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Apie Sugyvenimą.
Smetonienės Padalkas. 
Chinija ir MacDonaldas. 
Tegul Paaiškina!

Rašo Petraška

Tenka susieiti kai-kuriuos as
menis, kurie dar vis mano, kad 
su SLA. fašistais kaip nors bus 
galima sugyventi vienoj organi
zacijoj. Tai klaida! šiandien 

*<jau aišku, kad su tais, kurie su 
buožės ir policmano pagelba 
bando pasilaikyti viršūnėse, su
gyventi nebus galima prie jokių 
sąlygų. Nepaisant, kaip teis
mas klausimą išris, ką fašistai 
suplėšė, to pažangieji lopyt 
neis. Jie suras būdus, kaip ap
sirūpinti savišalpa ir pomirtine. 
Jau nariai rimtai kalba apie 
steigimą darbininkiško Susivie
nijimo.* Juo greičiau, tuo ge
riau !

Iš Detroit, Mich., vienas drau
gas rašo, kad visi pažangieji 
SLA. nariai, abi didžiosios kuo
pos, yra vienos ir tos pačios 
minties: su fašistais nepakeliui; 
steigkim savo darbininkų 
vienijimą.

Aš manau, kad tai yra 
geras nusistatymas!

Susi-

labai

Andai kapitalistų spauda pa
skelbė iš Rygos gautą “žinią”, 
kad “Odessoj sušaudyta 200 
streikierių. ” Brooklyno šlamš
tas tatai sieksninėm raidėm pa
kartojo. Ta pati kapitalistų 
spauda ant rytojaus kalbamą 
“žinią” atšaukė, bet “Vienybė” 
atšaukimą užtylėjo.

Tegul skaitytojai patys spren
džia, ko vertas tasai Smetonie
nės padalkas!

kovojaChinijos darbininkai 
ant žūt-būt! Jų vadai galabi
jami; bet jie pasirįžę laimėti! 
Sovietų Sąjunga, deja, jiem pa
gelbėti aktyviai negali. Su so- 
cial-faŠistais kas kita: jie (Mac
Donaldas) siunčia savo karei
vius ir jūreivius padėti buržu
azijai.

Mūsų pareiga, kaip sako Mas
kvos “Pravda”, visais galimais 
būdais protestuoti prieš impe
rialistus ir jų bernus; reikalau
ti nelysti į Chiniją, nežudyti 
kovojančių proletarų ir biednų- 
jų valstiečių!

Tilžės balsieciai rūgoja ant 
amerikiečių, kad pastarieji ne
išplatiną pakankamo skaičiaus 
“Balso” numerių. Jie sako, tu
ri būti sutartinumass reikale 
spaudos platinimo. Bet “Rau
donasis Artojas” praneša, kad 
pats “Balsas” nedaug laiko at
gal imdavo po šimtą kopijų “R. 
A.”, o šiuo tarpu tebeima tik 
po penkias... Kaip tatai gali
ma išaiškinti?

Vadinasi, šiemet Darbo Die
na bus tikra darbo diena Ame
rikos darbininkams: . šimtai 
tūkstančių jų protestuos prieš 
bedarbę. Komunistų Partija 
šaukia kiekvieną darbininką 
ruoštis prie jos visais galimais 
būdais. Reikalauti darbo arba 
algų, socialės apdraudos; kovo
ti prieš imperialistinio karo pa
voją! ''' •

Kodėl “Keleivis” ^plačiau- ne
siteikia paaiškinti apie tą bylą, 
kurią fašistų šaikos narys, “ge
nerolas” Merkys rengiąs užves
ti prieš “Laisvę”. Purptelėjo 
keliais žodžiais ir-viekas-! Męs 
manom, kad tokioj r byloj ne vie-

‘t*:-*?

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių.
Jūs Nieko Nepralaimesite, Tik R«

tčžius, o Ii laimėsite Pasaulį!
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Nori Pakelti Muitus
Kanados Medžiui

SEATTLE, Wash.—Jung
tinių Valstijų medžio pirk
liai užsimanė reikalauti 
Hooverio, kad jis pakeltų 
muitus ant Kanados me
džio, kurio labai daug įve
žama į J. V. Jei Hooveris 
išklausys jų prašymą, tai 
Kanados medžiui muitai 
kai-kur bus pakelta net 50 
nuoš. daugiau, negu jie da
bar yra.

Peru Valdžia Suranda 
“Revoliucinį Komitetą”
LIMA, Peru.— Laikraštis 

“La Prensa” rašo, kad prieš 
Peru esamąją tvarką daro
ma suokalbiai. Juos atlie
ką slapti rateliai ir organi-. 
zacijos. Laikraščio many
mu, New Yorke randasi su- j 
organizuota peruiečių “re
voliucinis centro L____
tas.” Kokios politinės kryp
ties tie žmonės, kurie komi
tetą organizavo, laikraštis 
nepasako.

Reikalauja Numažinti 
Viršininku Algas

MEXICO CITY.—Meksi
kos transporto darbininkų 
federacija pasiūlė valdžiai, 
kad ji sumažintų geležinke
lių viršininkams algas. Bet 
valdžia vietoj to mano nu
mažinti algas darbininkams.

Portugalija Gauna 
I Pinigu iš Vokietijos
j LISBONA.— Vyriausybė 
gavo žinių iš arbitracinio 
teismo Louzanėje (Šveicari
joj), kad Portugalija gauna 
iš Vokietijos 48,000,000 auk
so markių. Tai atlygini
mas, kurio Portugalija rei
kalavo iš Vokietijos del pa
starosios padarymo nuosto
liu Portugalijos kolonijose 
Afrikoj laike karo.
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Mobilizacija Rinkimų Kampanijai
New Yorko Mieste ir Valstijoj

Į Visas Darbininkų Organizacijas ir I Susipratusius 
Darbininkus New Yorko Apielinkėje

Raudonųjų Unijų
Intern. Kongresas

Penktasis Raudonųjų Uni
jų Internaciorialo Kongre
sas įvyks Maskvoje, rugpjū
čio 15 d. Jisai atžymės 10- 
metines Internacionalo su
kaktuves. Be to, btU * : ap
svarstyta i eilė nepaprastai 
svarbių reikalų.

Iš Amerikos vyksta dele
gacija, susidedanti iš 30 na
rių, kurie atstovauja , įvai
rių industrijų darbininkus. 
Nuo nacionalio ofiso D. U. 
V. Lygos važiuoja Bill 
Dunne.

šiais metais, kaip ir pirmiau, Amerikos Komunistui Partija 
dalyvauja rinkimų kampanijoj. Komunistų Partija dalyvauja 
rinkimų kovose sekamais obalsiais: 1) Kova prieš nedarbą; 2) 
Bedarbių apdraudimas mokant jiems pilną algą; 3) Apsauga J 
ligoje ir senatvėje; 4) Nė cento karo reikalam, visi tie pinigai 
į bedarbių fondą; 5) Kova už streikų, pikietavimų ir demon
stracijų laisvę; 6) Už trumpesnes darbo dienas ir geresnes są
lygas, didesnį atlyginimą; Y) Prieš karo pavojų, už gynimą So
vietų Sąjungos.

Ir daug kitų darbininkams naudingų klausimų partija .kelia 
rinkimuose. Iš čia matote, kad Komunistų Partija dalyvauja 
rinkimų kampanijoj ne todėl, kad gavus vietas kongresmanų, 
senatorių, gubernatorių ir kitų valdininkų. Komunistų Partija 
vienatinė darbininkų partija, ji gina ir atstovauja jų reikalus.

Karo pavojus vis arčiau ir arčiau ateina. Kongreso komisijos 
ir jų lekajų: Woll’o, Green’o ir kitų A.D.F. pardavikų puolimai 
ant Amerikos darbininkų ir Sovietų Sąjungos; pasikėsinimai ant 
teisių ateivių darbininkų, tai vėliausio momento karinio parako 
dūmai. Bedarbių armija, tie 7,000,000 jieškančių darbo, ekono
minis krizis,—tai karui medžiaga.

Iš Jungtinių Valstijų persikelia į Franciją puolimai ant So
vietų Sąjungos. Atakos visu frontu—ekonominės ir politinės.

Tik viena Komunistų Partija kovoja prieš tą žmonijos naiki
nimo siaubūną. Tad Komunistų Partijos rinkimų kampanija, 

komite- JOS P°htinės ir ekonominės kovos yra visų darbininkų kovos.
New Yorko apielinkės darbininkų organizacijų komitetas, iš

rinktas gelbėti pravesti rinkimų kampaniją Komunistu] Parti
jai, kviečia ir ragina visas darbininką organizacijas ir pavie
nius darbininkus gelbėti Komunistą Partijai rinkimą kanipani- 
joj. Kaip ūmai galima padėti Partijai rinkimų kovose, komite
tas siūlo pradžiai darbo sekamą planą:

' 1. Pirma visko,—parašų rinkimas. Stotis bus “Laisvėj^ kiek
vieną seredą ir ketvergą. Nepamirškite, sereda ir ketvergas— 
lietuvią dienos.
minėtomis dienomis ir
“Laisvės” name. Jie nurodys, kur ir kaip rinkti parašus.

Draugės, draugai, jaunimas, ateikite pavieniais ar grupėmis
ir būsite apteikti in formacijomis, galėsite eiti ir rinkti parašus | miegu.
del Komunistą Partijos kandidatą padėjimo ant baloto.

2. Kiekviena organizacija turi apkalbėti savo susirinkime rin
kimų kampaniją. Reikalinga išrinkti komisiją tolimesniam dar
bui. Reikia nutarti ir raginti narius eiti parašus rinkti. ,

3. Kiekviena organizacija turi rūpintis ir išrinkti gerą komi- I Padarymo Miesto .Sausu
siją prakalbų rengimui atvirame ore bent kartą į savaitę. Jei ---------
viena negali, tai kelios organizacijos bendrai 
Kalbėtojus duos Partija.

3.

nas lietuviškų advokatėlių gale- 
tų smagiai pasireklamuoti, nors 
pačią bylą ir prakištų.

“Vilnis” gerai pastebėjo, kad 
jei tokia byla būtų užvesta, tai 
ji reikštų kovą ne “Laisves” su 
fašistu Merkiu,1 bet: kovą visos 
juodosios gvardijos, su social- 
fašistais, kaipo uodegomis, i— 
iš vjenos pusės, prieš pažan
giuosius! .darbininkus,/ su . .komu
nistais priesakyje,-k-i§ 'kitos!
f. ......

MACDONALDO KAREIVIU ARMIJA 
SEKMADIENĮ PRIBUS Į HANKOWA 

GELBĖT MIESTĄ NUO RAUDONŲJŲ
Kareiviai Šaudys Darbininkus ir Valstiečius, Kurie Kovoja 

Prieš Svetimu Kraštų Imperialistus ir Savo Buržuaziją; 
Hankowo Valdovai Bijosi Vidujinio Sukilimo ■ ; ' į;
ŠANCHAJUS.— Daniai i vieną. Jau kelis nužiūrimus 

skelbia, kad Chinijos tracio- 'asmenis nužudė — nukirto 
nalistų valdžios kareiviai, ;galvas, nors tikrai nežinojo, 
remiami svetimų imperialis-jar tie žmonės yra komunis
tų, išstūmė iš Čangšos rau-Įtai ar ne.
donarmiečius, kurie randasi Hankowe ir apielinkėje

f ' * f ' ’
(/viename to miesto priemies-; padėtis įtempta ir neaiški.

Mire Fašistų Rašytoja 
Marija Pečkauskaitė

tyje. Mat, komunistai ne- Daugeliui ji yra labai 'kars- 
galėjo Čangšoj laikyti daug Ja.
savo kareivių, kadangi jie ----------------
reikia siųsti į gilumą Chi- ChiJpnhi VAllriavllCO UlUUClIldl V vlillM

Prieš Fašistas ;
nijos, užimti kitus miestus.

Vienas raudonarmiečiu V vsparnas žygiuoja ant Han-' 
kowo. Bet šis miestas šiuo < 
tarpu randasi apginkluotas i 
iš visų pusių Amerikos, Ja-1 
ponijos, Anglijos ir Franci-; 
jos kanuolėmis ir vyrais.: 
Vienuolika laivų i 
Yangtse upėje. , 
tik žodžio ' ir i 
bombarduoti miestą. jvojmgą 

i propaganda. . .
Britanijos MacDonaldo

(socialisto!) valdžia siunčia lų" užžiūYė'tojai ’ nesūaikys
1 > vųi • cviaaitai valdžiai 

r minėtu laiku■ su visom ihformacijom bus ^ejo rašytojauti tuo metu, ginkluotais kareiviais, ku- uždarysianti mokyklas.
rie turi daugybę kulkosvai-1 ' ‘ .

kovą sekmadienį ir todėl ,ti- Sllde^e Didelis CuklūllS 
kimasi, kad Hankowas bus : Fabrikas Kuboje 
išsaugotas šiuo tarpu nuo! _____
raudonarmiečių. j HAVANA, Cuba.— Sudė-

Neveizint to,

turėdami po savo komanda 'apie 300,000,000 svarų j.dar- 
šitokias ginkluotas svetimų i neišdirbto cukraus. Nuo- 
imperialistų pajėgas, žino, ,stoliai sieks apie milionądo-.; 
kad raudonarmiečiai gali lerių.
būti atmušti nuo miesto ir t 
jiems išiauko miestas paim-, Rumunija Padare Prekybos 
ti nebus lengva. Bet jie bi- \u(artį s„ Britanija L ! J 
josi vidujinių priešų. 1 2 J

Buržuazija mano, kad ko
munistai nuo anksčiau yra 
pasiuntę į Hankowa savo

i organizatorius, 
jbuojasi darbininkų slaptose j lengvinimai vienos
ii organizacijose (darbo uni- prekes įvežti į kitą,
jos čia nelegalės). Jie slap- —---------------
tai ruošia darbininkus prie 1 KEYPORT, N. J.—Čionai 
sukilimo. Kai tik raudon- i blaivybės vykintojai susekė 
armiečiai prisiartins ‘ r 
miesto, tai Hankowe esą 
darbininkai gali sukilti ir 
tuomet bus galas buržuazi
jos viešpatavimui.

Einant tuo supratimu, po
licija ir milicija saugo kįek-

Lietuvos spauda praneša, 
kad liepos mėn. 24 d. didi
kiuose pasimirė Lietuvos 
buržuazijos rašytoja, Mari
ja Pečkauskaitė (Šatrijos 
Ragana). Ji sirgo vėžio li
ga.

Pečkauskaite gimė 
metais, vasario 24 d., 
dingėnų dvare.

Pečkauskaite parašė
eilę originalių apysakaičių 
ir nemažai padarė vertimų.

1879 
Me-

visą

Vi-SANTIAGO, Čilė.—- 
daus reikalų ministeris 
vid Hermosilla, padarė spau
dai pareiškimą, kuriame riu- 

stovi‘rodoma» uhiver8i-
Jie laukia studentai ir vidurinių 

sali pradėti į mokyklų mokiniai varo pa- 
Įvojmgą esamai tvarkai7 • :

Jei profesoriai ir mokyk-
VUD U(jl (/U* Cp<lIIlll oKl LU, du/LUJI 6/ ZvCL l/GI (y vvo  « • 1 1 • tt i i • • ul/l/iuivvv

Nuo 6:30 iki 9 vai. vakaro draugai ar draugės Jį. Paskilbo tuomi, kad pra- t Hankowa laivą. su gerai tų jaunuolių

kada Lietuvos moterys/ben-
? drai imant, miegojo- letargo džių. Laivas pribus į Han- 

Pastaruoju laiku 
ji buvo tikra fašiste.

Finansų sukėlimui organizacijos daug gali gelbėti. Gali
ma parengti tam reikalui parengimą, paimti rinkimų kampan i- 1 
jos guzikėlių pardavinėjimui, rinkti aukas ant Partijos išleistų i 
blankų, kurios organizacijose yra platinamos.

5. Organizacijos turi mobilizuoti visus savo narius del par
tijos “Tag Day”, kuri bus 22, 23 ir 24 d.d. rugpjūčio.

Tai pirmi žingsniai mūsų darbo. Visi draugai ir draugės, leis
kimės darban. Darbas yra visų mūsų reikalu.

New Yorko Apielinkes Rinkimą Kampanijos Komisija.

Amerikos Admirolas 
Pribuvo j Hankowa

WASHINGTON.— Iš Chi
nijos gauti daviniai sako, 
kad Amerikos admirolas 
Craven, komanduotojas' A- 
merikos jūreivių ir laivų 
aziatiškuose vandenyse, at
vyko Hankowan. Jam ten 
pribuvus, vietinė buržuazija 
nusidžiaugė.

tai val<
t į

f I

Varšava Balsuos del u

tai gali daryti, i VARŠAVA.— Šio miesto 
piliečiai balsuos (gruodžio 
mėnesį) apie tai, ar verta 
įvesti labiau varžantį įsta
tymai pardavinėjimui degti
nės, ar ne. Gal ir visiškai 
bus uždrausta ji pardavinė
ti. Apie 100 nedidelių Len
kijos miestelių, sakoma, nu
balsavę už blaivybę.

