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GAUNA DIDELIO PRITARIMO
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paprastais pergalėtojais. .ną pas juos.

Tiem, kurie stovi viduryj, • vietų Sąjunga. Nėia gali-

dien daugelis tų knygų, kurios | čionai tapo nužudyti penki

CHARLESTON, W. Va.—

i alina apielinkę, Esą kol b?ntfydami liepsnas UŽgeV

DARBININKAI

Steel korporacijos fabrike

kiai sužeidė šešis darbinin- jis pradėjo, paliko jai pa-
I-o-/-* T XX1 r* Py *■ m 1 r* V H t 'kus. Vieną labai sunkiai.

Davi- 
sako, 
toje

I

TENANGO DEL VALLE, 
Meksika.— šiomis dienomis

Texas Valstijoj Medvilnė 
Nukentėjo Baisiai

ŽEMĖS DREBĖJIMAI 
NESILIAUJA

de- 
taip 
kaip

■4

i

Kaip bendrame gyvenime, 
taip ir literatūroj šiandien da
rosi vis gilesnė ir platesnė gel
mė: vienoj pusėj stovi revoliu
cinis proletariatas, kitoj—reak-! 
ei ja. ’ ,
ne kad loska, reikia pasirinkti 
viena ar kita pusė.

Kalbant apie literatūrą ir 
literatus, tenka priminti, kad 
pastaruoju laiku atsirado nauja 
rašytojų (buržuazijos) sriovė, 
kuri save vadinasi humanistais. 
Jų raštai ruošia žmones reakci-

banditai, kurie užpuolė ant, 
miestelio. Jų lavonai buvo 
išstatyti miesto aikštėj, kad 
žmonės matytų ir nedrįstų 
sekti jų pėdomis.. .

Japonija siunčia savo 
daugiau kariškų laivų į 
Hankową. Amerikos, Fran
ci jos ir Anglijos esamos 
Chinijoj pajėgos yra . at-

PALIKO VISKĄ SAVO 
ŽMONAI

BAIREUTH, Vokietija.-

Jei tasai aidoblistinis gešeft- 
makeris turėtų bent už grašį 
doros, tai jis sekančiam savo 
gazietos numeryj „ pasakytų : 
mūsų fašistinė pildomoji tary
ba melagė. Jinai duoda klastin
gus adresus tų žmonių, kuriem | 
skolina pinigus!

Tūlas O. D. Hill čionai kai-uzsiedge. Abu 
tina radio delei giedros, ku-lren^ai labai aPde^> 
ri 
radio nebuvo, tai lietaus bū
davę įyaliaš.

PARYŽIUS.—Šiuo tarpui Komunistų Partija ir ko-| 
jau 250,000 darbininkų su-! munistai vadai, veikią dar-1

« -HM'.■?/! .. 1 ■i.'H'.vreauru "a ii1 bti.m iLiaiimf.iMf. iri, n i .mi imi ,■ , >i liiiim-i.j

Fanatiškas Liutercną Profesorius Verkia, kad i 
Amerikoje Žmonės Bedievėja, Sekdami SM S.

CANTON, O.— Republic Numiręs kompoz. Wag- 
i neris paliko savo žmonai vi* 

iškilo eksplozija, kuri sun- są turtą ir net darbą, kurį

Krizis bendram ekonominiam 
gyvenime Amerikoje žymiai pa
lietė ir literatūrą, knygų parda
vinėjimą. Knygų leidėjai turė- 
rėjo numažinti kainas, šian-

keli metai atgal parsidavinėjo 
po penkis dolerius, galima gau
ti tik už vieną dolerį, arba, net 
ir mažiau.
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KRISLAI
Aidoblistiniam Balamū- 

tui.
Kas Tie Humanistai?
Su Vienais ar Kitais? 
Mažai Parduoda Knygų. 
Sunku Bus Persilaužti.

Rašo Petraška

Worcesteryj randasi tipas, ku
ris strakeioja, kai aklas arklys, 
įvestas miškan. Jis bhvo ai- 
doblistu, “artimu” komunis
tam, “neapkentėju” fašistų, ir 
net “kovotoju” prieš juos. Bet 
jo kovingumas ir aidoblistišku- 
mas sudilo taip greit, kaip 
greit jis nusigriebė už prarū- 
gusio biznelio.

Tasai balamūtukas rašo savo 
gazietukėj, kad pažangiųjų S. 
L.A. narių išleistas biuletinas 
“SLA. Žinios” “meluojąs.” Pa
klausykit:

Trečiam puslapy tų žinių, 
kur kalbama apie .paskolas, 
lentelėje, yra pažymėta 1928 
metų $10,000 paskola, po nu
meriu 169 Perry St., Worces
ter, Mass., bet deja, Worceste- 
ryj tokios gatvės visai nėra, 
yra Perry Ave., bet ir čia ne
surandama, kad kam būtų duo
ta tokia paskola. Reiškia me
las!
Tegul bus ir melas, bet kie

no? Tai tavo, Kybuk, fašisti
nės tarybos melas. “SLA. ži
nios1’ įdėjo viską taip, kaip ga
vo iš Albany, N. Y. O ten juk 
raportus pasiuntė fašistų pildo
moji taryba.

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers* Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių.

* Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XIINo. 186 Telephone, Stagg 3878

Britanija Grūmoja Chiniečiams
Užpuoli Kompartijos 1250,000 DARBININKU STREIKUOJA

Raštinę Berlyne ŠIAURINĖJ FRANC1J0J; KAIRIEJI
BERLYNAS— Iš pirma

dienio" į antradienį naktį 
Berlyno policija užpuolė ant 
Berlyno Komunistų partijos 
raštinės ir darė kratą. Už
puolimas nepasiseko, nes 
nieko negalėjo surasti. Be- 

Į je, suėmė vieną darbininką, 
pas kurį rado kišeniuj peilį, 
kurį policija užvadino 
“durklu”-

Chicago] Planuoja 
i Betriukšminę Subvę

CHICAGO.— Šiame mies
te, pagaliaus, imta rimčiau 
kalbėtis apie iškasimą sub- 
vės (požeminio gelžkelio). 
Bet toji subvė manoma pa
daryti betriukšmė. Tuo 
klausimu darbuojasi keli 
žymūs akustikos žinovai ir 
inžinieriai. Pirmiausiai bū
tų iškasta subvė po State 
gatve.

streikavo šiaurinėj Franci- 
joj ir tasai skaičius vis di
dėja.

Plieno, tekstilės, statybos 
ir geležies industrijos la
biausiai streiko paliestos.

I Darbininkai streikuoja, 
i nepaisydami savo unijos 
biurokratų, kurie priešingi 
streikui. Dėka tam, revo
liucinės unijos vis daugiau 
ir daugiau laimi prestyžo 
streikieriuose.

Apytikris Amerikos
Gyventoją Skaičius

Trečias Chicagos I
Bankas Uždarė Duris į

i> Net Caristas tam 
Nenori Tikėti!

WILLIAMSTOWN, Mass, 
jai. Knights of Columbus (ka-j—Kalbėdamas čionai apie 

ol’ganizaciJa) organas chinijos reikalus, buvusis 
džiaugiasi, kad humanistai ei-! . / v it tn« naa i.mS. canstų generolas, V. Ja-

chontovas, pareiškė, kad 
daugiau negu juokinga ma
nyti, būk dabartiniam Chi
nijos darbininkų sukilimui 
tiesioginiai padedanti So-

Nekalbant jau apie Upton 
Sinclair], tokie rašytojai kai 
Sinclair Lewis, Theodore Drei
ser, Sherwood Anderson ir ma
žesnės literatiškoj padangėj 
žvaigždės išrodo lyg ir taikosi 
prie darbininkų. Jei ne savo 
kasdieninio gyvenimo darbais, 
tai bent išreikšta pažiūra per 
romanus. Kiti—važiuoja į re
akciją. Tūli tampa humanis
tais, o kiti atvirais fašistais.

Andai vienas laikraštininkas 
padarė apžvalgą, kiek Ameriko
je, apskritai, žmonės išperka 
naujų knygų. Jo manymu, 
kiekvienas amerikietis į metus 
nusiperka ne daugiau, kai dvi 
knygi. Išviso jų perskaito— 
apie septynias. Tai labai ma
žai. Sovietų Sąjungoj, sako ra
šytojas, daug daugiau žmonės 
perskaito knygų. Paskui seka 
Vokietija.

Ypatingos Amerikos sąlygos 
patenkina vietinius gyventojus 
palyginamai mažais mažmožė- 
liais: saldainiais, judžiais, spor
tu ir džiazu. Amerikos visuo
menė sugadinta. Dar sunkiau 
Amerikos darbininkui įkišti ge
rą marksistinę-leninistinę teori
jos knygą. Jis įpratęs viską 
imti mechaniškai,’ mažai pro
taudamas ir todėl nemato rei-

mybės ir todėl neverta net 
kalbėti, sakė jis. Jachonto- 
vas tačiaus pripažino, kad 
chiniečiai raudonarmiečiai 
veikia po įkvėpimu Rusijos 
revoliucijos. Jiems, be to, 
labai daug padėjo nišai bol
ševikai 1927 metais susipa
žinti su savo reikalais ir re
voliucijos strategija.

Banditą Lavonai
Iškabinti Rinkoje

Stoka Vandens Trukdo 
Gaisrų Gesinimų

WASHINGTON. — Gy
ventojų surašinėjimo preli
minariniai daviniai skelbia, 
kad išviso Jungtinių Valsti
jų kontinente gyventojų 
randasi 122,728,837. Pereitu 
dešimtmečiu paaugo 17,- 
018,253 gyventojais. Tai ga
na didelis skaičius prisidėjo. 
Per pastarąsias kelias de
šimtis metų nė vienu 
šimtmečiu nepaaugo 
smarkiai gyventojai, 
pereituoju.

Nori, kad Gubernatorius 
įsakyty Visiems Melstis

ALEXANDRIA, Va.—Ši
to miesto prekybos buto 
galva, Hollenga, būtinai no
ri, kad valstijos gubernato
rius įsakytų visiem gyven
tojam melstis, idant dievas 
prisiųstų lietaus.

AUSTIN, Texas.— šitoj 
valstijoj esantieji medvilnės 
augintojai nusigandę: gied
ra pakirto medvilnės derlių 
taip, kad apie 1,000,000 be
lu medvilnės turės žūti.

BALTIMORE.— Vakari
nėj Marylando valstijos da- 
lyj miškų gaisrai . dar vis 
pleška visu uolumu. Giedra 
smarkiai pakirto vandens , 
kiekį ir todėl tūluose mies
teliuose vanduo leidžiama 
vartoti tik apribotai. ,

kalo gilintis, laužyti smegenis 
skaityme gerų .knygų.

Amerikos revoliuciniai darbi
ninkai, komunistai, turės sun
kiai pasidarbuoti, kol jie apeis 
tuosius neigiamus apsireiški
mus.

ASBURY PARK, N. J.— 
Pereitą antradienį čionai sa
kė prakalbą Concordia Teo
logijos Seminarijos \(iš St. 
Louis) profesorius Walter 
A. Maier. Jis kalbėjo liute
ronų konferencijai, kurioj 
dalyvavo apie 10,000 įvairių 
parapijų atstovų ir ministe- 

trių (kunigų).
Maier nusiskundė, kad 

Amerika eina paskui Sovie
tų Sąjungą kas liečia naiki
nimą religijos. Peikė Ame
rikos ir kitų kraštų moksli
ninkus del to, kad jie savo 
moksliniais tyrimais bando 
atidengti biblijos klastas ir

bo unijose, saukia darbinin
kus laikytis kovos lauke jki 
laimėjimo. Jie be to šau
kia ir kitų industrijų darbi
ninkus stoti į kovą ir visuo
tinu streiku priversti darb
davius nusileisti.

Policija puola streilCierius. 
Pereitą antradienį Halluine 
buvo užpultas streikierių 
mitingas, kuriame įvyko su
sišaudymų, w kuomet darbi
ninkai ėmė gintis nuo už
puolikų.

CHICAGO.— Šiomis die
nomis valstijos auditoriaūs 
įsakymu tapo uždarytas Ci
tizens Trust and Savings 
bankas. Uždarytas delei 
stokos jame pinigų. Jis yra 
negrų buržujų rankose. Tai 
jau trečias negrų bankas 
Chicagoje uždaro savo du
ris. Pirmuoju buvo Binga 
Bankas, o antruoju—Roose
velt State bankas. Žuvo ne
mažai darbininkų pinigų.

Kubos Cukraus Gamyba 
Yra Dideliam Krizyj

Pravda Šaukia Gelbėti 
Chinijos Revoliuciją

MASKVA.— Komunistų 
Partijos organas “Pravda” 
atsiliepė į viso pasaulio pro
letariatą šaukdama remti 
Chinijos revoliuciją; šaukti 
darbininkus į demonstraci
jas prieš imperialistų kiši
mąsi į vidujinius Chinijos 
reikalus.

WASHINGTON.— 
niai, gauti iš Kubos 
kad cukraus gamyba 
šalyje šiemet yra labai silp
na. Bendrai, Kuba kenčia 
ekonominį krizį nė kiek ne 
mažesnį už kitas kapitalisti
nes šalis.

Sunku Darbininkui
Išlaikyti Taupybą

Numirė Kompozitoriaus 
R. Wagnerio Sūnus
BAIREUTH, Vokietija.— 

Pereitą pirmadienį čionai 
numirė Siegfried Wagneris, 
sūnus garsaus kompozito
riaus Wagnerio. Jis turėjo 
61 metus amžiaus.

Siegfriedąs taipjau buvo 
kompozitorius ir muzikas ir 
pagamino nemažai muzika- 
liškų kūrinių, tačiaus kriti
kai sako, kad jo kūriniai 
toli gražu neprilygsta tėvo 
sutvertiems darbams—ope
roms.

Viena.— Prof. Freudas, 
žymus mokslininkas, gavo 
iš Vokietijos Goethės Pre
miją, kuri yra didžiausia ir 
žymiausia literatinė ir mok
slinė dovana Vokietijoj. •

1 Amerikoje bedievių skai
čius vis auga, tęsė Maiefc, 
kuomet bažnyčios ir tikybos 
smunka, šiuo tarpu Jung
tinėse Valstijose randasi 25 
tūkstančiai bažnyčių jau nu* 
rę arba arti mirties.

Amerikos bedieviai seka 
Sovietų Sąjungos bedievius: 
varo panašią (mokslinę) 
propagandą prieš tikybas ir 
aiškina žmonėm, kad tikyba 
yra išmislas turčių ir dykū
nų. .< >-

Profesorius labai smerkė 
tuos mokslininkus, kurie sa
ko, kad žmogus išsivystė iš, 
beždžionės, o ne . dievas jį, 
nulipdė iš molio. u ; ;

DUNBAR, Pa.— Antanas 
Goldareno labai troško kaip 
nors išgelbėti savo sunkiai 
Uždirbtą taupybą, kuri 
susidėjo iš ' 297 dolerių. 
Antanas darė viską, kad tik 
tuos pinigėlius kaip nors iš
laikius juodai dienai.

Jo pinigai buvo padėti 
Connellsville banke. Paskly
do gandai, kad bankas su
bankrutuos. Antanas išėmė 
pinigus iš jo. Kitą dieną 
bankas užsidarė.

Goldareno tuomet įdėjo 
savo pinigus į lovos matra- 
są, nes panašiai darė jo kai
mynas. Deja, pastarojo lo- j 
va sudegė ir pinigai sykiu. 
Tuomet Goldareno išėmė sa
vo 297 dolerius ir nunešė 
padėjo į medžio plyšį. Greit 
perkūnas trenkė į gretimą 
medį ir suskaldė. Antanas 
bijojo, kad neatsitiktų pa
našiai ir su tuo, kuris glo
boja jo pinigus.

Tuomet Goldareno paėmė 
tuos pinigus ir nunešė į ne
tolimai esantį miestelį, Van
derbilt, Pa. Ten padėjo į 
banką. Pastarasis tačiaus 
antiH :diehą uždare stWOi du
ris.. : ■ .
; ■ ’Ar’ Golddreirio atgaus sa
vo bent dalį pinigėlių—nie
kas nežino. .

RUOŠIASI UŽPULTI SU GINKLU, 
KAD PASKANDINUS KRAUJUOSE

DARBININKŲ IŠLA1MEJ1MUS
MacDonaldas Pasirengęs Sutrempti Raudonosios Armijos 

Laimėjimus; neva Užsistoja už Dvi Misionierkas
Šanghajus.— Komunisti

nės darbininkų ir valstiečių 
raudonosios armijos pasi- 
mojimas paimti visą eilę 
miestų vykdomas gyveni- 
man visu smarkumu.

