laike 
pasaulinio karo kovėsi 2. ant 
“niekeno žemės.” Mat, šia
me mieste esą daug priešą-ar
mijose buvusių kareivių ir to
dėl legionink'ai norės susitai
kyti ir “praeitį užmiršti.”

Bet ar ilgam ? Gal iki se
kančiam karui?

Šiomis dienomis J. V. pašto 
galva I autoritetai svarstė naujai iš- 

N leistus Ispanijos valdžios “Go- 
iya Memorial” krasaženklius, 

KuomSt Kelniškasfašizmas apt kurių figūruoja pilnoje re- 
įšna augštai Ml|a sKvo galvų, [aly^ie ntioga\ rnerga ir kurie 
reikia dąugiau 4^. bendriau su
daryti veikimą Misose kolonijo- 

:, tai Dvyklik’to Apskričio 
galutinai užmigo.

Komunistai pasirodė minioms vienintelė partija, kuri neatlai- •. anf VISOS darbininkų lonijose kuopos silpnai gyvuo- 
dŽiai kovoja prieš naujų mokesčių ir naujo plėšimo politiką; jie j klasės: ^nukapoja algas, blo- 
vieni užėmė griežtą poziciją prieš grobikišką imperialistinį a,, „„i, „
Yopngo planą; nę kas kitas, kaip tik komunistai organizavo 
darbininkus delei atspirties prieš social-fašistinį ir fašistinį 
streikų laužymą. O ir naujoje rinkimų kampanijoje komunistai 
yra pasiryžę pabrežt savo skirtumą nuo tų streiklaužių, išvys
tant plačiausią kovingų streikų judėjimą prieš uždarbių kapoji
mus, prieš plėšriuosius mokesčius, prieš pasikėsinimus ant bedar
bių; apdraudos.

A Kas liečia atvirąsias buržuazijos partijas ir “socialistus”, tai 
šie rinkimai bus jiems naujas žingsnis linkui įvedimo pilnos fa
šistinės diktatūros. Ir “Pravdos” korespondentas F. Heckertas 
tvirtina, jog socialdemokratai sutiks dalyvauti tame juodame 
žingsnyje.

Vokietijos gi komunistai pasirūpins, kad kaip seimo paleidi
mas, taip ir socialdemokratų “triksas” neišeitų buržuazijos nau
dai; jie mobilizuoja darbo minias į naujas kovas, per kurias bus 
taškomos Vokiečių kapitalizmo svajonės apie išbridimą iš krizio 
kc.SL.is darbininkų klasės.

ja, reikia joms.-pagelbėti, bet 
apskričio valdyba nieko nesi
rūpina. Jei tą daro sužiniai, 
tai A. L. D. L. D. Dvyklikto 
Apskričio valdyba pasitarnau
ja išnaudotojų klasei ir kartu 
fašistams.

gina . darbo sąlygas, įveda 
skubinimo sistemą. . Iki Šiol 
abelnai jaunuoliams darbi
ninkams mokėjo palyginai- 
mai daug mažesnes algas, 
negu suaugusiems darbinin
kams. Jų sąlygos su kiek-į P- Šlekaitis, kuris dau.g gy- 
viena diena dar labiau blo- . ... . ”
gėja.

Nei maldomis, 
riais, nei buržuazinio spoi*- kvatojo. Ir kurgi nesikvatos, 
to priemonėmis lietuviški kuomet save vadinantis “bol- 
klerikalai negalės sutraukti i ševiku

i “revoliucioniškumu,” pra
eitais metais savo kliube kal
bėjo už republikonus. Visos 

■nei pote- fašistinės varnos skaniai nusi- 
. Ir kurgi nesikvatos,

klerikalai negalės sutraukti ševiku” kalba.už republiko- 
daug lietuviu jaunimo į ve-!nus’ Ir i)asal<vti’ kad 
oV/U™ Trirxu, ~~ AY: „ scrantomeciai nesirūpina joakcinę vyčių organizaciją, j prašalinimu ig. A> L L. D.- 
Gyvenimas verčia kiekvieną į narių tarpo. Jis vis dar skel- 
jaunuolį darbininką pradėti | biasi “bolševiku.” Kiek teko

liuesai cirkuliuoja po šią šalį.
Mipėti autoritetai ■ ^svarstė, 

svarstė ir ant galo pareiškia, 
kad jie tame dalyke nieko ne
galį padaryti.

Mano patarimas: Kuomet 
laiškas ateina iš Ispanijos, ant 
“griešnosios” vietos tąihsesnę 
antspaudą uždėti. '

Kokių žingsnių buvo padaręs Centro Komitetas, kad 
jis galėtų pilnai prisirengęs pasitikti tą judėjimą ir atsi
stoti jo gal vinyje?

Centro Komiteto žingsniai ėjo trimis‘linijomis: linija 
organizavimo ir finansavimo sovietinių farmų; linija or
ganizavimo ir finansavimo kolektyvių farmų, ir, paga
lios, linija organizavimo statybos traktorių ir kitokių 
žemdirbystės mašinų, patiekiant sodžiui tas mašinas per 
mašinerijos ir traktorių stotis, per traktorių ’būrius ir tt.

a) Jau 1928 m. balandyje Centro Komiteto Politinis 
Biuras nutarė organizuot naujas sovietines farmas bėgy
je trijų iki keturių metų, ir apskąitliavo, kad į to laikoj 
galą sovietinės favmos pristatys bent 100 milionų pūdų 
grūdų į rinką. Tą nutarimą paskui užtvirtino'Centro 
Komiteto Plenumas. Buvo suorganizuotas gimdų trus- 
tas, ir gavo įsakymą įvykdyti tą nutarimą. Tuo pačiu 
laiku buvo padaryta nutarimas apie sustiprinimą senųjų 
sovietinių farmų ir apie praplėtimą dirbamojo ploto. 
Tapo įsteigtas sovietinių farmų centralinis komitetas ir 
jam pavesta įkūnyti gyvenime tą nutarimą.

Reikia pastebėt, jog tie nutarimai buvo padaryti, ne
paisant pasipriešinimo iš oportunistų sekcijos Partijoje. 
Jie nurodinėjo, kad į sovietines farmas dedami pinigai 
esą “bergždžiai mėtomi.” Kritikos buvo iš “mokslinin
kų”,—kuriuos rėmė oportitnistiniai Partijos elementai,— 
kurie žiūrėjo į organizavimą didžiųjų sovietinių farmų, 
kaip į negalimą ir beprasmį dalyką. Bet Centro Komite
tas, viso to nepaisydamas, laikėsi savo linijos ir įvykdė 
savo nutarimus.

1927- 28 metais 65.7 milionai rublių (apart trumpalai
kių kreditų) buvo išleista finansavimui sovietiniu far- 
mų. 1928-29 m. 185.8 milionai rublių. Pagalios, dabar
tiniais metais—856.2 milionai rublių. Laikotarpyj, kurį 
apima šis .raportas, buvo patiekta 18,000 traktorių su 
35,000 arklių pajėga sovietinėms farmoms.

Kokių vaisiii davė tie žingsniai?
1928- 29 metais plotas, dirbamas grūdu trusto, buvo 

150,000 hektarų; 1929-30 m. 1,060,000 hektarų; 1930-31 
m. bus 4,500,000 hektarų; 1931-32 m. 9,000,000 hektarų, 
o 1932-33 m., į pabaigą Penkių Metų Plano, 14,000,000 
hektarų. 1928-29 m. sovietiniu farmų centro užsėtas plo
tas buvo 430,000 hektarų; 1929-30 m. 860,000 hektarų: 
1930-31 m. jis pasieks 1,800,000 hektaru; 1931-32 m. 
2,000,000 hektarų, o 1932-33 m. 2,500,000 hektarų. 1928- 
29 m. plotas, dirbamas Ukrainos Sovietinių Farrfių Są
jungos buvo 170,000 hektaru; 1929-30 m. 280,000 hekta
rų; 1930-31 m. 500,000 hektarų; o 1932-33 m. bud 720,000 
hektarų. Plotas dirbamas Cukrinių Burokų Sovietinių 
Farmų Sąjungos, buvo 780,000 hektarų 1928-29 m.; 820,- 
000 hektarų 1929-30 m.; 860,000 hektarų 1930-31 m., ir 
pasieks 980,000 hektaru 1931-32 pi. ir 990,000 hektaru 
1932-1933 m.

Tatai reiškia, visų pirma, jog į galą Penkių Metų Pla
no visos sovietines farmos, paėmus sykiu, augins grūdus

Denutv noliciios komisionie-i ^lote’ kuris bus'vienu milionų hektaru didesnis už visą 
rius F.< Muldoon New • Yorke i ^abar Kanadoj dirbamą žemes plotą.. (Delnais plojimas.) 
suspendavo 160 taxicabu drai-1 'Kas liečia sovietinių farmų abelnąją produkciją ir gra
verių trims dienoms už tai, I du gamybą rinkai,, keli paskutiniai metai suteikia šitokių 
kad jie laike karščių važinėjo 
vienmarškiniai.

žiema kad tu ir pastiptum 
nuo šalčio, jiems negajvoj kąįp 
tu apsirengęs. Bet vasarą jie 
žiūri, kad tu ir neturi kuom, 
vistiek pridengtum savo grieš- 
ną kūną.. Moralistai, tik ne 
iš to galo! t

Tr iksas.

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

faktu: 1927-28 metais bendroji produkcija visų sovieti
nių farmų siekė 9.5 mil. centnerių (šihitasvorių), iš ku
rių 6.4 milionai centnerių buvo rinkiniai grūdai; 1928-29 
m. 12.8 milionai centnerių, iš kurių 7.9 milionai centne
rių buvo rinkiniai grūdai. 1928-30 m. sulig visų daviniu, 
bus pasiekta 28.2 milionai centnerių, iš kurių bus 18 mi- 
lionų centnerių (108 milionų pūdų) grūdų rinkai; 1930- 
31 m. mes turėsime 71.1 milioną centnerių, iš kurių 62 
milionai centnerių (370 milionų pūdų) bus rinkiniai grū
dai, ir tt., ir tt.

Tokie yra vaisiai jau pasiekti bei laukiami iš mūsų 
Partijos politikos delei sovietinių farmų.

(Bus daugiau)

t

reikalas
Janulio 
Janulis 

y tų linijos

■ rius ir šiaurine
1 5Amūro, paskiau 
v iki Vladivostoko, 
į kelis, prie kurio
? dirbo ir d. Janulis.
> per SSRS, teritoriją.

džia vedė jį, suprantama, dau
giausiai karo tikslais, kaipo pri
dengta (?—Red.) nuo Mandžu-

■ » rijos Amūro upe.
Antra šaka nuo stoties Kai

dalovskaja eina į iyt-pietus. Ji 
pasiekia Mandžurijos sieną
nuo stoties vadinamos Mandžu- 
rija per teritoriją Mandžurijos 
iki Pograničnaja, viso 1,485 ki
lometrus. Tai tiesus kelias į 
Vladivostoką ir jis yra žino
mas, kaipo Chiniškai-Rgtinis 
gėlžkelis, del kurio vos nekilo 

į Ikaras 1929 m. tarpe SSRS, ir 
Chinijos, remiamos užsienio im
perialistų.

Chiniškai-Rytinis gelžkelis 
fyuvo pradėtas būdavot i 1896 
m., caro valdžios, vienu tikslu, 
kad paglemžus Mandžuriją, o 
antru, kad jis yra trumpesnis 
nuo Čitos iki Vladivostoko ant 
600 kilometrų, negu Amūro 
gelžkelis. Jis eina per Charhi- 
ną, nuo Charbino kita šaka ei
na į pietus iki Port-Arturo. Jo 
išbudavojimas lėšavo 460,ooii,- 
000 rublių (išėmus pietinę ša
ką nuo Port-Arturo iki Kirino, 
378 milionus rublių.) Po karo 
su Japonija, kurį pralaimėjo 
caristinė Rusija, pietinis gelž
kelis nuo Port-Arturo iki Kiri
no (Kirin yra 40 mylių į pie
tus nuo Charbino) perėjo į Ja
ponų rankas, bet visas gelžke-
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DEL DRG, S, JANULIO ATSIMINIMU kumščio ir užsienio imperialis
tai, pamatę Raudonosios Armi
jos ir .kartu SSRS, galią, nete
ko apetitų ir nusileido, pasira
šydami Chaharovske protokolą, 
kuris ątatiko 1920 ir 1924 m.

Bet galutiną

LAISVE 1 Puslapis Trečias
>*•1.1 iltį

PITTSBURGH, PA žmonems gyventi blogą, o čia 
gerai.