Smarkiai Nupuolė
Kviečiy Gamyba

4,446 TAISO, KĄ DRĖBĖ 
JIMAS IŠARDĖ

ROMA.— 4,446 asmenys 
pasamdyti prie taisymo ar
ba visiško sunaikinimo na- 

jmų, kuriuos žemės drebėji- 
mas apgriovė. Tik mažas 
skaičius namų bus galima 
pataisyti. . . ?.

Neveizint to, Hankowo ££ Santa Catalina cukraus, 
valdininkai nusigandę. Jie, fabrikas, kuriame radosi;;

I LONDONAS.—Tarpe Ru
munijos ir Anglijos padary
ta prekybos sutartis, kuria 

kurie dar-įeinant tampa padaryti pa- 
šalies

ROMA.'— Tarptautiškas 
Agrikultūros Institutas pa
skelbė, kad jis numato, jog 
šiemet kviečių . bus užaugin
ta (visam'pasauly) > 6,071,- 
000 me triški tonai. Perei
tais metais, gi buvo 7,082,- 
000. Vadinasi, apie vienu 
milionu metriškų 
žiau.

Rugių ,būsią 
160,000, kuomet 
metais'buvo 175,000; miežių 
—250^000, o pereitais metais 
—262,700; avižų—570,000, j kHavagiiis sulaikyti, bet vis,
kuomet pereitais metais bu- nepavyksta. Vietomis va- 

gys apgrobę ištisas kaimų 
ūkininkų sodybas. Pavyz
džiui, Vendįciogalos valsčiuj 
nesenai pavogta dviejų pi
liečių arkliai, kito vežimai 
ir jokių pėdsakų. Rumšiš
kės valsčiuj, Karčiūnų kai
me, vėl pavogta pil. Zei- 
niaus dū arkliai, 500 litų 
vertės. Piktadariai kol kas 
nesusekti.1 ; Pasirodo, kad 
-bausmėSj rsumažįnimas už 
arkliavagiavimus, į sveikatą 
neinaų ųcfl h -j h , •.

tonų ma-

prie alaus pilstytuvę (bravorą), 
j kuris pagamina į, dieną po* 
j 100 bačkų su 4 nuoš. alko
holio alaus. Pilstytuvo Mo
vėjo pačiam viduryj mieste
lio ir per ilgą Idiką Varė ge
rą bijzriį. 'PRIVISO ARKLIAVAGIŲ

JONAVA.— j Paskutiniu 
laiku Jonavos apylinkėsez 
įvyko keletas arklių vagys
čių. Daugeliui piliečių pa
vogti arkliai, iš ganyklų, ki
tiems net iš tvartų. Polici
ja deda visas pastangas ar-

Los Angeles Džūrė Nesusitaikė delei Apkaltinimo 
Darbininką Vadovavime Bedarbiu Kovos .

LOS ANGELES, ^11. —1 
Šiomis; dienomis čipįiai bu
vo teisiami darbininkai, ku
rie vadovavo bedarbių de
monstraciją (kovo 6 d.). 
Kapitalistų klasė bando 
juos pasiųsti kalėjimam Bet 
džiūrės nariai del to nesu
sitaikė. Atsirado doresnių 
džiūrymanų, kurie priešino
si pasmerkimui. Vienas jų 
net pasakė, kad ne šitie tei
siamieji darbininkai turi ei
ti į /kalėjimą, bet policija, 
j Sekamr daitiipinkai. buvo 
teisiami. JFrank .< i Spector, 
Carl Skląft T. tHorįųęį (visi.

užauginta 
pereitais

"s
4

Britanijoj Bedarbių 
ionuKokią Pagdbą Nukentėję Farmeriai Gaus iš 1,^’įVJį

Tos Valdžios, Kuri Gina Reikalus Kapitalistų? I
Kuomet pas Hooverį krei-1 Geležinkelių savininkai ne

peši kai-kurie farmerių at
stovai prašyti pagelbos jų 
šių metų sunkioj del giedros 
padėtyj, tai jis sake pa- 
svarstysiąs ir pagelbą su
teiksiąs. Kokią pagelbą jis 
suteiksiąs—paskelbs tik se
kamą pirmadienį.

O reikalavimai ir prašy
mai plaukia. Rašo senato
riai, kopgresmanai ir kito- skaudi- giedra.’ Iš šitos gam-

va pažadėjo klausyti' Hoove- 
rio: kaip jis patvarkys, taip 
jie ir pildysią. ' ‘

Tuo pačiu sykiu javai 
brangsta. Iš Chicagbs pra
nešimai sako, kad kviečių

sy-LONDONAS.—Pirmu 
kiu nuo J921 metų, Britani
joj šiandien bedarbių ran
dasi virš 2,000,000. Tai ypa
tingas dalykas! Kuomet so
cialistas MacDonaldas ėmė 
į savo rankas šalies valdžią 
(1929 metais,‘birželio mene-

vo 705,000 metriškų tonų.

VĖL “PRIDABOS” RIN
KIMUS

bušelis pabrango 8 centais J?1'
nuo to, kai* pasklydo gan-^es\e ^ apie 1,100,125. Per 
dūs, kad vidurinės Ameri-j^ ai^a bedarbiai augo ir 
ko's farmering ‘spaudžia au£°> mązęti.,--.

Skurdas Anglijos didmies-
Qi ppūtikįeriaĮ, kuriem leng- tds rykštės pasinaudos tik (čiuose nepakenčiamas. Žiė-J 

iau prieiti prie prezidento; turtingieji farmeriai. ’ J ma jį dar labiau paaštrins.

MANAGUA, Nicaragua. 
—Šita šalis turės savo rin
kimus lapkričio 2 d. “Prida
boti” rinkimus pasikvietė 
Amerikos laivyno t koman- 
dierių, Andrew/ S. Hickey, 
kuris rūpinsis “tvarkai. • Jis 
jau prisaikdintas, q k h

’trys dabar’sėdi kalėjime už 
iprgani^avimą < darbininkų; 
jie pirmiau buvo nusmerkti 
nuo 3 iki 42 metų kalėji-' 
man), A. Jagamuči, George 
Hoxie, Rose Becker, Evelyn 
Martin, Geo Kiosz, Joe Ho
lub ir Irving Kreizberg. 7'.

Po penkiolikos valandų 
barimosi ir nepriėjimo'prie 
bendros išvados, džiūryma- 
nai tapo paleisti. Kitas teis
mas būsiąs rugsėjo menesį.

Pirmieji trys kaltinamieji 
darbininkai buvo atgabenti 
is kalėjimo retežiuose, tarsi 
did^įaųši piktadariai.
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Kur Vergija, o Kur Laisvė?
! Įdomu- ^ažvfelgti į SOvietū kasyklų darbininkų sąlygas 

ir palyginti su AiheVikoš mainierių sąlygomis dabai’, kuo- 
ipet šios šalies kapitalistų laikraščiai su vadais Am. 
©arbo’Federacijos, kiėįa apie “vergiškas sąlygas” sovie- 
tines4 i'kašyklosc;' kuomet kurstoma suturėti 1 įvežimą 
Amerikon anįlj^s, mangano ■ ir kitų sovietinių^ kasyklų 
pTodųbtiį, Įcjiipo!“vergti darbo” vaisių.
i Mainieriai Sovietuose tedirba tiktai 6 vai. į parą; turi 

pensijas,,atsitikimuose ligos, susižeidimo, senatvės ir ne- 
pajegimo toliau dirbti; kas metai jiė gauna po ištisą mė
nesį apmokamų vakacijų; sergantis mainierys gauna vel
tui gydymą ir užlaikymą ligoninėje, kur ir sergančiam 
mokama 75 nuošimčiai algos, jeigu jis vedęs, ir 50 nuo
šimčių,; jeigu pavienis.
£ Niėkš sovietiniam mainieriui nenusuka darbo laiko, 
kaip kad daroma Amerikoj; Sovietuose darbo laikas skai
tosi nuo įėjimo po žeme iki išėjimo iš po jos. Amerikoj 
tie ėjimai ir išėjimai nėra priskaitomi prie darbo laiko. 
Sovietuose nieks mainieriui nenuvagia uždarbio per mek- 
lerišką jo iškastos anglies svėrimą, kaip kad daroma 
Amerikoj.

‘ Kasyklų. miestuose ir miesteliuose Sovietų šalyje mai- 
riieriai taip pigiai moka už kambarius, kad juose gyvena 
Beveik, veltui; kuras, elektra ir kiti miestiniai aptarnavi
mai jiems duodama dovanai; valdžios remiamose valgyk
lose. (Sovietinis mainierys gauna maistą labai pigiai; darbo 
įrankiai, batai, darbinai drabužiai suteikiami arba vel- 
tpį ąrhą .žemiausiomis kainomis.

Tie-visi patogumai ir lengvatos beveik pusiau nupigi- 
ipwnainieriui'gyvenimą Sovietuose; ir nors, viską paė- 
įpus bendrai, sovietinio mainierio vidutinis uždarbis yra 
tfys doleriai (ne rubliai) į dieną, tačiaus, gyvenimas 
jpm užtikrintas :ir nereikia drebėti prieš giltinę bedar
bes, neaprūpintos ligos bei senatvės.

J Kaį $ej btiržuazijos priekaišto apie “verstiną darbą”, 
t^i yi‘a < plikas melas. Darbininkas, norėdamas pasi
traukti iš darbo/turi tik duoti pranešimą apie tai; o val- 
čįški.yiemokami darbo biurai padės jam gauti kitą darbą.

Visi ‘sovietiniai mainieriai priklauso savo unijai; o 
i^ijaPpėy: atstovas įtiesioginiai dalyvauja centrali- 
liėse valdžios komisijoąęJ^r.darbininkij vyriausybės sky
duose.

I Jei^ii Amerikoj mainierys pripuolamai vieną kitą die
ną, bei vieną kitą savaitę ir daugiau uždirba, tai jam 
rJuolat, stovi^’ieš akis ilgi nedarbo laikotarpiai; juk di
dėlė didžiuma amerikinių mainierių šiuo laiku visiškai 
tfedanhiauja, o šimtai tūkstančių gauna dirbti tiktai dalį 
laiko'; bedarbiams gi -šioje aukso šalyje nėra nei vieno 
cento paramos. Dirbantiems gi nuolat uždarbiai kramto- 
rųa^ąrbo valandos dauginama, vis didesnė paskuba įve- 
dfriejama. ' Su kiekvienu technikos pagerinimu Ameri
kos ■ mainierio padėtis blogėja. Visai skirtingai Sovie
tuose- ten technikos pažanga neša darbo sąlygų lengvi
nimą ir bendrąjį darbininko būklės gerinimą.

-Taigi Sovietų mainieriai, panašiai ir kiti darbininkai, 
naudojasi nesulyginamai didesne, negu Amerikoj, laisve, 
kalRo valdančios darbininkų klasės nariai, ir kaipo dar- 
bĮ’Žmonės, kurie laisvai, be baimės žiūri į sau užtikrin- 
tą’Tytojų. ,

Susikirtimai Lenkijoj
Lietuvos fašistų organas 

“Lietuvos Aidas” liepos 16 
d. laidoj paduoda sekamą 
žinią apie padėtį Lenkijoj: i>.

Lenkijos . ekonominė padėtis 
žymiai pasunkėjo. Aštri, krizė 
pasireiškė skaitlingomis bedar
bių demonstracijomis, vis aš
tresniais konfliktais su mokes.1- 
čių rinkėjais ir, kaip tai buvo 
Krokuvos (kongrese, represijo
mis prieš . kaimiečius, Tokioj 
dirvoj randa (galimumo išvys
tyti platesnį veikimą ir komių 

i nistai. ;
; . Paskutinę .sąyąitę beveik 
. kasdįen Varšayoj > ir Lodzėj 

buvo bedarbių demonstracijos, 
j tačiau policija, be ypatingai 

didelių sunkumų, sugrąžino 
tvarką. Kiek rimtesnės de
monstracijos buvo Sosnovicuo- 
sę. t

Viename mažame kaimely 
buvo toks atsitikimas, žandar
merijos komisaras norėjo ūkio 
savininko Osovskio 'už senas 
skolas išvesti tris karves. Oso- 
vskis pasipriešino. Tada ko
misaras griebė ginklą ir per
šovė Osovskį, kuris yra žino
mo kardinolo Kakovskio sūnė
nas. šis atsitikimas sukėlė di
džiausio pasipiktinimo kaimie
čių tarpe. Apie 600 kaimiečių 
šakėmis ir pagaliais apsigink
lavę puolė artimiausiame mies
tely policijos būstą. Policija 
pasijuto labai blogoj padėty ir 
jai gelbėti buvo iššauktas ulo
nų eskadronas, kuris ir sugrą
žino tvarką.

tik | Amerikos buržuazinė 
valdžia, bet ir Lietuvos kru
vinojo Smetonos fašistinė 
valdžia.

Aštrėjanti klasių kova pa
liečia lygiai visus darbinin
kus, paliečia ir lietuvius 
darbininkus. Didėjant eko
nominiam krizini, didėjant 
darbinirlkų skurdui, kyla pas 
darbininkus kovingumo dva
sia. Del to didėja reakcija. 
Visokios fašistinės gaujos 
organizuojasi prieš darbi-- 
ninkus. ' 1 ' p 1 '

Prieš lietuvius kovojan
čius darbininkus jau orga
nizuojasi fašistų gaujos. 
Fašistų gaujos grasina prie 
kiekvienos progos užpulti 
lietuvius darbininkus. Reiš
kią, jie užpuldinės lietuvių 
darbininkų susirinkimus, ar
dys jų organizacijas ir tt. 
Kad atmušti tų fašistinių 
gaujų atakas, lietuviai dar
bininkai turi suorganizuoti 
tvirtus apsigynimo 
įvairiose kolonijose.

Charles A. Boa, negras, iš 
Rausch Creek, Pa., 14 d. lie
pos apsivedė su Mary A. Clea
ry, balta, 17 metų, mergina iš 
Hagerstown, 
Marylando

Partijos Centralinio Komiteto Partijos 
Šešioliktam Kongresui

Penktądįenj.4 ,Rugjp. f Į9£0

nktadien., Rugp. 8

1 MONTREAL, KANAI

Didėjantis Krizis Tarptautinio Kapitalizmo ir Sovietų 
Sąjungos Užsienio Politinė Padėtis

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

burius

Kodėl S.L.A. Fašistai 
Nepriėmė Naujos 
Konstitucijos

Socialfašistų “Naujienose” 
No. 183 fašfstpalaikis adv. 
J. P. Uvick, rašydamas savo 
(pastabas iš fašistų ir social-

_ Ekonominis krizis sukre- fašistų SLA seimo, aiškintą,: 
tė ne tik fašistinę Lenkiją, fcociel fašistinis SLA. seimas 
bet taipgi ir fašistinę Lietu- neriėmė nauios /konstituci-’
va. Kaip Lenkijoj, taip ir 
Lietuvoj biedniesiems vals
tiečiams ir darbininkams 
yra nepakenčiamos gyveni
mo sąlygos. Lietuvoj irgi 
pasireiškia biednuomenės 
bruzdėjimas prieš engėjus ir 
išnaudotojus, ir Smetonos 
fašistinė valdžia, kaip ir 
Lenkijos Pilsudskio valdžią, 
slopina bile biednuomenės 
judėjimą prieš nežmonišką 
skurdą.

Aktyvų Reikalas
į Žiniose apie Sovietų Sąjungos Komunistų Partiją ir 

darbo unijas daugelis bus pastebėję žodį “aktyvas”. Tai 
yi’a bwduoh;s veikliausių, pasiryžusių narių partijinėj 
bpi unijinėj u grupėj. Tie draugai pirmi visuose darbuo- 
sė; patys energingiausiai veikia ir kitus narius darban 
dlrgm£- .. ./t c :

.Amėiukos- lietuvių, komunistinių darbininkų organiza
cijose irgi laikas būtų steigti panašius aktyvus. A. Lie
tuviu Darbininkų Literatūros Draugijos ir Darbininkių 
Sjisiyientjirho kuopose'tenka pastebėti neveiklumo, mo
kesčių nfetižsiyndkej^nio,- mažėjimo nariais; panašių žinių 
yi *a ir apie kuopas Tarptautinio Darbihinkų Apsigyni- 
no. Bedarbė*/yra rviena tam prie^a^tis; yra jų ir dau- 
g auj1 Į^t^ūot priežasčių jįeškoti įn į jąsias gilintis, kur 
kis vaisingesnis žingsnis būtų griebtis'paprasto “gaspa- 
diriško.” dai*bš.tumo.. Net du trys veiklūs draugai, kaipo 
aktyvas, gali išjudinti* darban didžiausią kuopą; gauti 
sau-tąlkiTiipkli; ląnkytis pas aptingusius narius , ir vesti 
jios į susirinkimus; kalbinti kitus darbininkus rašytis 
į J organizaciją: pa ne “kazionu,” bet as- 
mtennuąi, Draugišku tonu; savo organizacijos reikalais 
naudoti, darbininkiškas pramogas, sueigas ir kt. Kiek 
lajkd aktyvistams taip padirbėjus, kuopa gali net iš “be- 
vįtihgoš” pasidaryti viltingiausia.'i. Li; j: t i

{Tačiaus vien mechaniško veikimo tam neužtenka. Sa
va oy^niįsacijos reikalai turi būt glūdžiausiai sujungia
mi sii platesniais, darbininkų klasės reikalais, su kovo
mis prieš bėdarbę, prieš sunkinimą darbo sąlygų, su Ko
munistų Partijos ių Darbo Unijų Vienybės Lygos kam
panijomis. ( Kada nariai bus giliau sudominti tais reika- 

' a i są.\įo ^rganizacij ą išmoks žiūrėti, kaipo į svar- 
kowhgcH!o’ darbininkų judėjimo, tuomet jos susi
ims didesnės prasmes, taip sakapt, daugiau 

Tadą. ppyfeįkės tdip, ‘ bevėik per. prievartą, kas
n
0
karFasTraukt narius į-susirinkimus, jie’ patys matys 
svarbą ’dalyvauti juose.