Nacionalistų valdžia pe
reitą antradienį paskelbė, 
kad Čangša tapo atimta iš 

i komunistų, bet mažai kas
rrvnmma I tOm Paskalom tiki.g! u Oja j Už keletos valandų, spren-

LONDONAS:— Anglijos 
“socialisto” / MacDonaldo 
valdžia pasiuntė Chinijos 
valdžiai (Nankinge) smar
kią notą, grasindama gink
lu, jei nebus išleista dvi mi- 
sionierkos, Edite Nettleton 
ir E. J. Harrington, kurias 
laiko paėmę banditai ir rei
kalauja $50,000.

MacDonaldas
Nankingo valdžiai ginklu. ■ ūžiama, komunistai paims 
Bet tas ginklas bus atkreip- ■ mįesta.— Nančangą, kuris 
tas prieš Chinijos revoliuci- pasirengęs pereiti į revolių* 
nę darbininkų ir, valstiečių pionierių rankas. Kiti ratl- 
armiją. į donosios armijos būriai žy-

(Kaip matome tiedvi mi-igiuoja linkui Hankowo. 
sionierkos yra paimtos ne, Visi amerikiečiai ir kitų 
komunistų, bet paprastų kraštų piliečiai, pasilikę ko* 
banditų, nieko bendro netu- munistų užimtuose miestuo- 
rinčių su komunistais. Bet se, yra sveiki ir gyvi, 
gi Britanijos valdžia bando 
surišti su sukilėliais ir, ga
limas daiktas, kad ji siųs sa
vo armijas kovoti prieš 
juos. .Šitokiu būdu MacDo
naldas mano apgauti Ang- kreiptos prieš komunistus, 
Ii jos ir viso pasaulio darbi- kurie šiandien skaitomi ne- 
ninkus.—Red.).

Mano, kad Greit Bus ! Numirė Bedarydamas 
Pripažinta S. S. R. S.! Ligoniui Operaciją

BERLYNAS.— Diploma-1 BIRMINGHAM, Ala. — 
tiniuose rateliuose čionai į Dr. T. H. Williams pereitą 
kalbama, kad neužilgo Ame
rika bus priversta pripažin
ti Sovietų Sąjungą. Jinai 
tatai turės padaryti, kad ne
sumažinus savo prekybos su 
Maskvos vyriausybe.

antradienį darė operaciją 
tūlai moteriškei. Viduryj 
savo darbo, Williams suriko 
į savo draugą: “Daktare, 
pridabok mano pacijentą.”

Pats Williams krito ant 
syk ir numirė.

Kai Kur Jau Pasirodė 
Lietaus Truputėlis

CHICAGO.— Tūlose lo- 
wa ir Illinois valstijų daly
se jau pasirodė po biskelį 
lietaus, kuris suteikė vilties, 
kad bus apsisaugota nuo tos 
milžiniškos katastrofos; ku
rią buvo beatnešanti1 gied
ra. Tačiaus didžiumoj 'ag- 
rijkultūfinių lygulfių, centra- 
lihėj • Amerikoj, lietus' iki 
šiol dar vis neapsilankė.

23 Vaikai Apdegė,
Užsidegus Filmoms

Radio Kaltas, kad Lietaus 
Nebėra, Sako Tamsūrias

Iš Italijos pranešama, kad 
ten kai kur žemės drebėji
mas pasikartojo, tik nestip
rus. \

•Ventura, Californijbj, pe
reitą antradienį taip jau bu- -—------ ------- .
vo jaučiamas žemės drebėji- SUNKIAI SUŽEISTI ŠEŠI 
mas.

Iš Lima, Peru, praneša
ma, kad ten pereitą antra
dienį .žemės drebėjimaę bu
vęs jaučiamas gerokai, nors 
nuostolių jis ir. nepadarė.

SAO PAULO, Brazilija*-^
23 vaikai apdegė ir de

šimts iš jų gal būt mirtinai, 
kuomet jų drabužiai užside
gė nuo krutamu pavėikŠlį 
filmos.

Pora vaikų, Carlos ir'Ar
mando Archlmarchi,i suren
gė “show” ir nuo kitų vai
kų ėmė po 3 centus įžangos. 
Jie turėjo mažą prbžekto* 
rių. Vienas vaikų uždegė 
degtuką ir nuo jo užsilieps
nojo krūva filmų. Liepsna 
tuoj prasiplėtė ir vaikų 
drabužiai užsiedgė. Abu
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“Demokratija’-Nudėvėtas Rūbas
Šeiminė tvarka, “demokratija” šiais laikais, taip sakant, eina 

ant šono.
^George Bernard Shaw, garsus Anglijos “socialistas” rašytojas, 

nesidrovėdamas kalba apie “demokratinės” tvarkos, seimų val
džios “nusenimą.” Vokietijos socialdemokratai jau senai nutie
si pamatus fašistinei tvarkai savo šalyje. Suomijoj (Kinijoj) 
dabar išleistas įstatymas “apgynimui respublikos” yra kopijuo
tai i& Vokiečių social-ministerio Karlo Severingo pirmiau suma
nyto panašaus įstatymo Vokietijai. Tai įstatymas tiesioginiai 
atkreiptas prieš revoliucinį darbininkų judėjimą, vartai į atvirą 
fašizmą.

‘Prancūzų valdžia, vis mažiau tikėdama demokratijai, leidžia 
laisvai siausti fašistams, reikalaujantiems įvedimo karaliaus vai- 
džios. ; ' j \ ■ • '

Jungtinių Valstijų politikieriai irgi vis mažiau deda vilties į.“de
mokratinį” šalies valdymą. Kapitalistai vis dažniau siunčia su
manymus amerikiniam kongresui, kad kongresmanai ir senato
riai būtų renkami ne sulig valstijų ir apskričių, bet sulig tam 

‘tikrų pramonių, bankų ir kitokių didžiųjų biznių bei visuome- 
'~nęs sluogsnių. O tai irgi reiškia kasimą duobės senajai “demo
kratinei” tvarkai ir šalies pavedimą tiesiog į rankas tam tikrų 
kapitalo grupių.

Linkui fašizmo—tokia šiandien yra kryptis kiekvienoj buržu
azinėj šalyj. Nes kapitalistai jau nesitiki suvaldyti kairėjan- 
čias darbo minias senoviškomis “demokratinėmis” priemonėmis; 
nuo pridengtos buržuazinės diktatūros eina pfje atvirosios, fa
šistinės diktatūros; o “socialistai” visame tame yra pasitiki- 
mjausi kapitalizmui žmonės. t

•Vien tik Komunistų Partija ryžtai kovoja prieš fašizmą ir dė
lei nugriovimo buržuazijos viešpatavimo apskritai, tuo pačiu 
laiku be paliovos grumdamasi ir už tuojautinius darbininkijos 
reikalus.

i Kapitalisty Bankietai “Socialistams”

APŽVALGA
Klerikalai Pataria 
Kapitalistams Susiprasti

Lietuviški klerikalai pra
deda dejuoti apie bolševiz
mo pavojų Jungtinėse Vals
tijose. Jie bijo, kad bolše
vizmas gali imti viršų Ame
rikoj ir gali juos nušluoti su 
visu jų “galinguoju dievu”. 
Škaplierninkų organas 
“Darbininkas” No. 59, są
ryšy su kongreso fašistinės 
komisijos tyrinėjimu komu
nistų veikimo, sako: “Ame
rikiečiai pradeda rimtai 
skaitytis su bolševizmu.” Ir 
toliaus tas kunigų' lapas de
juoja:

O čia darbdaviai vis dau
giau vartoja mašinas, atleis
dami šimtus darbininkų, li
tuos pačius kuolabiausia dar
bu apsunkina, kad tik daugiau 
padarytų ir kuogreičiausiai 
dirbtų. Iš vienos pusės godus 
kapitalas, nukertąs -uždarbius 
kam tik gali ir kur tik gali, iš 
kitos—milionai darbininkų su 
šeimynomis, kurios reikia iš- 
maityti. Ar ne stebėtina, kad 
bolševizmas, nors žiaurus ir 
barbariškas, veržiasi į Ameri
kos gyvenimą? Čia tiesiog 
desperacijos klausimas, 
dos, jau metas kapitalui 
prasti ir parodyti kiek 
to ir širdies.
Dievo tarnams bolševiz

mas atrodo “žiaurus” ir 
“barbariškas”. Ir jie kartu 
$u kapitalistai įpuolė despe
racijom Ir už tai kapitalis-i; 
tams pataria “susiprasti” ir 
“parodyti kiek proto ir šir
dies.”

Bet kapitalistai to nedaro 
ir ’nedarys. Jie negali pa
rodyti “kiek proto ir šir- 
di'es”. kas lięci'ą dąrbinįnku$; 
nes jie darbininkus, išgaudo-

vietą 
kitą 
kito

ti kapitalistui pelną, tai to- 
kis darbininkas būna išmes
tas iš darbo, o į jo 
darbdavis pasisamdo 
darbininką—nuperka 
darbininko spėka.

Kaip yra tuščia melstis 
prie kunigų išsvajoto dievo 
ir prašyti pagelbos nelai
mėj, taip1 yra tuščia mal
dauti išnaudotojų kapitalis
tų, kad jie “parodytų kiek 
proto ir šjrdies.”
- Darbininkai, jeigu jie no
ri pagerinti savo būvį, jie 
turi kovoti prieš išnaudoto
jus; jie turi organizuotis į 
kovingas darbo unijas, čia, 
Amerikoj, dabar eina orga
nizavimas darbininkų į re
voliucines darbo unijas po 
Darbo Unijų Vienybės Ly
gos vadovybe, po vadovybe 
Komunistų Partijos. Tik su
siorganizavę į kovingas dar
bo unijas, tik išbudavoję 
tvirtą revoliucinį judėjimą 
po Komunistų Partijos va
dovybe darbininkai galės 
pagerinti savo būvį ir pa-

PASTABOS
.Nors mes turime Tautų Ly

gą, Pasaulio Teismą, Locarno 
Paktą, Kelloggo Paktą, Lon
dono nusiginklavimo sutąrtį ir 
daugybę kitų įvairių sutarčių, 
kurios garantuoja mums tai
ką, bet karas vis tiek neišven
giamas ir mes prie jo rengia
mės,—rašo p. Gilbert Murrray 
londoniškiame “Contemporary 
Review.”

Jeigu jau taip gieda kapi- 
talistų ramstis, tai darbininkai 
turi budėti.

Israel Pink, iš Baltimore, 
Md., darydamas testamentą 
savo turtų, užrašė sekančiai: 
keturiems sūnams po $2, turi 
būti išmokėta centais; dviem 
dukterim $15, turi būti išmo-! 
keta pusiau nikeliais (penktu- 
■kaiš), ir $1,1'00 žydų 
gai. ;

Tai irgi savo rūšies 
kas, idotas, kuris, be
nės, rengėsi pasimatyti 
Abraomu.

sinago-

fanati- 
abejo- 

su

: Triksas-

KENNECOTT, ALASKA
Nors trumpai noriu praneš- 
apie šaltąją Alaska ir dar

bininkų padėtį. Kaip visur, 
taip ir Alaskoj dabartiniu lai-

ti

naikinti kapitalistinę siste- Iru randasi daug bedarbių.

Ro- 
susi- 
pro-

mą, kuri yra priežastim be
darbės, skurdo ir alkio. Dar
bininkams kito kelio nėra.

Mat, pastaruoju laiku iš visų 
kraštų—Amerikos, Kanados ir 
Meksikos privažiavo ir vis dar 
važiuoja darbininkų- darbo 
jieškoti. Bet kurie dabar va
žiuoja, tai labai apsigauna, o

Politinis Raportas Sovietų Są jungos Kom. 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui
Didėjantis Krizis Tarptautinio Kapitalizmo ir Sovietų 

Sąjungos Užsienio Politine Padėtis

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

( (Tąsa)
Pagal Centro Komiteto Politinio Biuro nutarimą, pa

darytą 1928 metų balandyje, kas link sovietinių farmų 
organizavimo, mes turėtume, gaut bent 100 milionų pūdiy 
rinkos grūdų 1931-32 m. Tikrenybėje gi mes gausime' 
vien tiktai iš naujųjų sovietinių farmų 200 milionų pūdų 
1931-32 metais. Tatai padvigubina mūsų programą.

Tie, kurie juokėsi iš Politinio Biuro nutarimų, padarė 
juokingais ne >ką kitą, taiktai patys save. Sulig Penkių 
Metų Plano, kurį užtvirtino Sovietų kongresas, mes tu
rėjome pasiekti 5 milionų hektarų plotą visų rūšių sovie
tinėse farmose į'penkių metų pabaigą. Tikrumoje jau 
šiemet mes pasiekėme 3.8 milionuš hektarų, kuriuos kon
troliuoja Sovietai, ir sekamais metais, trečiaisiais metais 
.Penkių Metų Plano, tas plotas išaugs iki 8 milionų hekta
rų.

Tatai reiškia, kad bėgyje trijų metų mes įvyfcdome ir 
pralenkiame Penkių Metų Programą sovietinių farmų 
išvystyme. Sulig Penkių Metų Plano, gale to laikotarpio 
mūsų sovietinės farmos turėtų duoti 54.3 milionuš cent
nerių grūdų. Tikrenybėje jau dabar sovietinės farmos 
yra pasiekusios 28».2 milionuš centnerių, o sekančiais me
tais mes turėsime 71.1 milioną centnerių.

Tai, vadinasi, bėgyje trijų metų mes įvykdome ir pra
lenkiame bendrąją grūdų gamybą, kuri buvo nustatyta 
Penkių Metų Plane.

Penkių Metų Planas į Tris Metus
O dabar tegul sau buržuaziniai žurnalistai ir oportu- 

nistiniaijų minties išreiškėjai jieško kliaudžių, kad esą 
negalimas dalykas įvykdyti ir prašokti Penkių Metų Pla

Ketvirtadieh., Rugp. 7, 1930

ĮDOMUS

Rut

Velnio .Garbin
Lietuvos klerik; 

rastis “Vienybė” 
sekamą aprašymą ; 
nio garbintojus” A

Azijoj (Kurdistane 
tamijoj—Azijos' vaka 
vena keista /sekta- 
(jacidai)—kurios n 
kaimynai muzulman; 
radjahl eš šeitan—ve

;Kapitalistiniai New Yorko laikraščiai iškėlė bankietą “Socia
listų” Partijos kandidatams į kongresą: Heywood Brounui, 
H'illquitui, Thomasui ir kitiems. Buržuazijos laikraščiai palan
kiausia -atsišaukia apie “socialistų” skiriamus į valdvietes žmo
nas ir apie jų žadamus darbus.

;Koks skirtumas nuo karo laikų, kuomet klasiniai padoresni 
socialistai būdavo areštuoją#!! tr baudžiami ! Bet pokariniame ___ ________ ,
laikotarpyje, ypač šiame trečiame, daug kas yra persimainę. |ja. del pelno; jie trokšta p’ri- 
Kapitalizmą kamuoja’ krizis; darbininkų judėjimas platėja ir j 
kairėja; prasiplatinęs nepasitikėjimas buržuaziniais valdonais ir 
pačiu kapitalizmu. Todėl kapitalistai nebepasitiki savo locno- 
mis-pajėgomis; jie pasikviečia talkon “socialistus,” kurie kalba 
“darbininkiškai”, mulkina darbo minias, o veikia taip, kaip jiems 
paliepia kapitalistai.

Kkpitalisfams nelieka jokių abejonių apie “socialistus,” kaip 
apie.Savo ištikimiausius bernus. Anglijos “socialistų” MacDo- 
naldp valdžia įrodė savo ištikimybę buržuazijai, prisidėdama prie 
uždarbių kapojimo darbininkams, kraujuose skandinama Indi
jos ir Aigipto revoliucijas. Vokietijos socialdemokratai, būdami 
valdžioj, yra išterioję tūkstančius kovojančių darbininkų; Fini- 
jos “socialistai” pagelbsti buržuazijai įvesti griežtą fašistų dik
tatūrą, ir tt., ir tt. Ko tad “socialistų” bijotis ir Amerikos ka
pitalistams? Ar dar negana tie geltonieji veidmainiai yra atsi- 
rekomendavę kapitalistams, kaip darbininkų pardavikai, kovo
jančio proletariato slopintojai ir revoliucinių darbininkų kori
kai?