Nuo Krosnos Cilto.

aliznio ir Soviet^ 
Padėtis

Birželio 27, 1930)

žusios kovos prieš 
■feki l inkimo kam- 
• 1929 metais, kui$ 
ir l(Įminiu ir var- 

<ms per išvystymą 
miių ūkių vaistin
io. .Jis buvo pri-
m. duodančių vals- 
.■•< (oerumus) ko- 
Uv su atskiromis 
imis, jis buvo pri
tariau, pasklidusių
aprūpintos naujo- 

at'/s \ alstieciai ga- 
■į pirmenybes šian- 

•s frn-mas vien tik- 
>o\ iminės farmos, 

ii<. su pagelba, ku- 
r liesini negirdėtu 
nein;i pajėga, kuri 
imą ir vedė jąsias į j

lis k'įlektyvizacijoSfK. 
iniu valstiečių, p ra
vi, ii- atidarė laiko- 
’irainns) mūsų sa

ro Komitetas, kad 
ta judėjimą ir atsi-

nis‘linijomis: linija 
iu farmų; linija or
ai farmų, ir, paga- 
raktoriii ir kitokių 
iui ta> mašinas per 
aktorių būrius ir tt. •

Komiteto Politinis 
etines farmas bėgy-,, 
iavo, kad į to laikot#' 
t 100 milionų pūdų 
i užtvirtino Centro 
izuotas grūdų trus- 
tarimą. Tuo pačiu 
sustiprinimą senųjų 
i dirbamojo ploto, 
ralinis komitetas ir 
:arimą. 
buvo padaryti, ne- 
sekcijos Partijoje, 

nas dedami pinigai 
3uvo iš “mokslinin- 
artijos elementai,— 
ų sovietinių farmų, 
Bet Centro Komite
to linijos ir įvykdė

i (apart trumpalai- 
mui sovietiniu far- 
L Pagalios, dabar- <>'

Laikotarpyj, kurį *
8,000 traktorių su 
noms.

y rūdų t rusto, buvo 
0 hektaru; 1930-31 
. 9,000,000 hektarų, .. 
ų Plano, 14,000,000 .
centro užsėtas plo-

n. 860,000 hektarų; - 
•ktaru; 1931-32 m. : 
,000 hektarų. 1928- ■' 
vietiniu Farmų Šą
li m. 280,000 hekta- 
2-33 m. bus 720,000 ,
Burokų Sovietinių 

rų 1928-29 m.; 820,- 
taru 1930-31 m., ir - 
ir 990,000 hektarų . *

ą Penkių Metų Pla
ukiu. augins grūdus V 
ru didesnis už visą
(Delnais plojimas.) - 

į produkciją ir grū- 
etai suteikia šitokių 
ukcija visų sovieti- 
umtasvorių), iš ku- 7 
jiai grūdai; 1928-29 
7.9 milionai centne- 
, sulig visų davinių, <- ' 
iš kurių bus 18 mi- v 
piidų rinkai; 1930- 
tnerių, iš kuriųo62 

) bus rinkiniai grū-

i laukiami iš mūsų 
mu. ......

d

Kartą po prakalbų išsikalbę-’ lis 
jau su d. B. Krasausku apie ca- 
ristinę katorgą. Jis pasakojo 
iki 4 vai. ryto apie tai, kas te
ko pergyventi. Dabar, kada 
skaičiau d. S. Janulio atsimini
mus, tai jau buvo daugelis man 
pakartojimo, o vistik juos skai-,mylių ilgio gelžkelis, kuris yra Idą, pareikšdamas, būk tas gelž-i^1 
čiau su atsidėjimu. Ne tik tai 
tame svarba, kad piešiama ca- 
ristiĮ žiaurumas ir jų kalėjimų 
tvarka, bet piešiama su dideliu 
naturališkumu, ir tokie raštai 
yra naudingi darbininkų klasei; 
ps^jQdo, ką pergyveno kovotojai, 
kurie vėliaus nuvertė ne tik ca-

■einantis nuo stoties Mandžu-
— vakarinio Mandžurijos i sutartims. Bet galutiną susi- 

rubežio iki Pograničnaja—ryti-Įtarimą ardo užsienio imperialis- 
nio rubežio, kur jis vėl eina per:tai ir stovi daug klausimu ne- 
SSRS. teritoriją, pasiliko rusų, j baigtų.
kaip ir buvo pirm karo su Ja- šį ilgą paaiškinimą darau! 
ponija; dar pasiliko ir tas 40 tam, nes jeigu d. J. padarė klai- j

tarpe Charbino ir Kirino. i kelis buvo Chinijai 
Caristinė Rusija dar pridėjo ta klaida gali pasikartoti 

prie to gelžkelio 178 milionus daugelį, ir atrodo 
rublitĮ iki karo 1914 m., nes j nori atgriebti nuo Chinijos tą, 
gelžkelis pirmiau patsai ncpa-Įką jau buvo caristai atidavę. O 
dengdavo savo lėšų. i tas reikalinga dar labiau tam,

Išilgai visą gelžkelį ant tam į kad Chiniškai-Rytinio gelžkelio 
tikro atstumo caristinė Rusija | klausimu pasauliniai imperia-j 

vizmą, bet padarė galą ir buržu- viešpatavo pilnai, ten veikė ca- Jistai nuolatos pjudo imperialis-1 
fkijos viešpatavimui ir įkūrė rištiniai teismai, įstatymai, ka-|tiniuš 
proletariato diktatūrą. ‘ ’ 1V‘ ‘ ------

Kas liečia tą kruvinąjį

neturi su kuo nuvykti. Ka
dangi piknikas bus mūsų spau
dos, todėl mūsų visų yra pri
valumas, kuom kas galime, 
gelbėti, pasidarbuoti, o tada 
tikrai piknikas bus pasekmin
gas.

Dailės pragramą išpildys 
Aido Choras; bus Įvairių• žais
lų programa. Ir da girdėjau, 
kad net iš Chicagos bus drau
gas L. Pruseika ir kiti draugai. 
Todėl visi būkime^!

Aš Būsiu.

Kada apetitas yra prastas 
ir miegas nepoilsingas

Yra pastebėtina, kaip Rreitai Nuga-Tone 
’ paderina aia-titų ir suteikia poilaingą ir et- 
'.gaivinant miegą. šia didelis sveikatos ir 
. stipvunv budavotojaa ifevalo kūną nuo ligas 
gimdančių nuodų, nugali konatipaciją, sutei
kia jums geresnį apetitą, pagerina virfekini- 

. mą ir padidina spėką ir svarumą pas silpnus.
nusikamavusius žmones. ...

Nuga-Tcnc ypač yra geras del abelno nu- 
1 sikamavimo ir nusilpnėjimo, nežiūrint ar tai 
i paeina nuo senatvės, kokios nors užsisenėju- 
' sios ligos, ar perdaug didelio iSČiulpimo or- 
' ganų. Jūs galite gauti Nuga-Tone kur tik 
I vaistai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų par- 
! davėjas neturi jų stake, paprašyk jį užsa- 
■ kyli jų del jūs iš savo džiaberio.

Policijos Žiaurumas

Pas mus policija neapsako
mai žiauri, ir ją niekas nesu
valdo, kad ir už žiauriausius 
darbus netraukiama atsako
mybėn. Pastaruoju laiku buvo 
ve kokių įvykių.

Policistas suareštavęs vedė 
girtą žmogų. Pastarasis neno- 

Iri eiti. Tuomet‘policistas dro- 
jzia žmogui lazda per galvą. 
| žmogus susmuko ir negyvas, 
i Moterys, kurios matė visa tai, 
,pradėjo policistui išmėtinėti ir 
;artyn eiti. Tuojaus policistas 
; išsitraukė revolverį ir pasakė, 
| kad jeigu tik kuri išdrįs prie 
jo eiti, tai ant vietos pagul- pernai dalyvavo mūsų spaudos į 

'dys. Paskui atvažiavo polici- piknikuose, __ ,
‘.Įjos vežimas ir nuvežė užmuš-jskaitlingi ir puikūs tie pikni-j 

1) U HolamslMs lta žraogl1- |ltai buv0- Draugą, pažįstamą,'
N. S. miesto dalyj randasi i kurio niekur kitur negali su-1 

parkas. Ten vaikai mėtė bolę. tikti, sutiksi mūsų spaudos 
IPolicistas atėjęs atėmė iš vai-'piknike, nes čia suvažiuoja 
; ko buožę, kuria bolę atmuši- ne tik vietiniai draugai, bet ir 

Dirbtuves* Superior Rolmiiio' nėja. Vaikas pradėjo paskui 
Šioj dirbtuvėj ■ darbininkai i policistą sekti ir prašyti, kad

■išnaudojami. Dirba! iam bo,9 atidiiotų._ Pagalinus,

DETROIT, MICH
Darbininkiškos Spaudos 

Piknikas!

grąžintas, į . 
pas: č. 

būk SSRS

Chinijos generolus
Įėjimai ir chiniška valdžia jo-;SSRS.

K. kios galios neturėjo—viešpatavo ' 
Jančį, tai vienas draugas,’ skai-, carizmas, taip sakant Chinijos I 
tęs šiuos atsiminimus, man pa-' teritorijoj buvo cariška teritori-, 
šakojo, kad jis žino Amerikoje j o taipgi visa plačioji Mand- 
vieną, Jančį, kuris bene bus tas 'žurija, gulinti į šiaurius 
pats, nes ir šis yra labai žiau
rus. Jis gyvenąs ant ūkio ir 
prie progos reikės “supažindin
ti” S. Janulį su juomi.

Atsiminimai praeities ir ra
šymai apie pabėgimus yra geras 
dalykas, bet vienas dalykas rei
kia priminti, kad daugelis 
pabėgusių ne tam, kad ir 
toliaus dirbus darbininkų kla- mi tik rusiškų įstatymui patvar- 
sei naudingą darbą, bet tam, kymais, 
kad tik savo kailį išgelbėjus— žmonės ir chiniški įstatymai jų ;■••• 
tai škurnikai ir iš tokiu pabė- nepaliesdavo. < 
gėlių darbininkų klasei nėra jo-|ir policija buvo bespėkiai prieš!vo 
klos naudos. (Tą aš netaikau I juos, taip ir dabar yra bespė- 'išvežė juos traukiniu 

-^1. Januliui). Tas pabėgėlis,1 kiai prieš britus, japonus ir to mylių 
kuris bėgo ir kelie kartus iš!kitus imperialistus, 
mūrinių maišų ir kaip tik pa-1 
bėgo vėl imasi klasinio kovos 
darbo, yra naudingas, bet tas, 
kuris pabėgo ir apsigyveno ra
miai arba net nuėjo priešų 
abazan, kaip kad P. Grigaitis, 
iš tokiu pabėgėlių darbininkų 
klasė netur naudos.

Taipgi būtinai 
pataisyti 
politinę 
sako del 
gelžkelio

“Mat, 
caro valdžia sumanė per Amu-1 ... . _ 2. . ,. . .
romiškus ir kalnus pravesti niskai-Rytinio gelžkelio cai’isti- 

Mtelžkeli. nuo Sretensko iki Bla- ne. *u.s1^,t„u„r5j0 ‘Į®8* lal,!ytl I 
^oveščensko ir iki Vladivosto-' Jkl.?0L00() l'egl!llargs al'mi'I
ko prie Ramaus Vandenyno,! 
kad prirengti dirvą naujam ka- Į 
rui su Japonija, nes pralaimė
jus karų 1905 m., beveik nusto-1 
jo Ryti;, Chinijos gelžkelį, kuris 
jungėsi su Vladivostoku ir ėjo 
per Mandžiuriją, kuris po ka
rui buvo grąžinta Chinijai.”— 
(mano pabraukta.—D.M.Š.).

čia yra klaida, kuri gali at
siliepti ant dabartinės, SSRS, 
užsienio politikos mūsiĮ skaity
toji) akyse. Dalykas yra ve 
kaip su tais gelžkeliais.

f rytus-pietus nuo miesto Či
tos, prie stoties Kaidalovskaja, 
Sibiro gelžkelis persiskiria į dvi 
dalis, viena dabar eina j šiau- 

dalimi upės 
rytine Usuri 
Tai tas gelž-: liuciją.

K - j jęas liečia. Rusijos tas visas
dirbo ir d. Janulis. Jis eina koncesijas, tai laike proletari- 
per SSRS, teritoriją. Caro vai-1 nes revoliucijos ten tą viską 
džia vedė jį, suprantama, dau-'buvo pasigrobę caristai. Chiniš- 
giausiai karo tikslais, kaipo pri-; kai-Rytinis gelžkelis ilgai buvo 
dengta (?—Red.) nuo Mandžu-; rankose 
rijos Amūro upe.

Antra šaka nuo stoties Kai- kitų, 
dalovskaja eina į ryt-pietus. Ji (ėmė caristinis ambasadorius, 
pasiekia Mandžurijos sieną ir ■ kunigaikštis Kudašievas, ir,ant 
nuo stoties vadinamos Ma/ndžu- \ pinigų pradėjo organizuoti 
rija per teritoriją Mandžurijos admirolo Kolčako armiją, 
iki Pograničnaja, viso 1,485 ki-l Tik Raudonai Armijai sumu- 
lometrus. Tai tiesus kelias į šus vis 
Vladivostoką ir jis yra žino-(rius, ku, 
mas, kaipo ChiniŠkai-Rytinis : toriją n1 
gelžkelis, del kurio vos nekilo 

įkąrąs 1929 m. tarpe SSRS, ir 
Chinijos, remiamos užsienio im
perialistų.