Organizuoja Fašistų Gaujas. 
Prieš Pažangiuosius 
S.L.A. Narius

Brooklyno fašistinėj “Vie
nybėj” No. 93 telpa iš Wil
kes-Barre, Pa., aprašymas, 
kaip toj apielinkėj lietuviš
ki fašistai organizuoja fa
šistų gaujas užpuldinėti pa
žangiuosius SLA narius ir 
abelnai kovojančius lietu
vius darbininkus. Po kores
pondencija pasirašo koks ta,i 
fašistinis gaivalas, pašivadk 
nęs “Exkareivių.”.< Tas^iąk-' 
šas sako: ? •" -:i L

Luzernės apskrities lietuviai 
exkariai, kurių čia yra nema- 

f žai sumanė šaukti savo susi- 
! rinkimą, tikslu apkalbėti ir 

rasti priemonių^sųątabdyti bqL 
ševikų apgaulingą veikin)a 
tarp darbininkių o ypatingai 
lietuviškų orgahizacijų SLĄl 
ir kitų. į ■ * ’ į

Iš vėliausių įįenų patyrimų;5 
exkariai supranta, kad pDolše*- 
vikai demoraližuoja įr suve
džioja darbininkus tikslu pasi
grobti SLA. ir* jos turtą ir jį 
panaudoti savo partijiniams 
reikalams, todėl mato Aįgikalo 
tmtinai vesti prieš tokius uzur
patorius ir 'lietuviškųjų organi
zacijų ardytojus atkaklią, kovą 
ir jų veikimui. 'įdaryti, galą.
Ir toliaus tas gaivalas at

virai pasako, kad tų “e*ka- 
reivių” tikslai fašistiniai:

Lietuviai exkariai pasirįžę 
prieš tokius bolševikus kovoti, 
ir kovoti rimtai, mes..neleis..to-.. 
kių niekšų šmeižti Amerikos 
ir Lietuvos valdžių, kurios dir
ba visuomenės ir tautos labui.
Matote, tiems fašistiniams 

gaivalams rūpi apginti ne

neriėmė naujos konstituci
jos' Jis sako: •

I ) ’ ‘>

Kadangi jau įnebuvo laiko 
apsvarstyt visą jkonstįtpęiją, 
tai pasiūlyta, kad ta ' įiisė 
konstitucijos, kuri buvo pri
imta, būtų patvirtinta ir pri
dėta kaipo pataisa senosios 
konstitucijos. Bet čia pasiro
dė pasipriešinimas iš pusės tų 
delegatų, kurie nenorėjo dėti 
į konstituciją “taip man Die
ve padėk.” Jie motyvavo,— 
girdi, jeigu mes perleisime 
naują konstituciją, tai bolše
vikai teisme galės turėti pa
matą sakyti, kad juos išvarė 
iš seimo, idant Pildomosios 
Tarybos šalininkai, pasilikę 
vieni, galėtų pakeisti pamati
nius organizacijos įstatus.
Ir jis mano, kad tai “bu

vo visai silpnas argumen
tas.”

Ir toliaus jis nurodo, kad, 
išmetus pažangiuosius dele
gatus iš seimo policijos pa- 
gelba, fašistai ir socialfašis- 
tai buvo susimaišę ir neži
nojo ką daryti:

žinoma, kad -negalima kaL 
> tinti “ delegatus,' kurie ; manė? 
jdgei minėtas argumehtaš; ir. 

' jo-rėmėjų' motyvai' sąžiningi,

Md. Kadangi 
valstijos teisės 

draudžia juodam su balta ap
sivesti, tai kas tokį įstatymą 
peržengia, esti baudžiamas iki 
10 metų kalėjimo. ; Nežiūrint 
to, kad Boa darodė, kad jis
jau yra maišyto kraujo, vie- (Tąsa) , . . . • •
nok tapo aieštuotas ii gal būti j 1927.28 metais 76 milionai.rublių buvo išleista finansa

vimui kolektyvių ūkių, 1928-29 metais 170 milionų rublių V 
ir, pagaliosi'šiais metais—473 milionai rublių; Apart to, 
65 milionai rublių duota' kolektyvizacijos fondui,1 privi
legijos taipd suteikta kolektyViahis’ūkiahis. -Radidihant ko- . 
Įektyvų fihansiriiiis sultinius dar '200 'milfonų rublių. 
Konfiskuota ku'lokų. nuosavybe (tapo payesta kęfe’kty- 
■yiams ūkiams vertėj suvirs 400’miįiohų/rublių, ,'^ępa- 

au kaip 30,000’traktorių, ;viso suvirjš; ^pO,:000 arkhų ’spė-,: 
kos, tapo įgyta del ^kolektyvių įūkįų, naudojimo, apart . 
7,000 traktėiių iš Trąktbrių Centro, ..naudojamų del pa
tarnavimo kblėktyviams ūkiams, ir. apart pagelbos, < su
teiktos traktoriais, kurie priklauso Sovietų! ūkiams, šiais 
metais kolektyviai ūkiai aplaikė formoj 10 milionų. šimt- • 
metais kolektyviai ūkiai aplaikė pagelbą formoj 10 milio
nų šimtsvarių. (61 milionas pūdų) sėklinių grūdų; Paga
lios,. greita organizacinė pagelba tapo' šuteikta ‘koįekty- 
viams ūkiams, sudarant mašinų skyrius, siekiant skaičių 
suvirš 7,000 ir naudojant ne mažiau, kaip 1,300,000 ark
lių. Kokios buvo pasekmės tų priemonių?

1927 metais kolektyvų apdirbtos žemės plotas; siekė* 
0.8 (aštuntą dešimtadalį) miliono hektarų, 1928 metais y 
—1.4 milioną hektarų, 1929 metais—4.3 milionus hektarų, 
1930 metais Sieks mažiausia 36 milionus hektarų, priskai- 
tant vasarinius ir žieminius javus.

Tas reiškia, pirmiausia, kad bėgy pirmųjų trijų metų 
kolektyvių ūkių' javų plotas padidėjo'daugiau kaip 40 
kartų. (Plojimas.)

Antra, tai reiškia, kad mūsų kolektyviai ūkiai dabar 
turi dirbamos žemės plotą tokio dydžio, kaip kad Fran
ci ja ir Italija kartu paėmus. (Plojimas.)

Kas liečia visą javų gaMybą ir marketo javų gajmybą, 
tai sekamos skaitlinės: 1927 metais kolektyviai ūkiai 
davė 4.9 milionus šimtsvarių jayų,.iš, kurių du milionai 
šimtsvarių buvo marketo javų; 192BJ pietais 8.4 milionus 
šimtsvarių, iš kurių 3.6 milionai išri 
to javų; 1929 metais 29.1 milionuą
12.7 milionų šimtsvarių buvo markįj|^ javų; 1930 metais, 
sulig visų davinių, mes turėsime 2f 
(1,550 milionų pūdų), ię ’

bus nubaustai.
Tai tau ir demokratija!

■ I > • I

Pennsyįvąnijos vąlstijos le- 
gislatūra ,• perlęido, įstatymą, 
sulig kurio šios vąlstijos gy
ventojai taksas, ;už ^nuosavybę 
tuvi sumokėti be atidėliojamo. 
Kas to neprisilaikys, bus bau- 
džiąmąs-r-už taksas parduo
dama nuosavybė. Tokių .iš
pardavimų -pastaruoju laiku 
tik Schuylkill County skelbia 
250.

Ką tas reiškia? Reiškia, 
kad ir kietųjų anglių rajonuo
se didelis nedateklius ir skur
das viešpatauja.

Po nepaprastų šilumų Penn- 
sylvanijoj, ypač Orvigsburg, 
McKeansburg ir kitose vieto
se, pradėjo smarkiai sirgti ir 
greitai stipti vištos. Buvę vie
tų, kur į trumpą laiką net po 
kelis šimtus vištų išgaišę. Epi
demija, kuri taip smarkiai 
tuos paukščius naikina, esanti 
nauja — nepaprasta. . . Ligos 
ženklai esą: pirmiausiai pa
juoduoja skiauturės, t) paskui 
ir visas kūnas. Esą labai ne
ramios, nuolat kruta. Kojos 
išrodo lyg būtų suparalyžuo- 
tos. Veterinarai, ištyrę, gydy
mui siūlo sekantį būdą:
; į 1, svaras Epsom Salt ant 100 
Vištų. Galima duoti vištoms 
lest su sudrėkintomis kruopo
mis, O jeigu nelestų, tuomet 
dėti. druskos į gėrimui skirtą 
^andenį.

Juk ką išgelbėsi, tai bus 
kaip rasta.

Federalė valdžia Pennsyl- 
vanijos valstijoj rengiasi sta
tyti naują kalėjimą. 1“ 
1,014 akrų nupirko tarpe Lew
isburg ir Milton, Union Coun
ty, vakarinėj 
upės pusėj, 
kio

tvarių buvo marke- 
imtsvarių, iš. kurių

Revoliuciniai Požymiai h
Masinės bedarbės ir < 

minis krizis Kanadoj sm 
revoliucionizuoja darbo i 
Jose glūdi paslėpti rev 
niai diegai, o kartais ve 
į viršų. Klaiki ateitis k 
io vergus akstina^Lrijmtą 
nes kito išėjimo nebesi 
išsibaigus paskutiniams 
tams, tai atjaučia ir vie 
Užklausti darbidinkai, k 
rysime toliaus, ar badu 
sjWie, ar stosime į kovą u 
vybę, po komunistų vado 
atsako, kad prisieis stot

Simpatija link Komu 
Partijos darbininkuose j 
kiai auga. Supuvimas 
talistinės tvarkos sistemoj 
išvengiamai ir Kanadoj 
ją j kapus. Ištrūkęs nuo 
bo iš šlapių smirdančių j 
mių, nors silpnai-sergai 
kojas vilkdamas, leidausi i 
ti aukų darbininkų judėji 
Ir nustebau, kad trumpu 

tokia žymi permaina 
darbininkuose. Dauj 
vargo prispausti, pasii

už Kompartiją, aukodami 
kas gali, nutraukę nuo pr 
venimo. Kiti nors ir nei 
nori aukoti, bet visgi žo‘i 
pritaria ir abelnai komur 
įalia gązdina net priešus, 
.atjaučia darbo masės, k 

^jėga nušluos išnaudotojus 
pitalistus. Raginant org 
zuotis, eiti į demonstracijas

ku 
ko 
jų,

BaSnilibnus šimtsvarių 
kurių rąiliausia 82 milionai 

šimtsvarių (suvirš 500 niilmnų pūdų)- bus marketo javų. 
| Reikia pripažinai, kad jokioj kitdj sakoj mūsų pramo- 

f,---------
nėra tokio negirdėto smarkaus žengimo pirmyn, kaip 
kad kolektyvų ūkiuose.

Ką visos tos skaitlinės parodo?
Jos parodo,., apart visko, kad visuotina javų gamyba 

kolektyviškuose, ūkiuose padidėjo daugiau kaip penkias
dešimts kartų bėgy trijų metų, o gamyba marketo javų 
padidėjo daugiau kaip keturiasdesimts kartų.

Antra, tos skaitlinės parodo, kad mes turime galimybę 
gauti iš kolektyvų daugiau kaip pusę visų šaliefc marketo 
javų. Trečia, tos skaitlinės parodo, kad nuo dabar ant 
toliaus agrikultūros likimą ir jos svarbiausias problemas 
nusvers ne pavieniai ūkiai, bet kolektyviški ir sovietiniai 
ūkiai. ’

Ketvirta, tos skaitlinės parodo, kad procesas likvidavi
mo kuloko kaipo klasės eina pirmyn tarp mūsų visu 
smarkumu.

Pagaliaus, tos skaitlinės parodo, kad šaly jau i įvyko 
ekonominės permainos, kas pilnai pateisina mūsų Įtvirti
nimą, jog mums pavyko išvesti kaimą į naują kelią, į 
kolektyvizacijos kelią, ir tuo būdu užtikrinom sėkmingą 
socializmo budavojimą ne tik mieste, bet taipgi ir kaime.

Centralinio Komiteto Politinis Biuras savo rezoliuci
joj sausio 5 d., 1930 metais, išdirbo programą dirbamos 
žemės plotoj&kolėktyviams ūkiams del 1930 mefįį pavasa- 
rio.’į-hPjotaįj kuris tuo būdu bus apdirbtas socialistiniu 
pam'dtu,įįįiVp^ušwytas ant 30 milionų hektarų. Tik- 
re'nybc^ mes'apan’ocmie^^ili^Rti^^^fyu, viršinant tą 

tetas.
įutarimą, vėl

žemėsĮnes, ^urį VyStosi pakankamai smarkiu greitumu abelnai,

Susquehanna 
Pastatymas to- 

bastilijos valdžiai lėšuo- 
siąsž apie $3,000,000. Vietos 
būsią del 1,000 kalinių.

Viešpataujanti klasė mano, 
kad nuo darbininkų atakų 
juos išgelbės kalėjimai. Taip 
manydami, jie dideliai klysta. 
Ateis laikas, kuomet jie patys 
pateks ten.

nes tuomet iš tiesų buvo sun-'rjavo.> 
ku susivokti, kas daryti. Bet 
dabar jau matoma, kad tas 
argumentas nesuteikė jokios 
naudos, o ateity gal suteiks 

‘dar mažiau. | \
Taipgi anksčiau ar gėliaut i 

gal bus suprasta; kad tąli va
dai,, akivaizdoje* “taip; .map 
Dieve padek,” /pagimdė saVo 
galVoje>b^bą įir, išsigandę, 
išmetė peh langą apie? pusę 
naujos konstitucijos, . į neva 

‘ kad bolševikai negalėtų teis
me prisikabinti.

iBet “Nąųjienų” redakcija 
rokuoją> kad nors Uvick yra 
advokatas'; bet jis yra neiš* 
įnagėlis, įr šocialfašistas 
Grigaitis jam atsako:L1

P; U viekas gali manyti-, kad 
toks skundikų argumentas ne-, 
būtų turėjęs svarbos teisme^, 
bet mes turime .pareikšti, kadi 
kai kurių kitų musų advokatų, 

' nuomonė šituo Llausifūu 'Jyra’ 
kitokia. tL o y:v?;<•-M'- (r 
Socialf ašis t ai ''ir ■' fAšlŠtai * 

tarėsi ne su tokiais advoka-, 
tais,

Bitės monopolizavo trauki
nį. Rugpjūčio 2 d. pasažieri- 
niam traukiniui atėjus į Amer- 
sham stotį, Anglijoj, bitės ap
spito traukin į ir užkariavo. 
Traukinio, aptarnautojai, nega
lėdami bičių prašalinti , nu
sprendė jas suvaryti į avilį. 
Tik tai įvykdžius, traukinis 
galėjo išeiti. •

Bitės mažyčiai gyvūnėliai, 
■bet laikosi viehybės ir solida
rumo,1 todėl ir traukinį užka- 
____ Gi darbininkai žn|onės, 
kurie tokie stiprūs ir galingi; 
atlieka ;didžiuosius darnus, 
saujelės kapitalistų neįstengią, 
prašalinti. Juk tai keista, ar 
ne ?