Štai kodėl Amerikos kapitalistai rengia puotas “socialistų”- 
kandidatams į kongresą ir kitas valdžios vietas, štai kodėl jie 
“socialistus” priekin iškiša dabartiniame rinkimų vajuje. “So
cialistai” gi žino savo buržuazinę pareigą, kaipo kapitalizmo pa
kalikai, kaipo priešininkai tikrosios socialės apdraudos, kaipo 
apaštalai klasinės vienybės darbininkų su išnaudotojais. Išmik- 
lihktais savo liežuviais tie social-fašistai stengiasi 'padaryti tą, 
kd buržuazija nesitiki padaryti policijos buožėmis, nuodingų du
jų* bombomis ir milicijos bei kariuomenės durtuvais—sukriušin- 
tukovittgąjį darbininkų judėjimą..

Kova prieš “socialistus”, todėl, yra svarbus sudėtinis punktas 
dabartinio mūsų rinkimų vajaus. Mitingai ir demonstracijos 
pr eš bedarbę ir reąkciją turi būt sykiu ir išstojimais prieš so- 
ciąl-fašistus. Ypač Darbo Unijų Vienybės Lygos, demonstracijų 
dięna, Rugsėjo Pirmoji, už “Darbą bei Algas,” ir už socialę ap- 
dr^udą tur būt padaryta galingiausio proletariato išstojimo 
di$na ne tiktai už bedarbių ir dirbančiųjų reikalus, bet podraug j 
ir;prieš pasalingus darbininkijos priešus—“.socialistus”. . • . . • ...

; Pasmarkini Rinkimų Vajų
Amerikos Komunistų Parti-1 prie fabrikų vartų; dalyvavi- 

joĘ rinkimų vajus turi būt pa-;mas rinkiminiuose mūsų mitin- 
snfarkintas. Ne tik visi Parti- guose, atvirame ore ir svetaanp- 
jos nariai turi į jį stoti; vajui se; skleidimas visur mūsų.re- 
tu$ padėti kiekvienas darbiniu- voliucinės literatūros, kur šalia 
kaš, kuris skaitosi susipratusiu Daily Workerio dabar svarbiau- 
bei revoliuciniu. Darbo visiems šia vieta priklauso Partijos rin- 
yra: Rinkimas piliečių parašų, | kimų platformai, 
reikalingų tam, kad galima bū-: 
tų įdėti mūsų Partijos kandida- todėl, 
tus į oficialį rinkimų sąrašą; 
mtfciškės rinkimų platformos 
skleidimas dirbtuvėse, pramogo
se ir įvairiose darbininkų -suei- 
gorfe; Partijos centro organo 
r-ajb Wdrkorlo pardavinėjimas

Domės kreipiama į platformą 
kad joje nuodugniai ir 

kiekvienam suprantamai yra 
nušviesta dabartinis kapitaliz
mo krizis, ir nurodyta .klasių 
kovos būdai, geriausiai tinkami 
šiam laikotarpiui. O tai laiko
tarpis, kur Partija turi didžią

silupti kuodaugiausia pel
no; jie nori pigiau tavorus 
pagaminti, kad galėjus 
lenktyniuoti su kitais kapi
talistais. Už tai jie nuka- 
poja darbininkams algas, už 
tai jie verčia darbininkus 
kuoskubiausia dirbti. Jie į 
darbininkus žiūri, kaip į 
kokį gyvą tavorą. Jiems vi
sai negalvoj darbininkų 
skurdas ir vargas. Jeigu 
kuris darbininkas nusilpsta 
bedirbdamas, suserga, nebe
gali tinkamai dirbti ir dary-

progą ir atsakomybę. Milionai 
darbininkų be darbo; kituose 
milionuose pasklidęs nepasiten
kinimas del vis sunkinamo iš
naudojimo. Kapitalistinės par
tijos jokiais monais nebepajė
gia paslėpti augantį darbo mi
nių skurdą, blogėjančią jų pa
dėtį. Buržuazijos politikierių 
deklamacijos apie “greitą gero
vės sugrįžimą” skamba, kaip 
šundaktario pasigyrimai; kas
kart didesnis darbininkų skai
čius praranda pasitikėjimą tais- 
blefais. Tokie gi dalykai pyį- 
reiigia minių- ūpą—išgirsti,' W 
sako Komunistų Partija". ‘ Į 'U'; ■ ‘

Rinkimų laikot^i’pį, kąį^iF 
žlbelnai parlamentarinį yeįkįipįįi 
komunistai naudoja, kad-; mpM-į; 
lizuot darbo mases į didesnes 
kovas ir ekonominėj ir įolitjihėj: 
dirvoj. Dabar vyriausią kovą 
eina prieš bedarbę ir už socia
lės apdraudos ’ pensįjąs bedar
biams, Rusenusiems,’ nepajė
giantiems dirbti darbininkams ‘ 
taipo pat imtynės prieš uždar
bių kapojimus. O su šiais 
©balsiais, paliečiančiais gyviau
sius darbo žmonių reikalus, ne- 
taip. jau sunku prieiti prie mi
nių, tik reikia pasiryžimo. Ir 
nuo mūsų rinkimų kampanijos 
išvystymo dikčiai priklausys tų 
reikalų pastumėjimas pirmyn. 
Kiekvienas, todėl, Partijos na- 
rys ir jai pritariantis darbiniu- , , . - \yfllino-a
kas turi su darbštumu daly vau-1 teu' ? SJ111S1.V /1 . 8a,ln8a 
ti dabartiniame mūsų rinkimų i kūd JOS valdžia ttvirta, pa- 
vajuje. | stovi, kad šalis smarkiai pro

Žymus Profesorius 
Apie Sovietų Sąjungą

Profesorius George S. 
Counts iš Mokytojų Kolegi
jos rugpjūčio 5 d. sakė pra
kalbą Columbia Universite
te (New Yorkę) apie Sovie
tų Sąjungą, kur jis apkelia
vo 6,000 mylių automobiliu, 
studijuodamas * industrinę 
.programą ir ūkių kolektyvi
zaciją. Jis keliavo viėtias, 
aplankė ’Valstiečių ūkius, 
nakvojo jų namuose ir tt.

Rusija yra labai galinga 
šalis su pastovia valdžia, pa
reiškė jis. Toliaus jis sakė:

“Jokiu laiku aš nebuvau 
pavojuj; nemačiau jokios gaslpTapojo 
policijos išvykęs iš miestų.
Neikur aš nemačiau jokio rios kasyklos, dirba 7 dienas į 
ženklo visuotino naudojimo savaitę, 
kalinių prie darbo. 1 __

Uždiaudimas įgabenti pragyvenimas kaštuoja $1.50 
Rusijos tavorų yra labai pa- į dieną, 
vojingas žingsnis. Jeigu, blanketus.
penkių metų planas pavyks'nineį reikia mokėti po 8 cen- 
ir Rusija pataps .industria- tusdieną. ...............
lizuota, tai gal būt reikš 
prekybos padidėjimą tarp gį” 
Jungtinių Valstijų -ir Rusi
jos.

“Iš visko atrodo, kad ta 
programa būdavo j imui Ru
sijos pramonių ir pastaty
mui jos žemes ūkių po val
džios nuosavybe eina sėk
mingai.
. “Miestų žmonės remia re
voliucinę programą,” pa
reiškė profesorius. Bet val
stiečiuose jis pastebėjo dau
giau. individuališkumo.,. į.

J^ltųąiio/ jog A Aihenka'

ypatingai tie, kurie mažai pi- ną sovietinių fąrmų vystyme į tris metus, 
nigų turi arba visai neturi.

Alaskoj kitokių išdirbysčių 
nėra, kaip tik prie žuvų gau
dymo, kelių taisymo ant gelž- 
kelių, ir tai tik vasaros laiku 
galima tokius darbus gauti. 
Pastovesni darbai, tai kasyk
lose, nes čia randasi kelios ka
syklos aujkso, sidabro ir vario; 
randasi kelios mažos ir ang
lių kasyklos. Bet ir kasykloje 
sunku darb,^ gauti, ypatingai 
žiemą. ' ‘ \ .

I Alaska geriausiai važiuoti 
pavasarį—-nuo 1 d. kovo iki 
15 d. birželio, nes tuo laiko
tarpiu galima greičiau darbą 
gauti..

Dabar apie Kennecott kasy
klas. Kadangi pradėjo rastis 
daug darbininkų, tai ir čia ąl- 

•—numušė 75 cen
tus į dieną. Čia randasi ketu-

Mainieriams moka 
už aštuonių valandų darbo die

nią $5.25; muckeriams—$4.75.

Reikia turėti savo
Daktarui ir ligo-

Tarpe darbininkų labai išsi
platinęs kazyriavimas iš pini- 

Darbininkiškus laikraš
čius į labai mažai kas skaito. 
Jokios organizacijos nėra. To
dėl tarpe darbininkų kalbose 
daugiau nieko neišgirsi, kaip 
tik ,kas kiek iškazyriavo ir 
kas kiek prakazyriavo.

Lietuvių čia randasi keturi. 
Vienas skaito “Laisvę,”, kitas 

j “Keleivį.7 '■ Vieną lietuvį— 
(Frank židuką, patiko nelaimė. 
• rl ori c i fJ m *4 K i-

įrelške: į A(EHĮi\
Įiiigą spėka, kad gana- 
jtbjstf Šaltiniai I ^ųtdi kiaj ai 

patapti; iiį jH- 
gu jos režimas ! išsilaikys, 
tai Sovietų Sąjungos buvi
mas pasauly turės būt pri
pažintas. Plotas, beveik 
tris kartus tokio dydžio, 
kaip Jungtinės Valstijos, 
negali būt ignoruojamas.”

Reiškia, žymūs mokslinin- 
.kai, kurie apsilanko Sovietų 
Sąjungoj ir žiūri į dalykus 
ne prietaringai, pripažįsta,

Erie maino j molderis jam abi
dvi kojas sulaužė ir dabar 
randasi ligoninėj sunkioj pa
dėtyj. židukas; pasakojo, kad 
ęhięagoj. turi- seserį ir šyogerį.; 
f t ląu JVyfcO; pęlaiirįė, jai i 
kęęąĮpJfiija tuomet molderį ap- 
taisė, kad k i ta m j kojų nepu- 
laūžtųU ‘Juk į kompanija ir 
pirh|iąuį tą galęjo * padaryti, 
bdtŽ'pesirųpinbL t

U J; C. McGlone.
i U1 • / \ . į____ 1 -
Dideli Karščiai

Antradienį : Did ž. i a j a me 
New Yorke buvo karščiausia 
rugpjūčio 5 d.,, kokia tik bu
vo nuo 1881 m. Termometras 
pavėsyje rodė 93 laipsnius, o 
prieš saulę—100 ir daugiau. 
Nuo karščių mirė 4; apalpo 
)0. Besimąudydarni tą paęią 
dieną prigėrė trys.

(b) Kas liečia išvystymą kolektyvių ūkių, tai padėtis 
dar prielankesnė. Liepos mėnesį, 1928 metais, Centrali
nio Komiteto Plenumas jjriėmė sekamą nutarimą kolekty
vių ūkių vystymo klausimu:

“Užduotis suvienyti ir perorganizuoti mažus pavienius 
valstiečių ūkius į didelius kolektyvus, kaip kad nustatė 
Penktas Partijos Kongresas, turi būt nepaliaunamai vyki
nama formoj liuosnoriškų susijungimų, įsteigtų pamatu 
šių dienų technikos, ir sudarant augštesnę formą javų 
ūkio p'rasmėj agrikultūros socialistinio perorganizavimo 
ir prasmėj pamatinio padidinimo-produktyviškumo ir ta-# 
vorų gaminimo.” (Rezoliucija C. K. Plenumo liepos mė- . 
nesį: “Javų parūpinimo pląnas ir jo’ryšys su abelna * ' 
ekonomine padėtim,” 1928.)

Vėliaus ta rezoliucija tapo patvirtinta Partijos šešio
liktos Konferencijos tarimais ir speciale rezoliucija C. K. 
lapkričio Plenumo* 1929 m., kolektyvių ūkių judėjimo 
klausimu. Antrojoj pusėj 1929 metų, kuomet pamatinis 
valstiečių pasisukimas linkui kolektyvių ūkių buvo patė- 
mytas ir kuomet vidutiniai valstiečiai pradėjo masiniai 
stoti į kolektyvius ūkius, ta? Centralinio Komiteto Pol- 
biuras (Politinis Biuras) priėmė specialę rezoliuciją sau
sio 5 d., 1930 m.: “Kolektyvizacijos Smarkumas ir Pa
gelbos Pramonė, Išdirbta Valstybės Vystymui Kolekty
vų.”

Tame Centralinio Komiteto nutarime:
1. Užrekorduota apsireiškimas valstiečių masių pasu

kimo linkui kolektyviškų ūkių, kaip lygiai ir galimumas 
pralenkti Penkių Metų Planą kolektyvių ūkių vystymo 
su 1930 metų pavasariu.

2. Buvimas medžiagos ir kitų reikmenų, reikalingų 
del pavadavimo kulokų ūkių kolektyviška gamyba buvo 
užrekorduota; sąryšy su tuo reikalingumas pereiti nuo 
politikos valstiečių suvaržymo sistemos prie politikos ku
lokų panaikinimo taipgi buvo pareikšta.

3. Tapo išdirbta perspektyva, šulig kuria javų plo
tas būtų bendrai apdirbtas, su tikslu padidinti iki suvirs 
30 milionų hektarų su 1930 metų pavasariu.

4. Sovietų Sąjunga buvo padalinta į tris sritines gru
pes ir kiekvienai grupei buvo nustatyta abelna orientaci
ja delei periodo, kurio bėgy kolektyvizacija turėtų būt 
užbaigta.

5. Žemės apdirbimo metodus, buvo pakeistos naudai 
kolektyvių ūkių, kaip lygiai ir. formos, kuriomis agrikul- 
tūHrbūtų finansuojama, ir kreditas mažiausia 500:milio- 
nų rutblių paskirta kolektyviams ūkiams už -1929-30, me-

I tŪS.; ’■ * ‘ ' ■ h s h i . r ; . . į

■6? Artelė tapo. įsteigta, kaipo svarbiausia forma kolek
tyvizacijas jūdėjimpy kaipo svarbiausias ryšys kolektyvio 
ūkio sisterhbj dabartiniu laiku.

7. Partijoj opoi^Unistiniai elementai-, kurie bandė pa
kenkti, kolėktyyįo ūkio judėjimui, tvirtino, kad planas ne
pavyks del, stokos mašinų ir traktorių; jiems buvo tinka- 
ųiaiįątsakyta.; Į:.}; ; ■ " ■ 1; \ ■
: , 8... Pagaliok, Pkrtija persergėjo darbininkus delei gali- 
mų“ įvykti klaidų kolektyvizacijos judėjime ir delei pa
vojaus, galinčio apsireikšti bandant pravesti kolektyvi
zaciją įsakymais iš viršaus, kas pakeistų tikrąjį masinį 
kolektyvizacijos judėjimą .kolektyvizacijos žaidimu.