Chiniškai-Rytinis gelžkelis 
į)uvo pradėtas budavoti 1896 
m., caro valdžios, vienu tikslu, 
kad paglemžus Mandžuriją, o 
antru, kad jis yra trumpesnis 
nuo Čitos iki Vladivostoko ant 
600 kilometrų, negu Amūro 
gelžkelis. Jis eina per Charbi- 
ną, nuo Charbino kita šaka ei
na į pietus iki Port-Arturo. Jo 
išbudavojimas lėšavo 460,000,- 
000 rublių (išėmus pietinę ša
ką nuo Port-Arturo iki Kirino, 
378 milionus rublių.) Po karo 
su Japonija, kurį pralaimėjo 
caristinė Rusija, pietinis gelž
kelis nuo Port-Arturo iki Kiri
no (Kirin yra 40 mylių į pie- organizavo generalį puolimą ant

nuo I
Angim- Į 
po ru-|

i baisiai
į --r-................   Rusija'
i Chinijoje turėjo kaip ir kiti im- 1

Jto gelžkelio
■ Amur-Usuri 
įsiška įtaka.
; Apart to,

ir tarpe 
upiii buvo

Iš

CARNEGIE, PA.

Nedėlioj, 10 d. rugpjūčio,! 
del Detroito ir apielinkes pro
gresyvių lietuvių darbininkų 

j bus žymi diena, nes tą dieną 
didžiulis Aido Choras rengia | 
mūsų darbininkiškos spaudos 
—“Laisvės,” “Vilnies” ir 
“Darbininkių Balso” naudai 
didelį pikniką. Tie draugai 
ir draugės, kurie užpernai ir

• . T

PLATINKITE "LAISVĘ’*

THE IDEAL OPTICAL PARLORS
jau žino, koki

iš kitų miestų.; Jau ką. Aido. 
Ch'oras rengia, visada publiką 
užganėdina. O antra, šie-

■ Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj

pačioj vietoj.

PHONE 
Stagg 8342

Mūsų reko- 
menduotojai— 

virš 400 f 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes

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

i tik po tris ar keturias dienas i vaikas veikiausiai ką nors ne- met ir pikniko vieta pilnai tin- 
j savaitę.
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Iperialistai taip vadinamas “Icon-, karstus didelis,
sitliškds jurisdikcijas“, kas rei'š-

yra ikia, kad ne tik ten, bet ir viso-j 
ant Į je Chinijoje rusai buvo teisia-

caristinė Darbas 
, o mokestis la

ibai menka. Darbo diena irgi 
limo 10 iki 12-kos valandų.

Apart dirbtuvėse išnaudoji
mo, kompanijos dar ir 1__

kiais būdais stengiasi darbi- 
Ininkus menkinti.

Chinijos teismai i kompani ja buvo 
darbininkam

buvo privilegijuoti

sunkus, Patinkamo policistui pasakė, karna, nes Capitol parkas yra
tai ta pačia buože ir drožė vai- vieta parankiausia ir gražiau- 

i kui per galvą. Vaikas ant vie- šia del piknikų Detroito apie- 
tos susmuko. Tuomet policis- linkėj.
tas pašaukė vežimą, ir nuvežė Į “Laisvės

Todėl visi dienraščio 
’ d raugai-sk aitytoj ai 

kito- vaiką į ligoninę, kurioje tuo-110 d. rugpjūčio būkite Capitol

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. Mes daugiausia remia
mės visuose atsitikimuose ant Retinoskopijos (tai yra 
ant ištyrimų sulig šešėlių).

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

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

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

jaus numirė. I parke, spaudos piknike. Da
Liepos 27 d. Bet ar manote, kad policis-Pr tas svarbu, kad į Capitol 

surengus sa-.tai už tas žmogžudystes buS|Parb^ £ab atvažiuoti ir tie 
ekskursiją, j nubausti ? Nieko panašaus ne-1 draugai, kurie neturi savo au- 

................ ’ Itomobilių. Iš miesto nuo Cass 
į Avė. stoties galima gauti Tol
edo busą, kuris atveža iki Ca- 

Ipitol parko. Taipgi komitetas 
turi pasamdęs busą, kuris 
1 :30 vai. po pietų išeis nuo 
Draugijų svetainės, 4 637 W. 
Vernor Highway. Visi, kurie 
norite važiuoti busti, tai bū- 

ikite prie Draugijų svetainės 
i Į tilto į upę ir nusiskandino. Ve- i Pažymėtu laiku.

Da geras žodis tiems drau- 
Įgams, kurie važiuosite savo 
automobiliais, o da turėsite

už šim-ibus.
nuo miesto. Vieta Į 

pasitaikė tokia, kad ir vandenį i 
.reikėjo nuo farmerio pirkti ir 
dar brangiai mokėti. Kurie no
rėjo pavalgyti, tai užsimokėjo parko vieną bedarbį pusgyvį 
po $5, ir tai dar buvo alkani, j nuvežė ligoninėn.
Kelionės lėšos du doleriai. To-j pasakė, kad jis nuo bado mirš- 
del kurie nuvažiavo, tai nema-lta. Kitas bedarbis, nepakęs
tai turėjo išlaidų. O važiuoti į damas bado kančių, šoko nuo 
i tą ekskursiją važiavo labai |. ... :
daug. liaus policija išėmė iš vandens

Reikia pasakyti, kad protin-Į jo lavoną.
Igesni darbininkai nevažiavo įl Tokie dalykai dedasi taip ___________ , _ .... ______
į tą ekskursiją, nes jie gerai ži-! vadinamoj aukso šalyj. Vienok vietos, tai važiuojant sustoki- 

. . jnojo. kad ir ten darbininkai ne tik patriotai, bet ir tokie ' ’ ' ~cilį caristu o nuos. I, .. 1 _ ...? ‘ bus išnaudojami. j elementai kaip musų sociahs-
Ant minėto Mandžurijos Chi-1 Nuo Krosnos Cilto. I tai, sako, kad tik Maskvoj

Buvo ir koncesijos; caristinė | a 
Rusija jas' turėjo miestuose Į 
Tiancijane ir Hankowe. Ten 
dideli žemės plotai buvo caris- 
tiĮ rankose; juos saugojo caris- 
tinė armija, policija po caristiĮ i 

ikonsultĮ vadovyste, 
yra reikalas I Buvo ir specialis 

vieną d. S. Janulio i f1’ chimeciai 
klaidą, nes d. Janulis |^zia n^uiejo tiesos 
Amūro ir Rytu linijos |^us an^ IS
sekamai • * vori7 ’ ant JV ^uvo nustatyta pa-

Bedarbiui tarpe atsiranda to- 
kių, kurie jau badu miršta. Iš

Gydytojai

tuo laiku, 1911 metais,

rius ir šiaurine
TAmuro, paskiau 
iki Vladivostoko.
kelis, prie kurio budavojimo:

tarifas, tai! 
ir j ii vai-j 
uždėti m u i- j 
Rusijos ta-'

te palei Draugijų svetainę, 
4637 W. Vernor Highway ir 
nuvešit tuos draugus, kurie

A. LUTVINAS
UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

įjos jo apsaugojimui, ir ant ga-Į
lo ant Chinijos buvo užkrauta / 
nuo 1901 metų ant kelių desėt- | ® 
kų metų taip vadinamą Bokse- į į 

? j riška Kontribucija, kuri siekei
| 640,000,000 rublių, ir iš jos 29 j 
I nuošimčius chinai turėjo mokė- Į 
jti caristinei Rusijai arba 130 I 
imiliontĮ Janu; kitą dalį del ja-1 
i poniĮ, vokiečių, francūzų, ang- | 
i Iii ir tt. Tai buvo piniginis rei- ;
I kalavimas iš Chinijos j
I kaip imperialistai nuslopino .
: 1900 m. chinų sukilimą, kuris 
Ižinomas, kaipo bokseri sukili- 
' mus.

Tokias koncesijas arba dar .
j didesnes ir dabar turi imperia
listai: britai, japonai, francū- 
, zai, amerikiečiai ir tt., ir jas 
gina, slopindami Chinijos revo-

tus nuo Charbino) perėjo į Ja
ponių rankas, bet visas gelžke-

WILKES-BARRE,. SCRANTON IR KITŲ MIESTŲ

aisves’ ir ‘Vilnies
PIKNIKAS

p° to, Rengia AnK Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos 124as Apskritis, Liet. Darbi

kontr-revoliucionierių 
generolų Horvatų, SemenoviĮ ir I 

. Bokserišką kontribuciją I

i.sus (kontr-revoliųcionie- 
:upe lindo į SSRS, teri- 

pusės, 
tik nugalėjus daug statomų per 
imperialistus įvairių kliūčių, 
Sovietų valdžia ir Chinija pa
dare naujas sutartis, 1920 ir 
1924 metais, pagal kurias So
vietų Respublikų Sąjunga atsi
sakė nuo kontribucijos, konsu
linių jurisdikcijų, koncesijų, ta
rifo ir Chiniškai-Rytiniam 
gelžkeliui valdyti sudarė bend
rą su chinais komisiją pusiau. 
Nes Sovietai tiek daug dovano
ti įdėtų pinigiĮ negalėjo. 1928 
metais tas gelžkelis davė $8,- 
00,000’ dolerių pelno, kas ėjo jo 
pataisymui, ir pusiau del SSRS, 
ir Chinijos. Imperialistų kurs
tomi, Chinijos generolai 1929 
m., 10 liepos, buvo užgrobę t^ 
gelžkelį, o pasauliniai imperia
listai su Washington© ponais

SSRS., bet Chinai imperialistai, 
paragavę Raudonosios Armijos

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

Greitai pagamina
me gardžiausius už
kandžius (Quick 
Lunch).

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

Real Estate License 
02728.

A. LUTVINAS

Tel.: Trinity 1045
69 So. Park St. Elizabeth, N. J.

ninkių Susivienijimo Amerikoje 4-tas Rajonas ir kitos organizacijos

Nedėliojo, 17 d. Rugpjučio-Aug., 1930
VALLEY VIEW DARŽE,. INKERMAN, PA.

Bus sekama programa:. Dainuos Lyros Choras iš Shenandoah, Pa.; vietinis 
Aido Choras, Mainierių Kvartetdš; duetas—St. Kuzmicko ir Grabausko ir duetas— 
Vaduko ir Vanagaitės. Taipgi bus ir mergaičių duetų ir kvartetų. Bus sporto pro
grama, kur matysite puikių pypkorių. Sporto programa prasidės 2-rą vai. po pietų.

KALBĖS E. N. JESKEVIČIŪTE IR “LAISVĖS” REDAKTORIUS
Programos turiningumu ir įvairumu visi būsite patenkinti. Todėl kviečiame visas 

šios apielinkes kolonijas skaitlingai dalyvauti šiame piknike. Visi klasiniai ^apsišvie
tę darbininkai turite rūpintis, kad kuo daugiausia iš jūsų miesto žmonių būtų spau
dos piknike. Remkite ir stiprinkite savo spaudą, kuri gina darbininkų klasės rei
kalus. ' Kviečia Rengėjai.

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalinas j tris dalia:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planų; 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius su
statyti. Tas viskas mokinafna kiekvienų stu
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

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

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu šofe
riu.
Pabaigę musų mokyklos kursą, turite pilną 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— ' ‘ 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojame laiu* 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuvi*" 

! kai ir angliškai. Kaina prieinama visiems.
Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. nuo 10 iki 2 P.M.

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

• »» •

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKIUS

IR BALZAMUOTO J AS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinam* 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. f

TELEFONAI:
Bell _______________ Oregon 6186
Keystone ----------------- Main 1417

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR, ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau

di dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 
■ gio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 

ųggl Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 

vi Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji- 
1 mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
/ galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterucbuvo 

pasekmingai pagydoma naujausiais, u Ž girta i s mok- 
sliniais. būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Aš 

yįĮ, suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku.
Kainos prieinamos.

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

DR. ZINS 110EAST 16th ST. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. ild S P. M. NedėlioJ • A. M. iki 4 P. M.
(Tarpe 4 th Avė. ir Irving Pl.j

1 MUjf&jtĮU«*čMž6iv<& a'? »v.#.. ■NttWMMBMfiMKXwWMMMHM



Puslapis Ketvirtas 1 X tATSVI Trečiadienis, Rugp. 6, 1930

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

Profsąjungos išvaikytos, ligos kasos pri
slėgtos. Mūsų darbininkai areštuojami. 
Juos kankina, muša ir šaudo. Kiekvienas 
mūsų ekonominis pasijudinimas rokuoja- 
mas priešvaldišku veikimu, ir už tai žiau
riai baudžia.