Pastaruoju laikų Alytuje 
mirė vienatinis Lietuvoje gy-: 
yenęs chinietis6 Petras Čenša., 
Jis per didįjį kfcrą tarnavo ru-. 
įų kariuomenėj: Paskui pate
ko vokiečių, nėlaišyjn, iš kur 
grįždamas stojo Lietuvos ka
riuomenėn liuosnoriu. Atsi
tarnavęs vedė lietuvaitę ir gy
veno Šančiuose,

Prie kapitalistiško surėdy
mo žmogus beturtis esi gyve
nimo bangų blaškomas, kaip 
koks šipulys5 jūrose. Buržujų 
išsvajota , tėvynė darbininkui 
žinogui, tai tik gražus burbu
las. ,, J

■ r Triksas.

j o prie . iš vedimo,., kad prie-., 
mus konstituciją gali būt la
bai blogai teisme. Už tai jie 
ir ’nutarė atidėti konstituci-

seimo

program^ įtarią pateilk 
Tie, kurie išjuokė Cej 

tik patvs pave aht^f

Čd^tralinis KoHl
raĮinio Komitetą

ri|lkiosios bur- 
gipos nepagel- 

lams. ,
lakiai turi ap- 

me-

iuqk|! pasistatė. Nei sn|i 
_____ ___ j^ieigĮ kolektyvizacijos kfc 

bėjoimūsų J^rtijpš oponunistiniams taušjšfeįj 
Sulig Pe^iį/ių Mėtų HąndL kolektyviai tfruk 

airbteW‘rnilioA ’ ’1 •

kolektyvizacijos kį

dirbti mnlionuSf hektarų___ _______ 4.- .
tų. Bet tikrenybėj mes jau pasiekėme 36 milionus hek
tarų. , <

Tas reiškiu 'kad7 mes viršijom Penkių Metų Plano ko- 
lektyViot. žemėš ’ ūkio apdirbimo programą bėgy dviejų 
metų, daigiau* kaip dviems ir puse kartais. (Plojimas.)

^uįigr Penkiiį;Metų Plano, gale penkių metų visa ko
lektyviu, javų, gamyba turi siekti 190.5 milionų šimtsva- 
rių. 'Tikrenybėj’męs, šiais metais pasieksime kolektyvių 
ūkių vis6š ja vii ąįmVbos 256 milionus šimtsvarių.
- Tas raiškia/ kad ’bėgy dviejų1 metų mes viršijom Pen
kių Metų kolektyvėš javų gamybos programą daugiau 
kaip 30 nuošimčių. m »r.<..>• j

Penkių Metų Planas į Du Metus. (Plojimas.)
Ir dabar oportunistiniai tauškalai gali tvirųnti, 

jie nori, kad negalima pravesti ir viršinti Penkių
jeigu

© 1930, LlGOITTi
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Al

s m
lizino ir Sovietų 
’adėt is

Birželio 27, 1930)

7 
o išleista finansa- 
70 milionų rublių 
rublių. Apart to, 
jos fondui, privi
rs, padidinant kb- 
0 milionų rublių, 
pavesta kolekty- 
ų rublių. Neųia- 
00,000 arklių spė- 
naudojimo, apart 
audojamų del pa
girt pagelbos, • su
et u ūkiams. Šiais 
j 10 milionų šimt- 
į formoj 10 milio- 
nių grūdų. Paga- 
suteikta kolekty-

5, siekiant skaičių 
aip 1,300,000 ark-• »> uų.
m u’s plotas sieke 
tarų, 1928 metais y- 
milionus hektarų,

s hektarų, priskai-

rmųjų trijų metų 
daugiau kai Į) 40

:yviai ūkiai dabar 
o, kaip kad Fran- 
>.) t
<eto javų gamybą, 
> kolektyviai ūkiai 
kuriu du milionai 
lėtais 8.4 milionus 
.’ariu buvo marke- 
mtsvarių, iš kurių 
javų; 1930 metais, 
ilionus šimtsvarių 
tusia 82 milionai 
jus marketo javų.
tkoj mūsų pramo- 
greitumu abelnai, 

mo pirmyn, kaip

tina javų gamyba 
pau kaip penkias- 
yba marketo javų 
> kartu.v

s turime galimybę 
isų šalies marketo 
:ad nuo dabar ant 
iriausias problemas 
viski ir sovietiniai

procesas likvidavi- 
tarp mūsų visu

ad šaly jau įvyko 
risina mūsų tvirti- 
ą į nauj*ą kelią, į 
iikrinom sėkmingą 
et taipgi ir kaime.
’as savo rezoliuci- 
rogramą dirbamos 
1930 metų pavasa- 
irbtas socialistiniu 
>nų hektarų. Tik- 
k|arų, viršinant tą 
<onhtetas.
itetottutai’imą, vėl<(Į> 
ei smulkiosios bur- 
jos klaidos nepagei
dausams. y
jai2 i ūkiai turi ap- 
Įtb^igcj penkių me- 
e 36 milionus hek-

ių Metų Plano ko- 
•amą bėgy dviejų 
rtais. (Plojimas.) 
ikiu metu visa ko- 
5 milionų šimtsva- 
ieksime kolektyvių 
šimtsvarių.

mes viršijom Pen- 
programą daugiau

i. (Plojimas.)
gali tvirtinti, jeigu * 
•sinti Penkių Meto 
metus. F Ja

(vadovybe komunistų, atsako—įso klausimais, reiškia juose ką
■ mes tankiai nežinome, kur ir tokio, verto aštrios kritikos ir 

kada kas yra—bus. Paragi-
Revoliuciniai Požymiai Masėse pataisos prieš organizacijos

rvxym.a. masew nus demonstruoti j d. rUgpjfl- principus. Jei eilinių ar ma- 
Masinės bedarbės ir ekono-|čio, atsakė daugelis, lyg pik- šių reikalavimai viršija vadų ir

TORONTO,'KANADA Bet Montrealės ir Toronto poli
cija pamynė po kojomis kon
stituciją ir kelius kartus išardė 
komunistų prakalbas. Montre
alės policija išvaikė susirinku
sius darbininkus iš tos vietos, 
kur kelios dienos atgal liberalų 
ir konservatorių kandidatai kal
bėjo. Toronte policija sumušė 
komunistų kandidatą drg. Sims 
ir Ewen, konfiskavo literatūrą 
ir išsiuntinėjo įsakymus vi
siems svetainių savininkams, 
grąžindami atėmimu laisnių, 
jeigu išduos komunistams sve
tainę. Kanados Labor Defense 
League per savo advokatą Co
hen padavė į Ottawa rinkimų 
viršininkui skundą. Ottawos 
valdžia pareikalavo Toronto po-

Kanadoj bedarbė vis didė
ja. Vienur, kitur įvyksta be
darbių demonstracijos. Wini- 
| pege bedarbiai susirėmė su po
licija ; miestelyj Pas, Man., 
600 bedarbių apsupo rotušę ir 
reikalavo duonos arba darbo. 
Tūkstančiai Montreale, Toron
te ir kitur jau metai, kaip ne
dirba. Milžiniška bedarbių
armija pradeda plačiau gyve-į’ 
niman žiūrėti, klausosi komu-! 
nistų prakalbų, domisi jų Ii-' 
teratūra, tėmija rinkimų eigą.

štai delko puola darbininkus, 
drasko susirinkimus, daužo 
darbininkams ir jų vadams 
galvas, kemša į kalėjimus, 
štai delko turėtų ir lietuvis 
darbininkas gerai pagalvoti, 
kuri yra jo ištikimą partija.

P. Montrealietis*

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI
z “LAISVĘ” ELIZABETH, N. J

B. Figens, 221 Second St.
S. Mickus, 278 Second St.
Ir pas Singerj.

Šį metą įvyksta Kanados par
lamento atstovų rinkimai.

Priešrinkiminė kampanija jau 
prasidėjo. Kapitalistų klasė 
pasidalinusi į dvi partijas: li-l 
beralų ir konservatorių, mėto 
krūvas pinigų, papirkdami 
spaudą, politikierius ir rengda
mi prakalbas, kad tik pravedus 
savos partijos kandidatus.

Abi partijos žada darbinin
kams visokių malonių laimėjus 

kitus aktyvius narius ir eili- rinkimus, šiemet visoj Kana- 
; doj siaučia didelė bedarbė, tai 
' kad gavus darbininkų balsus,

Tai ką gi mes ten veik- •valdybos revoliucinį progre-minis krizis Kanadoj smarkiai į tai. 
revoliucionizuoja darbo masesjsime plikomis rankomis, kuo-'są—reiškia, juose yra kas to- 
Jose glūdi paslėpti revoliuci-j met mus ramius užpuls fašis-.kio taisytino ar neverto užim- 
niai diegai, o kartais veržiasi 
į viršų. Klaiki ateitis kapita
lo vergus akstiną į rimtą kovą, 
nes kito 
išsibaigus 
tams, tai 
Užklausti 
rysime toliaus, ar badu mir
sime, ar stosime į kovą už gy-,.... T - i ū a
V , . ■ it ima, jos bus pertikrintos, kad

POvTU" • , ? y,bC’' laikinas darbų atsiradimas ne-
atsaxo, kad prisieis stoti ko- .v , .X .. TJ 1 . . .Ifvon (išvaduos jų is vergijos. Buo- delei

1 Žiūkai ateiviai, “laimės” jieš-
Simpatija link Komunistų (kotojai, vargo ir bado išvano- 

Partijos darbininkuose smar-iti, supras darbininkų klasės 
kiai auga. Supuvimas kapi-' reikalus ir įgaus klasinio pro- 
talistinės tvarkos sistemos ne-'to. Su tokiais šiandien sun- 
išvengiamai ir Kanadoj vedaikiau susirokuoti. 
ją į kapus. Ištrūkęs nuo dar-j 
bo iš šlapių smirdančių pože-; 
mių, nors silpnai-sergančias 
kojas vilkdamas, leidausi rink
ti aukų darbininkų judėjimui. 
Ir nustebau, kad trumpu lai
ku tokia žymi permaina įvy-, 
ko darbininkuose. Daugybė' 
jų, vargo prispausti, pasisako.

išėjimo nebesimato, 
paskutiniams cen- 

atjaučia ir vietiniai, 
darbininkai, ką da-

tai ir policija?
Bedarbė įkaitins mases, jos 

ateityj lengvai pasiduos kūjui 
ir priekalui, išsiliedamos į ma
sinį revoliucinį judėjimą Ka
nadoj, jei tam nebus kliūčių, 
o jų, kol kas, nesimato. Kol 
masės supras tikrą išsivadavi-

iti tas vietas. Daug ko taisy
tino mes matome ir A.L.D.L. 
D. kuopoj Montrealy, kur 
randasi net tokių “aktyvių” 
narių “bolševikų,” drįstančių

nius vadinti ponais, vietoj1
draugais juos vądinus. Kalki-1 liberalai, taip konservato
re tokius prie kritikos stulpo rjaį žada išrišti bedarbės klau- 
__ i pataisos—draugiškumo.

Tolinus berenkant aukas, kimų.
užėjau francūzų, kurie maž kaj žino, kad jų prižadai, 
daug pasakė: Ar jums ne gė-itik muilo burbulai, 
da “džentelmanui” — '• 1 * 1 ’

Kiti rėkia, barška, dejuoja, 
o nesiorganizuoja kovai. Pa
rodyk jiems darbą—dolerį— 
tuoj nutyla niurnėję ir spjaudo 
į klasių kovos lauką. Tokių 

i yra ir organizacijose. Jie kar
atais sėdi net viršūnėse, laiky
dami veidmainystėmis priver-i

pi lopciuoii, puoioanvjv nrntrrpQA tpvhI i 11 pi di 

už Kompartiją, aukodami kiek . . , , . J ..._ i- __  ____  ttą. Reikaiaujant lavinti eili
nius organizacijų narius ir 

■klasių kovos vadovybės, jie at
suka užpakalį—“negirdi.” Rei
kia aštrios savikritikos—drau-į 

jgiškos ir begailės juos numas- 
ikuoti ir taisyti klaidas.

kas gali, nutraukę nuo pragy-t 
venimo. Kiti nors ir nelabai 
nori aukoti, bet visgi žodžiu 
pritaria ir abelnai komunistų j 
yalia gązdina net priešus, nes' 
.atjaučia darbo masės, kurių1 
uėga nušluos išnaudotojus-ka-i 
pitalistus. Raginant organi
zuotis, eiti į demonstracijas, pojzacijoj su rimtesniais progre-1

O

simą. Suprantama, tik po rin- Hcijos pasiaiškinimo, bet pasta- 
Bet Kanados darbiniu-j roj^ negalėdama įrodyti, kad ji- 

. nai nepuolė komunistų prakal- 
i • Nes visas bų ir tuomi neteisėtai elgėsi,

linkti au- parlamentas dabar susidaro tiki^yjgjQ^ Todėl rinkimų viršinin
kas tokiems bomams ir t. t.'iš šitų dviejų partijų. Tai kam|kas nesulaukdamas atsako, tre- 
Mat, abelnai nori silpnesniusrlaukt rinkimų? Kodėl jie ne-|^ju kartu pareikalavo iš'polici- 
įtraukti į poniškumą, švariau panaikina bedarbės dabar? Ne-|jos pasiaiškinimo, kuri, galų 
apsirėdžiusį nustumti nuo dri- žiūrint, kuri iš minėtų partijų' ga]e, davė neigiamą pasiteisini- 

Pasiteisinimas negalėjo 
'užginčyti draugų Sims ir Ewen 

Vienintelė darbininkų išeitis,'sumušimo, literatūros konfiska-

apsirėdžiusį nustumti nuo dri- ;
skiaus, nekalbėti su juom. So-į laimės, darbininkų būklė nepa-j^a. 
tesnį nuo alkanesnio, mažiau ’ gerės. I
žinantį nuo žinančio ir t. 1.1 — - • ..........................
Skaldyti darbininkų vienybę, tai balsuoti už Komunistų Par-lvimo ir svetainių savininkams ir loimoiimn L-lnciii Irnunc O tz~__ 1 __ • __ •_ r __iir laimėjimą klasių kovos. O tijos tikietą.

(tas jiems kartais ir sekasi. Bet nistų Partija aktingai dalyvhu- 
įmes visi turime nepasiduoti • —• - • ’ •
toms ir kitoms kapitalistų 
gudrybėms. šiandien viehas, 
o rytoj kitas būsime basi ir 
alkani. Masės tą jau perma

lto, nes paskiausis patyrimas 
'rodo jų linkimą prie komunis- 
įtų. Ateis laikas, kada grius 

iir Montrealio tamsybės lizdai „ t ____ ___
Nesiskaitymas vadų organi-j ir jų tvarka. įtuoja nepaliečiamybę visų par-i Que be cz ir Ontario provincijų

įtijų, dalyvaujančių rinkimuose, i reakciją.

Kanados Komu- grąsinimų siuntinėjimo. Todėl 
rinkimų viršininkas pareiškė, 
kad jis raportuos tokį policijos 
kabinėjimąsi prie kandidatų 
parlamentui. Ruošiant inciden
tą, paskutinėse komunistų pra- 

i kalbose, kuriose buvo daug vie- 
lo studijuoti Komunistų Parti-!šos ir slaptos policijos, apsiėjo 

. Kalbėta ir lite- 
didelis 

prieš

ja šiuose" rinkimuose.
Beveik visur, kur galima, iš

statė savo kandidatus, rengia 
prakalbas ir skleidžia literatū
rą. Darbininkai būtinai priva-

jos platformą ir palyginti ją su i be trukdymo.
tuščiais kapitalistų prižadais. ratūra platinta, čia

Kanados konstitucija gvaran-!darbininkų laimėjimas

•O
&
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Chesterfield
t

© 1930, Ligoitt & MvtRS Tobacco Co.

THE IDEAL OPTICAL PARLORS
Įsteigta 

trisdešimts 
metų atgal 
Visu laiku 
gyvavo šioj

pačioj vietoj.

PHONE 
Stagg 8342

Mūsų reko- 
m en duotoj ai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

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

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

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

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.

A. LUTVINAS
UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

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

69 So. Park St.

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

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

^(įtenkina

Lunch).

A. LUTV1NAS

Taip pat 
pirkimu,

Real Estate License 
0-2728.

užsiimame 
pardavimu 

ir mainymų namų 
bei žemių (lotų).

Tel.: Trinity 1045 
A

Greitai pagamina
me gardžiausius už
kandžius (Quick

Elizabeth, N. J

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalinas j tris dalis t 

.  planą;1 Mecharrtzmas. K4<P auitatytl su 
kaip surasti sugedimus; kaip ISji; __ 
statyti. Tas viskas mokinama kkkvieo^ stth 
dentp praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir MagnetJtmaK Tai reikalbųriao- 
aią prie dabartinių automobilių. ’•

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspkrta iofs-
riu. '
Pabaigę mnsų mokyklos kunuj, turite pilna 

progą pasinaudoti vienu IS dvjejų Amatų— 
mechaniko arba Sojerio. Garantnojam* UI*- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuvi*- 
kai ir angliškai. Kaina prieinama vlslsift. 

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIčUS. Lekcijos dienomis Ir vakarais, Atti
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. nUO 10 iki 2 P.M,

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

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKIUS

IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimai 
bus atatinkamiausi'as ir už prieinamą 
kainą. Nuilsimo valandoje praiau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: \
Bell _______________ Oregon i 186
Keystone ___________  Main 1417 *

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 
gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjihio, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 

' Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų SkaudSji- 
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš įum.6 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgintais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos. '

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

DR. ZINS noEASTifithsrN.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving Pl.j 

VALANDOS: 9 A. M. iki i P. M. NedėlioJ • A. M. iki 4 P. M.
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. L D. L D. ŽINIOSKlasių Kova

IŠ CENTRO Ri

Paskui jį pasekė ir kiti, kuriems reikėjo

—Atitraukite tiltelius,—tarė juodbarzdis,

LIETUVOS PREKIŲ

ir

Remkime Lietuviu*

J VV. Oį 

ryte, nes įl 
iulfuilza c I **benville, Ohio, kur jam pavy-

GRABORIffiLIETUVIS

Negri

Puslapis Ketvirtai

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ. NULIŪDI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PAS:

oj 
iai

nedėlioj, 10 rugpjūčio, už 
katalikų kapinių , Harley 
Brangūs draugai, minėta 

yra pašelpinė draugija, ku- 
pašelpos ligoje pirmam sky- 

‘ J Pomirtinės yra keturi sky-

IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininke, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20-tos kuopos susirinki- 

nas bus ketverge, 14 d. rugpjūčio 
Aug.) po No. 
ai 
.u,

LITHUANIAN 
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street 
SO. BOSTON, MASS.