Reikia patėmyti, kad oportūnistiniai mūsų Partijos 
elementai priėmė šią Centralinio Komiteto rezoliuciją su 
dideliu nedraugiškumu. Buvo nemažai šnabždėjimo ir 
kūlbėjimo toj prasmėj, kad Centralinis Komitetas patapo 
svajotojų grupe, ir kad tai esą “eikvojimas” žmonių pi
nigų del “neesamų” kolektyvių ūkių. Dešinieji elementai 
trynė savo rankas ir išanksto džiaugėsi, kad būsiąs žlu-

gresuoja kas liečia pramo- gimas. Bet C. K. tvirtai laikėsi savo linijoj ir vykdę ją 
nės budayojimą, kad ten iki gaiQ. nepaisant dešiniųjų nuolatinio pąiko juoko if ne
sėkmingai budavojama nau^ paisant “kairiųjų;’’ nukrypimų ir apsvaigimų.
ja tvarka. ' (Bus daugiau)

nes būdavo jimą,

ja tvarka.
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buvo įrašyta i 
‘O saule, o šv

nio šalimi). \
Ir ištikrųjų, t,ai kei 

sai mažai težinoma 
Ji yra mišinys krikŠ 
islamo ir senovės st 
bes. Jie tiki į vieną c 
rį vadina Chode arbi 
Taip pat tiki į Jėzų 
šv. mergelę Mariją, į 
pragarą. Tačiau kei 
dalykas—fai/jų pažiū: 
nią. Anot jų, jis, I 
danguje, nusidėjo diev 
vo ištremtas į žemę ii 
planetas. Tačiau jis 
d a nors darysiąs atgai 
gausiąs savo buvusiu 
Tada jis galėsiąs ž 
daug gera padaryti. ’ 
pu jie gailisi jo ir ster 
neįžeisti. Jie net nevi 
tikruoju vardu, bet “n 
Jjbuht”—galingas karai 
ha “melek ta-ns”kara 

*vas. Ne tik kad ne 
vardo, šeitan, bet net 
ir kitų panašių žodžių 
šat—upė, keistam—siūl

Taip pat jų garbinau 
sa (ugnis ir saulė), 
(šeik šemšo) šventykh 
nas keleivis rado tik l 
nuogas baltas sienas, 
vienoj 
džiai:
galybe iš dievo!” G) 
padarytu grioveliu teki 
ras šaltinio vanduo, 
šventykla buvo pastatyt 
kad pirmieji tekančios 
s^'nduliai galėtų ją ap 

k Vaikai krikštijami i 
r pjaustomi. Taip pat, 1 

žydai su muzulmanais, 
go kiaulienos ir nevarto) 
lynos spalvos, nes, esą, n 
dangaus spalvas vartoti ; 
kiems reikalams. Melsd 
atsigręžia veidu į rytus, 
pat ir mirusius laidodan 
guldo juos taip, kad jų 
das būtų atkreiptas į i 
Nuodėmės išpažįstamos 
į vandeni ir pasižadam 
mis nusikratyti; taip jos i 
silieka vandenyje. Kaip 
žegnojamės švęstuoju vi 
niu, taip džesidai ženklin 

—vo kaktą šventąja ugnimi 
da ranką į liepsną ir p; 
ją ištraukia).

į- Turi ir dvasininkų. Pi 
4 jų laipsnis—piras. Tas 

reiškia labai seną arba ii 
tingą vyrą; be to dar re 
ir šventą vyrą. Jie turi 
šventai gyventi ir tikima, 
dievas duodąs jiems galio: 
dyti visas kūno ir sielos 1 
Toliau eina šeikai, kurie g 
Šventas giesmes, prižiūri i 
Trečias laipsnis — kava! 
pamokslininkai, kurie b( 
dar ir griežia šventais in: 
mentais.
riami, bV 
iš tėyųu ' 
ką/sūnau 
ha vyriaus 
( Aukomi: pjaunami jai 
m avys. Mėsa, viduriai ir 

TfŠdalinama vargšams, o ki 
’jas užkasamas į žemę, 

anot jų, kraujuje esanti si 
Kadangi džesidai neįs 

džia kitatikių į savo pamah 
tai jie yra savo kaimynų į 
riai šmeižiami, šiaip jie 
na nuoširdūs, draugiški, 
Šingi.

Baigdami kalbėti apie ji 
dedame čia pat jų šventos 
smės vertimą :

“O maloningas ir kil 
širdies dieve, kuris ma: 
skruzdę ir Šliaužiantį žalt 
dienos ir nakties tvarkyto 
amžinai gyvas, augščiausia 
bepriežastingiausias, kuris 
statei nakties tamsumą ir 
nos šviesą. Išmintingiaus 
viešpatauk visoms gyvybė 
Amžinai gyvas, viešpat 
mirčiai!”

Kunigai jų nėra 
paveldi savo vi 
ei kuris jų nepi 
tai jo pareigas 

ioji duktė.
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ĮDOMUMAI

uro nutarimą, pa- 
. sovietinių farmų

100 milionų pūdtk, 
e iri mes gausinur

200 milionų pūdų 
įsų programą. T
nutarimų, padarė 

ivr. Sulig Penkių 
kongresas, mes tu- 
ą \ isų rūšių sovie- 
ą. Tikrumoje jau 
.tarų, kuriuos kon- 
trečiaisiais metais 

ki S milionų hekta-

Įi me.' į vykdome ir Į sovietinių farmų I gale to laikotarpio 
■51.3 milionus cent- I sovietinės farmos 
|u, o sekančiais me

ls ivvkdome ir pra- I buvo nustatyta

Is Metus T
Irnalistai ir oportu- I kliaudžių, kad esą 
Ii Penkių Metų Pla

in ūkiu, tai padėtis 
LS metais, Centrali- 
|a nutarimą kolekty-

|oti mažus pavienius L kaip kad nustatė 
|nep:diaunamai vyki- 
lių, įsteigtų pamatu 
Įgstesnę formą javų 
lio perorganizavimo 
Liuktvviškumo ir ta-^ I Plenumo liepos mė- I jo ryšys su abelna

tinta Partijos Šesio- 
lale rezoliucija C. K. 
Įvviu ūki:: judėjimo 

kuomet pamatinis
r.'iu ūkių buvo patč
iai pradėjo masiniai 
lilinio Komiteto Pol- 
Lialę rezoliuciją sau-

Smarkumas ir Pa- . 
Vystymui Kolekty-

me:
Hstiečių masių pasu-

1 viriai ir galimumas 
ftyvių ūkių vystymo

reikmenų, reikalingų 
yviška gamvba buvo 
ingumas pereiti nuo 
bos prie politikos ku- 
kšta
ulig kuria javų plo- 
i padidinti iki suvirs 
.vasariu.
:a į tris sritines gru- 
;yta abelna orientaci- 
yvizacija turėtų būt

ivo pakeistos naudai 
os, kuriomis agrikul- , 
mažiausia 500 milio- •

dams už 1929-30 me- f

rbia.usia forma kolek- 
įsias ryšys kolektyvio

ntai, kurie bandė pa- 
irtino, kad planas ne- 
*ių; jiems buvo tinka- V 

arbininkus delei gali- 
judėjime ir delei pa- 
it pravesti kolektyvi- 
ikeistų tikrąjį masinį 
izacijos žaidimu.
tiniai mūsų Partijos 
omiteto rezoliuciją su 
nažai šnabždėjimo ir 
inis Komitetas patapo 
kvotimas” (žmonių pi- 
į. Dešinieji elementai 
ugėsi, kad būsiąs žlu- 
ivo linijos ir vykdė ją 
indo paiko juoko ir ne- 
►svaigimų.

.Reiškia, pas tuos Azijos (sijos. > Tačiaus labai 
žmones , velnias turi daųglkad visokie poljtinįai. slapukai •11 1 > \ 11 v\*> rv c, Ir i ”i z a i ’<*» "NT o i 1 i t f G - z-GrI įtakos.

Klerikalai stebisi, kad tai 
! “keista sekta.”
• u .... . ._

gerai

inusimaskuoja Naujų jtek- 
imingų darbininkų virsta kuo- 

. poje ! veikėjais. Pavyzdin E.
tai Jokubauskas, jokiame visuo- 

mišinys krikščionybės, isla-[meniniame veikime veik nedir- 
ir

bes.”
Taip, keista sekta. Tam- 

nio garbintojus” Azijoj: jsūs žmonės gaibind kokiuos 
'tai išsvajotus balvonus. žiū-

A^joi (Kurdistane, Mesopo- rjnt kataliko akimi atl.o;lo I 
tamijoj-Azijos vakaruos) gy- d-ilvkac
vena keista sekta—džesidai, ^Uas dalykas.
(jacidai)—kurios narius jų I Bet ay katalikų tikėjimas 
kaimynai muzulmanai vadina nėra taip pat kvailas daly- 
radjahl eš šeitan—velnio žmo- kas? . Juk katalikų tikeji- 

‘itanistanu (vel-[mas jrgį yra mišinys įvairių
i senovės tikėjimų.

Ir ištikrųjų, Į^ai keista ir vi-l 
sai mažai težinoma religija.. 
Ji yra mišinys krikščionybės,! 
islamo ir senovės stabmeldy- 
bės. Jie tiki į vieną dievą, ku-į 
rį vadina Chode arba Allahu. 
Taip pat tiki į Jėzų (Ezau),j 
šv. mergelę Mariją, į dangų ir į 
pragarą. 
dalykas- 
nią. Anot jų, jis, 1 
danguje, nusidėjo dievui ir bu- pi{na svetaine, 
vo ištremtas į žemę ir į kitas 
planetas. Tačiau jis vėl ka- tvar 
da nors darysiąs atgailą ir at- fjn> 
gausiąs savo 
Tada jis galėsiąs žmonėms! 
daug gera padaryti. Tuo ta r-j 
pu jie gailisi jo ir stengiasi joj 
neįžeisti. Jie net nevadina jol 
tikruoju vardu, bet “melek ei 1 
ftuht”—galingas karalius, ar-! 
ha “melek ta-ns”karalius po-1 

▼vas. Ne tik kad nemini j 
vardo, šeitan, bet net vengia 'šelpą 
ir kitų panašių žodžių (pav., 
Šat—upė, keistam^—siūlai).

Taip pat jų garbinama švie
sa (ugnis ir saulė). Saulės 
(šeik šemšo) šventykloje vie
nas keleivis rado tik keturias 
nuogas baltas sienas, kurių 
vienoj buvo įrašyta šie žo
džiai : “O saule, o šviesa, o 
galybe iš dievo!” Grindyse 
padarytu grioveliu tekėjo ty
ras šaltinio vanduo. Pati 
šventykla buvo pastatyta taip, 
kad pirmieji tekančios saulės 
Induliai galėtų ją apšviesti, 

v Vaikai krikštijami ir api- 
rpjaustomi. Taip pat, kaip ir 

žydai su muzulmanais, neval
go kiaulienos ir nevartoja mė
lynos spalvos, nes, esą, nevalia 
dangaus spalvas vartoti žemiš
kiems reikalams. Melsdamies 
atsigręžia veidu į rytus. Taip 
pat ir mirusius laidodami pa
guldo juos taip, kad jų vei
das būtų atkreiptas į rytus. 
Nuodėmės išpažįstamos įlipus 
į vandenį ir pasižadama jo
mis nusikratyti; taip jos ir pa
silieka vandenyje. Kaip mes 
žegnojamės švęstuoju vande
niu, taip džesidai ženklina sa
vo kaktą šventąja ugnimi (de
da ranką į liepsną ir paskui 
ją ištraukia).

> Turi ir dvasininkų. Pirmas 
A jų laipsnis—piras. Tas žodis 

reiškia labai seną arba išmin
tingą vyrą; be to dar reiškia 
ir šventą vyrą. Jie turi labai 
šventai gyventi ir tikima, kad 
dievas duodąs jiems galios gy
dyti visas kūno ir sielos ligas. 
Toliau eina šeikai, kurie gieda 
šventas giesmes, prižiūri ugnį. 
Trečias laipsnis^— kavalai—
pamokslininkai, kurie be to 
dar ir griežia šventais instru
mentais. Kunigai jų nėra ski
riami, bet paveldi savo vietas 
iš tėvų. Jei kuris jų nepalie
ka sūnaus, tai jo pareigas ei
na vyriausioji duktė.

Aukomis pjaunami jaučiai 
ir avys. Mėsa, viduriai ir oda 
išdalinama vargšams, o krau- 

"jas užkasamas į žemę, nes, 
anot jų, kraujuje esanti siela.

Kadangi džesidai neįsilei
džia kitatikių į savo pamaldas, 
vai jie yra savo kaimynų įvai
riai šmeižiami, šiaip jie ga
na nuoširdūs, draugiški, vai
šingi.

Baigdami kalbėti apie juos, 
dedame čia pat jų šventos gie
smės vertimą :

“O maloningas ir kilnios- 
širdies dieve, kuris maitini 
skruzdę ir šliaužiantį žaltį, o 
dienos ir nakties tvarkytojau, 
amžinai gyvas, augščiausias ir 
bepriežastingiausias, kuris nu- 
statei nakties tamsumą ir die
nos šviesą. Išmintingiausias, 
viešpatauk visoms gyvybėms. 
Amžinai gyvas, viešpatauk 
mirčiai!”

Velnio Garbintojai
Lietuvos klerikalų laik-jj1!0 

rastis “Vienybė” patalpino 
sekamą aprašymą apie “vėl-!

senovės stabmeldy-|bęs, pilnai naudojantis anglų 
išdavė raportą iš pasi- 
su vietiniu advokatu 

Susirinkusieji ra- 
priemė audringu ploji-

> kalbą, 
I tarimo 
Hartwell.
{Tortą 
mu.

n\O šalimi).

WORCESTER, MASS.

biaųsio. dalykcį, peleisdąvo su-Į [Vakare, po aštuoniųį svetai- 
apkalbėti sa-i^čje laikyta prakalbos, į ’ku- 

.(.rias susirinko taipgi dikčiai 
užmačių užsispyrimas per di- darbininkų. Keletas įstojo į 
delj pačių darbininkų reikalą- Partiją, kili aukojo del Parti- 
vimą, neleidimas demonstraty-! Jūs po keletą centų del vedi-

sirinkti gatvėse a 
vus reikalus. Tik deja, tas tų

•viskas prakalbas laikyti gat
vėse, jau tapo sukriušintas. 
Vadinas, New Britaino darbi
ninkai vieną mūšį laimėjo. 
Kadangi Komunistų Partija 
vienintelė klasių kovos parti
ja, tai jai prisiėjo surengti ei
lę demonstracijų, kaip tai; 
kovo šeštą, gegužės pirmą, vi
sa eilė prakalbų prie dirbtu
vių ii’ dabar, rugpjūčio pirmą, 
buvo viena iš žymėtinų de
monstracija, nes susirinko apie

vos apversdamas du tūkstančiai darbininkų ir 
trukdo kiekvieną kai- atydžiai klausėsi 'kalbėtojų M. 

ibantį, bet Į jį nieks nekreipė Russek’o ir negro Bill Tayl- 
. . or’o kalbų. Paskleista daug 

sekantį [“Daily Workei’io” ir kitos li- 
metipis, teratūros.
ępikasj Vertas pažymėti dar ir kitas 
nariai i dalykas, tai; bosų melai prieš 

gaus demonstracijos rengimą. Kapi-

susirinkimas užsibaigė 
labai gerame ūpe, su vilčia, 
kad kova bus laimėta su smur
tininkais. Buvo keletas ber- 
notinių smurtininkų; girti ir 

[primokinti kelti triukšmą, 
j Toks Grigas, 
i liežuvi

Rugpjūčio 3 d., nepaisant, 
Tačiau keisčiausias Į ]<acj {abai šilta diena buvo, j 

;•—tai jų pažiūros į vel-ĮkUOpOS reguliarį mėnesinį su-i 
būdamas sirinkimą prisirinko narių veik 

Kuopos komi- 
raportai ėjo paprastoje 

koje; mėnesinės atskaitos 
raštininko ir antro bertai- 

buvusią galią.jnj0 apyskaitos išduota ir vien
balsiai priimta; ligonių lanky
tojų raportai taipgi; nei jokis! 
narys sirgęs nesiskundė, kad! 
negauna pašelpos. Vadinasi, Į 
pučiamas muilo burbulas trūk-: 
sta, kad senasis Centras, ture-i 
damas visą S.L.A. iždą, bandy- 

jo'tų neapmokėti ligoniams pa- 
--’-ą ar pomirtinę. Vitaičioi 

[šauksmas, kad 57 kp. komite-j 
itas savaime išsibraukė iš S.L. (Partija i. J___ VJ\. L_____

A., kad nariai suspenduoti, ta-!Lyga turėjo tokią sėkmingą 
čiaus susirašinėjimų raštiniu- demonstraciją gatvėse.

Rugpjūčio 10 d., 
sekmadienį, 57 k p. 
piknikas. , Įvyksta., 
bus nepaprastai didelis, 
labai žingeidaujasi. Jie 
progą išgirsti kalbant piknike. talistinė spauda kelias dienas 
naują Centro Sekretorę E. Jes- 
Iceyičiūtę. Sekretore pasižadė
jus f“ ' ” "
jei specialis reikalas 
trauks .ją.

Pikniko vieta gerai 
—Olympia Parke, So. 
gamond Avė. 
grama irgi bus.

S.L.A. 57 Kp. Narys.

į Cumberland, Md.— Šitoj
i apielinkėj pleška miškai. 
Nors ugniagesiai ir smar
kiai darbuojasi, bet nugalė
ti gaisrą negali.