“Gudok,” piktai pamosavęs rankomis, pa
silenkė į priekį; dar energingiau sužėravo 

j jo akys. Minia sujudo, labiau prisilenkė 
linkui jo, akimis susitiko.

—Draugai! Mūsų delegatai, išrinkti ir 
| pasiųsti pareikšti ir ginti mūsų reikalus, li- 
! kosi areštuoti ir dabar gal būt jau yra su
šaudyti. . Draugai, mes išbandėme visas1 
priemones, kad ramiuoju būdu atsiekus pa
gerinimą mūsų būvio. Mūsų dabartinio 
uždarbio vos ištenka ant duonos. Todėl, 
kad mus apiplėšia ir priverčia badauti, tai

Jonas išsiėmė iš kišeniaus tvarkiai sudė
liotą nosinukę, nusišluostė, vėl tvarkiai su
dėliojo ir įsidėjo.

—Nu ir pakliuvome mes su Miku pas če
kus į nelaisvę, pasodino kalėjiman, nu, o 
paskui reiškia... Bet jau tik labai nenu- 
gąstaukit,—pareiškė Jonas ir nutilo.

—Nu, nu, pasakok greičiau,—ragino se
nis.

—Mikas sako:—Pasveikink mano tėvus, 
palinkėk jiems sveikatos ir ilgo gyvenimo, 
jeigu patsai gyvas išliksi ir juos paiĮnatysi, 
o aš...

Senelė susvyravo, iš rankų išleido bliu- 
delį. Senis sudribo kedėje. Išbalo Nastė 
ir kietai suspaudė lūpas. Jonas nuliūdu
siai pažiūrėjo į visus.'., i 
kušiai paieiškė. i gaisas “Gudok” skambėjo. Visų degė

—Taip, vienu žodžiu, jie sušaudė Miką, krūtinės. Sužibėjo piktai akys. Suspaudė 
—Sūneli, sūneli!...,—dejavo senukė.; į kumščius kietai rankas...

—Gana kentėti!
—Gėda tylėti!
—Gėda del žūstančių draugų!
“Gudok” vis mosavo ore suspaustomis 

i,—Draugai! Mūsų rankose yra
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n < ip tai nevy_ buržnazjja švenčia savo šventę...

—Sūneli, sūneli!...,—dejavo senukė.; į
Patsai Černorai povaliai atsikėlė ir kaip 
nesavomis kojomis išėjo iš grjčios. Alek- j 
sėjus išlydėjo jį. Senelis apvedė akimis 
aplinkui, atsirėmė į stovintį vežimą ir, sun-1 
kiai atsidusęs, nuleido galvą. Aleksius' a _
priėjo prie jo, padėjo ranką ant jo peties kutin§ ’pl.iemonfcg-tai streikas! Būtinai 
ir pareiškė: i - • , ..................

—Tu, seni, taip labai nesirūpink...
Senelio sujudėjo barzda. Tartum nurijo 'pniias 

guzą, kuris smaugė jo gerklę, kodėl tai pa-Ii... 
stuksėjo pirštais į vežimą, ir povaliai lin
guodamas galva išlėto kalbėjo:

—Oh, Mikai, Mikai, štai tau ir suspėjai 
iki rugiapjūtei!. ..

j reikia rinkti streiko vadovavimui komite
tas, ir siųsti telegramos į kitas gelžkelio 

. Būtinai užmegsti ryšiai su kitų ša- 
į kų darbininkais. Pulti bendrai ant bendro 
i priešo. Mūsų reikalavimai: būtinai turi 
! paliuosuoti areštuotus draugus, nepriklau- 
! somos ligos kasos, laisve profsąjungoms, 
atsteigimas 8-nių valandų darbo dienos ir 

. pakėlimas algos. Draugai, netekti mums 
! nėra ko, o iškovoti mes galime daug, jeigu 
'visi kaip vienas tvirtai laikysimės!

Ir ilgai ir ilgai kalbėjo kalbėtojai iš pačių 
darbininkų tarpo. Streiko paskelbimas 
buvo nustatytas kaip dvylikta valanda se- 

Kaip juoda upė vėl ėjo per 
Ir tiesiog į vei-

Už kelių dienų Petruchinas pradėjo reng 
tis į miestą. Černorajus, pasilikęs du vie 
nu su Aleksejum, pareiškė jam nepakelda 
mas akių:

—Tu, Aleksejau, nepamesk mane, kaipgi diena' 
bus be tave ? Suvežti suvežėm, o kulti ? j vartįs darbininkų masė.

—Aš, seneli, tik ant kokių trijų dienų iš-Idą, kaip karštu lietum.: 
važiuoju, man yra būtinas'reikalas mies-1 
tan. O už mane padirbės tau Jonas, jis ke-! ’ 
tino kaip rytoj ateiti. T

—O kaip tau su pasportu—interesuoda- j 
masis paklausė jo senis. |

—Jonas savąjį suteikė, o mieste gal gau- g°nų pašiūrę, 
siu. ! vartai į pašiurę ir fabrikos rūmus.

—Nu, žiūrėk, būk atsargus! :vartų gulėjo dvylika lavonų.
Gražiai kalba senis į Aleksejų. Traukia 2

kas jį prie jo,—vienos tikybos yra su buvu-' 
siu sūneliu Miku—bolševikai. Tas tikėji- F 
mas nežinomas seneliui, bet del jo žuvo Mi- O naktimis lakstė automobiliai, pilni gink- 
kas, dabar tvirtai laikysis jo ir patsai Čer-į luotų žmonių, 
norą jus.

—Kazokai! Kazokai!
Dejavimai ir prakeiksmai susimaišė su 

I kazokų šūviais.
—Budeliai! žmogžudžiai!
Betvarkėje grįžo darbininkai atgal į va- 

Grjausmingai sužvangėjo 
O prie

Po miestą vaikščiojo kareivių patrulės.

(__________ _ Sustodavo prie nedidelių
—j--~, :surūkusių namelių, išvesdavo iš ten žmo-
—-Klausyk, .Aleksejau, ar jūs galite pri- nes, darbiniais ir aliejuotais drabužiais ap

sirengusius, bei kailiniais, ir nusiveždavo 
įjuos į miestą...

Auštant, kada jau nuvargę automobilių

imti ir mane į savo vierą—tą komuniją? įsirengusius, bei kailiniais, ir nusiveždavo 
—Galim, seni, visus darbo žmones galim! įjuos į miestą...
—Nu, tai štai, jeigu ko...vienu žodžiu—! Auštant, kada jau nuvargę automobilių 

daryk, kaip supranti, pas mane bus saugu, važinėtojai ilsėjosi, prie namelio darbinin- 
čia svetimų žmonių kaip ir nėra A. ’ko Jono Kuznecovo priėjo augštas vyriškis

, Senis norėjo ką tai daugiau pasakyti, bet .su juoda barzda. Negarsiai pabeldė į lan- 
tik ranka mostelėjo ir nuėjo į grįčią. Taipigą. Iš vidaus veik prie pat stiklo prisi
kaltieji išplėšė paskutinę jo viltį—Miką, nu, 'glaudė platus, skusta barzda, veidas. Grei- 
gal Aleksejus atkeršins jiems už sūnų. į tai atšoko atgal. Susivarstė namo durys ir

—Klausyk, Aleksejau,—prie prieangio : girdėjosi:
sustojęs kalbėjo,—Nastė nuveš tave iki! —Aleksejau? Tu? Tu? Gyvas?
prieplaukos. ■ Seni draugai tvirtai apsikabino ir pasi-

Aleksėjus ir Nastė išvažiavo auštant. Ap-! bučiavo. Kuznecovas negalėjo tikėti savo 
linkui sukosi rūkai. Iš anos pusės upės Ir-i akims. Iš džiaugsmo mušė sau per kelius, 
tišo per rūkus pasirodė saulė, žibėjo rasa. į vaikštinėjo po kambarį, sėdosi ir vėl vaikš- 
Rytinis vėsumas perimdinėjo per drabu-' tinėjo.
žius ir verste vertė glaustis arčiau viens į Atsisėdo greta su Aleksejų Petruchinu, 

■sudavė jam per petį,—
—Ah, d rauguti mano, nu ir kaipgi tuf iš-

ilikai? Oh ir barzda!
—Nu, kaip čih pas jus?—linksmai kal- 

: bėjo Aleksejus,—papasakok.
—Blogai,—tarė kalvis,—broleli Alekse

jau. visai blogai. Viską išdraskė. O apie 
į streiką girdėjai? Ne? _Nu tai... Dvylika 
■ ant vietos kazokai nušovė. Nei lavonus pa
laidoti neleido: patys naktį kur tai užkasė, 
i Paskiau vėl areštai, aštuonis prie dtiobių
sušaudė. Žinai?

Petruchinas tik galva linktelėjo.
—Po to du, trys fabrikai buvo sustrei

kavę. Bet pagelbos nėra, solidarumo ir 
vienybės stoka. Profsąjungos sugriautos, 
bespėkės. Pražuvo viskas!

Kuznecov beviltingai nuleido galvą.
Aleksejus rūpestingai susiraukė.

—Ar kas nors iš draugų dar yra likusių?
—Taip, yra, pas mus dype:—Butorinas, 

Korestelevas, Semenovas, Nikolajus, Kotlo
vas ir Ščepkinas. Taipgi mašininiuose kaip 
kas irgi yra likusių.

—Ką jie mano?
(Bus Daugiau)

Rytinis vėsuma
____•_______  2___

kito. Nastė visu keliu tylėjo. Kada pasi
rodė prieplauka, Nastė staigiai atsisuko 
linkui Aleksėje ir sujudusiu balsu tarė:

—Tu, Aleksejau, būk atsargesnis ten, 
mieste.. .nelįsk, saugokis...

Aleksejus tylomis prisilenkė ir ilgu buč
kiu pabučiavo ją j lūpas,—jis žinojo, kad 
Černorajevo šeimynoje jis—kaip už uolos.

SKYRIUS PENKTAS
Bangos Kyla

Gelžkelio mašininiame skyriuje darbinin
kai nustojo dirbę.

—Draugai, į vagoninį kambarį!
Kaip juoda upė plaukia darbininkai į va

goninį kambarį per pląčiai atdarus vartus. 
Ant vagoninės platformos stovi kalbėtojas 
po slapyvardžiu “Gudok”; jo kailinė kepu
rė ant užpakalio, per kaktą kuokštas juos
vų plaukų, baltuoja balti dantys, veidas 
sausas, dega^akys:—Draugai!—energingai 
mostelėjo ranka, žodžiai apie darbininkų 
reikalus pilasi rieškučiomis.—Draugai, ar 
ilgai? Mūsų organizacijos sugriautos. I

DETROIT, MICH.
Kur tik pasitiksi būrelį žmo

nių, tuoj klausia: Na, kaip su 
spaudos pikniku ? Ar turite 
kalbėtoją, ar kvietėte aplinki
nių miestelių gyventojus, ypa
tingai Chicagą, Grand Rapid- 
są Ar turite gerą orkestrą, 
užkandžių ir gėrimų ? Kaip su 
Aido Choru ar dainuos? Į ši
tuos visus klausimus atsakysi
me—taip. Chicaga, Grand

1 Rapids, Toledo ir visi kaimy- 
' nai užkviesti ir jau rengiasi 
■ važiuoti į -spaudos pikniką į 
Detroitą. Proletarų Meno or
kestrą laiko pamokas keletą 
įkartų į savaitę ir nustebins 
kaip svečius,, taip ir vietinius 
savo puikia muzika. Kalbė
tojas kalbės netik spaudos, bet 
ir kitais visais bėgančiais rei
kalais. Užkandžiai ir gėrimai 
užsakyti. Taigi, suprantama, 
bus didelis, geras ir įdomus 
piknikas, tik reikia turėti kan
trybės ir laukti 10-tos dienos 
rugpjūčių. Kapįtol parko 
rengėjai ir savininkas pilnai 
prisirengę pasitikti svečius! 
Taigi, visi į pikniką!

Dar vienas dalykas, ku- 
riuom darbininkai įdomauja, 
tai Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas, nes Detroite ei
na didelė kova tarpe darbinin
kų ir išnaudotojų. Bedarbiai 
reikalauja duonos ar darbo; 
šiek tiek dirbantieji reikalauja 
geresnių darbo sąlygų ir ne
kapoti uždarbio.

Išnaudotojai, su pagelba po
licijos ir mušeikų, šaudo, mu
ša ir grūda į kalėjimus dar
bininkus ir jų vadus, kad tik 
užgniaužti reikalavimus. Strei- 
kierių, demonstrantų ir jų va
dų pilni kalėjimai, daugelis 
sėdi be teismo (nes T.D.A. ne
turi pinigų kaucijoms iki teis
mui). Ir šios reakcijos metu 
tūkstančiai tokiu nuotikiu ran
dasi, gi T.D.A. neturi pinigų

šuomet nusitaria nei cėntb 
smurtininkams—Gegužiui ir 
kampanijai. Sako, mes nieko 
nepralaimėsim, kaip tik kelio
nes ir policijos buožę!