Si
manauskas savo raporte pažy
mėjo, kad su sekr. J. Mažeika 
buvo nuvykę į Lorain, Ohio, 
kur pavyko užmegsti__  ____ryšiai.;rįkalai,
Taipgi buvo nuvykęs į Steu- 

ko sutverti A.L.D.L.D. kuopė- tuves.

.. .—

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

ileivius neliesti! Lipkite nuo laivo tie, ku
riems yra reikalas čia išlipti. Nesibijokite!

Valstiečiai su maišiukais rankose min- 
džiojosi ant vietos nedrąsiai. Bet nedide
lis tamsus valstietis, su bakseliu ant peties, 

įmonės tylomis, bet grei- prasistūmė į priešakį, kalbėdamas:
—Ko gi, vyrai, stovite? Juk mes—savi

(Tąsa)
Subarškėjo raktai, pasigirdo balsai pie- 

lukių, geležį pjaunančių. Ramiai atsidarė 
plačios arsenalo durys. Iš tamsumos išlin
do du vežimai, f 
tai nešė iš arsenalo ginklus: šautuvus, kul- 
kasvaidžius, kulkasvaidžių kulkų diržus, ir žmonės; einame! 
viską dėjo į vežimus.

—Greičiau, greičiau!
Po to trečią dieną auštant, prie Černo- 

rajaus ūkio privažiavo du dideli vežimai. • kada mužikai išlipo. Juokais pridėjo ranką
Ant pirmutinio sėdėjo Aleksejus su Naste, 
ant antro buvęs kareivis Jonas Korgopo- 
lov. Senis Černorąi išėjo atidaryti vartus. 
Priėėjo prie vežimo ir pakišo ranką po tor- 
fu; ten apčiuopė šalins šautuvv vamzdžius.

—Na, ir vyras iš tavęs,—nusistebėjęs pa
reiškė Černorajus.

Petruchinas tik linksmai nusijuokė.

prie kaktos.—Laimingai traukis nuo kraš
to, pons kapitone...

Kapitonas, perkreipęs išskustą, riebų vei
dą, pasilenkė prie triūbelės ir davė koman
dą mašinistui:

—Pirmyn! Povaliai! Pilnai!

„Rota baltųjų kareivių per ištisą mėnesį 
I lakstė po apskritį ir jokiu būdu negalėjo 
susekti pėdsakų draugo Petruchino parti
zanų būrio. Aleksejus Petruchin su savo 
būriu tai vienur, tai kitur pasirodydavo; 
visai netikėtai nuginkluodavo milicininkus, 
užpuldavo ant nedidelių baltųjų kareivių 
būrių , ir vėl tartum žemėje dingdavo. Už
griebtus nuo baltųjų ginklus su veždavo į 
griovį, vienas viorstas atstumo nuo Černo- 
rajo ūkio; ten buvo saugūs skiepai, o jo 
būrys, nusiginklavęs, eidavo ramiai namo...

Baltųjų kareivių rota apsinakvojo mies
telyje Kostino. Dideliame name Stepono 
Maksimičio, svoto Černorajo, apsinakvojo 
dešimts kareivių. Steponas pasirodė jiems 
labai meilus—iškarto pastatė ant stalo net 
keturis butelius degtinės.

—Gerkite, mūsų apgynėjus visad malo
niai pasirengę pasitikti.

Kareiviai pradėjo gerti.
—Oh, gardi, kad ją kur velniai!
—Gardi? Ei, sene, nešk dar daugiau

A.L.D.L.D. IV APSKRIČIO 
PROTOKOLAS

A.L.D.L.D. IV Apskr. 28-ta 
pusmetinė konferencija įvyko 
6 d. liepos, Slovėnų svetainėje, 
Cleveland, Ohio.

Konferenciją atidarė org. 
drg. J. N. Simanauskas 10:30 
vai. ryte, paskirdamas į man- 
matų komisiją draugus Inta- 
pienę, Krasnicką ir Raubą. 
Kol komisija tvarkė manda
tus, kalbėjo draugai J. S. 
Mažeika, J. Gataveckas, K. 
Joneliūnas ir Ed. Williams nuo 
Negrų Darbininkų Kongreso. 
Pastarasis pasveikino konfe
renciją nuo negrų darbininkų| 
ir nupiešė jų gyvenimą čionai, 
o ypač pietuose, kur viešpa
tauja plačiausia diskriminaci
ja ir linčas. Nurodė, kiek yra 
naudinga vienybė tarpe darbi
ninkų be skirtumo rasių, tiky
bos ir tautos.

perstatymą ir koncertą. Kuo
pa priguli prie T.D.A. ir mo
ka $1 mėn. mokesčių.

156 kp. Carnegie, Pa. Na
rių turi 10. Ižde pinigų $1.62. 
Veikimas silpnas.

190 kp. Colinwood, Ohio. 
Literatūros pardavė už $30. 
Pinigų kasoje $102.62. Na
rių turi 63. Naujų šiais me
tais gavo 5.

22 kp. narių turi užsimokė
jusių 87, neužsimokėjusių 35, 
viso 122. Pinigų kuopos ižde

Triksui.—P a s t a b ų apie 
“New Yorko miesto teises” 
negalime sunaudoti, nes gyve
nime jų niekas nepatyrė ir to
dėl skaitytojams išrodys, kad 
rašoma nesąmonė.

kamų gėrimų. Bus daug svečių. 
Įvairių žaislų, gera muzika. Jauni 
ir seni būsite patenkinti, nes L.D.S. 
A. 14-ta kuopa nuolatos turi gerus 
parengimus. ’ x Rengėjos.

(186-187)

BAYONNE, N. J.
Lietuvių ir rusų piliečių kliubai 

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

Komitetas.
(185-187)

Pasibaigus raportams, seka 
ilgas, rimtas svarstymas mū
sų kuopų veikimo ir abelna 
savikritika. Delegatai ii 
Apskr. valdybos nariai paste
bi, kur būta trūkumų, kas pra
leista, kas nenuveikta. Po ap
kalbėjimo prieita prie vienoj 
išvados, tai laikytis metinėj 
konferencijos tarimų : stengtif 
silpnąsias kuopas išjudinti vei

Kolčako gubernatorius gavo slaptą pra- 
nešimą. Dviejuose jo apskričiuose pasiro
dė būriai ginkluotų žmonių—partizanų. Jie 

Z . puola ant žandarų ir milicininkų, pašto 
stočių ir valsčių viršininkų. Gubernatorius 
pasišaukė milicijos komandantą ir padavė 
jam. pranešimą.

—Ar jūs žinote apie tai?
—Taip, žinau.

• —Reikalingus žingsnius padarėte?
L •—Taip, pons viršininke, žingsnius pada- 
’ rėme, bet dalykas ne tame.

—Kame gi?—akis išvertęs į milicijos ko- 
■ mandantą klausė gubernatorius.

—Aš manau, kad čia yra ne paprasti plė- 
J! šikai, o bolševikai.

—Ką jūs prasimanote, mano brangusis? 
—juokėsi gubernatorius.—Iš kur gi atsiras 
tie bolševikai? Bolševikai yra už Uralo 
kalnų. ..... ..

Milicijos načalninkas tylomis pasikniso degtinės! 
kišeniuje, surado kitą pranešimą ir paduo
damas tarė:

—Skaitykite, pons gubernatoriau. Štai 
tą aš žinau, čia yra abiejų apskričių ko-' 
mandantų pranešimai. Laiku aš sužinojau.! 
Štai, žiūrėkite, ką rašo.- 
dar padavė kelis popierius.

—Jau daug kartų buvo pasiųsta nedideli 
milicijos būriai, kad sunaikintų tas gaujas. į 
Bet tie milicijos būriai buvo sunaikinami i 
per juos. Kada pasiunčiama didelis būrys, J - 
su didele jėga, tai tos šaikos tartum kur ^įeaia “ 
žemėn sulenda. Aišku ir labai aišku, kad fįp-ūros 
tas atliekama su pagelba valstiečių; vals-i ^Na; kai reikalas dgde Steponai?-! 
tieciai paslepia juos, kada reikia, ir veli klausia tos figūros 1
jiems praneša apie mus,- kur musų mažos į b - -
spėkos.

Milicijos načalninkas biskį palaukė, ar; 
kartais nesipriešins tai minčiai gubernato
rius; tas tyli, jis vėl tęsia:

—Paskiau, toliaus. Užmuša jie milici
ninkus, užpuola ant tų valsčių viršininkų, 
kurie turi tarpe valstiečių blogą reputaciją, 
ir žudo tuos, kurie ypatingai atsižymėjo 
laike Sovietų valdžios nuvertimo. Gi tuo- 
mi pat laiku valstiečiai ramiai važinėja vi-

Kareiviai gėrė. Steponas triūsėsi. Ka
reiviai pradėjo dainuoti, Steponas, taipgi; 
girta daina plaukia. Pradėjo bučiuotis, 
Steponas visus juos išbučiavo.

n . ( , - —Na, o kaij) tu manai, mes tuos...tuos
—Baigdamas Kalbą; bolševikus.. . jų motiną taip ir taip... mes 

juos į šmotelius!
—Suprantama,—pritarė Steponas.
Pasigėrę kareiviai sugriuvo ir sumigo. 

__ ’virto ir Steponas kartu su jais. Bet 
naktį jis ramiai, tyliai pasikėlė ir išėjo į 

Nuo įvairių namų bėgiojo tamsios

—Prirengta. Eikite vidun.
Aleksejus, Vasylius ir Jonas Kurgopolov 

j atsargiai įėjo į vidų, ten pasiėmė dešimt 
i šautuvų iš kampo ir vėl tykiai išėjo. Ste- 
i ponas pagalvojo, stovėdamas, paskui nusi
leido į skiepą, ten išgėrė didelį puodelį mi- 

idaus. Sugrįžo atgal į stubą, atsigulė gre
ita kareivių ir greitai užmigo.

—Ei, gaspadoriau, kelkis, gaspadoriau!
-ryte budino jį kareiviai.
—Na, ir ką? Kas čia per neramumas?• 1 1 • • • . ♦ •> 1 • -i IX • Xkuo VILI M VI 11VL Cl 1 11 Lll 11 CIO •

sais keliais it ant jų niekas nepuola, niekas |—klausia Steponas, nenoromis pakėlęs gal-
jų nekliudo. Čia ne plėšikai. 

Gubernatorius giliai užsimąstė.

3.
Apie vidurnaktį prie prieplaukos stoties 

Avdejevskos prisiartino būrys iš apie'dvie
jų desūtkų ginkluotų vyrų. Vadas jįj aug
štas, su juoda barzda žmogus, įėjo 1 kon
torą.

—Ar greitai iš apačios upe garlaivis bus?
—/•Iki ryto turi būti. ,.
/—Ar gali žmonės čia, kontoroje, palauk

ti?
—Suprantama, .galima. O iš kur jūs?
—Iš Stepanovkos. Bolševikus gaudėme.
—Tai, tai aš matau. Ir manau, iš kur 

gi čia imtųsi ginkluoti.
Būrys ginkluotų vyrų apsistojo kontoro-

vą.
—Kelkis, mūsų šautuvai pražuvo, kas 

nors juos pavogė!
Steponas pašoko greitai nuo grindų ir, 

žiūrėdamas į kareivius dar ncnusiblaiviu- 
siomis akimis, kalbėjo:—Žiūrėkite, žiūrėki
te vyrai. Kas?

—Na, ką gi dabar mes darysime?—kal
bėjosi kareiviai, tupinėdami ant vietos.— 
Ką gi darysime, kokie dabar iš mūs ka
reiviai ?

5.
Iš viršaus plačia upe Irtišo žemyn plau

kia laivas.' Pirmoj klasėj du valdininkai, 
Kolčako režimo, jaunas oficierius ir dvi- 
trys panos. Kampe, skyriumi, prie stalelio 
—augštas juodbarzdis vyras—nei tai pirk-

je. Auštant prie prieplaukos priplaukė lai- lys, nei tai raštininkas, geria arbatą; stovi 
vas. Patiesė žmonėms nulipti tiltus, du ant stalo didelis virdulys su verdančiu van- 
desėtkai ginkluotų vyrų pastojo kelią jiems, deniu, mažesnis su arbata,, stiklas ir cuk-

—Sustokite, nei iš vietos!
Žmonės metėsi atgal. Augštas, juoda 

barzda vadas, su penkiais ginkluotais vy
rais užėjo ant laivo ir tiesiog viršun, į pir
mąją klasę.

—Kur jūsų dokumentai?
Drebėjo kojos ir baltos rankos tų, kurie 

rodė reikalaujamus pasportus. Iš jų at
rinko aštuonis asmenis, tamsiai žaliose ka
rinėse uniformose, su antpetėmis ant pečių, 
ir nusivedė nuo laivo ant krašto. Juodbar- 
zdįsjsustojo prie tiltelių, patiestų nuo laivo.

—Žemesnių augštų, trečiosios klasės ke-

rinė. O oficierius netolokai dega piktumu.
—Štai, jūs tik persistatykite sau, kokis 

nachališkumas. Laike dienos'šviesos, dvie
juose žingsniuose nuo miesto, apskrityje— 
plėšia, užmušinėja, negali valdininkai ra
miai nei eiti, nei važiuoti.

—Taip, galutinai suniekšėjo bolševikai, 
—sutinka su juo valdininkas.

—Kokie bolševikai,—nerimauja oficie
rius,—paprasti bandos žmogžudžiai! Bet, 
palaukit, mes juos pamokysime! Vienas, 
du ir bus jiems gana! 1

(Bus Daugiau)

Mandatų komisija Pranešė, j sušaukiant tose vieto
kad dalyvauja 4-rios kuopos se iš A.L.d.L.D. ir simpatizato 
stt)16 delegatų, kurių visi pri-'rju susirinkimus. Tose vieto- 
buvo._ 9-nios kuopos nepri-lse> kur nčra kp. ir randasi ne 
siuntė delegatų. Nutarta su-J mažai lietuvių, sutverti kuo 
teikti sprendžiamas balsas j pas_ 
apskr. valdybos komiteto na
riams.

Pirmininku išrinktas drg. J.' 
Gataveckas, sekr. K. Joneliu-j 
n as. I

Skaitytas protokolas iš 27-Į A.L.d.L.D. 
tos metines konferencijos 
priimtas vienbalsiai.

Valdybos Raportai
Organizatorius d. J. N.

Nauji Sumanymai
Nutarta žiemos sezonu su 

i rengti du prakalbų maršrutus 
Nutarta tarti kritikos žod 

________ Centro Komitetu 
už suvėlinimą išleisti brošiū 
ros apie lietuvių monarchist; 
Vytautą. Kodėl C. K. nega 
Įėjo laiku tai padaryti ir toj 
knygutė būtų buvus laiku ii 
tinkamai paskleista tarpe lie 
tuvių darbininkų, kuriais kle- 

tautininkai ir soc-fa 
pasinaudojo minėdam 

500 .metines Vytauto sukak-

lę iš 6 narių. Pasižadėjo ant 
toliau daryt viską, kad pakė
lus kuopų ir narių veikimą.

Sekretorė 21. C. Mažeikienė 
raportavo, kad bandžiusi už
megsti ryšius su Pittsburgho ir 
apielinkės kuopomis, bet ne
pasisekę. Ypatingai Pittsbur
gho kuopos neatsakę į laiškus 
ir nesi tarę su apskr. valdyba.

Finansų sekretorius d. Ma
žeika pažymėjo, kad tik 5 
kuopos prisiuntė mokestis į 

| Apskr. Ižde randasi $28.50. 
IIždininkas Kalakauskas sutiko 
įsu saskaita.

Valdybos raportai priimti 
i vienbalsiai.

Pertrauka pietums vienai ninkas d. 
(valandai. Šesija užsidarė 
i vai. dieną.

Plačiai kalbėta negrų klau 
simu ir priimta rezoliucija u; 
rasių ir tautų vienybę ir pa 
smerkianti skleidėjus rasinė; 
neapykantos darbininkų tarpe

Priimta rezoliucijos šiai; 
klausimais: fašizmo klausimu
S. L.A. klausimu, bedarbių i) 
politinių kalinių ir negrų dar
bininkų klausimu.

Nutarta paaukoti 
Darbininku Kongresui $5.00
T. D. A. $5.00 ir J. V. K. P 
surinkta aukų tarpe delega 
tų $6.30.