šekmingą.
Konferencija, kaip sakiau, 

įvyks 7 d. rugsėjo, 10 vai. ry
te, 1206 K. Baltimore St.
' N.T.W.I.U. Sekr.

' F. S. Kiishis.
fmo darbininkiškos propagan-, 

dos. ■ .
žodis apie lietuvius. Daug 

pas mus yra lietuvių, kurie 
akyse kalba už darbininkus, 
bet kuomet reikėjo pasirodyti 
demonstracijoje, tai jųjų ne
buvo matytis. Kodėl? Na, 
jeigu jau taip save vadinanti 
“progresyviai” daro, tai kaip 
buvo galima tikėtis, kad su
sirinks du tūkstančiai žmonių 
tų, kurie net gal nežino tikrai, 
kas yra Komunistų Partija ir 
kokia jos darbuotė. Tačiaus, 

‘jie susirinko ir rodė garsiais 
aplodismentais, ka(d jie prita
ria Partijos programai ir vi
sam veikimui,' tik ’viena bėda,, 
kad mes ne visi,1 kaip A.L.D.L.' 
D. ir L.D.S.A. nariai,: dalyvau
jame tokioše 'demonstracijose.

Vyrai ir moterys, nedaryki
te sau gėdos. Kai kuriuos 
“progresyvius” neorganizuotos 
minios jau pralenkė atsilanky
mu Į demonstracijas ir kitus 
mitingus. Kurie lanko tokius 

'G i parengimus, jiem tenka ne tik 
[garbė, bet pilnai pasirodymas, 
kad einame su visa darbininkų 
klase sykiu Į vieną bendrąjį 
mūšį prieš išnaudojimą ir pa
vergėjus.

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

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

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

PHONE 
Stagg 8342

įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal 
Visu laiku 
gyvavo šioj

pačioj vietoj.'

Mūsų reko
menduoto} ai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

a k is egzami- 
navorn, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentama

Į prieš rengiamą demonstraciją 
i rašė, kad tie komunistai galė- 

, kiek tik jie 
norėsią, jeigu tik nebūsią ren
giama demonstracija pačiame 

centre, 
daug 

centre

57 kp. piknike dalyvauti, sję kalbėti tiek,
neati-

NEW BRITAIN, CONN.

žinoma miesto
Quinsi- i nebuvo

Muzikalė pro-|čiame
|nuo centro, j:
i demonstraciją.
|niekaip kitaip negalėjo
ninkam atsakyti, kodėl

Partijai 
svarbos, 

ar kiek 
visvien

Drikst.

Prieškarinė Demonstracija 
Buvo Gatvėse

Tai pirmu syk Komunistų

pa- 
toliau 
rengė 
bosai 

darbi- 
nega-

lima laikyti gatvėse prakal
bas, tai jie rašė per savąją 
spaudą, girdi, centre miesto 
sutrukdomas trafikas laike to-' 
kių įvykių. Bet pažiūrėite, ar | 
tai jų teisybe? Dieną prieš

BALTIMORE, MD

ir Jaunųjų Komunistų pirmąją Partija ima Bendra Kriaučių Konferencija
t i* f n Ir i n onlr i

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

Atneškite Mums Savo Akiu Vargus
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo. Ales 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.

DI

Pir-
kas pranešė, kad 200 blankų miaus policija išardydavo de- bininkų
ligonių lankytojų ąplaikęs iš imonstracijas, lamvmao 
senojo Centro. Abelnai, šia-|se, bet dabar to negalėjo pa- 
me susirinkime nariai persiūk- j daryti, nes kas kartas plečian- 
rino ir pamatė labai aiškų blo-Įtis bedarbės krizini, darbinin- 
finimą per fašistinę spaudą irikų judėjimas pakilo ant tiek, 
jų agentus. [kad noi’s gana mažam mies-

Tūlas K. Lekiackas, karštas j čiukui esant, bet darbininkai 
katalikas, visuomet neva buvo i išsiveržia Į gatves parodyti, 
nesutinkantis su Vitaičio-Dė-j kad negalima pasitenkinti su 
dyno politika. Bet dabar iš-[ 
sibliovė labai nevykusiai ko
respondencijoj “T.” 31-mame 
num. Sulyg jo, viskas būtų 
buvę gerai, jei 57 kp. dele
gatai būtu himną seime giedo
ję atsistoję. Ką bendro turi 
himnai ar katalikiški poteriai 
su fraternal ės organizacijos 
vidujiniais reikalais, ypatingai 
delegatams Į reguliarj seimą 
suvažiavus? Juk S.L A. 36-to 
Seimo incidentas ne del himnu 
iškilo, bet del mandatu komi-

surengia prakalbas prie 
Corbin Screw Co. vartų. Dar- 

susirinko klausytis
laikomas gatve- Pral<albų- suvirs keturi šimtai,

j esama tokia tvarka, kurioje 
kapitalistų klasė gyvena per
tekliuje, o tuo pačiu kąrtu 
darbininkų klasei ‘ prisieina 
nešti skurdas ir alkis. Todėl 
darbininkai, demonstruodami 
gatvėse, tuomi išreiškia prote
stą prieš kapitalistus, kurie iš
naudoja darbininkus, nesirūpi
na bedarbius aprūpinti darbu 
arba duona, kurie jau rengia
si prie naujos pasibjaurėtinos 
skerdynės—karo, ir net to 
menko, bet' darbininkam svar-

bet d. J. 
gerokai 
štai ir 
Kodėl? 
vo kalbama, nebuvo miesto 
centras? Ten nebuvo nei ta
sai trafikas sutrukdytas, neigi 
kas daugiau blogo daroma? 
Bet pasirodė kiek pas bosų po
liciją yra teisybės. To negą- 
na. Spauda iš džiaugsmo ne- 
trivojo, kad, girdi, komunistų 
niekas neateis klausytis, kuo
met jie kalbės ne miesto cėn-' 
tre, o ant Paradise' parko. Bet 
jie ir tuomi skaudžiai apsiriko. 
Darbininkų susirinko daug.

Tai smūgis policijai, tai 
smūgis kapitalistinei spaudai 
ir bosams, kurie norėjo, kad 
iš šios demonstracijos išeitų fi
asko.

Vincentui vos spėjus 
pradėti kalbėti, tik 
tampa suareštuotas.

Atidėta
“Laisvėje” buvo pranešta, 

kad bendra kriaučių konferen
cija šaukiama ant 24 d. rug
pjūčio. Dabar pranešu, kad 
konferencija tapo atidėta ir 
įvyks 7 d. rugsėjo. Bet visose

A. LUTVINAS
£įF UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

Juk tenais, kur bu-ųęrjaugjy dirbtuvėse darbinin-
kai turi rengtis prie šios kon
ferencijos, privalo kiekvienoj 
dirbtuvėj , išrinkti delegatus, 
kad konferenciją padarius ąa-

Telephoriei South Boston 2805-R
J. L. Pašdkarnis, O.D

tinkamą baliams, te- 
atrams, vestuvėms, 
prakalboms ir ki
tiems pasilinksmi
nimo vakarams.
Lutvinas yra pla
čiai žinomas Eliza 
betho ir apielinkės 
miestų lietuviams ir 

i svetimtaučiams, to- 
1 1 ; del reikale meldžia

me kreiptis pas 
, mus.

A. LUTVINAS

Tėl.: Trinity 1045

Real Estate License 
C-2728.

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

G reitai pagamina
me gardžiausius už
kandžius (Quick 
Lunch).

Optometras 
Optikas

Norintieji tinkamai 
savo akims akinius, 
šiuo antrašu:

ir

prisitaikyti 
kreipkitės

PIKNIKAS Meilioj, 10 d. Rugpjudio-Aug., 1930
RENGIA LYROS CHORAS

69 So. Park St. Elizabeth, N. J

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES I&MOKINAM, kaip apsieiti su Rasiniu automobiliu; dalinas ; tris dalis:

1 Mechairtzmas. Kaip sustatyti sulig plaxU]| 
kaip surasti sugedi mus; kaip ižardžiua a®- 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvienu 
dentą praktiškai, pp priežiūra Instruktorių.

2. ' Elektra ir Magnetizrtjas. Tai reikalingUo* 
šia prie dabartinių autprpobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertą loto*
riu. •
Pabaigę mnsų mokyklos kursą, turite pE 

progą pasinaudoti vienu iŠ dviejt) amatt 
mechaniko arba Šoferio. Garautuojane Ji 
nius ir diplomą. Mokiname gpnai LietdV 
kai ir angliškai. Kaina 'prietttsOna visMI

Mokytojum yra Žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Al 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. DUO 10 iki 2 P.M*

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

J. KAVALIAUSKAS

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell __
Keystond

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias Ir už prieinamų 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 

kreiptis prie manęs.

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

Lyros Choras, Vadovaujamas J. Jurcikonio

LAUREL SPRINGS, N. J
Pradžia 10-tą Vai. Ryte ir Tęsis iki Vėlumos ĮŽANGA 25 CENTAI
Gerbiamieji Philadelphijos ir apielinkės Lietuviai! Puikus ir malonus vasaros oras vilioja mus kiekvieną iš miesto į laukus pasidžiaugei 

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 pastogė 
nuo lietaus pasislėpti. Visus kviečia LYROS CHORAS.

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clementon 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 rėikia išlipti ir eiti 
tiesiai vieną bloką iki tilto. . , , , . , . T . *AUTOMOBILIAIS: Pervažiavus Delaware.tiltą, važiuokite White Horse Pike keliu iki Union Avė.; paskui sukite po dešinei j Laurel Ave. ir 
važiuokite iki tilto; pervažiavę tiltą, sukite po dešinei, ten ir pikniko vieta.

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOMS

H

TELEFONAI 
__________ Oregon 5186 

Main 1417

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

DR. ZINS 110EAST 16 thST.N.t
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PL> 

VALANDOS: 6 A. M. iki 8 P. M. NedfiloJ 8 A. M. Iki 4 P. M.
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Remkime Lietuvius

GRABORIUSLIETUVIS

, i X~K ■ 1* ■ 1 / < JLJs J •
ėltsi- | niką nedėlioj

ir ten buvo Įvairių žaislų

sau į kaktą.
ne tik Brookįffne,

DETROIT, MICH.

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

Kuopos 
kad ga-

Centro
moterų

SKYRIUS ŠEŠTAS 
Vėjas Pučia Tvirčiau

ant 
pa-

pik- 
ant 
vai. 
ska-

LITHVANIAN 
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

10 rugpjūčio, už 
katalikų kapinių , Harley 

Brangūs draugai, minėta

—Ne,—atsakė moteris, pakraipius galvą. 
—Nė pažįstamų. Na, tai pas ką gi va-

EASTON, PA.
A.P.L.A. 32-ros kuopos susirinki

mas. bus nedėlioj, 10 rugpjūčio (Au
gust), svetainėj ant 9th ir Washing-

PALEIDO KULKĄ Į 
KAKTĄ.

. Buv. Lietuvos kariuome
nės aukšt. karininku kursuc

PLYMOUTH, PA.
A.L.D.L.D. 97-tos kuopos susirin- 1 

kimas bus pėtnyčioj, 8 d. rugpjūčio, I 
7-tą vai. vakare, pas Stravinską, 42 
Ferry St., Plymouth, Pa. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų ap
kalbėti 
tus

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

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

Todėl Gerbiamieji Draugai
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose^ 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaulo9 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad- 
resuokit:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Brbadway 

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

—Nė pati nežinau. Taip ir važiuoju.
Aleksiejus Petruchinas turėjo antrašą 

Vasilio draugo ir jai pasiūlė:
—Norite, aš jums suteiksiu antrašą vieno

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

f LIETUVOS PREKIŲ 
galima gauti kiekvienoje I

- geresnėje lietuvių krautuvė
je. “Birutės” saldainių, deš
rų, lašinių, palengvicų, kum
pių, baravykų, trejan^ų ir

. Puslapis Ketvirtai 1 Ketvirtadien.,

HUNTINGTON, N. Y Pradžia 8-tą vai. ryte.: Šį Į :ton. Sts.
kartą susirinkimą laikysime ryte, nes 
po pietų yra rengiamas piknikas 
Hacketts* Parke L.D.S. 14-tos kuopos. 
Taipgi įvyks ir A.L.D.L.D. 13-tos 
kuopos susirinkimas 12-tą vai. dieną, 
toj 
riai

KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov Verte D. M. šoloinskas

(Tąsa) ! —Kur jie važiuoja?—paklausė Miša.

■Taip, ką mano? Kurie pirmiau prieš i 
bolševikus ėjo, dabar bolševikais virto, su-! 
prato, kur tiesa. Ant savo kailio išbandė.' 
Verkia dabar Sovietų, bet pervėlai. 
ševikai vis gyrėsi su savo ministeriais, bet j 
po sušaudymų ir jie užsičiaupė. Bolševi-, 
kais daug kas virsta.

—Nu, tai ir gerai, kam galvą sukti. Ar I 
tave dar nepersekioja?

—Kol kas ne.
—Ar šnipinėjimo nenumatai?
—Taip, kaipgi čia tau pasakius, kol kas 

nepastebėjau.
—Štai ką,—kiek patylėjęs tęsė Aleksejus, 

—man reikia su draugais pasimatyti. Kaip 
tą padaryti ?

—O, tai padarysim, padarysim...
Nuo gelžkelio miestelio linkui upės Irti- ( 

šo eina nedidelis takelis. Vakare tuomi ta- mų? 
keliu po vieną, po du ir po tris ėjo darbi-! • 
ninkai. Kiekvienas ant pečių turėjo meš
kerę, rankoje molinį puodelį, tartum žvejo- žiuojate? 
ti, iš namų išeinantieji klausė:

—Žvejoti ar ką eini?
—Žvejoti, moteris žuvų užsigeidė.
—O-o, geru laiku!
Susėdo ant krašto kiekvienas skyrium, .savo draugo?

Natalija tylėjo ir atydžiai pažiūrėjo į ne
pažįstamąjį. Jis jai pasirodė nužiūrimas, 
bet reikalas ir Aleksiejaus tokis malonus 
pažiūrėjimas į ją stūmė ją, kad būti atvi
resnė su juomi. Aleksiejus prisėdo arčiau 
jos ir, žiūrėdamas į ją, negarsiai prakal
bėjo:

—Klausykite: nuduok labai rami; nu-

—Į miestą darbo įieškoti.
—Kodėl?*'
—Valgyti nori. Užsidirbs pinigų, nusi- 

Men- 'Pk’ks sau duonos.
—O ar jie namie neturi duonos?
—Tur būt kad ne.

i Miša užsimąstė.
—Ar tai ši tavo motina?—paklausė dėdė, 

i linktelėjęs į ją galvą.

sumetė meškeres į upę!... Naktį iš kitos 
pusės per upę atplaukė valtis. Augštas, su 
juoda barzda vyras iššoko ant kranto.

—Sveiki, draugai!
—A, sveikas, sveikas Aleksejau, sveikas, 

drauguti!
Linksmi susibūrė aplinkui jį, spaudė jam 

rankas ir klausinėjo... Jie kalbėjosi per vi-

—Vyras atsisėdo greta su Natalija, paro
de į berniuką ir prakalbėjo:—Žingeidus 
vaikas, viską nori žinoti.

Pasikalbėjus, Natalija pasakė vardą mie
sto, į kurį ji važiuoja. Tai buvo miestas, 
iš kurio pabėgo kalvis Vasilius.

—Ar jūs turite ten giminių ir pažįsta-

25 d. liepos įvyko A.L.D.L. 
D. 231-mos kuopos susirinki
mas. Veik visi nariai daly
vavo. Tas pagirtina, 
sekretorius raportavo, 
vo paaiškinimą nuo 
sekretoriaus reikale
mokesčių. Moterų mokestys 
10c turi būt pasiųsta į Centrą, 
lyginai kaip vyrų, nes Centras 
visus narius kontroliuoja ir 
pagal mokestis sprendžia, 
kiek draugystė turi irorių.

Draugai, kurie kalbino pasi
likusius narius su mokestimi 
pasimokėt, pranešė, kad 3 po
ros atsisakė nuo Draugystės, 
pasiaiškindami, visai nieko 
bendro nęturinčiom su organi
zacija priežastimi. Aš ma
nau, kad svarbiausia bus prie
žastis, tai kad jie, priklausy
dami prie organizacijos, nesi
stengė nei kiek suprasti jos 
pamatinius siekius.