Seskupis.

SCRANTON, PA.
Smarkiai susirgo drauge A. 

Vanagaitė-Valukienė, kuri da
bar randasi West Side ligoni
nėj, Jackson St., Hyde Park. 
Galima lankyti šiokiomis die
nomis nuo 2 iki 4 vai. po pie- 

ir nuo 7 iki 8 vai. vakare.
M. Vanagaite.

tų

SOUTHBURY, CONN.
Aukos Agitacijos Fondui
A.L.D.L.D. 225 kuopa iš iž

do aukojo $4; W. Dūda, J. 
Kaitis, J. P. Chepulis, Mat. 
Adomaitis, S. Valukevičia ir 
Amilė Dudienė po $1. ■ Viso 
susidaro $10, kurie pasiųsti 
drg. J. Siurbos vardu.

Kuopos Kom-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

ginti užpultuosius. T.D.A. 46 svetainėj
kp., kad sukelti nors dalelę 
to trūkumo, rengia ekskursiją 
ant Bab-Lo salos, subatoj, 30 
d. rugpjūčio. Laivas išplauks 
iŠ prieplaukos Woodward 9 
vai. ryte. Ne 'tik kad važiuo
kite, bet . ateikite pardavinėti 
biliety ( Z-—Red.) pas laivą.

Detroitę ne tik S.L.A. na
riai, bet ir pašaliniai darbinin
kai labai pasipiktinę Gegužio 
ir . kompanijos žandariškumu 
ir susirūpinę S.L.A. 21 kp. rei
kalais. Jie kalba, diskusuoja, 
kur tik susirenka būrelis ir vi-

MONTELLO, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 44-tos kuopos susirinkimas bus 
pėtnyčioj, 8 rugpjūčio, L.T. Name, 7 
vai. vakare. Visi* natiai ateikit; yrą 
svarbiu reikalu apkalbėti.

Valdyba.
(185-186)

bayonneT n? j.
Lietuvių ir rusų piliečių kliubai 

rengia pirmą ekskursiją nedelioj 10 
rugpjūčio, i Asbury Park, C.R.R. of 
N.J. trainu. Trainas apleis stotį E. 
22nd St. 9-tą vai. ryte (Daylight 
Saving Time), sustos tik West 8th 
St. ir Elizabethport. Asbury parką 
apleis 7:15 vai. vakare;! Asbury par
ke vaikai gaus dykai ride. Tikietai 
suaugusiems $1.50, vaikams 60c.

Komitetas.
(185-187)

WORCESTER  ̂MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13-tos kuopos susirinkimas bus 
sekmadienį, 10 rugpjūčio, Lietuvių

j, 29 Endicott St., 10:30 vai. 
ryte. Visi nariai malonėkit atsilan
kyti, turime svarbių reikalų aptarti. 
Kviečiame ir pašalinius atsilankyti ir 
įstoti į tą darbininkų organizaciją.

Organizatorius.
■ \ (185-186)

YOUNGSTOWN, OHIO
A.P.L.A. 24 ir A.L.D.L.D. 90-t^s ! 

kuopos rengia šaunų pikniką nede- ! 
lioj, 10-tą rugpjūčio, Rdbinsbil ■ girai- | 
toj. Bus gera muzika šokiams, ską- i 
nių valgių ir gėrimų; taipgi įvairių j 
žaislų. Kviečiame vietos ir apielin- ! 
kės lietuvius atsilankyti ir, basilinks- ' 
minti. Iš Youngstown reikia važiuo- į 
ti Albert St. iki Kimmel St. ir tie- 1 
šiai iki vietai.

Rengėjai. |
(184-185) i.

• : - DETROIT, MICH-
' A.P.L.A. 47-tos ’ kuopoš ’ susirinki
mas bus nedėlioj, 10 d. rugpjūčio, 
Draugijų svetainėj, 4637 W. Vernor 
Highway. Pradžia 10-tą vai. ryte. 
Visi nariai ateikite aptarti draugijos 
reikalus.

Sekr. J. Povilaitis.
(184-186)

BALTIMORE, MD.
A.L.D.L.D, 25-tos kuopos susirin

kimas bus pėtnyčioj, 8 d. rugpjūčio, 
Lietuvių svetainėj, 851 Hollins St. 
Pradžia 8-tą vai. vakare. Visi na
riai ateikit ir užsimokėkit duokles, 
gausit knygas.’ Pasistengkit ir nau
jų narių atsivesti.

. (184-185)

I • ■■ TORONTO; CANADA
I* , l * ’ I f

I i A.LlkL.D. >' 162-aos kuopos ir T.P 
A.L. ^5-tos kuopos susirinkimas bu 
utarninke, 12 Rugpjūčio, Ukrainų?svą 
tairiėj, 300 Bathurst St. Pradžii 
7:30 vai. vakare.j Visi nariai ir sim 
patikai kviečiami atsilankyti, nes bu 
svarbių aptarimų. Taipgi gal jau i 
knygos bus parėję, tat galėsit atsi 
imti. Tat nepamirškit atsilankyti.

Sekr. S. L.
, . (184-186;

r LIETUVOS PREKIŲ

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30-tos kuopos .susirin- | 

kimas bus ketverge, 7 rugpjūčio 
(August), Lietuvių Kliube, 339 E. 4th 
St., 8-tą vai. vakare. Visi nariai at
eikit, yra svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi turime užsimokėti mokesčius, 
nes laikas jau baigiasi. ‘

Sekr. I*. Kašarauskas.
(184-185)

iadienis, Rugp

Valstijos Dar! 
Turi Nepamiršti Mol 

Naudai Išvažiavis

galima gauti kiekvienoj! 
geresnėje lietuvių krautuvė 
je. “Birutės” saldainių, deš 
rų, lašinių, palengvicų, kum 
pių, baravykų, treja^kų i:

Remkime Lietuvius

LITHVANIĄN
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKŪS
GRABORlUS-UNbERTAltER

(SbalzamuojM ir laidoja numirusiai 
visokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir už Žemą kainą, 
valandoje šaukitės pas mane.
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ, N U L IŪDI- 
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PASi

ant 
pa- 

nuliūaiaao 
Pa» mint

LIETUVIS GRABORIUS

4

I
JONĄ PETRUŠKEVIčft

162 Broadway F 
Rezidencija: 13 W. 3rd Street

SO. BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 0304-W

ridai, matydami svarbą 
ninkiškos mokyklos, i 
prie didelio išvažiavir 

‘ ąukėlimo keleto centų , 
darymui. Niekuomet ] 
dar nebuvo taip svarbi 
dabar, turėti darbini, 
mokyklas, kuriose lavi 
pažinti abelnas darbinii 
dėjimas, o labiausiai k 

į ;ma domė į jaunuolius.
matome, kaip desėtka, 

•■■hnstracijų surengiama 
Connecticut valstiją, K 

4Bstų Partijai vadovaujant 
^Žinome Taktą, kad darbi 

j demonstracijas tūkst; 
susirenka klausytis kom 

; < kalbėtojų, bet mes, ko 
turime prisipažinti, kad 
mažai turime pralavintų 
Ihbai mažai turime kalt 
kurie galėtų išaiškinti 
ninkams, kas yra jų prie 

Įkas draugai ir.į kokias o 
zacijas darbininkai turi 
kad išsikovoti geresnes 
.gas, nu.šluojant kapita 
surėdymą.

Mūsų organizacijų A.l 
D. ir L.D.S.A. apskričiai,

I darni tuos trūkumus, žin< 
tą būtiną 
munistų 

k mokvkla, 
%iavimą,

•
programa, 
rai—lietuvių, 
vienas.
gal ir kitokių pramogų.

Tas viskas įvyks 10 d. 
pjūčio, Indian Grove d 
prie Savin Rock, New H; 
Conn. Mūsų korespond 
perdaug apsileido nepram 
mi apie tai, kaip kob 
žmonės ruošiasi į šį išvai 
mą, bet tikimės, kad vis 
miestuose ir miesteliuose < 
nizuojami žmonės vykti bi 
bei mašinomis. Kurie m 
dirbę del išgarsinimo išvi 
vimo, nors jau laikas truir 

jlik kelios dienos paliko,be 
rėtų pasispaust tam darbe 
sutraukus ko didžiausią n 
žmonių į išvažiavimą. Ki 
mūsų organizacijų ku 
ruošia busus, tai kuogreh 
šiai turite matyti Par 
kuopelių narius, kad susit 
kartu vykti j išvažiavimą.

A

reikalą paremt 
Partijos tvar 
surengė gražų 
kuriame bus

Dainuos trys 
ukrainų ir

Bus keli kalbė

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

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik BroolJ&ne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvėdimuo^ft, 
kur rųkymai ' ytd užlaikoriii, visur reikalaukit 
viršpaminetaiš vardais CigaYų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuoki!:

B

DETROIT, MICH. PHILADELPHIA, PA.

vi u

Šį Pikniką Rengia Didžiulis Aido Choras

apsir 
Iš lie 
žmor 
pasta

a < 
F< 

apj

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

demonstracijom 
susirinko pas 
^aipo paprastai. 
Partija daugiau
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DETROIT, MICH.

Milžiniškas PIKNIKAS NAUD^DARVBtNlNKiu BALSO”S
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Rugpjūčio 1-mos die 
surengtos prieškarinės derr 
stracijos puikiai pavyko. I 
valandą po pietų demoastr 
ja įvykę prie tekstilinės in 
strijos dirbtuvių C ir Al leg 
ny Avė. Daug pašalinių c 
bininkų klausėsi komun 
prakalbų ir joms pritarė. D; 
literatūros išplatinta; ga 
naujų narių Į Partiia.. 1 
kalbėtoj 
bedarbę 
rengimą 

P 
dem onstracij 

buvo ti 
reikėtų 

lę vietiniui 
jos Lietuvių 
a psi leidimą, 
demonstracijų

išplatinta;
i Partiją., 

i aiškino apie L 
ir imperialistų t>l 
pulti Sovietų Sąji 
licijos

. i- V 7-^

> ’MS
u
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Nedelioje, 10 diena Rugpjūčio-August, 1930
CAPITOL PARKE, PRIE PAT TELEGRAPH ROAD

Pikpikas prasidės 12-tą vai. dieną; Programa prasidės 3^30 vai. po pietų. Po programai tęsis »®4aieXrievS‘?!?n 
orkestros iki vėlumai nakties. / ĮŽANGA 50c Y PATAI
P. S. Važiuojant automobiliais, važiuokite Telegraph Road linkui Toledo; pervažiavę Eureka Road, važiuokite apie mylią ir pusę, tada žiūrėkit 
iškabos: “VILNIES” ir “LAISVĖS” PIKNIKAS. Kurie neturite automobilių, tie galite nuvažiuoti su busu, kuris išeis nuo Draugijų Svetai
nes, Vernor Highway ir McKinstry, kaip 1:30 vai. po pietų; arha pasiėmus Toledo husą, kuris taipgi priveža prie minėto pikniko.

padaryti 
Komunis 
Biurui, kuris, ] 
nepagarsino to' 

per "Laisv 
nežinojo. I 
bus: neku 

miesto rotu 
Komuni;

nerengs <
monstracijų prie miesto ro 
sės, nes tokios demonstraci, 
nėra efektyvės, nes tokioj v 
toj darbininkų mažai paste 
Dabar demonstracijos bus r< 
giamos visada prie dirbtuv 
prie prieplaukų ir ten, I 
daugiausia darbininkų apg; 
venta.

7-tą valandą įvyko kil 
monstracija prie 4-tos ir 
erai gatvių, čia tirštai 
venta vieta darbininkai
jie, patėmiję demonstraci 
pradėjo būriais rinktis, ir 1 
liau į demonstraciją susirin 
virš 10,000 darbininkų. D 
bo masės, išgirdę kalbėti 
žodžius apie bedarbę, bai 
skurdą ir beviltingą tikėjim 
gauti darbo, kuomet iškil 
augšta skubios gamybos te< 
nika kasdien veja darbinink
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mis, Rugp. 6,J1930 < ’ i .t į 1 } i *1 •■'*
Trečiadienis, Rugp. 6, 1930 ...

FRONTO, CANAFA^į
I () 162-ros kuopos ir TT 

■ tos kuopos susirinkimas bu 
:c, 12 rugpjūčio, t'krainų sve. 
300 Rath’ir>t St. Pradži:

\ ;ik trr. Visi nariai ir sim 
kviečiami atsilankyti, nes bu 
nutarimu. laiptai gal jau i 
t, narėje, t.it galėsit atsi 
’t iv; imir-k t atsilankyti.