Nutarta metinę konferenci 
ją laikyti Pittsburgh, Pa.

Konferenciją uždarė pirmi

K o n f e r e n c i j os Pirmini u k as
J. Gataveckas.

Konfer. Sekretorius
K. Joneliūnas.Pirm. d. J. Gataveckas ati-į 

darė 2-i'ą sesiją 2:15 vai. po! 
pietų. Peršaukus delegatus!
pasirodė, kad 7 delegatai pa-^SUMAŽĖJO PARDAVINĖ 
vėlavo.

Kuopų Raportai
59 k p. Akron, Ohio.

turi 30. I 
Literatūros 
vė už $10. 
niai” gavo 
jų. Buvo 
prakalbas.

JIMAS GAZALINO

...................... Nariui ALBANY.— Taksų de- 
%le pinigjĮ $25.00. j|)artmento 'apskaičiavimu 
P“Laisver iiP“VH-!New Yorko valstijoj šiemet 
15 naujų skaityto- 'parduota 8,000,000 galionu 

surengus dvejas aliejaus mažiau, negu perei 
Turėjo po vieną tais metais tuo pačiu laiku

ww

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS

DARBININKU AUTINGAS
ŠIĄ VASARĄ

BŪDAVO JIMUI ‘DAILY' WORKERIO’ 
PIKNIKAS-KARNIVAIAS

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.

ĮSITĖMYKITE DIENĄ:

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

Great Neck Great Neck
LINKSMAS

BALIUS
Rengia Jaunuolių Choras

ĮVYKS SUBATOJ

5 Rugpjūčio (Aug.)
STRAUKAUS SVETAINĖJ

139 Steamboat Road
Pradžia lygiai 7-tą vai. vakare

Gerbiamieji Darbininkai ir 
Darbininkės! Jaunuolių Cho
ras rengia linksmą balių, į ku
rį yra kviečiami visi ir visos 
atsilankyti ir paremti Jaunuo
lių Chorą. Tuo pačiu kartu 
natys linksmai laiką praleisi
te. Bus puiki muzika, taipgi 
‘r skanių valgių. Prašome vi
ms atsilankyti anksčiau ir čia 
Takarienę valgyti.

Kviečia Rengėjos.

NĖR
DAUGIAU 
RAUMATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų. Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold* Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM OIL

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė
je. “Birutės” saldainių, deš
rų, lašinių, palengvicų, kum
pių, baravykų, trejankų ir 
tt.

14 d.
315 Clinton St., 7:30, 

vakare. Visi nariai ateikit lai- 
yra svarbių reikalų aptarti.

Sekr. P. Balčiūnas.
(187-188) '

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

aas bus nedėlioj, 10 rugpjūčio (Aur ! 
;-ust), svetainėj ant 9th ir Washing- 
on Sts. Pradžia 8-tą vai. ryte, šį 
.artą susirinkimą laikysime r 
>o pietų yra rengiamas piknikas ; 
lacketts Parke L.D.S. 14-tos kuopos, j 
Jaipgi įvyks . ir A.L.D.L.D. 13-tos 
:uopos susirinkimas 12-tą vai. dieną, ‘ 

pačioj svetainėj. Tat visi na- 
atsilankykite laiku.

Valdyba.
(186-187)

MINERSVILLE, PA.
Augščiausios Prieglaudos Lietuvių 

įmerikoj 48-ta kuopa rengia linksmą 
ūkniką 
etuvių 
jprings. 
i raugi j a 
i moka 
iuj $7.00 į savaitę, antrapi skyriuj 
13.00. Pomirtinės yra keturi sky- | 
iai: $150, $300, $600 ir $1,000. To- , 
ei vietos ir apielinkės darbininkai ! 
malonėkit atsilankyti; smagiai laiką 
raleisite ir susipažinsite su minėtos . 
raugijos nariais. Taipgi galėsit ir , 
draugiją įsirašyti, nes bus dikčiai j 

.upigintas įsirašymas.
Kviečia Rengėjai.

(186-187)

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

ūmas bus pėtnyčioj, 8^ d. rugpjūčio, i 
-tą vai. vakare, bas Stravinską, 42 j 
’erry St., Plymouth, Pa. Visi na- 
iai ateikit, yra svarbių reikalų ap- | 
zalbeti. ‘Taipgi reikia rinkti delega- ■■ 
us j apskričio konferenciją.

Fin. Sekretorė M. 1). S. I 
(186-187) j

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

liką nedėlioj, 10 d. rugpjūčio, 
ladzvilos ūkės; prasidės 10-tą 
yte ir tęsis iki vėlumos. Bus 
iių valgių ir gėrimų. Taipgi galė- 
it ir pasišokti, nes turėsim gerą lie- 
uvišką orkestrą.

Kviečiame visus atsilankyti ir pra- 
eisti

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

Rezidencija: 13 W. 3rd Street 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel.: So. Boston 0304-W 1

T

pik- i 
ant 
vai. !

ska-

linksmai laiką.
Rengėjai.

(186-187)

EASTON, PA.
Didelį PIKNIKĄ- rengia Liet. 

nninkių Susiv. Amerikoj 14-ta Kuo-’ 
ja nedėlioję, 10 d. rugpjūčio( Aug.), 
930, Hacketts Parke, Easton, Pa. 
>radžia 11-tą Vai. ryte. — Gerbiamo- 
i Eastono ir apielinkės visuomene! 
Atsilankykite kuoskaįtlingiausiai, nes 
nknikas bus puikus iš visų atžvil
gių. Turėsim gardžių valgių ir tin-

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-HNDERTAKER

I6b*lrawuoja ir laidoja nemirusiu* ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo Ir už žemą kainą, nuliddlmo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mans 
salite šauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
«eriau»io«e vietove ir už žemą kainą. '

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

269 Front St., kaipo žynius politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga- 

, rus hizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuviš
kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznie
riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa
daryti ir po vardu PETRO.

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

Nelabai senai mūs 
buvo pusėtinai truk 
ladelphijos “Lyros’ 
kam choristai ir chor 
žiavo į Atlantic ( 
maudyti ir šiaip ture 
sausus ar šlapius, h

Korespondentai, I 
ir pastabų rašytojai 
davė vėjo ir visi į ta 
sę pūtė, kad “Lyros” 

. mojo ranka visam < 
judėjimui, užmiršo s] 
dainavo vienam tarp 
darbininkų parengimi 
jau reikia ne tik kn 
barimo proletarų tėvą 
bet net beržinės ko: 
kad vienam veikale si

Bet lyriečiai yra ge 
kai ir mergiotės. Jie 
auką “Daily Worker” 

kgraži auka, ar ne? 1 
turime pasiuntę $40 r 

i lų kalba einančiam k 
$160 pasiliekam skol 
nininkai, įsitėmykite : 
merį!

Mus, choristus, kaip 
respondentai pusiau _ t 
gai išbara. Nesakau, 
esam' beklaidžiai, nėr 
stabų. To visarSneti 
tyje, bet susitarus ben 
siems išeiti pasimaudy 
ra jokis prasižengim 
jau būtų išimta ir dot 
iš iždo užkandžiams n

Kiek choristas važ 
su choro dainomis per 
leidžia pinigų, tai n 

Jj^eros materijos siūtą 
ekstra kelinėmis.

Prie to, kitų organ n 
riai gali turėti laiko ii 
ant smėlio prieš sauk 
pinti, šiai]) kur pauksm 
terti, o choristas veil 
turi būti parengimuose, 
vimuose, nes reikia dai 
jeigu tik sykį dainori 
prasišalino, — didžiaus 
raščiuose skandalas.

Nemanykite, draugai, 
pritariu bereikalingam 
Švaistymui, mėtymui, 
privalo būti saikas ir h

Kalbant apie “Lyros 
reikia pasakyti, kad ji 
ko iŠ savo vado r Jur 
dvi dainas ir aukavo N 
jungai.

Praeito penktadienio

gaidų komisijos nariai 
vo minimas dainas. Vi 
na: Sveika, “Laisvė”, i 
pirmutiniam leidime da 
ta gi: “Pirmoji Geguži 
kiausia, rėikės siusti at 
taisymui.

Ši dainelė nėra ilga, 1 
ki. Ypatingai basų gaii 
gili. Rusai basistai tą 
išpildytų, bet lietuvių , 
me bus girdėtis tik švo 
arba nieko. . .

Lietuviai nemenki vy 
dosi, galėtų būti geri 1 
bet tokius galima leng 
skaityti. Mes esam d 
baritonai ir mums rusų 
gaida neįkandama.

Pirmutiniam pranešiu 
minėta, kad B. šalinaiu 
mė būti generale di 
Kaip ’kas man sakė, joj 
titulas nelabai tinkama: 
ba. Žmonės manys, kai 
viguos visus chorus, ku< 
darbas peržiūrėti daina; 
leidimo spausdinti, kad 
klaidos harmonizacijoj, 
nai ar daina yra tinkam 
ti muzikos žvilgsniu.

Kada “Aido” choro 
kime buvo išduotas rap< 
menininkų suvažiavimo 
buvo minėta, kad C 
kanklių choras tuning 
turi iždv pinigų $600. 
vienas clnpristas užginei 
kydamas, |<ad Haverhill, 
choras turi $1,000 ižde, 
slepia, nesako darb. visu

Jeigu šio choristo p 
anas pamatuotas, tad arBROOKLYN, N. Y. J

paumiuuui*, um ai 
dferai, kad draugai hav

HHHI

N 
ko

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
£67 DIVISION AVENUE,
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būti ten, kur dar išnaudojamie
ji yra priespaudoj; kur milio- 
nai Kevebul-Kimasų neša kietą 
jungą, kuomet jų šeimos varge 
vargsta’ ir badmiriauja.

Bolšincovas buvo veikalo re
žisierium, už ką jis vertas di
delio pagyrimo.

Petruška.

IŠ CENTRO RAŠTINĖS
'’Nelabai senai mūsų spaudoje 

buvo pusėtinai trukterta Phi- 
ladelphijos “Lyros” choras, 
kam choristai ir choristės nuva
žiavo į Atlantic City nusi
maudyti ir šiaip turėti smagius, 
sausus ar šlapius, laikus.

Korespondentai, krisi ininkai 
ir pastabų rašytojai daugiausia 
davė vėjo ir visi į tą pačią pu
sę pūtė, kad “Lyros” choras nu
mojo ranka visam darbininkų 
judėjimui, užmiršo spaudą, ne
dainavo vienam tarptautiniam 
darbininkų parengime, žodžiu,

minacijų blankos ir randasi 
daugiau svarbių klausimų ap
kalbėjimui.

Pasirodo, kad greitu laiku 
mūsų lietuviai pradės patys sa
vęs

pabrėžti: kas? kur? už ką? ko
dėl?

Šitie trūkumai paeina del ke
lių lygiai priežasčių. Pirma, 
autorė yra jauna, gyvena ma
žam Lietuvos miestelyj. Ji pa
ti veikiausiai nėra mačiusi to 
vaizdo, kurį piešia. Kita, ji nė
ra dalyvavusi klasių kovoj ir to
dėl jai sunku tas skirtumas pa
daryti. Trečia, jauna rašytoja, 
nepatyrusi savo vaizduotę iš
reikšti spalvingais žodžiais ir 
perstatyti vaizdą aiškiai, sklan
džiai ir uždegančiai i 
jausmus.
lės niekuomet neturės pasiseki-' prieškarinę 
mo.

Iš tųjų trūkumų privalo pasi- lei 
mokyti ne tik kalbamų eilučių ' penktos valandos visa ta vieta 
autorė, bet ir kiekvienas, 
rašytojauti: ypačiai tas, 
mano būti poetu ii- turi 
gabumų.

bijoti.
F. S. Klishis.

EASTON, PA.

Valdyba.

L.D.S.A. 14-tos kuopos susi
rinkimas įvyks utarninke, 12 
d. rugpjūčio, pas d. K. šolom- 
skienę, 1127 Spruce St. Pra
sidės lygiai 7:30 vai. vakare.

Draugės narės, pačios daly
vaukite ir naujų atsiveskite. 
Bus išduotas raportas iš VI 
Rajono konferencijos, taipgi 
turėsime nominuoti naujų Cen
tro valdybą sekantiems me
tams.

BALTIMORE, MD ir Washington
per komisijos koštuvą. Kitas 
turės palaukti, nes vakaras 
trumpokas skaityti dviem vei
kalam.

P. S. Atnešus spaudon šį ra
šinį, rasta laiškas Shenandorio 
Lyros choro, kuriame prisiuntė 
$5 “Daily Workeriui”. Reiškia, 
skola mažinasi. Kas bus .sekan
tis?

“Laisvės” spaustuvėj mačiau 
jau padarytus skelbimų darbus, 
kad 17 d. rugpjūčio, Olympia 
Parke, Worcester, Mass., įvyks 
Proletmeno Antro apskričio pik
nikas. ’

Ten suvažiavę, draugai me
nininkai, neužmirškite “Daily > 

Dramblį”, pereito penk-iWorkerio” ir visos darbininkui 
' ' ’ .......... ...... A~~. Atlikite savo užduotį!

J. Nalivadka,
C. sekretorius.

8448 — 89th St.,
Woodhaven, N. Y.

viską slepia? Juk kada eina 
darbininkų streikai, kada jų šei
mynoms badas žiūri į akis, ta
da laikyti kitų darbininkų su
neštus pinigus ižde, ir neduoti 
aukos gyvybės palaikymui ko
voje,—neleistina!

Jau pradedu gauti nuo drau- 
gų laiškus, kuriuose klausiama, 
kokius turime sceniškus veika
lus ir ar manome ką išleisti.

Rašant šiuos žodžius, da mes į 
neturime Sąjungos išleistų vei- į 
kalų, gal vėliau gausime. Tada 
bus galima viešai pranešti, ko
ki veikalai yra.

Naujus veikalus turime ke- į 
turis. Apie drg. Skribliuko pa- į 
rašytą “~

skaitytojoj Rugpjūčio 1 d. Komunistų 
Be to realistiškos ei-'Partija čia buvo surengus 

demonstraci
ją, šeštą valandą vakare, pa- 

Plaza Hotel. Jau nuo

norįs 
kuris 
tam

Red.

TEATRUOSE
jau reikia ne tik kritikos, pa- tadienio skyriuje buvo išreikš- spaudos.
barimo proletarų tėvų vaikams, 
bet net beržinės košės, kaip 
kad vienam veikale sakoma.

Bet lyrieČiai yra geri bernio
kai ir mergiotės. Jie prisiuntė
auką “Daily Worker” $25. Tai [

^graži iiuka, ar ne? Dabar jau ; ėj°m visa

ta mano vieno nuomonė, kad jo 
ne- 
del

išleidimas mums 
duos; negalėsime

■ persekiojimų.
Trečiadienį, 30

naudos 
vaidinti

d. liepos,

įsitėmykite, kad 
prasidės lygiai

, su-
............................    ( _ veikalų komisija:' 

turime pasiuntę $10 mūsų ang-, Bimbienė, Paukštys ir aš. Per-
lų kalba einančiam laikraščiuiskaičius veikalą—mūs visų tri- 
$160 pasiliekam skolon. Me-’JU bendra nuomonė, arba jis 
nininkai, įsitėmykite skolos nu
merį !

Mus, choristus, kaip kadk ko
respondentai pusiau bereikklin- 
gai išbara. Nesakau, kad Vues 
esam beklaidžiai, nereikia pa
stabų. To visai neturiu min
tyje, bet susitarus bent sykį vi

LIETUVOS JAUNI
RAŠYTOJAI

į dabar stovi archyve neišleistas 
i arba stovės išleistas. Vienas ir
Į tas pats, nes vaidinimui ateities 
nesimato dabartiniu laiku.

Kada priskaitėm antro akto uos, kuri gyvena Lietuvoj. (Vie- 
pabaigą, kada darbininkas išve- nas eilėraštis jau tilpo 
ja iš namų kunigą, pakėliau se- niau).
kantį klausimą: Ar vyras, tik i žais pataisymais, nors apsilen- 
išvijęs laukan savo pačios mei- Į kimų su eiliavimo taisyklėmis

šiame numeryje telpa eilėraš
tis “Rytmety”. Tai .kūrinėlis 
pradedančios rąšytojauti mergi-

se-
Įdėjome jį su labai ma-

L.

siems išeiti pasimaudyti, tai nė- j iužį, galėtu taip švelniai, malo- ir pasiliko 
ra jokis prasižengimas, jeigu j niai kalbėti į ją, kaip kad čia
-v ,v , - . 1V. ..... įrašoma? Draugė Bimbienė at-;tytoju domę del kaikuriu daly-

i kų: autore turi gabumų piešti j 
jau apsipažinusi neblogai su '

> taisyklėmis: moka' 
j parinkti žodžius ir juos sude- į 
rinti. Bet vargas su ja (kaip ir 
su daugeliu tos rūšies rašytojų), 

išrodo dirbti-

ra jokis ] 
jau būtų išimta ir doleris kitas Į 
iš iždo užkandžiams nusipirkti, i sakė

Kiek choristas važinėdamas; 
su choro dainomis per metus iš
leidžia pinigų, tai nusipirktų 

)fceros materijos siūtą ir da su 
i ekstra kelinėmis.