Kuopa nutarė surengti ru
deninę pramoga—karštų ker
nų išvažiavimą. Toks išvažia
vimas įvyks 7 d. rugsėjo. Pa
vasariniame išvažiavime šokių 
mylėtojai nepasitenkino, nes 
nebuvo tinkamos vietos del šo
kių. Dabar ir tas keblumas 
bus išvengtas, nes pabudavo- 
jo pagrindą, ant kurio galės 
lengvai suktis apie 50 porų.

Huntington as rengiasi < 
lygint greatneckiečiams, orga
nizuojasi visi dalyvaut Great 
Necko jaunuolių choro paren
gime 9 d. rugpjūčio.

Organizatore.

pačioj svetainėj. Tat visi na- 
atsilankykite laiku.

Valdyba.
(186-187)

MINERSVILLE, PA.
Augščiausios Prieglaudos Lietuvių 

Amerikoj 48-ta kuopa rengia linksmą 
pikniką nedėlioj, 
lietuvių 
Springs, 
draugija yra pašelpinė draugija, ku
ri moka pašelpos ligoje pirmam sky
riuj $7.00 į savaitę, antram skyriuj 
$13.00. Pomirtinės vra keturi sky
riai: $150, $300, $600 ir $1,000. To
dėl vietos ir apielinkės darbininkai 
malonėkit atsilankyti; smagiai laiką 
praleisite ir susipažinsite su minėtos 
draugijos nariais. Taipgi galėsit ir 
j draugiją įsirašyti, nes bus dikčiai 
nupigintas įsirašymas.

Kviečia Rengėjai.
(186-187)

newark.n.j.
S.L.A. 245-ta. kuopa rengia pikni

ką nedėlioj; 10 rugpjūčio (August), 
Progress Hall parke, Mitchell Ave., 
Linden, N. J. Kviečiame visus atsi
lankyti.

■ Rengėjai.

; MONTELLO, MASS. : f TORONTO, CAN
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 44-tos kuopos susirinkimas bus 
pėtnyčioj, 8 rugp^jjičio, L.T. Name, 7 
vai. vakare. Visi nariai ateikit; yra 
svarbių reikalų apkalbėti.

Valdyba.
< (185-186)

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

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

DETROIT, MICH-
A.P.L.A. 47-tos kuopos 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.
(18^-186.)

A.L. 45-tos kuopos susirinkimas bus 
utarninke, 12 ‘rugpjūčio, Ukrainų sve» 
tainėj, 300 Bathurst St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ir sim- 
patikai kviečiami atsilankyti, nes bus 
svarbių aptarimų. Taipgi gal jau ir 
knygos bus parėję, tat galėsit atsi
imti. Tat nepamirškit atsilankyti.

Sekr. S. L.
(184-186)

są naktį... O kada rytai pradėjo rausti,! duokite, kad tarpe mūs eina paprasta kal- 
tada vėl Aleksejus Petruchinas įšoko į val-|ba... Aš esu artimas draugas jūsų vyro 
tį ir nusiįrė į kitą pusę upės. i Dimitrio.

Natalija sudrebėjo nuo kojų iki galvos.
3. i Ir visa pasviro linkui Aleksiejaus, bet, su-

Berniukas Misa bėgiojo po garlaivio vir-. ? . i d - -n. 1 ’
sų, žiūrinėdamas sian ir ten; nuėjo apačion, j rz._.1 ____
Jam viskas buvo taip žingeidu. Garlaivis' 
aštria geležine nosim skyrė vandenį, ir van-, 
dens putojančios bangos sukosi priešakyje, 
ir iš šonų laivo. Ant pirmagaljo laivo sto-: 
vėjo vyras mėlynais marškiniais ir su baltu; 
kalnierium, ir karts nuo karto kišo i van-1 
denį ilgą jiešmą ir garsiai šaukė:

—Keturi!m Keturi ir pusė!.. Keturi ir i 
pusė... Penki!..

Apatinėje dalyje garlaivio, vi 
skylė, aptverta geležine tvora; ten matėsi, 
kaip greitai sukosi didelis vandenvario ra
tas taškydamas vandenį. Miša su baime; 
žiūrėjo pro tvorą apačion ir arti prieiti bi-: 
jojosi. Greta sp Miša sustojo augštas ne- Į 
pažįstamas žmogus su didele juoda barzda. 
Iš pažiūros Mišai atrodė, kad dėdė piktas. 
Bet akys žiūri į Mišą maloniai. /

—Nu, ką mažasis bijaisi?
—Bijau,—atsakė vaikutis.
Dėdė paėmė Mišą už rankos ir privedė 

prie tvoros; ten matėsi apačioje vaikšti
nėjo žmogus su skuduru rankoje, visas iš-1 
sipaišinęs, kaip kaminkretis.

—Kaminkretis!—parodė į jį vaikutis.
—Ne, ne kaminkretis, o mašinistas. Tas 

žmogus ten valdo mašiną ir ta mašina va-1 
ro šį garlaivį.

—Mano tėvas taipgi mašinistas buvo,— ' 
užsimąstęs tarė vaikutis.—O kur dabar yra į 
mano tėvas?

Miša pažiūrėjo į “dėdę” ir prisiminė, kad 
motina uždraudė jam sakyti, kur yra jo 
tėvas. “Dėdė” žiūrėjo į berniuką geromis 
akimis, juokėsi ir glamonėjo jo garbiniuo
tus plaukelius.

—Šis dėdė geras,—pamąstė vaikutis ir 
pasitikinčiai pareiškė:—Su bolševikais pa
sitraukė. O pas mus naktį buvo kareiviai 
ir labai barėsi ant motinos. Motina vis 
verkė. Dabar mes važiuojam į kitą mies-

—Kur jis yra? Gyvas?
—Gyvas! Pasitraukė kartu su raudon- 

larmiečiais ir tais, kurie spėjo.
1 —Ar jūs tą gerai žinote?—paklausė, pri- 
jsidėjusi ranką prie širdies.

—Taip, mes kartu su juo traukėmės. Di
mitrius pateko ant laivo, o aš jau nesuspė- 

KpI ir* ip Gau-—Gyvas, gyvas, Dimitrius gyvas!... Bet 
rlnip biivn;Pasakyki.te’ kaiP iūs sužinojote?

J Natalija atsisuko visu veidu linkui jo ir
i jautė neramumą.

—Man Miša pasakė savo vardą ir taipgi, 
kaip vadina jo tėvą.

—Bet kas gi jūs?—lengviau atsidususi ir 
i persitikrinusi, kad turi reikalą su idėjos 
(draugu, klausė moteris.
1 —Aš esu Aleksiejus Petruchinas.

Aleksiejus išsiėmė užrašų knygelę, para
šė antrašą ir paduodamas lapelį pareiškė: 
'—Na, štai jums ir antrašas draugo. Pa
sakykite jūs jam viską apie save ir pasvei- 
[kinkite jį nuo kalvio Vasilio.—Tą pasakęs, 
(paspaudė ranką Kiselevai, paglostė Mišą 
nėr jo garbiniuotus plaukelius ir nuėjo į 

i žemutinį laivo augštą. Daugiau Miša dė- 
i dės nematė.

—Kaip tave vadina?—užklausė dėdė, di
džiai nustebęs.

—Miša.
—O tavo tėvą kaip vadino?
—Dimitrius Ivanovic Kiselev.
Dėdė pasilenkė prie berniuko, dar malo

niau prispaudęs glostė jo garbinius ir kal
bėjo:—Na, skubink, Miša, pas motiną; kur 
yra tavo motina?

—Viršuje.
Miša skubino viršun. Paskui jį greitai 

ėjo ir. augštas juoda barzda dėdė. Jis ap
ėjo aplinkui ir ant pirmagalio pamatė Mišą 
stovint greta su išbalusia jauna moteria; 
jis sustojo prie krašto, netolimais nuo jų. 
Miša tuojaus priėjo prie dėdės ir žiūrėjo 
apačion, kur jis matė sėdinčius vyrus su 
maišais.

lektorius pulk. Černiveckis, i į. I';asį)n.°..ir . 1 v. ’ ! Atsilankvkit.p
kuns del piktadarysčių ei- piknikas 
ektros stoty pabėgo iš Kau
no Paryžiun 
laiškanešiu, šiomis dienomis 
nusišovė, paleisdamas kulką parengimus. 

• 1

Karinis arsenalaę ant upės kranto, apa
čioje plekši vanduo. Į kairę miestas, į de
šinę stotis, p užapkalyje laukas.

Po statų krantą vaikščioja kareivis 
sargas, po valiai niūniuoja ilgą, kaip rudens 
naktis, dainušką. Sustojo ant kranto, atsi
rėmė ant šautuvo ir Idausosi neaiškaus 
naktinio šlamėjimo. Gretimai sujudėjo žo
lė, nusirito keletas akmenų į klonį—būk 
kas tai neatsargiai būtų pastūmėjęs juos. 
Sargybinis pakėlė šautuvą, sutauškėjo zam- 
kas ir riktelėjo piktai:

—Kas ten?
Tyla.
Plekši vandens bangos apačioje, šlamėda

mas pučia vėjelis. Sargybinis sunkiai at
sikvėpė, prisidėjo ranką prie tankiai pla
kančios širdies:—Oh, kaip nusigandau!

Sargybinis nespėjo apgalvoti, kas tai ga
lėjo būti. Iš žolių puolė ant jo kas tokis, 
kaip didelis juodas paukštis, > kas tai aš
traus, plieninio pervėrė širdį. Sumykė sar
gybinis, išleido iš rankų šautuvą ir griuvo 
veidu ant žemės. Ėjo iš klonio juodos fi
gūros.

—Greičiau! Greičiau!—juos kas tai ra
gino.

(Bus Daugiau)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Taipgi reikia rinkti delega- 
į apskričio 'konferenciją.

Fin. Sekretorė M. D. S.
(186-187)

PLYMOUTH, PA. 
' A.L.D.L.D. 97-ta kuopa rengia 

j, 10 d. rugpjūčio, 
i Radzvilos ūkės; prasidės 10-tą 
ryte ir tęsis iki vėlumos. Bus 
nių valgių ir gėrimų. Taipgi galė
sit ir pasišokti, nes turėsim gerą lie
tuvišką orkestrą.

Kviečiame visus atsilankyti ir pra
leisti linksniai .laiką.

Rengėjai. ' 
(186-187)

EASTON? PA.
Didelį PIKNIKĄ rengia Liet. Dar

bininkių Susiv. Amerikoj ,14-ta Kuo- ' 
pa nedėlioję, 10 d. rugpjūčio( Aug.), ’ 
J 930, Hacketts Parke, Easton, Pa. [ 
Pradžia 11-tą vai. ryte. — Gerbiamo- ' 

r apielinkės visuomene!! 
: Atsilankykite kuoskaitlingiausiai, nes 

s bus . puikus iš visų atžvil- ( 
gių. Turėsim gardžių valgių ir tin
kamų gėrimų. Bus daug svečių. !

j gera muzika. Jauni ■
ir seni būsite patenkinti, nes 1 L.DiS. | 
A. 14-ta kuopą nuolatos turi gerusJ

Rengėjos; d 
. (186-187) j

I BAYONNE, N. J. J
Lietuvių ii rusui piliečių tyiubaii 

rengia pirmą (ekskūiiiją įųedelįoj IĮ0 
rugpjūčio, į Asbury Park, C.R.R. or ’ 
N.J. trainu. Trainas apleis stotį E. 
22nd St. 9-tą vai. ryte (Daylight i 
Saving Time), sustos tik West 8th | 
St. ir Elizabethport. Asbury parką i 
apleis 7:15 vai. vakare. Asbury par- į 
ke vaikai gaus dykai ride. Tikietai i 
suaugusiems $1.50, vaikams 60c.

Komitetas.
(185-187) i.

i Bell Phone, Poplar 7545

■ A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Išbalzamuoja Ir laidoja numirusiai 
vizokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir už Žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. 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 ŽEMA KAI
NĄ, N U L IODI- 
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PASi

DETROIT, MICH.

Milžiniškas PIKNIKAS NA^aSiNKIU BALSO”S

Šį Pikniką Rengia Didžiulis Aido Choras

UI Wwcpnutjų o TMj

Ik OmMStc

Nedelioje, 10 diena Rugpjūčio-August, 1930
CAPITOL PARKE, PRIE PAT TELEGRAPH ROAD

.Piknikas prasidės 12-tą vai. dieną; Programa prasidės 3:30 vai. po pietų. Po programai tęsis šokiai prie puikios 
orkestros iki vėlumai nakties. JŽANGA 5Oc YPATA1
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
nės Vernor Highway ir McKinstry, kaip .1:30 vai. po pietų; arba pasiėmus Toledo busą, kuris taipgi priveža prie minėto pikniko.



Puslapis ’ Penkta

' WILKES-BARRE, PA Įlą, atsistoja iš Scrantono de
legatas 30-tos kuopos ir sako, 

Čia parašysiu biskį apie į-j^a^. hs nesuPranta, kur p. Ge- 
vykusią 27 d. liepos 7-to Aps-‘£UZ1S ?auna kantrumo. Bet 
kričio S.L.A. specialę konven-'^s žinoti, kad Gegužis
ciją ir St. Gegužio su Viktoro 
Kamarausko diktatorišką elgi
mosi su S.L.A. nariais, kurie 
nesutinka su jų draskymo dar-

Apie 10-tą vai. ryte, 12 E.
Market St. svetainėj V. Kama
rauskas, 7-to Apskričio komi
teto pirmininkas, atidarė suva
žiavimą ir pareiškė, kad pir
mininko neleis, šiai konferen
cijai išrinkt, bet jis bus pir
mininku.

^Paskyrė mandatų komisijon 
tris delegatus: St. Žukauską iš

V68 kp.; J. Nienių (Jis persi
kėlė iš 115 kp., priklauso ki
tur) ir keikūną ūsą iš 35 kp. 
Tūlą laiką pasėdėjus prie sta
lo minėtai komisijai, apskričio 
sekretorius peršaukė delegatus 
iš savo surašo, tai yra, iš per
eitos konferencijos.

53 delegatai atstovauja 17 
kuopų. Vėliau pribūna dau
giau delegatų, bet aš negalė
jau patirt, nes man neleido 
dalyvauti konferencijoj, nors 
buvau išrinktas kuopoj ir da
lyvavau keletoj pirmų 'suva
žiavimų.

Dabar p. Kamarauskas pra
deda meluot apie 36-to Seimo čių ir

kad Gegužiui viršminėti vardai buvome dele-
•vi • _ _ reniai i o U 4 i i o i o NT zv

žino, delko jis kantrus, nes S. 
L.A. nori padaryti bendrove, o 
ne draugija ateityje. Tai atli
kęs šitą žingsnį, padarys ir ki
tą.

J. Nenius šį kartą buvo kar
žygiu. Jis įneša, kad kurie 
delegatai buvo išmesti iš sei
mo, tai reikia išmesti ir iš 7-to 
Apskričio suvažiavimo. Parė
mė kažin kas nebaisiai, nepa
stebėjau. Diktatorius Kama
rauskas tuoj leidžia balsavi
mui, neduoda niekam kalbėt, 
tik sako, pakelkit rankas. Ke
letas delegatų pakėlė rankas. 
Priešingų visai nereikalauja. 
Ir balsų skaitymas nereikalin
gas. Tai Ūsas, 35 kp. dele
gatas, sako į 
rį'35 kp.,, ne 
čia: rupuže, 
rauskas liepė 
kan, o ūsas, kaip proto nete
kęs, laksto po svetainę. Mat, 
dar buvo ir mandatų komisi
jos narys, tai nori parodyt sa-l 
vo gabumus. Toliau pirm. ■ 
Kamarauskas įsako ir mari iš-į 
eit iš svetainės. Atlekia ir__
pat Ūsas, velniais siundo. Man 
išėjus, išvarė Stanį Kvaščiavi- 

Vincą Globičių. Tai

gą elgėsį organizacijoj, tai 
laukan.

J. V. Stanislovaitis, 

115 kp. narys ir delegatas 
7-to Apskr. Suv.

i

nešimus ant nepatinkamų sau jp stovėti, kol išeinant adm. I 
Drg. J. Klebono pra- y^Įūininkui prižiūrėtojas ne- i 1 J w*» tm Ir v>n nri ■*.

sušunka “laisvai.”
•žmonių.
šymą išpildome 
siunčiame.

rankraštį

COPPER CLIFF, ONT., 
KANADA

Stankevičių, na- 
delegatą, į sve- 
lauk. Kama- 

ir jam eiti lau-

eigą. Verkė, 
neleista varyt 
AižmaČios; kad 
Kėlė triukšmą.