Sek r. S. L.
(184-186

----- ---- ------------ -------------------------- --------- ----------------------------------- ----- ——ConD ValstllOS Darbininkai darbo, su karščiausiu entu- del, kad jis ėjęs prieš majorą.
* '/ip.Zimi RVPlVinn Ir n 1 m’1ir Vorl iic? hivAinc.

i Nepamiršti Mokyklos 
Naudai Išvažiavimo

TUVOS PREKIŲ
a gauti kiekvienoj' 

nėję lietuvių krautuvė 
birutės” saldainių, deŠ 
šiuių, palengvicų, kum 

baravykų, trejaakų i

Remkime Lietuviu*

LITUI '.-l.VMiV 
77JU77XG COMPANY

818 E. Sixth Street
iO. BOSTON, MASS.

’TUVIS GRABORIUS

NORINTIEJI GE
RI A T SI O PA
TARNAVIMO IR 
I Z ŽEMĄ KAI
NA. N U L ICDI- 
MO VALANDOJ 
AAI KITES PAS»

A.L.D.L.DZ ir L.D.S.A. apsk- 
ričai, matydami svarbą darbi
ninkiškos mokyklos, ruošiasi 
prie didelio išvažiavimo del 
sukėlimo keleto centų jo? ati
darymui. Niekuomet pirmiau 
dar nebuvo taip svarbu, kaip 
dabar, turėti darbininkiškas 
mokyklas, kuriose lavinamasi 
pažinti abelnas darbininkų ju
dėjimas, o labiausiai kreipia
ma domė į jaunuolius. Mes 
matome, kaip desėtkais de
monstracijų surengiama tik po 
Connecticut valstiją, Komuni- 
stų Partijai vadovaujant. Mes 
žinome faktą, kad darbininkai 
į demonstracijas tūkstančiais 
susirenka klausytis komunistij 
kalbėtojų, bet mes, kol kas, 
turime prisipažinti, kad labai 
mažai turime pralavintų jėgų, 
labai mažai turime kalbėtojų, 
kurie galėtų išaiškinti darbi
ninkams, kas yra jų priešai, o 
kas draugai ir J kokias organi
zacijas darbininkai turi dėtis, 
kad išsikovoti geresnes sąly
gas, nušluojant kapitalistinį 
su rėdymą.

Mūsų organizacijų A.L.D.L. 
D. ir L.D.S.A. apskričiai, žino
dami tuos trūkumus, žinodami 
ta būtina 
m u nistų 
mokyklą,

M PETRUŠKEVI
c.

162 Broadway 
idencija: 13 W 3rd Street 
>O. BOSTON, MASS. 
T\l.: So. Boston 0304-W

JS RŪKYT
i Neprigulmingas Kliubas, 
žymu- politikoje, savo rū-

[>a igėrėjimu, JOHN’S Ciga- 
pat visos švaresnės lietuviš- 
>klyne ir prakilnesni biznie- 
po 10c Visi rankomis pa- 
iTTRO.
Draugai ne tik Broo^ne, 
uose bizniaus užvedimucįj^,1 
žlaikomi, visur reikalaukit > 
s Cigarų. Ant pareikavimo . 
jntinėjam per paštą. Ad-

RBĖJAI
_ BROOKLYN, N. Y.

DETROIT, MICH.

“LAISVES” IR - 
BALSO”

1930
šokiai prie puikios 
NGA 50c YPATAI
ą ir pusę, tada žiūrėkit 

nuo Draugijų Svetai- 
o pikniko.

S

kurie, tur būt, jau ir miegot 
bijosi del raudonųjų. Jų tar
pe buvo tokių asmenų: Det
roito ir Flinto policijos virši
ninkai, keletas užveizdų auto
mobilių dirbtuvių, kunigų ir 
rusų kontr-revoliucionierių. Ši
tie liudininkai ne tik liudijo, 
bet turėjo duot ir patarimus. 
Kontr-revoliucionierius O r 1 o- 

davė šitokį patarimą: 
Raudonus naturalizuotus pi- 

nei po jokia kaucija paleisti.' liečius, atėmus jiems piliety- 
Atvažiavo bes teises, reikia išdeportuo- 

kongreso komisija tyrinėti rau- ti.” O kiti-—-kitokias.
O vienas kunigas visą kal

tę metė ant Fordo. Girdi, jis 
čionai darbus mažina, kas reiš
kia dauginimosi raudonųjų. 
Jis turi ryšius ir Sovietijoj su 
bolševikais. Jis ten jiems 
gelbsti.

Visi darbo žmonių išnaudo
tojai su savo gončais, kad ga
lėtų, išskerstų tuos draugus, 
kurie dirba komunistinį dar
bą. ' t

vfršminėtos kompanijos dirbtu
vėse Flint, Mich., o darbinin
kai pasipriešino, tai miesto 
valdžia užsiuntė policiją ant 
jų; valstijos valdžia pasiuntė 
miliciją ir vaikė darbininkus 
iš miesto. Ir ne tik iš miesto 
vaikė, bet ir apielinkėj per 5 
mylias neleido darbininkams 
laikyt susirinkimo po atviru 
dangum. Daugelį suareštavo vas 
ir laikė kalėjime neduodami

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
JĮ J ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis ir Į— M ■ bandyk šiandie. Tri
lengvai vartojamo- ■■■ ■ Į J jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša-® ■■■ ■ sc 35C( 75c ir $1.50
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos.
^AND,MpRokf£)

ziazmu sveikino kalbėtojus ir Kiti sako, kad jis turėjęs arti- 
daug įstojo į Partiją. Dabar
tiniu laiku Komunistij Partija, 
apsivalius nuo oportunistij ir 
visų šiukšlių, sėkmingiau žy
giuoja į mases ir jas patrau
kia links savęs.

Per pereitą Lyros Choro su
sirinkimą paaukojo $25.00 
“Daily Workeriui.” Lyros 
Choro jaunuoliai darbuojasi, I Tai būta labai gudraus 
kad rengiamas “Laisvės“ nau-' pitalistinio klapčiuko, 
dai piknikas - būtiĮ pasekmin-1 _>
gas. “Laisvė” prisiuntė gar
sinimų dideles kortas, kurias 
jaunuoliai platina, kad pikni
kas gerai išsigarsintų.

10 d. rugpjūčio įvyks Ly
ros Choro piknikas Laure! ______
Springs, kurį mūsų publika tu-[tymus, 
ri paremti. f___„U
kai paspaudė “Daily Worke- Linkai, 
riui” ranką ir, matyt, draugės iVenime. 
ir draugai neužmirš ir toliaus 
paremti savo klasės žibintuvą, 
kuris kelia iš miego nesusipra
tusius darbininkus ir veda ko
vą prieš darbo žmonių 
priešą.

Visos Philadelphijos 
ninkiskos organizacijos 
mirškit ant sekančių susirinki-Į gja išmūryti tunelį po Detroi- 
mii išsirinkti darbininkus į 
“Laisvės” pikniką. Daug sve
čių masiniai rengiasi vykti ’ 
pikniką, todėl nesigailėkit iš-- 
rinkti kuo daugiausia darbi
ninkų.

mų ryšių su “ganglandu.”
Jo būta gero iškalbininko. 

Jis tankiai “pakritikuodavo” ir 
kapitalistus už darymą daug 
raudonųjų šioj šalyj. Jis sa
kydavo, kad raudonieji nėra 
atsiųsti iš Maskvos, bet jūs, 
darbdaviai, juos padarote, 
leisdami nuo darbo.

pa-

ka-

•va-
til-

Daugęlis amerikiečių 
žiuoja į Kanadą per naują 
tą—Ambasador — paragauti 
Kanados alaus, nes Jungt. Val
stijose toks štofas gerti yra 
nusikaltimas prieš šalies įstat- 

. žinoma, kurie važiuo- 
Lyriečiai draugiš-jja gerti, nėra vargšai darbi- 

Jie yra betiksliai gy- 
Išsigerti—jų augš- 

idealas.
kompanija daro biz-

ki ases

darbi
ne už- i

ciausi as
Tilto

nį iš važiuojančių į Kanadą. 
Ji turi daug apgarsinimų Det
roite ir apielinkėj su užrašais: 
“Tik trys minutos į Kanadą j 
per Ambasador tiltą.”

Dabar kita kompanija bai-

HAARLEM OIL

Dar to neužtenka. c : A l » S C? L. K S5

■IgĮ y MBl ■ ■ bandyk šia 
lw| Į— I Į 1 jų dydžių■ «■■■■ M W^se35c>75<

NAUJAS
Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai“ vardo kiekvienoje dė
žutėje.

donų jų darbuotę.
Matome, vieni milionus pel

no krauja iš darbininkų triūso, 
o kuomet darbininkai, nepa- 
kęsdami bjaurių darbo sąlygų 
ir užmokesties numušimo vis 
žemyn,* išeina streikan, tai 
miesto, valstijos ir net federa- 
lės valdžios įstaigos ūmai atei
na darbdaviams į pagelbą.

Well, turčių valdžia 
čiams ir tarnauja!

tur

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS

DARBININKŲ AUTINGAS
ŠIĄ VASARĄ

BŪDAVO JIMUI ‘DAILY WORKERIO’
PIKN1KAS-KARNIVALASDaug buvusių partijos na

rių kuo tolyn, tuo labyn daro
si savo rūšies demokratais. Jie 
A.L.D.L.D. arba kitose organi
zacijose nori pataikant negei
stiniems elementams, 
kyla nesusipratimų, 
draugai kovoja prieš 
taktiką. Jie pyksta.

Detroito S.L.A. kuopų na- 
i riai labai įpykę ant gegužinių 
'už jų tokią bjaurią politiką S. 
L.A. Bet dabar atėjo laikas 
parodyt tiems ponams duris. 
S.L.A. nariai moka duokles ir 
jie gali patys organizaciją 
kontroliuoti. Be abejonės, 
Detroito kuopos siųs savo mė
nesines mokestis teisėtai dar
bininkų išrinktai Pild. Tary
bai, kurios priešakyj yra M. 

iBacevičius, prez.; E. Jeskevi- 
čiūtė, seki*.

Jeigu kuopų delegatus Ge
gužis, su policijos pagelba,

I to upe, ku^s, kaip spauda 
~ praneša, kainuos 25 milionus

J, dolerių.
1Q“ Amerikos bankininkai turi 

įdėję pusėtinai pinigti Į Kana
dos industrijas. Faktas yra, 

j kad ekonominiai Kanada pri- 
; klauso Amerikos bankinin- 
; kams, bet politiniai dar šiaip 
itaip Anglija Kanadą turi už 
{uodegos.

Amerikos bankininkai ,ren- 
Liepos 22 d. įvyko specialis' giasi Kanadą pasiimt savo;llž teisybės reikalavimą, G, ( 

'balsavimas atšaukimui miesto ! globom jtoks žmogus tik tinka būti fa- Į
šistų prezidentu, kur nors Lie-' 
tuvoj. (

“Tėvynė” buvo pilna nfelų

reikalą paremti Ko- 
Partijos tvarkomą 
surengė gražų išva- 
kuriame bus gera 

programa. Dainuos trys cho
rai—lietuvių, ukrainų ir dar 
vienas. Bus keli kalbėtojai,; 
gal ir kitokių pramogų.

Tas viskas įvyks 10 d. rug- j majoro Charles Bowles iš urė- 
pjūčio, Indian Grove darže, 
prie Savin Rock, New Haven, 
Conn. Mūsų korespondentai 
perdaug apsileido nepranešda
mi apie tai, kaip kolonijų

Rep-

DETROITO ŽINIOS
Majoras Atšauktas [daužė, metė ir įkalino vien tikjti.jds

Iš to 
Parti j os 
jų tokią Į 

Tas ju I 
pyktis kenkia veikimui. O
ypatingai šiuo momentu, kuo
met lietuviškas fašizmas pra
dėjo savo galvą kelti lietuvių 
apgyventose kolonijose ir 
draugijose.

w Draugai, kad ir nesate par- 
s nariais, kovon prieš fa- 

tai jšizmą! Bendrai, visi išvien!
Dz-kas. i

do. Už atšaukimą paduota 
121,041 balsų; prieš—90,034. j prasta padėtis automobilių iš- 
Vadinasi, miestas neturi majo-[dirbystės darbininkų, ,kaip ji|P.rie® progresyvius narius pra- 
ro. 'yra dabar. Tūkstančiai jų be e.L^’ 0 dabarJay virto smur-

Be abejonės, neužilgo įvyks [darbo. Jlį padėtis vis eina blo- ^o 
žmonės ruošiasi į šį išvažiavi-! rinkimai naujo majoro, 
mą, bet tikimės, kad visuose 
miestuose ir miesteliuose orga
nizuojami žmonės vykti busais 
bei mašinomis. Kurie mažai 
dirbę del išgarsinimo išvažia
vimo, nors jau laikas trumpas, 

^jk kelios dienos paliko,bet tu- 
Yetij pasispaust tam darbe, kad 
sutraukus ko didžiausią minią 
žmonių į išvažiavimą. Kurios 
mūsų organizacijų kuopos 
ruošia busus, tai kuogreičiau- 
siai turite matyti Partijos 
kuopelių narius, kad susitarus 
kartu vykti į išvažiavimą.