Prie to, kitų organizacijų na- Į 
riai gali turėti laiko ir pajūryj 
ant smėlio prieš saulę pasike- Į 
pinti, šiaip kur pauksnėje snus- 
terti, o choristas veik visada 
turi būti parengimuose, išvažia- į 
vimuose, nes reikia dainuoti. Ir 
jeigu tik sykį dainorių grupė |, 
prasišalino, — didžiausias laik-1 
naščiuose skandalas.

Nemanykite, draugai, kad aš'čiant”, 
pritariu bereikalingam pinigų 
švaistymui, mėtymui. Viskam | 
privalo būti saikas ir laikas.

Kalbant apie “Lyros” chorą, • 
reikia pasakyti, kad jis nupir-1 
ko iš savo vado t Jurčiukonio 
dvi dainas ir aukavo Meno Są-. 
jungai.

Praeito penktadienio vakare! 
girdėjau, kaip šalinaitė ir du 
gaidų komisijos nariai studija
vo minimas dainas. Viena dai
na: Sveika, “Laisvė”, gal eis 
pirmutiniam leidime dainų. Ki
ta gi: “Pirmoji Gegužės”, vei
kiausia, reikės siųsti atgal per
taisymui.

Ši dainelė nėra ilga, bet su n-i 
ki. Ypatingai basų gaida labai; 
gili. Rusai basistai tą muziką į 
išpildytų, bet lietuvių dainavi
me bus girdėtis tik švokštimas 
arba nieko. . .

Lietuviai nemenki vyrai, ro- ’ 
dosi, galėtų būti geri basistai, 
bet tokius galima lengvai su
skaityti. Mes esam didumoje 
baritonai ir mums rusų basų 
gaida neįkandama.

Pirmutiniam pranešime buvo 
minėta, kad B. šalinaitė apsiė- į 
mė būti generale dirigente. 
Kaip kas man sakė, jog šitas 
titulas nelabai tinkamai skam-; 
ba. žmonės manys, kad ji di
riguos visus chorus, kuomet jos 
darbas peržiūrėti dainas pirma Į 
leidimo spausdinti, kad nebūtų 
klaidos harmonizacijoj. Ir abel- 
nai ar daina yra tinkama išleis
ti muzikos žvilgsniu.

Kada “Aido” choro susirin-! 
kime buvo išduotas raportas iš 
menininkų suvažiavimo, jame į 
buvo minėta, kad Chicagos 
kanklių choras turtingiausias; i 
turi ižde pinigų $600. Tada 
vienas choristas užginčino, sa-, 
kydamas, kad Haverhill, Mass., į 
choras turi $1,000 ižde, bet jie' 
slepia, nesako darb. visuomenei. I

Jeigu šio choristo paleiski- Į 
mas pamatuotas, tad ar nebūtų ;

-kjbrai, kad draugai haverhillie- i 
ciai paaiškintų, nuo ko jie tą i

Į tai, norime atkreipti skai-

“žinote, čia, Amerikoj, pačią! ii
mušti nevalia, tai ką gi jis dau-j eiliavimo 
gi a u gali daryti?”

Gal būt ir taip, aš tų taisyk 
ilių nežinau, bet tuo momentu 
! veikiausia, persikelčiau į Euro-j kad tas darbas
pa. nas; daug nedasakyta, arba ne-[į.

“Spartakas” mums gerai ži-j pasakyta, kas būtinai reikėtų. | iau‘ 
momas, nes Brooklyne jau buvo 1 Kas tie kaliniai, kurie buvo su-

Judis, Kurį Privalo Matyti 
Kiekvienas, Turįs Progos
Pora savaičių atgal New Yor

ke buvo rodomas Sovietų Są
jungos Amkino judis, Sibiro 
Tyrų Įstatymas (Law of the 

Į Siberian Taiga). Tai eilinis 
į Sovietų Sąjungos judis, rodo- 
i mas Amerikoje. Tenka, deja, 
nusiskųsti, kad šitos rūšies ju- 
džius labai maža dalis Ameri
kos darbininkų tegali matyti. 
O tai todėl, kad be New Yorko, 

į Chicagos ir dar gal kaikurio 
didmiesčio, jų niekur kitur bur
žuaziniai teatrai nesiima rody
ti, kuomet darbininkų organiza
cijos neturi pakankamai turto j 
ir priemonių parsitraukti ir 
patenkinti savo klasės narius.

“Sibiro Tyrų Įstatymo” siu- 
Į žetas, trumpai sakant, yra se- ■ 
| karnas: Lapkričio Revoliucija i 
’gilumą Sibiro, kur gyvena tan- | 
: gusų tautelė-gentis, nepasiekė ; 
tuo pačiu laiku, kai Maskvą ir 
visą vakarinę Rusiją. Revoliuci- ‘ 
jos liepsnos nušvito ten tik ve-Į

buvo apstatyta policija. Pu
blika susirinko apie 5 :30 vai. 
ir iškėlė iškabas su įvairiais 
obalsiais. Prasidėjo prakal
bos. Kalbėtojai aiškino da
bartinę padėtį, bedarbes, kvie
tė visus organizuotis į Komu
nistų Partiją ir kovoti už pa- 

Igerinimą savo ir visų darbinin- 
,kų būvio.

Reikia pasakyti,, kad pagal 
gyventojų skaičių, tai publi-1 
kos buvo nedaug, ypatingai 
mažai buvo lietuvių. Gėda 
lietuviams, kad' nesilanko į to
kias demonstracijas, kaip pir
mos dienos rugpjūčio, kuomet 
viso pasaulio susipratę darbi
ninkai demonstruoja ir reiškia 
savo protestą prieš rengimąsi 
imperialistų prie naujo karo. 
Mat, daugelis turi įsigiję šo-j 
rus, tai tvoras reikia tverti, į 
kitiems automobilius pasitai-1 
syti, tretiems kitus galus su
tvarkyti. Ir jeigu paklausi, 
kode! nebuvai demonstracijoj, 
tai atsako, kad nieku 
galėjo, nes turėjo tą 
ryti. O jeigu kurie 

[tai stovėjo toli nuo 
j vietos. Paklausus, kodėl nei- 
| ui arčiau, tai atsakė, kad ten 
labai daug esą policijos, todėl 

[biją eiti.

būdu nc- 
ir ta da
li' atėjo, 
prakalbų

A.L.D.L.D. 13-tos kuopos 
susirinkimas įvyks nedėlioj, 10 
d. rugpjūčio, Vanderveer sve
tainėje, 9th 
Sts.

Draugai, 
susirinkimas
12-tą vai. dieną, nes tą dieną 
įvyksta L.D.S.A. 14-tos kuopos 
piknikas, tai mes, atlikę visus 
reikalus, galėsime piknike da
lyvauti. Būtinai visi būkite 
susirinkime, nes yra atėję no-

Sekr. B. E. S.

PLATINKIT : 
^LAISVĘ”

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 kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynute.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue 
(Kampai Clermont Atmm) 

MASPETH, L. L N. Y. 
Telephone, Juniper *7*6

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

151

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas _

No

Miestas _

Street or Arenu*

State

WILKES-BARRE, SCRANTON IR KITŲ MIESTŲ

loštas. Jis jau nutarta išleisti, 
• bet vietomis perdaug išplėstas, 
!reikia taisyti. O d. Mizara. da- 
, uar labai užimtas.

St. Butkaus “Tarnaitė” ir Ju- 
I rata-Juraitės “Audroms Šiau

dą neperžiūrėti. Atei-
nančią savaitę vienas tikrai eis j to nepakanka.

šaudyti? Nežinome!
no reikalus jie žūsta?
kyta ir būtų sunku dasiprotėti, 
jei ne pora eilučių “Laisvės sė
klos niekad nežus!’/ ir “Per 
amžius vergija nebus!” Deja, 
kad padaryti eiles pilnas, tiktai 

Reikia aiškiai

Nepasa-

Išnaudojimas ir skurdas tar- j
aisvės’ ir‘Vilnies

RYTMETY...
Kai laikrodis bokšte išmušė tris, 
Sujudo kalėjimo budrūs sargai. 
Nekaltas aukas jau tuo prarys;
Jau girdis žmogžudžių sunkūs žingsniai.
Peliūkštės karimuose nustojo graužę, 
Ir tyliai klausė, kas bus toliau, 
O voras kampe tinklą audžia, 
Sužvangę pančiai nutilo tuojau.
Kalėjim’s iš savo juodų nasrų 
Išleido jaunuolius į blaivų orą, 
Abiejų nusvirę galvos ant pečių...
Jų kraujas patenkins valdovų norą. ■

i

Nuo ankstybos saules pirmų spindulių 
Nublanko iškankyti pasmėlę veidai, 
Čerškėjo šautuvai paliesti kartu, 
Artinosi greitai mirties laukai.
Rytmečio giesmės paukščių laisvų 
Skambėjo tartum muzika švelniausia - 
Ironijos žodžių, paniekos garsų— 
Jie negirdė j, jie žengė ramiausia.
O akys jų degė kraujo kerštu, 
Bet ne tiems, kurie juos vedė, 
Nedaug jie supranta, o tatai baisu, 
Kas įsakyta—tik tą jie darė.
Mes mirsim,—vienas jų sušnibždėjo,— 
—Mirsim... taip maža dar dirbom, 
Pašaipos juokas juos vis lydėjo.
—Toki jauni, vos pradėję, kritom...,
—Nebaisi mirtis,—atsiliepia kitas,— 

Laisvės sėklos niekad nežus!
—Mes mirsim—mūs vietoj eis šimtas, 
—Per amžius vergija nebus!
Mirties sloginamuos laukuos,
Suspaustos sunkiu šaltumu, 
Sutrinko šūviai ryto ūkuos, 
Du kūnai krito klaikiu graudumu.
Rytmečio saulė pakilus aukščiau 
Nuraudo, tartum mergelės skruostai, 
Kad ji būt nemačius to vaizdo verčiau, 
Kur kraujas liejasi taip nekaltai.

M. V—tė.

. pe tangusų neišpasakytai dide- 

. lis: didžiuma jų gyvena iš me
džiojimo briedžių, bet turtingi 
biednuosius išnaudoja ligi kau
lo. Atima iš jų viską; laiko 
sunkioj priespaudoj ir skau
džiam varge.

Štai biedniokas Kevebul-Ki- 
ma. Jo šeima miršta iš bado. 
Jis negali pasikinkęs briedžius 
važiuoti j ieškoti maisto. Plū- 

! šuoja pėsčias. Jam betgi ne- 
į vyksta. Bemedžiodamas, be- j 
j klaidžiodamas po amžinus snie- i 
gu nuklotus miškus, Kevebul- i 
Kima užgirsta nuo kitų savo: 

i genties žmonių, kad ten, toliau 
į vakarus, atvyko baltieji žmo
nės, kurie gelbsti biedniems 
tangusams, atimdami briedžius 
iš turčių ir duodami juos varg
dieniams.

Kevebul-Kima eina j ieškoti tų 
geradėjų. Suranda Sovietų vy- 

į riausybės prisiųstus darbuoto
jus. Pastarieji išduoda raštą, 
su antspauda, kuris leidžia jam, 

I Kevebul-Kimai, pasiimti iš 
šmugelninkiškais .kailių parda- 

Ivinėjimais užsiimančio turčiaus 
sandėlio maisto.

Sugrįžus šmugelninkui na
mon, iškyla kova. Kevebul-Ki
ma žmona padeda savo- vyrui 
nugalėti priešą, kurį jis veža 
paskui į savo genties teismą.

I Bet bevežant, šmugelninkas at- 
i sipeiki ir vėl primuša tangusą.. 
Nuveža į teismą ir primeluoja, 
sakydamas, kad šis yra tokis 
ir kitokis: užpuolęs jį ir bandęs 
primušti, ir tt.

Būtų labai bloga Kevebul-Ki
mai, jei į pabaigą jo bylos ne
būtų atėjęs vienas iš Sovietų 
darbuotojų, kuris pažino jį ir 
suteikė tikrų žinių.

Ypatingiausias požymis šito 
judžio yra tas, kad Kevebul-Ki
ma rolę vaidina ne kokis nepa
prastas profesionalas artistas, 
bet paprastas tangusas; papras
tas apleistos ir užuitos genties 
narys. O lošia puikiai! Ge
riau, negu kokis profesionalas.

Judyje matosi visa eilė 
žiu gamtos vaizdų, Sibiro 
tų. Per visą veikalą eina 
dona gija klasių kovos; 
mokymai, paimti iš klasių ko
vos; iš pačios .Lapkričio revo
liucijos ir apie tai, kas turės

IKNIKAS
Rengia Ann Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos 12-tas Apskritis, Liet. Darbi

ninkių Susivienijimo A ūko j e 4-tas Rajonas ir kitos organizacijos

Mainierių Kvartetas 
Ir

VALLEY VIEW DARŽE, INKERMAN, PA.

■

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

KALBĖS E. N. JESKEVIČIOTE IR “LAISVĖS” REDAKTORIUS i
gra- 
tur- 
raū- 
eina

Programos turiningumu ir įvairumu visi būsite patenkinti. Todėl kviečiame visas 
šios apielinkčs kolonijas skaitlingai dalyvauti šiame piknike. Visi klasiniai ^apsišvie
tę darbininkai turite rūpintis, kad kuo daugiausia iš jūsų miesto žmonių būtų spau^ 
dos piknike. Remiate ir stiprinkite savo spaudą, kuri gina darbininkų klases iyi-x 
kalus. Kviečia Rengėjai.
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VIETOS ŽINIOS
stovi Amerikos Darbdavių Ap- 
draudos Kompanija, Fabrikan
tų Liability Assurance Kompa- 

šios 
a d re
New

Kriaučiai Komunistai, 
j Mitingą Šį Vakarą!

Federaliai Inspektoriai 
Su Būtlegeriais

nija ir kitos tokios, 
“bondsų.” korporacijos 

;sas: 103 Lafayette' St 
'Yorke.

LIETUVIS' BARBERIS
Pranešu vietds lietuviams, kad aš 

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

(186-191)

šiandien, 8-tą vai. vakare, 
turi svarbų visuotiną susirinki
mą visi Komunistų Partijos na
riai, kurie dirba siuvyklose. 
Kiekvienas kriaučius komunis
tas turi dalyvauti. Ir kaipgi 
sužinosite apie tikruosius bū
dus kovos už savo ir savo r
draugų reikalus, jeigu neisite 

tokius mitingus?
-šiame Mitinge bus gvildena

ma, svaybijaju^i siuvėjų plausi
mai ir kaip' jvykdinti tuos pla
nus, kuriuos yra išdirbusi Ko
munistų Partija delei atsaky
mo į minimus klausimus ir 
dėlei kovos už opiausius dar-, 
biriinkų reikalus drabužių ga
mybos pramonėje. Susirinki
mo vieta—Workers’ Center, 
26-28 Union S-q., New Yorke.

“Vakacijos” l\200 Linotype 
Darbininkų

Mergenthaler Linotype (rai 
džių statymo mašinų) Kompa
nija laikinai uždarė savo fab
riką, Ryerson ir Flushing, 
Brooklyne, paleisdama 1,200 
darbininkų, 
paleidimas 
“vakacijų” 
noma). 
cijų 
mašinerija, suplanuota dar 
skubesnis darbas, ir ant visa
dos paliuosuota šimtai darbi
ninkų, kaipo jau “nereikalin
gų.” 1___ __ _____  ______ t
dirbdavo ’3,000 darbininkų,; 
pastaraisiais gi laikais jų skai
čius sumažintas iki 1,200; o 
po “vakacijų” liks dar ma
žiau. ' 4
. <£pnjunistų Partija deda pa
stangų, kad Mergenthaler dar
bininkus suorganizuot į kairią
ją uniją.

Suspendavo Šmugelninką 
Komisionierią Healy

Ne tiktai miesto valdinin
kai, bet ir centralinės valdžios į Majoro Walkerio patvarky- 
muitų inspektoriai leido šmu-jmu, įap0 suspenduotas Healy,
geliuoti alkoholį laivukais, pri
klausančiais gatvių valymo de
partmental, kuriais buvo veža
mos atmatos į tam tikras vie
tas užmiesčiuose. Tokį kalti
nimą stato jiems sanitarijos 
komisionierius Hand. Kai ku
rie inspektoriai prisipažino, 
kad jie nužiūrėję šmugelį. Ko
misionierius Hand, todėl, sta
to [jiems klausimą: tai kokiais 
išr avimais jūs tylėjote?

Išvažiavimas Aido Choro 
ir L.D.S.A. 1-mos Kuopos

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo 1-ma kuopa su Aido 
Choru rengia dailų išvažiavi
mą šį sekmadienį, 10 d. rug
pjūčio, Forest Parke. Tad, 
draugės ir draugai iš Brookly- 

ino ir apielinkės, visi būkite iš-

Skelbia, kad tail 
dviem savaitėm 

(be uždarbio, ži- 
Bet laike tų “vaka-

bus tobulinama fabriko 
suplanuota

važiavime. Bus daili pramoga.
Kaip žinote iš patyrimo, Ai

das visados gerai palinksmina 
savo rėmėjus su gera progra
ma.