Išimtai žmonių 
protestuoja, tai

pragaištingos 
daug delegatų 
Jei suvirs 
nesutinka 

aišku, kad 
ri būt balsas, o kitaip būtų 
bejausmiai automatai, jei leist 
Gegužiui naudotis organizaci
ja. Kamarauskas, atidaryda
mas susirinkimą, pareiškė, 
kad reikia užbaigt į valandą 
ir pusę suvažiavimas. Bet 7-to 
Apskričio reikalų visai nepri-1 
simena, o vis kalba apie sei
mą. Atrodė, kad čia S.L.A. 
seimas, o ne apskričio suvažia
vimas.

P. Kamarauskas kalba apie 
15 minutų. Vėliau perstato 
p. St. Gegužį. Tas, melagių i 
Įftjvas, kankinosi, kryžiavojosi ' 

k apie valandą.
Gegužis pradeda savo . 

šmeižtą šiaip: “Mieli broliai ir’ 
sesers”, ir tankiai tą kartoja. 
Vienas melas, tai kad St. Rei- 
kauskas seime buvo tarpe de
legatų ir stovėjo. Nes kalbė
damas jis prisipažino, kad pa-, 
žangieji delegatai sustodavo 
ir sudarydavo didžiumą. Bet• 
sako, kad Reikauskas ir kiti1 
S.L.A. nariai, ne delegatai, ■ 
stovėjo tarpe delegatų, bet ki-1 
tų vardų neminėjo, nes ir ne-j 
buvo tokių žmonių. Aš seime : 
buvo visą laiką ir arti pasku
tinių kėdžių, ir Reikauskas ne- 
simaišė tarpe delegatų. Antrą 
melą sakė, tai kad reikalavę 
pažangieji M. Bacevičių į 
mandatų komisiją, jo jis buvęs 

I kandidatas į pirrmninkus. Bet 
delegatai kalbėdami 
kad gali pamainyt 
Strumskj ant brolio Bacevi
čiaus ar kito, jei jis visus lai
ko vienodais broliais ir sese
rimis. Mat Gegužiui pigu 
bent ką sakyt, bet daryt jis 
daro, kaip diktatorius Smeto
na. Toliau melavo, kaip de
legatai buvo išmesti iš seimo.! 
Nes sakė, kad tik vadus išme- , 
te, o kiti patys išėjo. Bet vi- ■ 
si žmonės, buvę seimo svetai- ■ 
nėj, girdėjo, kaip Gegužis ir 
Stungis pakartotinai sakė po
licijai: meskit visus lauk, ku
rie tik nesutinka su mano įsa-; 
kymu.
\ Toliau melavo apie "išmestų 
delegatų ultimatumą seime. 
Nes, sako, kaip gavom reika-1 
lavimą, kad priimt atgal į sei-' 

( mą ir nepersekioti nei vieno,: 
. tai davėm atsakymą, kvietėm 
visus, ir dar pareiškęs, kad tai 
privalumas. O apie trys šim
tai žmonių girdėjo Gegužio 
leidimą, kaip skambėjo. Tai 
panašiai, kad Mizara ir šala- 
viejus gali dalyvaut ir dar nu
eit pas Gegužį, kad patikrin
tų. Tai koks tas mūsų prezi
dentas, meluoja, kryžiavojasi 
įtraukęs kaklą, rodos, kad pul
ti savo auką. Daugiausiai 
verkė ir prašė, kad nariai siųs
tų pinigus į centrą.

Melavo, kad bolševikai siun
tinėja po visas kolonijas agi
tatorius, o nei vieno vardo ne- į 
suminėjo. Pabaigus jam me-Į

du 
ir 

tu- 
tik

sakė, 
brolį

“Laisvės” No. 180, tūlas pa
kvaišėlis, pasKadinęs J. .Kle- 
viras, pranešė, būk aš, J. Kle
bonas, 22 d. liepos buvau mir
tinai sužeistas ir 23 d. numi
riau. Toks pranešimas yra 
niekšiškas, ir todėl aš pareiš
kiu, kad niekad dar nebuvau 
sužeistas, esu sveikas, dar ma
nau gyventi ir “Laisvę” skai
tyti.

Kokiais tikslais tas niekšas 
rašo, kad aš jau numii:ęs, ne
galiu suprasti. Tokia pavarde 
pas mus nesiranda žmogaus. 
Čia randasi keletas klerikali
nio plauko žmonių, kurie, vei
kiausiai, turi ant manęs pik
tumą ir todėl jų kas nors taip 
padarė.

O gal jie rengiasi mane nu- 
| žudyti, tai jau išanksto para- 
Įšė, kad aš sužeistas ir numi- 

“taSjręs? Juk be jokio tikslo taip 
nerašys.

Ką norite manykite, bet sa
vo raštais mane į kapus nenu
varysite, aš dar pasidarbuosiu 
del darbininkų labo. Tik pa
tys pasirodote, kuomi esate, 

W i rašydami tokias žinias.
Taipgi meldžiu redakciją 

atsiųsti man to gaivalo rank
raštį, kad galėčiau pagal rank
raštį susekti tą niekšą ir pas
kui patraukti atsakomybėn.

J. Klebonas.

Nuo Red.—Labai bjauriai 
žmonės, kurie į

Į Anksčiau taip turėjo ri- 
ikiuotis tik krim. kaliniai, o 
dabar ir <polit. skyrius prie 

Balsuotu UŽ Juos t08 r;kiuotės Patinamas. 
c Anąsyk priziuretojui uzko-

mandavojus “ramiai”, ke
lios politinių kameros pasi-

Papirkdinėjo, kad

WASHINGTON.— Bety
rinėjant Pa. 
Teituosius rinkimus į sena
tą, paaiškėjo, kad išrinkta
sis senatorius Grundy pa
pirkinėjo net West Chester |gaus 
mokytojų seminarijos : 
dentus. Jiem buvo duoda
ma po $2, pridedant “minkš
tų” gėrimų, 
už Grundy. Milžiniškos su
mos pinigų 
kalbamų rinkimų kampani
jai.

a. valstijoj pe- rocįe nepaslankios ir už tai 
neišsirikiavusios kameros 
nubaustos: dvi savaites ne- 
—s su atsilankiusiais pa

stų- 1 simatyti ir per tiek laiko 
maisto produktų negales iš 
laisvės priimti.

kad balsuotų

buvo išleista-.

fan® Kalėjimo

Great Neck Great Neck 
i LINKSMAS 

BALIUS
Rengia Jaunuolių Choras 

ĮVYKS SUBATOJ

firaf onol-Radiolos, Atwater-Kent Radios, Vic tr ola Radiolos
GEORGE MASIL1ON1S

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

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

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS

DARBININKŲ AUTINGAS
ŠIĄ VASARĄ

BUD A VO JIMUI ‘DAILY WORKERIO’ 
PIKNIKAS-KARNIVALAS

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

gatai į apskritį ir seimą. Ne
davė nieko nei kalbėt ir būti; 
svetainėj neleido. Dabar, jei; 
kurie dar manėtę, kad seime j 
išmetė už triukšmo kėlimą, 
tai apskridk) suvažiavime nei 
žodžio nesakius žmonėms ne
leido būt, o taisyklės leidžia 
būt nariams. Gegužio kompa-i 
nija elgėsi šiaip: jei esi dva
sinis jų vergas, tai gali būt. o elgiasi tokie 
jei tik pasireiškei priešais blo- laikraštį rašinėja tokius pra-

KAUNAS.— Kaliniai tu-'i , f 
Pėdavo sveikintis tik SU į 139 Steamboat RoacĮV 
augštesniais kalėjimo adm. Pradžia lygiai 7-tą vai. vakare 
tarnautojais, o dabar svei- 
kinimosi būdas pakeistas Darbininkės! . . i:.

Kai ateina į korpusą ve
dėjas arba būdįs valdinin
kas, tai koridoriaus prižiū
rėtojas- sušunka “Ramiai!” 
ir visose kamerose kaliniai 
turi šokti nuo narų ir ka
merose sustoję išsirikiuoti

Gerbiamieji Darbininkai ir 
! Jaunuolių Cho- 

įras rengia linksmą balių, į ku
rį yra kviečiami visi ir visos 
atsilankyti ir paremti Jaunuo
lių Chorą. Tuo pačiu kartu 
patys linksmai laiką praleisi
te. Bus puiki muzika, taipgi 
ir skanių valgių. Prašome vi
sus atsilankyti anksčiau ir čia 
vakarienę valgyti.

Kviečia Rengėjos.

VISUMET (
VIRŠIJA!

Kai isbandęt perdę įimus

“Ateinanti įvykiai 
meta savo

šmėklas priešakiu’

Būk blaivus—būk blaivus visiems dalykams, net ir rūkydamas. Venk tos 
ateities šmėklos/-' išvengdamas .perdėjimų, jei nori išlaikyti tą modernišką, 
visada jauną figūrą. "Jų, vietoji—užsirūkyk Lucky”. 

' 1
Lucky Strike, puikiausi ci&aretai,* kokius jus kada 
rukėt,’ pagaminti is puikiausiu tabakų Derliaus— 
“JIE SPRAGINTI”. Lucky Strike turi extra, slaptą 
šildimo procesą. Visi žino kad šiluma valo ir taip 
sako .20,679 daktarų kad Luckies mažiau erzina jūsų 
gerklę, .**-r^_* r““It s toasted

Jus ii Gerklės Apsauga—Prieš knitėįimus—prieš kosulį
*"N« ypatingas valgis, bet prisilaikymas, valgant, ir geriant, ir nedaugiau kaip tris valgiai j dieną”. Tai patarimas Daktaru F. McKelvey Bell’s, 
Naw Yorkp Daktarų žurnale, visiem* Vyrams i» Moterims norantiems užlaikyti tinkamą Figūrą. Mes netvirtinom, Lucky Strike cigaretų 
rūkymas, sugražins moderniškas. ftigUROS, ąr. sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai jau sau perdaug gerumų išbandėt, "jų vietoj—užsirūkykit 
Lucky”. Tuo jūs isvengoit perdėjimų'dalykuos, kurie padidina svori ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.

UZSLJK.-’-'-kucky Senike- šokių, Orchestrą kas ketvirtadieni ir šeštadienj vakarais, N.B.C. tinklą.
© 1930. The American Tobącco Cp.. Mfrs

ĮSITĖMYKITE DIENĄ:

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

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

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolė 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 1

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampai Clermont Amu) 
MASPETH, L. N. Y. 
Telephone, Juniper 9796

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone,- Greenpoint 1411
.» '? L

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas

No. _ Street or Avenue

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

Miestas State----

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

64 Puslapių, Kaina 15 centų

Tuojaus reikalaukite prisiųsti" ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų. . *>

“AR STEBUKLĄ! PAGYDO?”
PARAŠE r. mizara

Išleido Dienraštis “Laisvė”

LAISVE
46 Ten Eyck Street,

,<v. ■

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

Brooklyn. N. Y
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REIKALAVIMAI

(185-187)

PARDAVIMAI

TT

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telephone, Greenpoint 2320

Telephone: Stagg 440f •

A

k

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

DR. H. MENDLOWITZ

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

■ Mr.
near 
Tel., 
Reed

mmr

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

Patarnauju visiem be 
tumo. Tolumas del manęs 
tumo nedaro.

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

tomai

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda saldainių krautuvė, 

vieta apgyventa lietuviais ir kitatau
čiais. Kaina žema. Parduosiu greit, 
nes po nedeliai išvažiuoju iš miesto.
284 Metropolitan Ave., Brooklyn,N.Y.

(184-189)
PARSIDUOtDA Ice Cream, stationery 

ir.kendžių Storas, geroj vietoj, prie 
parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
du bizniu. Kreipkitės po num. 636 
Ferry St., Newark, N. J. Telefonas: 
Market 2-3051 , 182-7

REIKALINGAS janitorius prie 20 
šeimynų namo, štymu apšildomo. 

Gaus 3 kambarius ir .$15.00 vasarą, o 
žiemą—$20.00 į mėnesi. Kreipkitės į

Ernstoff, 1319 Lincoln Place, 
Utica Ave., .Brooklyn, N. P. 
Hardingway 6712. Važiuokit 
Ave. karu.

PARSIDUODA kendžių Storas, yra 
fountain ir viskas gerai įrengta. 

, Geras biznis, galima pigiai pirkti.
Kreipkitės po No. 26 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y. (186-191)
PARSIDUODA 4, kambarių geras 

fornišius už pigią kainą. Matyt 
galima bile laiku. Mrs. Hjelm, 37 
Stagg St., Brooklyn, N. Y. (186-188)

Nušovė prie Telefono
Vienas piktadarys pašaukė kapinėse, 

ant telefono Šamą Austerį, jo 
automobilių parsamdymo ga
raže, 280 Stanton St., 1__

Puslapis Šeštas LAISVA

SUSIRINKIMAI

atšaukė, bet

PAJIEŠKOJIMAI
per

[[mirtys- LAIDOTUVĖS IĮ

George Novak, 2 m. am z.,
Toj pačioj vietoj, kur jis 1^09 30th St., Brooklyn, mirė 
nudėtas, buvo ir nirmiau ' rugP- 3 d. Bus palaidotas

Kokią Pageibą NuLIETUVIS Tel., 0783 Stagg

i Dar 
dien

Jiems 
lokalo 
reika- 

savi-

yra labai mylimas
Tie

i apeigomis aprū-
4 > graboriaus J. Garšvos

! Įstaiga.

Walter Luskevičius (Lusca- 
vage), 14 m. amž 
Kermit PI., B’klyn, mirė 
2 d. Palaidotas rugp. 5 
Trejybės kapinėse.

Forest
Bus ir gera programa, 

rengėjai

VIETOS ŽINIOS

gyv. 51 
rugp. 
d. šv.

Kastantas Jurgelis, 38 m. 
amžiaus, 143 Maujer St., 
Brooklyn, mirė rugp. 1 d.; pa
laidotas rugp. 4 d. National

kyti kraują darbininkams, be- 
siskirstantiems iš Pirmosios 
Rugpjūčio demonstracijos. 
Mėlynsiūlių kazokų komisio- 
rius žada Į “ištyrimo” cere-

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų. Geras vy

ras teisingai draugei ant visados. 
Rašykit ir prisiųskit savo paveikslą. 
Mr? Kaimietis, Gen. Del., Detroit, 
Mich. (186-187)

I 
fe

LIETUVIS BARBERIS
Pranešu vietos lietuviams, kad aš 

nupirkau barbernę po No. 45 Scholes j 
St., prie pat Lorimer St. Kviečiu | 
atsilankyti ir persitikrinti apie mano i 
gerai atliekamą datbą. S. Kunevičius, 
45 Scholes St., Brooklyn, N.'Y.

(186-191)

Ketvirtadien., Rugp. 7, 1930

Kalėjimo Riaušėse Sužeidė [Kodėl Komunistai Atsisako 
27 Negrus Kalinius [Nuo Policiniu “Ištyrimu”

Didelės riaušės tarp baltų-1 New Yorko policijos komi- 
jų ir negrų kalinių Įvyko Wei- sionierius Mulrooney mielu no- 
fare Island kalėjime, New ru priėmė reikalavimą Ameri- 
Yorke, antradienį. Pradėjo kos Pilietinių Laisvių Sąjun- 
baltieji, užpuldami negrus už gos—ištirti žvėriškumus peli
tai, kad pastarieji drįso lošti cijos, kuri šuniškai puolėsi taš- 
beisbolą kalėjimo kieme. Muš
tynėse, kurios tęsėsi pusę va
landos, dalyvavo 300 baltųjų 
prieš 100 negrų. Pustuzinis 
negrų liko pavojingai peiliais 
subadyti ir beisbolo buožėmisĮmonijas pasišaukti ir Komuni- 
bei kitais Įrankiais primušti. 
Kiek sunkiau sužeistas liko tik 
vienas baltasis. Išviso sužeis
ta 27 negrai.

Pašaukus apie 100 policijos, 
riaušės tapo numalšintos ir ne
grai patalpinti atskirai nuo 
baltųjų. Tvarkdariai, tačiaus, 
ne tiek gynė užpultuosius ne
grus, kiek saugojo, kad nieks 
nepabėgtų iš kalėjimo.