Dar niekuomet nebuvo tokia (i Prie A.P.L.A, Centro Kom.
Pikniko

PHILADELPHIA, PA.

Kurie turėjo koletą cen- 
Charles Bowles išbuvo ma-ltų sutaupinę, skriausdami sa- 

joru tik biskį daugiau šešių ve nuo reikalingų gyvenimo 
reikmenų, dabar jau ir tų ne- 

Bcdar-
mėnesių laiko.

Kapitalistinė spauda sako, turi—maistui išleido, 
kad dar niekuomet nebuvo to- bių vis dauginasi, nežiūrint vi- 
kios bjaurios neapykantos pa-i šokių prižadui 
skleista tarpe piliečių, kaip'pusės, 
kad šiuo tarpu. Tas buvo da-j 
romą iš abiejų pusių. Jie kė-jį 
lė vieni kitų šunybes. Jie var-1 
tojo visokias priemones — 
spaudą, mitingus laikė ir ra
dio propagandą skleidė. Jer
ry Buckley, kuris daugiausia 
agitaciją varė per radio stotį 
WMBC prieš majorą Bowles, 

[naktį 1:44 vai., 23 d. liepos, 
I buvo nušautas. Jam suvarė 
[11 kulkų. Velioni brolis sa- 
; ko, kad tai darbas atliktas to*

Rugpjūčio 1-mos dienos' 
surengtos prieškarinės demon-1 
stracijos puikiai pavyko. 5-tą . 
valandą po pietų demonstraci-1 
ja įvykę prie tekstilinės indu-i 
strijos dirbtuvių C ir Alleghe-| 
ny Avė. Daug pasaliniij dar-' 
bininkų klausėsi komunistų! 
prakalbų ir joms pritarė. Daugi 
literatūros išplatinta; gauta' 
naujų narių į Partiją.., Visi! 
kalbėtojai aiškino apie krizį—Į 
bedarbę ir imperialistų besi-' 
rengimą pulti Sovietų Sąjun-1 
gą. Policijos buvo 
visa demonstracija, 
viii buvo tik keletas 

padaryti 
Komunistų Parti-; 
Biurui, kuris, per 
nepagarsino tokiu i 

per “Laisvę.” 
nežinojo, kur 
bus: nekurie 

miesto rotušę, 
Komunistu

apsupta 
IŠ lietu-1 
žmonių. i 
pastabė- Įčia reikėtų 

lę vietiniu) 
jos Lietuvių 
apsileidimą, 
demonstracijų
Daug lietuvių 
demonstracijos 
susirinko pas 
kaipo paprastai. 
Partija daugiau nerengs de
monstracijų prie miesto rotu-. 
sės, nes tokios demonstracijos' 
nėra efektyvės, nes tokioj vie
toj darbininkų mažai pastebi. • 
Dabar demonstracijos bus ren
giamos visada pęie dirbtuvių, 
prie prieplaukų ir ten, kur 
daugiausia darbininkų apgyv- ■ 
venta.

7-tą valandą įvyko kita de
monstracija prie 4-tos ir Fed
eral gatvių. Čia tirštai apgy
venta vieta darbininkais, tai 
jie, patėmiję demonstraciją, 
pradėjo būriais rinktis, ir vė
liau į demonstraciją susirinko 
virš 10,000 darbininkų. Dar
bo masės, išgirdę kalbėtojų 
žodžius apie bedarbę, badą, 
skurdą ir beviltingą tikėjimąsi 
gauti darbo, kuomet iškilusi 
augšta skubios gamybos tech
nika kasdien veja darbininkus

iš buržuazijos

Na, o kaip su kompanijų 
įeigomis ?

Čionai paduodu tik ką tilpu
sią spaudoj atskaitą General 
Motors kompanijos. Per pa
staruosius tris mėnesius liko 
pelno $53,386,768; o per šių 
metų 6 mėn—$98,355,355. 
Vadinasi, Gen. Motors Kom
panijai labai gera “prosper
ity.”

Bet kuomet numušė darbi
ninkams algas arti per pusę

> organu. Dabar 
b j auriausi ų p r i e m o n i ų 
organizacijos narius.

griebiasi
prieš

Matote, kaip atsimoka tiems 
S.L.A. nariams, kurie tiek 
daug dirbo organizacijai.

Well, nuo fašistų daugiau 
nieko ir negalima tikėtis.

Mums, progresyviams, S.L. 
A. darbininkams, reikia tik su
tartinai dirbt, o pergalė, mo
ralė pergalė, bus mūs pusėj.

Visi ir visos, nariai ir narais, 
į darbą!

Kongreso nuskirtoji komisi
ja tyrinėt komunistinį veiki
mą ir pas mus savo “darbą” 
atliko. Ji turėjo porą dienų 
“darbo.” Liudininkais turėjo 
keletą tuzinų tokių asmenų,

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

ĮSITĖMYKITE DIENĄ:

Nedėlioj, Rugpjūčio (Aug.) 17,1930
Pleasant Bay Parke

Liepos 13 d. buvo surengtas 
A.P.L.A. piknikas, kuriame bu
vo nemažai darbininkų mai
nierių ir kitų. Buvo ir pro
grama. Bet' aš nesuprantu, 
kodėl nepakvietė kalbėti iš 
Naujosios Mainierių Unijos ir 
iŠ T.U.U.L. ? Juk mes turime 
gerai žinoti, kad visur ir vi
suomet privalome agituoti dar
bininkus—mainų apielinkėj
mainieriūs, dėtis prie Naujo
sios Mainierių Unijos.

Čia rengėjų didelis apsileidi
mas.

H. Jonalavičius.

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

__ pas Singerj.

B.
S.
Ir

Simą, PIKNIKAS Nerišlioj, 10 d. Rugpjučio-Aūg., 1930
RENGIA LYROS CHORAS

Lyros Choras, Vadovaujamas J. Jurčikonio

LAUREL SPRINGS, N. J.
Pradžia 10-tę Vai. Ryte ir Tęsis iki Vėlumos > ĮŽANGA 25 GENIAI
Gerbiamieji Philadelphijos ir apielinkės Lietuviai! Puikūs ir malonus vasaros oras vilioja mus kiekvieną iš miesto į laukus pasidžiaugti 

gamtos grožybėmis ir paukščių čiulbesiais. , Taipgi Lyros Choras dainuos naujas dainas po vadovyste J. Jurčiukonio. Bus gera orkestrą, grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. Bus Visokių valgių ir gėrimų. Yra puiki vieta maudytis, tik pasiimkite bathing siūtus. Yra pastoge 
nuo lietaus pasislėpti. Visus kviečia LYROS CHORAS.

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clemepton gatv. ir važiuokite apie 45 minut. iki Laurel Road. 
Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutes; perėję tiltą, ir vėl sukite -po dešinei, ten ir pikniką rasite. Iš Philadelphijos nuo Filbert ir Broad 
Sts. kas 15 minučių eina BERLIN BUS ir daveža visai arti pikniko vietos. Pervažiavus trekes, ant sekančio sustojimo reikia išlipti ir eiti 
tiesiai vieną bloką iki tilto. . T , A .
AUTOIMOBELIAIS: Pervažiavus Delaware tilta, važiuokite White Horse Pike keliu iki Union Avė.; paskui sukite po dešinei į Laurel Ave. ir 
važiuokite iki tilto; pervažiavę tiltą, sukite po dešinei, ten ir pikniko vieta.

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

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo I 1

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 

j ( (Kampu Chrmont Av«bm). 
MASPETH, L. U N. Y. 
Telephone, Juniper I7t6

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas

No.

Miestas

Street or Avenul

State

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

“AR STEBUKLAI PAGYDO?”
PARAŠĖ R. MIZARA

Išleido Dienraštis “Laisvė”

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

Knygelėj “Ar Stebuklai Pagydo?” taip jau surink
ta visa eile 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

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.

! 46 Ten Eyck Street,
LAISVE

Brooklyn, N. Y<

’ r

’ ,A;

■„ ■



Puslapis šeštas Trečiadienis, Rugp. 6,

MMBH

A.L.D.L.D. 2-ro ApskričioVIETOS ŽINIOS .......
Kampanija Pagelbai 
Mainieriams

RIDGEWOODO
SUSIRINKIMAS

tvirtina, kad Ewaldas buvo 
paskirtas teisėju per graftą.

Apart kitų suktybių, teisė
jas Ewaldas pardavinėjo ir 
prigavingus šėrus Cotter Butte'lio 
Kasyklų Kompanijos, kurios val-. 
direktorium jis buvo.

Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

4

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Aidoblistiniani Ba) 
tui.

Kas Tie Humanist 
Su Vienais ar Kit 
Mažai Parduoda h 
Sunku Bus Persila

L.D.S.A. 132-ros' kuopos susirinki
mas bus seredoj, 6 rugpjūčio, Degu- 

svetainčj, .147 Thames St., 7:30 
vakare. Visos draugės būtinai 

ateikit, nes turim svarbių reikalų ap
tarti. Atsiveskit ir naujų narių.

Sekretore.
(184-185)

VISI J DARBĄ!

Antru kartu po laiškutį pa
siųsta toms 2-ro Apskričio 
kuopoms, kurių narių skaičius 

i yra atsilikęs tolokai nuo perei- 
Itų metų narių skaičiaus. Kuo- 

Karl P°s bei kuopų komitetai, pasi- 
Herzog ii- Fritz Vogei užsakė rūpinkite, kad jūsų kuopa ne
vienai gumos kompanijai pa- prarastų narių.
dirbti jiems didelę guminę Draugai ir draugės! Agita- 

Pagelbos' “bolę,” su skyle įlindimui į ją-icijos mėnesio klausimas mūsų 
Re- ją. Jie tikisi per 60 dienų tą-.komitete yra jau sutvarkytas, 

! iš ja bole nuplaukti’ Europon? ir tuojaus bus kuopoms pa
tiktai vėjo pajėga, nes įsiusta po laiškutį tuo reikalu, 

daugiausia pučia nuo | prisirengimui.
Jie j Veikalas, kurį mokinasi 

i maspethiečiai, kaip 
eiga-įteko patirti, jau -nekurtose 

' {kuopose buvo loštas. Tačiaus 
draugai newarkieciai gal susi- 
mokins kitą kokį ir kur buvo 
lošta pirmutiniai, ten bus pa
siųsta kiti. Kalbėtojas drg. 
Senas Vincas pervažiuos aps- 

prakalbų

'Guminėj Bolėj Plauks j 
Europą, Vėjo Pajėga

Du brooklyniečiai,

MOTERIŠKE NUSIŠOVĖ 
ŠAUTUVU

Prasideda kampanija pagel
bai mainieriams. Tam darbui 
vadovauja Marcel Scherer, na- 
cionalis sekretorius Darbinin
kų Tarptautinės 
(Workers International i 
lief), kuris ką tik sugrįžo 
Pittsburgho ir duoda raportą vien 
apie didelius vargus mainierių,' vėjas' 
paliuosuotų bei išvytų iš dar-[ Amerikos linkui Europos, 
bo. [pasiimsią

Aukas reikia siųsti šiuo ad- to, geriamojo vandens ir 
resu : Workers International1 retų. 
Relief, 949 Broadway, 
York City.

derick Fry nusišovė čionai 
šautuvu. šūvį suvaro į 
galvą.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS janitorius prie 20 

šeimynų namo, štymu apšildomo. 
Gaus 3 kambarius ir $15.00 vasarą, o 

Kreipkitės} 
Place, 

Brooklyn, N. P. 
6712. Važiuokit

| žiemą—$20.00 Į mėnesį.
Mr. Ernstoff, 1319 Lincoln

Utica Ave.-, 
H ar (linkway 
Ave. karu.