Kadangi buvo negalima 
gauti parko atskiram parengi
mui, visos vietos užimtos kitų 
draugijų, tai Aidas prisidėjo 
prie Liet. Darb. Susivienijimo 
1-mos kuopos, surengti gerą 
išvažiavimą.

f Paremkite Aido Chorą, ku-

pagelbininkas komisionierius 
miesto valdybos namų sky
riaus. Per jo rankas ėję tūks
tančiai dolerių pinigų, už ku
riuos buvo nupirkta nuo augš- 
tų politikierių teisėjo vieta 
šmugelninkui G. E. Ewaldui. 
Majoras Walkeris Ewalda pa
skyrė teisėju 1927 m. Prieš tą 
paskyrimą komisionierius Hea
ly buvo kažin iš kur gavęs

j$10,000, padėjęs juos į banką 
ir paskui tuojaus vėl išėmęs. 
Dabartiniame tardyme jis at
sisakė duot bent kokius atsa
kymus į klausimus apie šiuos 
pinigus.

Federalis, centralinės val
džios, prokuroras Tuttle tvirti
na, kad už teisėjo vietą Ew- 
aldas išmokėjęs $12,000 per 
Healy bei kitus savo sėbrus.

Sėkmingi Gatvių Mitingai, 
Nepaisant Policijos

SUSIRINKIMAI
’1

C. BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 24-tos kuopos susirinki

mas bus pirmadienį, 11 d. rugpjūčio, 
Gerves svetainėj, 85 Hudson Ave., 
8-tą vai. vakare. Visi nariai būtinai 
ateikit, vra svarbiu reikalu apkalbčt.

M. B.
(187-188)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS janitorius prie 20 

šeimynų namo, štymu apšildomo. 
Gaus 3 kambarius ir $15.00 vasarą, o 
žiemą—$20.00 į mėnesį. Kreipkitės j 
Mr. Ernstoff, 1319 Lincoln Place, 
near Utica Ave., Brooklyn, N. P. 
Tel., Hardingway 6712. Važiuokit 
Reed Ave. karu.

Telephone, Stagg 8910

LORIMER RESTAURANT
Lietuviy Valgykla

(j

TE

'Kultūra Tarpe 
Mažumų.

Brazilijoj ir Ar] 
Kapitalizmas A 
šmugelninkai ir

Rašo Petin
(185-187)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių štoras, yra 

fountain ir
Geras biznis, 
Kreipkitės po 
Brooklyn, N.

viskas gerai įrengta, 
galima pigiai pirkti. 
No. 26 Maujer St., 

Y. (186-191)

PARSIDUODA 4, kambarių gerbs 
fornišius už pigią kainą. Matyt 

galima bile laiku. Mrs. Hjelm, 37 
r, t • j v. . 1+ ... jStagg St., Brooklyn, N. Y. (186-188)Penkiasdešimts penktas metinis ) __ --------------- - ---- ---------------------

PIKNIKAS Šv. Kazimiero ir Juoza
po draugystės įvyks nedėlioję, 10 d. 
Rugpjūčio (August), 1930, Klaščiaus 
Clinton Parke, T 
Avenues ir Rust Street, Maspeth, L.' 
į., n. y. r ' ’ . ’ . ' ' .

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti į ši mūsų šaunų 
parengimą ir pasilinksminti. Dzū
kai, kalakutai-žemaičiai, kapsai, za
navykai ir augštaučiai, būkite visi 
be skirtumo religinių 1 ar politinių 
įsitikinimų. Parkas gražus ir sve
tainė įtaisyta pagal naujausią ir 
gražiausią madą. Muzika prof. Reti- 
kevičiaus grieš lietuviškus ir ame- į 
rikoniškus šokius, tat visi rasite sau 
malonaus pasitenkinimo. Įžanga 50 
centų y patai. 

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)

BROOKLYN, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA! v
_ . .. Parsiduoda saldainių krautuvė,

V,r... „.frui ,; v>cta apgyventa, lietuviais ir kitatau- 
’’ "" . čiais. Kaina žema. Parduosiu greit, 

I radzia 2-rą vai. po pietų nes nedaliai išvažiuoju iš miesto. 
284 Metropolitan Avė., I?rooklyn,N.Y.

i , (184-189)
PARSIDUODA Tee Cream, stationery 

ir kendžių Štoras, geroj vietoj, prie 
parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
du bizniu. Kreipkitės po num. 636 
Ferry St., Newark, N. J. Telefonas: 
Market 2-3057. 182-7

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 
. su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite I
SAVININKAI MARČIUKAI

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

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK) *

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

X-Smndulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadį^niais 

tik susitarus. H

C

Birželio mėnesį 
įvyko tautinių maž’ 
Sovietų Baltarusijo 
darbininkų konfei 
rioje dalyvavo virš 
tojų.

, kO.
buvo padėtas

r?
t

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS ’ j f 

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

r į 

J

i

Lietuviai, aii 
Dienotvarkės 

> klai 
masinį kultūros dž 
kvklų politechnizaci 
Kopa “R. A.'’ 

parodykite jūs | 
ylenV kapitalistinę 
tautinės mažumo d 
ši u s žygius! Lenk 
nijoj, Lietuvoj, Jug 
nė neprisimink! ( 
nės mažumos sudar 
dominuojančios taul 
jų skaičių.

Pirmiaus tame fabrikeIris •’,us. Per.dauK metų linksmi- 
'3,000 darbininkų, lna operetėms Da-

'bar Aidas silpnas finansiniai, 
suvirs pusę metų neturėjo jo
kio parengimo, o čia pinigų 

i reikia mokėti už gaidas, moki
nimą, svetainę ir kt. Atsilan
kydami į šį išvažiavimą, su- 
drūtinsite Aidą finansiškai, 
thipgi ir Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimo 1-mą kuopą kar- 

į., ; | . ■ - tt t jtu paremsite. O Aidas už po- 
Kam Mažina, o Kam Didina ros mėnesių jus linksmins su PI i , . i nauju rinkiniu dainų, kurias
Elektros Kainas įtaiso B. šalinaitė—tai yra

---------  “Bandūra,” iš rusų kalbos ver- 
,Keletas dienų atgal Edison čiama, kur yra galybė dailiu 

Elektros Kampanija paskelbė, dainų, apie 25 puslapiai. Tad 
kad ji numuša elektros kainą Aidas su visa energija jų mo- 
n|lo 7 iki 5 centų už kilowatta, ikinasi, kad mokėt iki 1-mam 
bet-užtat kiekvienam vartoto- nedėld. spalio, kur Aido meti-j 
jui uždeda 60 centų į mėnesį nis koncertas priouola; o į pa-1 
Už “myterį su patarnavimais. 
Fabrikantams 
kompanijoms,

9 policmanai užpuolė ir iš
draskė darbininkų mitingą 12 
vai. dieną, užvakar, ties 23rd 
St. ir 11 th Ave., New Yorke. 
Du Komunistų Partijos 2-ros 
sekcijos kalbėtojai buvo jau 
pasakę prakalbėles susirinku
siems. Bet kuomet trečias, 
drg. Mike Harrison pradėjo 
smerkti policijos žvėriškumus 
po Pirmosios Rugpjūčio de- 

imonstracijos, tai policmanai ir 
šnipai nebegalėjo ilgiau iškęs
ti; nutraukė žemyn kalbėtoją 
ir puolėsi blaškyti mitingą. 
Bet mitingo vaisiai buvo gana 
g-eri; šeši darbininkai, buvę 
kareiviai, padavė aplikacijas 
įstojimui i Komunistų Partiją.

Tą pačią dieną šeši polic- 
Imanai su kelių šnipų pagelba 
išvaikė darbininkų mitingą at
virame ore, ties 23rd St. ir 
Hudson upe, New Yorke. Bet 
komunistai kalbėtojai jau bu
vo paspėję paaiškinti susirin
kusiems apie svarbiausius jų 
reikalus, kaipo darbininkų.

PAJIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU apsi vedimui 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)

Teh, Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsb'iirg 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

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIDS
DARBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kį u b paveikslus 
įvairiomis b p a !■ 
romia. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro au 
amerikonižkaia.

TELEFONAS) 
TRIANGLE 1450

Kreipkitėa Šiuo 
adresu:

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

GERAI IR PIGIAI

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

f

kuomet Brazil i j
valdžia užpuolė ant ‘ 
ne tik laikraštį kaif 
fiskavo, bet ir raid 
Tai didelis smūgis i 
gams. Brazilijos 
Partija veikia slapt 
veikia ir revoliucinėj 
jos. Lietuviams dri 
kia turėti ryšiai su t 
ir su jų pagelba, ko 
laikraštis (kad ir 
niai) kitokiais būdai

PLATINKITE “LAISVĘ

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys. 1

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

išbalzamuoja ir laidoja numirusiu:- 
int visokių kapinių; parsamdo au 
'omohilius ir karietas veselijoms 
mrikStynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

Telephone: Stagg 440>

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
fUNDERTAKER)

418 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

Argentinoje fašist 
nieko skundais padfi 
tojus” kaip ėjo, tai 
Už tai jie ten, sudj 
frontą su social-fašj 
eme pardavinėjimu 
į paleistuvystės nam 
lijos fašistai užsiirr 
tim. Jiems ten gei 
ir su skundais, kai 
dien Brazilijoj veiki;

Jungtinių Valstijų 
social-fašistais dar<

’ry^kundŽia fir&s susiu 
prakalbas. Net SL 
areštuoja (Pittston e 
kad pastarieji neprl 
Šiškai gegužininkų ii

baigą žiemos jis suteiks ir 
įvairioms operetę. Tai Aidas turi daug 

sunaudojau- darbo, su visu smarkumu ren
čiama daug elektros, tatai iš- giasi rudeniui ir žiemai.
tikro reiškia didelį sutaupy- 
mą, nes per vieną myterį “su 
patarnavimais” gali pereiti 
daugybė elektros kaip del 
šviesos, taip ir del pajėgos ma
šinoms.. Bet tas 60 centų pri
dedamasis mokestis yra žymus 
apsunkinimas mažiesiems var
totojams; ir apskaitoma, jog 
kur1 iki šiol darbininkų šeimy
na i^mpkėdavo po dolerį į mė
nesį už elektrą. thres mokėti 
po $1.60, kada kompanija 
įvykdys kalbamą elektros “nu- 
piginima.” Kiek atpigs elek
tros kaštai stambiesiems var- 
toiojains, dar daugiaus turės 
siifridkėti smulkieji vartotojai, 
darbininkai su šeimynomis.

ir

i Ruoškitės i Daily 
Workerio Pikniką

šiame išvažiavime bus vis
ko : nereikės badas kęsti, tik 
būkite visi, jauni ir seni. Pra
sidės nuo 12 vai. diena, o pro
gramos pradžia apie 5-tą vai. 
vakare.

J. Saulėnas.

Kanivolas-“Advokatas” 
Prisiplėšė $420,000

Keturi Tuzinai Kačių pas ., 
Spaustuvininkę

Marė Sadleraitė, spaustuvės 
darbininkė, gyvenanti po num. 
1,657 E. 8th St., Brooklyne, 
laikė tris .tuzinus kačių. Kai- 
mypai pranešė gyvulių globoji
mo draugijai, kad kai kurios 
katės serga ir nėra gydomos. 
Sadleraitė liko patraukta teis
man už “žiaurumą” linkui gy
vulių. Ji teisinosi, kad kadai
se '^ati$ bhvusi “norsė” (slau
gė) ir žinanti, kaip prižiūrėt 
bent kačių sveikatą. Bet tei
sėjas pripažino ją kalta, nors 
bausmę ir suspendavo.

Jau pirmiau gyvuliu globo
jimo draugija buvo atėmus-tu
ziną IfaČių iš SadleraitSs. Da
bar, sulig teismo patvarkymo, 
bus’ iš’ jos atimta ir kitos ’ka
tės. Jąsias paskui neskaudžiai 
numarins tam tikromis dujo
mis. ‘ ‘ ‘'/•■t: S'Y

Arklių gydytojas Wm. F. 
Doyle per paskutinius tris me
tus pasidėjo $420,890 į Flat
bush banką. Tai yra pelnas 
gi-ąftfo, kuri jis ykfė išvien su 
augštu valdininku W. E. Wal- 
shu, nirmininku miesto Taisy
klių ir Apeliacijų Komisijos, 
Nors Doyle yra viso labo tik
tai kanivolas, tačiaus jam 
Walsh as davė advokato teises 
įvairiose bylose. Paliečiančiose 
miesto iždą. Jiedu, supranta
ma. dalinosi, ir įplaukomis. 
Kain Walsh, tain ir Doyle yra 
kaltinami ir kitokiuose šmu
geliuose.

Piknikas Daily Workerio. 
Komunistų Partijos centro or
gano, rugpjūčių 17 d., kita 
sekmadienį, turi būt tikrai 
masiniu parengimu. Į Fišės 
“tyrinėjimų” komisijos užsi
mojimus ant komunistinės 
spaudos darbininkai turi paro
dyti dar didesnio pasiryžimo, 
kaipo savo klasinių laikraščių 
rėmėjai ir jų apgynėjai.

Minimas Daily Workerio 
niknikas bus draugiška mobi
lizacija baltųjų darbininku šn 
negrais, žinios apie ta pikni
ką turi būti skleidžiamos 
dirbtuvėse ir visur, kur tiktai 
sueinate darbininkus.

Kad pikniko nrbgrama bus 
gera visais atžvilgiais, apie tai 
nėra abejonės. ' ' ‘

Pikniko smulkmenos ir nu
rodymai apie nnVažiavijna ,į 
ii bus nuduota kita karta. Da
bar gi tiek turėtumėte laikyti 
mintyje, kad rugpjūčio 17 d. 
įvyks ta didžioji darbininkiš
ka pramoga ir kad jūs priva
lote ten dalyvauti.

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

DIU H. MENDLOWITZ
2220 Avenue .1 Brooklyn, N. Y,

Tel.: Midwood 6261

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

r

Nupigina Parankas
LIETUVIS Tel., 0783 Stagg

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta is 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosnoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumdišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na . .......................................... .... 60c, per paštą 65c.

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

tyros ir geriausios.
Mes taip pat turime Žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 

Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės j

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. TeL, Greenpoint 2017-2860-8514 
Iškirpldt ši skelbimą Ir prisiyskit karti bū užsakymu

Aštuoniolika “bondsu” kom
panijų New Yorke sudarė vie
ną bendrą biurą, kuris duos 
areštuojamiems kaucijas (pa
rankas) už 2 nuošimčiu, tai 
yrą vienu nuošimčiu žemiau, 
nekaip valdžios nustatyta. 
Tuom galės pasinaudoti tiktai 
būtlegeriai ir,kiti paprasti įsta
tymų laužytojai; negalima nei 
sapnuoti, kad tokia korporaci
ja teiktų’ parankos darbinin
kams, areštuojamiems už strei
kus ir kitus kovos žingsnius. 
Juk korporacijos galvinyje

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.

&

e
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PRANEŠIMAS MOTERIMS

t

šįmet turime geriausios ir vėliau
sios mados Permanent Wave maSi- 
nas, todęl kviečiame visas atsilankytu 
o mes patarnausime kuogeriausia. ■

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00
Nudažom žilus plaukus ir sugar- 

biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
•sekamu adresu: '

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y.

Pereito ketvirtadii 
“New Yorko Post” 
augimu Sovietų Sąjt 
strializacijos. Koki 
sako stambiojo kai 
raštis, Sovietų Sąjui 
kė kapitalizmui, ka 
savo industriją, idai 
ti kapitalizmą, o 
parduoda savo preke 
Sąjungai ir tūli net 
gan, kad juos pačiu! 
tų!

Tai faktas! Kapit 
raštis turėtų žinoti, 
lizmas yra aklas. < 
kapitalą be atodairo 
pats prasmenga. Pr 
da varžytinės.

Claudius H. Busto 
konų partijos pirmir 
po išmestas iš tos 
vietos už tai, kad j 
$36,000 pinigų sav 
niam reikalam, nors 
duoti partijai! šmu$ 
se valdančios Ameril 
viršūnėse! Niekas n 
jų pasekėjai būtų šv 
sos kapitalistų politi 
jos paskendę šmugeli 
gystėse. Didžiuma 
seka juos! Tik kelio 
nėm savaitėm iš N 
teismų ir kitų valdi: 
pašalinta visa eilė at 
šių!

Draugo Lumbio pi 
patapo retenybe mūs 
je. Perimos vakacijt 
Lumbi!

13,041 Orlaivi
WASHINGTON.- 

tinėse Valstijose šii 
randasi pripažintų 
ninku (kurie gavo 
iš valdžios) 13,041, 
užregistruotų oriai 
randa tik 9,773. 
kur kas mažiau, ne 
ninku. Mechanikų 
truota 8,842.

a i
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