Tai pasekmė ' buržuazijos 
kurstymų baltųjų prieš neg
rus. Pjudydami vienus prieš 
kitus, kapitalistai stengiasi 
skirtingų spalvų darbininkus | 
atsalinti nuo vienybės kovoje [

A Pranešimas Apie Aido Chord 
ir L.D.S.A. Kp. Išvažiavimą

Aido Choro ir Darbininkių 
" Moterų pirmos kuopos bend- 

dras išvažiavimas, Įvykstantis 
[sekmadienį, 10 d. rugpjūčio, 
įgarsinamas. Reikės turėti už
kandžių, minkštų gėrimų ir 
visko, kas reikalinga išvažia
vimui. O komisija dar susirin
kimo neturėjo.

Todėl šiandien abiejų komi
sijų žmonės sueikite “Laisvė
je” ir aptarsime viską, kas ri- 
šasi su išvažiavimu.

Išvažiavimas bus
Parke.
Tad mes, rengėjai, kviečiame 
paremti mūsų išvažiavimą gau
siu, pritariančiu atsilankymu.

Kviečia
Aidas ir Pirmoji Kuopa.

bininkių Susivienijimo 1-ma 
kuopa rengia linksmą išvažia
vimą sekmadienį, 10 rugpjū
čio, Forest parke. Tat visų 
pareiga dalyvauti pamokose, 
kad galėtume gerai išpildyti 
programą tame išvažiavime. 
Taipgi kviečiame visas orga
nizacijas dalyvauti choro pa
rengime. * Aidiečiai niekad 
neatsisako patarnauti darbi
ninkiškoms draugijoms su 
gražiomis dainomis, kaip pra
kalbose, taip ir parengimuose. 
Tat visų pareiga dalyvauti 
mūsų rengiamam išvažiavime.

V- Dvariškis,
Choro Pirmin

. Telephone, Stagg #910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer, Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Išmeskit iš Galvį 
Apie Sugyventi 

Smetonienės Pa^ 
Chinija ir MacDi 
Tegul Paaiškina!

Rašo PetruŠ

stų Partijos atstovus. Bet vie-I 
tinis, Antras Distriktas Komu
nistų Partijos, griežtai pareiš
kia, kad neis Į jokius panašius 
“ištyrimus.” Tų “ištyrimų” 
tikslas, mat, yra išteisinti ir 
nubaltinti policiją. Ir kvai- Minor, 
las dalykas būtų tikėtis, kad {tas už kovo 6 d. demonstraci- 
policija pati save pripažins j ją ir. dabar sunkiai sergantis 
kalta. Ta policija nužudė kalėjime, 
streikierį Katovisą ir užmušė hegrų ir baltųjų kalinių.
draugus Alfredą Levy ir Gon- gi kaliniai, beveik visi darbi- 
zalezą, ir policiniai žmogžu- ninkai 
džiai ne tik buvo išteisinti, 
bet ir pagirti. Tai ko galima 
(laukti iš dabartinio policijos 
komisionieriaus pasižadėjimo 

prieš fabrikantus ir kitus iš-Į ištirti budelišką policijos dar- 
naudotojus. Tą spalvų “prie-ibą užbaigoj Pirmosios Rugpjū- 
šingumą” auklėja ir kalėjimų :čio demonstracijos? 
viršininkai. [

Pastebėtina, jog kuomet ka
lėjimo kieme virė pogromas 
prieš juodspalvius, tai iš ka
lėjimo raštinės lango ramiai 
sau žiūrėjo buvęs Queens pa
vieto prezidentas M. E. Con
nolly, kuris už ’milionų dole
rių vagystes iš miesto iždo ga
vo tiktai vienus metus kalėji-j 
mo. jis ir kalėjime gyvena, ^vo, Begelbėdama Draugę 
kaip viešbutyje; puikiai maiti- ’ &
naši ir sportiškai apsirengęs.

Kaip Skebauja Federacijos 
Unijos Viena Prieš -Kitą

Kaip begėdiškai skebauja 
viena Amerikos Darbo Fede- 
raęijos unija prieš kitą tos pa
čios Federacijos uniją, mato
si . kad ir iš šio atsitikimo. 
Bronxe, kepykloje po num. 
750 Berg Ave. per paskutinius 
penkis metus buvo samdomi 
darbininkai, priklausanti prie 
federacinio lokalo 144-to 
Tarptautinės Kepėjų ir Saldai
nių Darbininkų Unijos. Da
bar nesenai kepykla perėjo Į 
rankas naujų savininkų, 
atrodė, kad 144-to 
darbininkai “perdaug 
lauja.” Todėl naujieji
ninkai kreipėsi Į vadus lokalo 
507-to tos pačios unijos; ir 
507-to lokalo vadai sutiko, 
kad darbininkai dirbtų po 14 
valandų į dieną vietoj 10 va
landų, kurias turėjo čia loka
las 144-tas; jie taip pat suti
ko, kad nebūtų jokių legalių 
Švenčių; o 144-tas lokalas tu
rėjo dešimtį tokių švenčių per 
metus.

Naujieji bosai tuojaus pra
dėjo savo darbą, pavarydami 
šešis darbininkus, reikalaujan
čius, kad būtų laikomasi 144- 
to lokalo sąlygų. 507-tas gi 
lokalas atsiuntė savo narius į 
pavarytų darbininkų vietą. 
Tuo būdu federaciniai vadai 
507-to lokalo ne įtiktai savo 
nariams įvedinėja sunkesnę 
darbo vergiją, bet ją užkaria 
1r kitiems kepyklų darbininkų 
lokalams, priklausantiems prie 
Amerikos Darbo Federacijos.

šeši viršminėti 144-to loka
lo nariai tuojaus įstojo į kai
riąją Maisto Darbininkų Uni
ją, kuri dabar ir veda kovą 
prieš tą kepyklą.

Suardė Inspektoriui Kelines
Namų inspektorius Anthony 

Rubino patraukė teisman neg
rą džianitorių Edward Brook- 
są, prižiūrinti apartmentinį 
namą po num. 482 Junius St., 
Brooklyne, už tai, kad džiani- 

>Jorius jį apkūlęs ir ’supjaustęs 
jam kelinių sėdynę.

Inspektorius jieškojo viso
kių priekabių prie to darbi
ninko, matomai, norėdamas 
kyšio.

j

[Drg. R. Minor Mylimas
Negrų ir Baltųjų Kalinių

Pranešama, kad drg. Robert 
trims metams Įkalin-

Komunistų Partija pareiš
kia, kad negali būti jokio pa
sitikėjimo buržuaziniu “teisin
gumu.” O atsakymui Į polici
jos brutališkumus turi būt juo 
energingiau organizuojama 
darbininkų apsigynimo būriai 
(defense corps).

Einant skersai gatvės Gla
udei Thomas, 10 metų mergai
tei su Rosemare Prye, to pa
lies amžiaus jos drauge, at- 
' pleškėjo trokas. Gladė, ma
stydama pavojų savo draugei, 
Įėjusiai pirmiau, pastūmė ją 
j taip, kad ši nusirito Į kitą pu
sę, ir tuo būdu liko išgelbėta 
nuo troko. Bet užtat trokas 
po savo ratais pagriebė gelbė
toją Gladę, kuri ir tapo ant 
vietos užmušta. Begelbėdama 
kitą, pati mirė. Ji gyveno po 
num. 270 Smith St., Brookly
ne.

yra baudžiami už šio
kius bei tokius peržengimus 
kapitalistinių Įstatymų, kuo
met didžiausi vagys politikie
riai 'ir kapitalistai laisvi sau 
latrauja.

Komunistas ir kalėjime turi 
progos skleisti klasini susipra
timą, v

Vyskupas Būtlegeris
New Yorke yra teisiamas 

čechoslovakų pravoslavų (sta
čiatikių) bažnyčios vyskupas 
Mizerna už vyno šmugelį. Jis 
ir jo pagelbininkai buvo prisi- 
samdę krautuvių, kuriose par
davinėjo vyną neva mišioms; o 
kaip dabar iškyla aikštėn, tą 
vyną jie pardavinėjo papras
tam gėrimui, varydami labai 
pelningą biznį, po sakramen
tų priedanga.

BROOKLYN, N. Y.
Penkiasdešimts penktas metinis 

PIKNIKAS šv. Kazimiero ir Juoza
po draugystės įvyks nedėliojo, 10 d. 
Rugpjūčio (August), 1930, Klaščiaus 
Clinton Parke, Betts ir Maspeth 
Avenues ir Rust Street,, Maspeth, L. 
I., N. Y. Pradžia 2-rą vai. po pietų

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti j ši mūsų šaunų 
parengimą ir pasilinksminti. Dzū
kai, kalakutai-žemaičiai, kapsai, za
navykai ir augštaučiai, būkite visi 
be skirtumo religinių ar politinių 
įsitikinimų. Parkas gražus Jr sve
taine įtaisyta pagal naujausią ii’ 
gražiausią madą. Muzika prof. Reti- 
kevičiaus grieš lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius, tat visi rasite sau 
malonaus pasitenkinimo. įžanga 50 
centų ypatai.

KELRODIS: Iš New Yorko važiuo
dami imkite 14th St. subway ir per
simainykite ant Grand St. gatveka- 
rių. Flushing ir Grand St. karai 
daveža.

Kviečia Rengimo Komitetas.
(186-187)

MAŠPETI4, nTy.
A.L.D.L.D. 138-tos kuopos susirin

kimas bus penktadieni, 8 rugpjūčio, 
po No. 54-07—69th Lane. Pradžia 
8-tą vai. vakare. Visi nariai atei
kit, turime svarbių reikalų aptarti.

Sekr. O. Cibulskiene.
(185-186)

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

Plėšikas nas Policmaną
John Madigan, plėšikas, 

klaidą Įsiveržė Į policmano J. 
Driscollo namus, 523 61st St., 
New Yorke. Bebandant api
plėšti, pabudo policmanas, ap
daužė plėšiką ir areštavo.

i Michael Radbushka, 8 m.
raže, 280 Stanton St., New)am^*> 126 Bridge St., Brook- 
Yorke; o kuomet Austeris pra-pVn> rugp. 1 d. Palaido- 
dėjo per telefoną kalbėtis, ki-Į^as ra#P- 4 d., Alyvų kalno 
tas piktadarys įėjęs prikišo re- [kapinėse, 
volverį jam prie kaklo, ant vie
tos nušovė ir prasišalino. Kai
mynai, girdėdami šūvį, pama
nė, kad tai pykštelėjimas au
tomobilio, kurio mašinerija ne 
tvarkoje.

Nušautasis irgi buvo žino
mas, kaipo kriminalis gengste- 
ris. ' 
tapo nudėtas, buvo ir pirmiau: v v.
panašių nuotikių; taip antai, riU?P- d. šv. Kryžiaus kapi- 
1927 m. čia liko našautas o-en-, ne-se,_ 
gsteriu vadas Augie ir pašau- ! . Laidotuvių 
tas žinomas kriminalistas, P*110 
Jack (Legs) Diamond. .Įstaiga.

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

• 2220 Avenue J Brooklyn, N. Y.
Tek: Midwood 6261 i

MALONAUS PASIMATYMO

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

Nufotografuoja ir 
nutnaliavoja viso- 
k i u 8 paveiksiu* 
įvairiom i • s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
■enu* ir krajavu* 
ir sudaro «u 
amerikoniškai*.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1460
Kreipkite* šiuo 

ndrera s

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

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
J

(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

skir- 
skir- 

Mano ofisas aP 
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 neuitraukia pajročio ir atliuosnoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį 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 65«.

Tenka susieiti kai- 
menis, kurie dar vis 
su SLA. fašistais kai 
galima sugyventi viei 
zacijoj. Tai klaida! 

^jau aišku, kad su tai: 
buožės ir policmani 
bando pasilaikyti viri 
gyventi nebus galima 
sąlygą. Nepaisant, 
mas klausimą išris, 1 
suplėšė, to pažangi 
neis. Jie suras būdus 
sirūpinti savišalpa ir 
Jau nariai rimtai ka 
steigimą darbininkišk 
nijimo.- Juo greičiau 
riau!

Iš Detroit, Mich., vii 
gas rašo, kad visi ] 
SLA. nariai, abi didži 
pos, yra vienos ir te 
minties: su fašistais n 
steigkim savo darbini) 
vienijimą.

Aš manau, kad tai 
geras nusistatymas!

Andai kapitalistų sp 
skelbė iš Rygos gauta 
kad “Odessoj sušaud 
streikierių.” Brooklyi 
tas tatai sieksninėm rt 
kartojo. Ta pati k 
spauda ant rytojaus 
“žinią
atšaukimą užtylėjo.

Tegul skaitytojai pat 
džia, ko vertas tasai J 
nes padalkas!

• * --------------
Gilijos darbininkai 

ant žūt-būt! Jų vada 
jami; bet jie pasirįžę 
Sovietų Sąjunga, deja, 
gelbėti aktyviai negali.

1 cial-fašistais kas kita: j 
Donaldas) siunčia sas 
vius ir jūreivius padėi 
azijai.

Mūsų pareiga, kaip si 
kvos “Pravda”, visais 
būdais protestuoti prie 
rialistus ir jų bernus; i 
ti nelysti Į Chiniją, i 
kovojančių proletarų ir 
jų valstiečių!

Tilžės balsiečiai rūge 
amerikiečių, kad pastai 
išplatiną pakankamo s 
“Balso” numerių. Jie s 
ri būti sutartinumass 
spaudos platinimo. Be 
donasis Artojas” prane 
pats “Balsas” nedaug 1 
gal imdavo po šimtą ko] 
A.”, o šiuo tarpu tebe 
po penkias... Kaip tat 
ma išaiškinti?

Pailgintas Laikas Rinkti 
‘Piliečių Parašams

Komunistų Partijos kampa
nijos komitetas pailgino laiką 
rinkimui piliečių parašų. Tie 
'parašai reikalingi, kad galima 
būtų įdėti komunistų kandida
tus į oficialius rinkimų sąra
šus. Iš pradžios tas parašų 
darbas buvo skirta užbaigti iki 
rugpjūčio 15 d.; dabar laikas 
tampa pratęstas iki rugsėjo 1 
d.

Informacijas ir blankas pa
rašams rinkti Brooklyne gali
ma gauti šiose vietose: 68 
Whipple St.; 136—15th St., ir 
105 Thatford St.

Kiekvieno Kom. Partijos na
rio pareiga yra rinkti piliečių 
parašus; kiekvieno sąmoningo 
darbininko prievolė taipo pat 
padėt komunistams;tame dar
be.

; Aidiečin Atydai! , į h
Penktadienį, 8 rugpjūčio, vi

si būkite pamokose, “Laisvės” 
svetainėj, 8-tą vai. vakare. 
Daugeliui žinoma, kad Aido 
Choras bendrai su Liet. Dar-

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

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

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

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2860-8514 
Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit karta au užsakymu

Vadinasi, Šiemet 
na bus tikra darbo 
rikos darbininkams: . 
tūkstančių jų protestuc 
bedarbę. Komunistų 
Šaukia kiekvieną dar 
ruoštis prie jos visais į 
būdais. Reikalauti dari 
algų, socialės apdraudos 
ti prieš imperialistinio 1 
vojų! ' 1 . !

Kodėl “Keleivis” plac 
siteikia paaiškinti apie 
kurią fašistų šaikos nar 
nerolas” Merkys rengiąs 
ti Tprieš “Laisvę”. Pu 
keliais žodžiais ir viskaf 
manom, kad tokioj byloj

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS

Užveda ir sistemačiai sutvarko 
biznio knygas ir taksų raportus. 
Peržiūri knygvedžių tvarkomas 
knygas ir sudaro atskaitas.

Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas:

J. JESKEVIČIUS 
46 Ten Eyck Street 
BROOKLYN, N. Y.

MOLLYN S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

‘N1.

PRANEŠIMAS MOTERIMS

NUO
žilus 

ilgam

$5.50 IKI $10.00
plaukus ir sugar- 
laikui. Kreipkitės

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

KAINOS

Nudažom 
biniuojame 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos

BROOKLYN, N. Y.

Kuomet pas Hoover 
peši kai-kurie farme 
stojai prašyti pagelti 
šių (metų sunkioj del £ 
padėtyj, tai jis sak 
svarstysiąs ir pagel 
teiksiąs. Kokią page 
suteiksiąs—paskelbs 
karną .pirmadienį.

O reikalavimai ir 
mai plaukia. Rašo £ 
rįaį, k,ongresmanai ir ’I • *• « • •. * « • « • « •Z g ppŲtikicriaį kurier 

^viau prieiti prie prez
■
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