Mr.
near

Reed

Rašo Petraška

.pakankamai mais- 1 draugai

Padekite Streikieriams
Nacionalė, kairioji Audėjų 

'Unija šaukia bedarbius ir dir
bančius talkon streikieriams 
Vanity sporto drabužių, 136-40

Rugpjūčio 27 d. jvyks New (West 21st St., New Yorke. -----
Yorke ateivių darbininkų tei- Kas tik galite, važiuokite pa-[kūlimui 
šių apgynimo konferencija, dėt streikieriams pikietuot. I“Laisvės 
kurią šaukia Laikinasis Nacio-. -----------—----------
nalis Komitetas Apgynimui UŽlDUŠČ Vaikiną 
Sveturgimių, 32 Union Square. i
Kreipiasi į visas darbininkiš-1 Nulūžus didelė aržuolo ša
kas organizacijas, kad prisius-ij<a krisdama užmušė Šamą 
tų savo delegatus, kurių tiki-[ Finklerį, 25 metų amžiaus, 
masi turėt tūkstančiai i 
konferencijoj. Laikinasai Ko-[savo mergina, Bronxo Parke. | 
mitetas primena, kad FišėsjKad biskį, tai ir mergina 
“tyrinėjimo” 
jasi ne vien 
bet ir prieš 
darbininkus, 
monstrantus, 
kairiųjų unijų 
Tais “tyrinėjimais 
tis, Amerikos 
stengiasi išleisti įstatymus, su
lig kurių visi ateiviai nepilie- 
čiai būtų registruojami, jų pa-i 
veikslai ir pirštų antspaudai ĮgniIVO GatVCkariS 
nutraukiami, savotiški paspor-j' 
tai jiems įvedami; kad už bile. Įlūžus spyriams po 
kokį žingsnį darbininkų kovoj kur kasamas tunelis naujam 
prieš išnaudotojus galima bū-. požeminiam gelžkeliui, įgriuvo 
tų darbo ąmogų suimt, ikalint, | gatvekaris, ties Jackson Ave. 
deportuot be mažiausių cere- i ir Lewis St., Long Island City, 
jn.onijų. • S Susižeidė motormanas ir šeši

Tie ruošiamieji įstatymai važiuotojai, 
yra taikomi ir tam, kad piižk-i ------------------------
bot darbininkus, besirengiant I 
imperialistams į naują karą. ; V J • 

į ateivių apgynimo judėji
mą.yra traukiami ne vien at-į 
eiviai, bet ir amerikonai dar
bininkai.

Svarbu yra visoms lietuvių • 
darbininkiškoms organizaci
joms išrinkti ir pasiųsti savo

Ateivių Darbininkų Teisių 
Apgynimo Konferencija kričio kuopas su 

maršrutu.
Mes turime daug 

.............i kapitalo 
vajininkams.

[piniginis klausimas baigiama 
| išrišti. Draugai newarkieeiai 
į irgi pasidarbavo puikiai vaji- 
ninkų naudai laike parengimo, 
kuris įvyko 3 d. rugpjūčio, 
Hillside, N. J. Apie pelną

darbo su- į 
dienraščio

Jau

toje kuris sėdėjo po tuo medžiu su tnojaus draugai praneš.

komisija darbuo-itų Hkus užmušta, 
prieš komunistus,; 
visus kovojančius] 
streikierius, de 
p i k i ė t ininkus 

narius ir kt 
vaduojan-

i Sušaudytas Gengsteris
Palei kelią netoli Coney Is

lando rado keliomis kulkomis 
(nušautą G. B. Dioguardį, 

kapitalistai ■ gengsterį. Spėjama, kad jį 
nudėjo priešinga gengsterių

Sekami draugai dirbo laike 
bū-jto parengimo: Sutkus, Miške- 

Iliūnas, Burkienė, Miliovas, Jo
nužis, Kunz ir Bečienė su duk
rele ; vienos draugės vardo ne
beatmenu;' malonėsite atleisti

17 d. rugpjūčio piknikas 
mūsų spaudos naudai turi būt 
sėkmingas. Mes ta dieną na- 
minėsime ir mūsų Draugijos 
15-kos metų gyvavimo istori- 

iją. Tai bus dubeltava mūsų 
1 darbininkiška šventė.

Pereitais metais mūsų pik- 
gatve, Inikui lietus pakenkė ir tie, ku-

rie sugrįžo į svetainę, nebuvo 
pasitenkinę. ši šiais metais 
jau svetainė gerai įtaisyta, ir
• r . I
lietaus nėra ko bijoti, jeigu ir Į

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

A.L.D.L.D. 138-tos kuopos susirin
kimas bus penktadienį, 8 rugpjūčio, 
po No. 54-07—69th Lane. Pradžia 
8-tą vai. vakare. Visi nariai 
kit, turime svarbių reikalų aptarti.

Sekr. O. Cibulskiėne.
(185-186)

atei- I-;

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimi} ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842 ,

(185-187)

PARDAVIMAI
NAUDOKITĖS PROGA!

Parsiduoda saldainių krautuvė, 
| vieta apgyventa lietuviais ir kitatau- 
jčiais. Kaina žema. Parduosiu greit, 
nes po nedeliai išvažiuoju iš miesto. 
284 Metropolitan Ave., Brooklyn,N.Y.

(184-189)
PARSIDUODA Icp Cream, stationery 

ir kendžių Storas, geroj vietoj, prie 
parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 

i du bizniu. Kreipkitės po num. 636 
Ferry St., Newark, N. J. Telefonas: 

■Market 2-3057. 182-7

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

Penktadienį, 8 rugpjūčio, vi
si būkite pamokose, “Laisvės” 
svetainėj, 8-tą ’ vai. vakare. 
Daugeliui žinoma, kad Aido 
Choras bendrai su Liet. Dar
bininkių Susivienijimo 1-ma 
kuopa rengia linksmą išvažia- 

delegatus į minimą konferen-' vimą sekmadienį, 10 rugpjū-l 
ciją.

pasitaikytu tą dieną lietus.
Visi 

1 yvaus 
ras iš 
Choras 
linksmins mus savomis darbi
ninkiškomis dainomis.

Sekr. A. Matulevičius.

turime žinoti, kad da- 
du chorai: Aido Cho- 
Brooklyno ir Sietyno 
iš Newarko, kurie pa-

LIETUVOS DARBININKŲ IR 
KAIMO BIEDNUOMENĖS DVI

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
(SU PAVEIKSLAIS)

“BALSAS”
daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJ 

Metams .................... $2.00
6 mėnesiams ................. 1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”; Tilsit, 
Pr. Gartenstrase 6, b. Richard 
Reich, “Balso” Redakcijai, 
Germany.

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

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Da-

Policmanas įtariamas 
Žmogžudystėje

Nežinia kam primusus
niel Duffy, B.M.T. požeminio 
gelžkelio agentą, Flatbushe, 
jisai mirė. Primuštas buvo 
prie pat savo namų. Detek
tyvai nužiūri Duffy’o sesers 
sūnų policmaną T. Hopkiną, 
ir tos pačios “subvės 
torių, Johną Hinesą.

kolek

Pirko Teisėjo Vietą
G. F. Ewald buvo nusipir- 

čio, Forest parke. Tat visų kęs teisėjo vietą už $12,000, 
pareiga dalyvauti pamokose, tvirtina 

(kad galėtume gerai išpildyti prokuroras Tuttle, 
programą tame išvažiavime 
Taipgi kviečiame visas orga
nizacijas dalyvauti choro pa- rystę, bet ir 

i rengime.
(neatsisako patarnauti 
Į ninkiškoms
gražiomis dainomis, kaip pra-[namu ir dirbtuvių biuro ir kiti 
kalbose, taip ir parengimuose, politikieriai. Ar majoras 

(Tat visų pareiga dalyvauti | Walkeris gavo už tai kyšių, 
[mūsų rengiamam išvažiavime.[apie tai nieko nesako centra- 

V- Dvariškis, (lines valdžios prokuroras 
Choro Pirmin 'Tuttle. Bet jis pabrėžtinai

Aidiečiai niekad 
darbi- 

d raugi joms su

federalis apskrities 
Apie tai 

liudija ne tiktai vienas asmuo, 
tiesioginiai žinantis tą mekle- 

Ewaldo pinigų 
dėjimai ir išėmimai iš bankų. 
Jam tarpininkavęs Healy, ko- 
misionierius padėjėjas miesto

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
I

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

bedar
ei ay-

Badas Privertė Vogti
Dvi dienas išbadavęs 

bis, 18 metų vaikinas, 
ton Hart, atvažiavęs iš Mas
sachusetts darbo jieškoti New 
Yorkė, pasigriebė du “svede- 
rius” iš vienos .krautuvės, He
rald Square, ir bėgo. Tikėjo
si juos pardavęs nusipirkt val
gyt. Tapo areštuotas ir po 
$1,000 parankos laikomas ka
lėjime. Laike tardymo paaiš
kėjo, kad jis jau gertai neturi 
jokios prieglaudos, ir miegoda
vo Central Parke.

Nusižudė 7 Bedarbiai
New Yorke ir apielinkėj 

daugėja skaičius nusižudymų. 
Daugiausiai žudosi bedarbiai, 
ypač nusenę ir vidutinio am
žiaus. Taip beveik tą pačią 
dieną nusižudė septyni. Per 
paskutinius Šešis mėnesius be
darbis, Howard Heli, 303 
Marion St., Brooklyne, pasiko
rė; nežinomas apšepęs, apie 
40 metų amžiaus, vyras šoko 
į vandenį ir prisigirdė Pros
pect Parke; bedarbis kalvio 
pagelbininkas Ed. Murphy, 
199 Ave. A, New Yorke, nusi
nuodijo, ir t. t.

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 5938

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jusr bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma- pasimatyti.

Ęurię dar < nepažįstate - mūs, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

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

Tel, 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

Worcesteryj randasi 
ris strakeioja, kai akla 
įvestas miškan. Jis 
doblistu, “artimu” 

.tam, “neapkentėju” fa 
Yiet “kovotoju” prieš ji 
jo kovingumas ir aido! 
mas sudilo taip grei 
greit jis nusigriebė u; 
gūsio biznelio.

Tasai balamūtukas r; 
gazietukėj, kad pažanj 
L.A. narių išleistas b 
“SLA. žinios” “meluoji 
klausykit:

Trečiam puslapy t 
kur kalbama apie j. 
lentelėje, yra pažymėt 
metų $10,000 paskola, 
meriu 169 Perry St., 
ter, Mass., bet deja, W 
ryj tokios gatvės visi 
yra Perry Ave., bet ir 
surandama, kad kam bi 
ta tokia paskola. Reišl 
las!
Tegul bus ir melas, 1 

no? Tai tavo, Kybuk, 
nes tarybos melas. "Si 

" nios" įdėjo viską taip, k 
vo iš Albany, A’. Y. O 1 
raportus pasiuntė fašistu 
moji taryba.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u h paveikslui 
įvairiomis a p ai- 
romia. Atnaujina 
lenui ir krajavui 
ir nudaro au 
anerikoniSkaii.

/
TELEFONAS > 

TRIANGLE 1450
Kreipkitči i i u o 

adresu:

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

Telephone; Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

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

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitisj

KUNDROTO APTIEKA -.
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2860-8514 
likirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartw su užsakymu

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS

Šįmet turime geriausios ir vėliau
sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyt) 
o mes patarnausime kuogeriausia. '■

KAINOS. NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus plaukus ir sugar- 
biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
sekamu adresu:

K

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos

. BROOKLYN, N. Y.

Jei tasai aidoblistinis 
makeris turėtų bent už 
doros, tai jis sekančiam 
gazietos numeryj pas 
mūsų fašistinė pildomoji 
ba melagė. Jinai duoda k 
gus adresus tų žmonių, 1 
skolina pinigus!

Kalbant apie literatūr 
literatus, tenka priminti, 

F pastaruoju laiku atsirado 
rašytojų (buržuazijos) : 
kurk save vadinasi human 
Jų raštai ruošia žmones r 
jai. Knights of Columbu* 
talikų organizacija) or 
džiaugiasi, kad humanist 
na pas juos.

\ -------------
Kaip bendrame gyve 

taip ir literatūroj šiandie: 
rosi vis gilesnė ir platesni 
mė: vienoj pusėj stovi re 
cinis proletariatas, kitoj— 
ei ja. Tiem, kurie stovi vid 
ne kad loska, reikia pasii 
viena ar kita pusė.

Nekalbant jau apie t 
Sinclair), tokie rašytojai 
Sinclair Lewis, Theodore 1 
ser, Sherwood Anderson ir 
žesnės literatiškoj pads 
žvaigždės išrodo lyg ir ta 
prie darbininkų. Jei ne 
kasdieninio gyveninio dar 
tai bent išreikšta pažiūra 
romanus. Kiti—važiuoja , 
akciją. Tūli tampa hum; 
tais, o kiti atvirais fašistai

Krizis bendram ekonomii 
gyvenime Amerikoje žymiai 
lietė ir literatūrą, knygų pa 
vinėjimą. Knygų leidėjai t 
rėjo numažinti kainas, s 
dien daugelis tų knygų, ku 
keli metai atgal parsidavė 
po penkis dolerius, galima į 
ti tik už vieną dolerį, arba 
ir mažiau.

Andai vienas laikraštinii 
padarė apžvalgą, kiek Amer 
je, apskritai, žmonės išp< 
naujų knygų. Jo many 
kiekvienas amerikietis į m 
nusiperka ne daugiau, kai 
knygi. Išviso jų perskai 
apie septynias. Tai labai 
žai. Sovietų Sąjungoj, sako 
Šytojas, daug daugiau žm< 
perskaito knygų. Paskui $ 
Vokietija.

Ypatingos Amerikos sąlj 
patenkina vietinius gyventi 
palyginamai mažais mažm 
liais: saldainiais, judžiais, s 
tu ir džiazu. Amerikos vi 
menė sugadinta. Dar sunl 
Amerikos darbininkui įkišti 
rą marksistinę-leninistinę te 
jos knygą. Jis įpratęs v: 
imti mechaniškai, mažai 
taudamas ir todėl nemato
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