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Butkevičius kaltino Bar-

Nemažai tapo su-

Fašistinėj Vengrijoj

Tai Bent Sumelė!

13,041 Orlaivininky

Nors

Labai 
ūkio

čius siekia 450,000. 
daug bedarbių žemės 
darbininkų.

COLOMBIJOS NAUJAS 
PREZIDENTAS

Draugo Lumbio piešiniai vėl 
patapo retenybe mūsų spaudo
je. Perilgos vakacijos, drauge 
Lumbi!

Ignotas Barkus, tai yra 
tasai pats žmogus, kuris ne
labai senai su Bagočium,

ISPANIJOJ ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS

LONDONAS.— Ilgai An
glijos dramaturgas Ber-

ko, sekamai rašo:
“Šiandien tapo' suareštuo-ČILĖS SALIETROS SAVI

NINKAI BERLYNE
BERLYNAS.— Čionai da-

MADRIDAS.— Susirin
kusi minia žmonių ėmė 
šaukti “Mirtis karaliui”, 
“Tegyvuoja respublika”. Už

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

MUM

Pereito ketvirtadienio laidoj 
“New Yorko Post” skundžiasi 
augimu Sovietų Sąjungos indu
strializacijos. Kokia ironija, 
sako stambiojo kapitalo dien
raštis, Sovietų Sąjunga pareiš
kė kapitalizmui, kad^ ji stato į-aj policija pradėjo atakuoti
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KRISLAI
Kultūra Tarpe Tautinių 

Mažumų.
Brazilijoj ir Argentinoj.
Kapitalizmas Aklas.
šmugelninkai ir Jų Vadas

Rašo Petraška

Birželio mėnesį, Vitebske, 
įvyko tautinių mažumų (esamų 
Sovietų Baltarusijoj) kultūros 
darbininkų konferencija, ku
rioje dalyvavo virš 200 darbuo
tojų. Lietuviai, aišku, neatsili
ko. ^Dienotvarkės pagrindan 
buvo padėtas klausimas apie 
masinį kultūros darbą ir mo
kyklų politechnizaciją, sako d. 
Kopa “R. A.”

Parodykite jūs mums bent 
vieną kapitalistinę šalį, kurios 
tautines mažumo darytų pana
šius žygius! Lenkijoj, Rumu
nijoj, Lietuvoj, Jugoslavijoj — 
nė neprisimink! O ten tauti
nės mažumos sudaro veik pusę 
dominuojančios tautos gyvento
jų skaičių.

Kuomet Brazilijos fašistų 
valdžia užpuolė ant “Garso,” tai 
ne tik laikraštį kaipo tokį kon
fiskavo, bet ir raides ir viską. 
Tai didelis smūgis mūsų drau
gams. Brazilijos Komunistų 
Partija veikia slapta; taip pat 
veikia ir revoliucinės darbo uni
jos. Lietuviams draugams rei
kia turėti ryšiai su tais centrais 
ir su jų pagelba, kol kas, leisti 
laikraštis (kad ir neperijodi- 
niai) kitokiais būdais, slapta.

Argentinoje fašistai negalėjo 
nieko skundais padaryti: “Ry
tojus” kaip ėjo, taip ir eina. 
Už tai jie ten, sudarę bendrą 
frontą su social-fašistais, užsi
ėmė pardavinėjimu lietuvaičių 
į paleistuvystės namus. Brazi
lijos fašistai užsiima tuo pa
tim. Jiems ten geriau vyksta 
ir su skundais, kadangi šian
dien Brazilijoj veikia fašizmas.

Jungtinių Valstijų fašistai su 
social-fašistais daro tą patį: 

^skundžia mūs susirinkimus' ir 
prakalbas. Net >3LA. narius 
areštuoja (Pittstone) tik už tai, 
kad pastarieji nepritaria niek
šiškai gegužininkų taktikai.

Pirma® Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily)

Sako, Netiesa, kad 
Bus Baisi Viesulą

HAVANA.— Du Kiubos 
oro spėjikai, Millas ir Lan
za, pareiškė, kad jiedu nesu
tinka su ta mintim, kuri bu
vo paskleista Jungtinėse 
Valstijose, būk sekantį spa
lio mėnesį Kiuboje apsilan
kysianti baisi viesulą.

Kalbamasis Jungtim Val- 
Įstijų tūlų spėjikų pareiški
mas įvarė nemažai baimes 
Kiubos žmonėm.

Fašistai Prašo Paleisti 
Kcverdą

VILNIUS.— Vilniaus ka
lėjime sėdi nuteistas už S.S. 
R.S. atstovo Voikovo nušo
vimą Boris Koverda.

Vilniaus spauda praneša, 
kad Boriso Koverdos gimi
nės padavė prezident. Mos- 
cickiui prašymą pasigailėti 
nuteisto teroristo. Prašy
mas būsiąs įteiktas prezi
dentui prieš metinį legionin- 
ku suvažiavima. Jei Kover
da būsiąs paleistas, tai jis 
turėsiąs apleisti Lenkiją ir 
apsigyventi Francūzijoje, 
kur gyvena jo seserys.

"Mirtis Karaliui!” 
Šaukia Ispanu Minia . < > I

savo industriją, idant sugriau
ti kapitalizmą, o kapitalistai ! 
parduoda savo prekes Sovietų : 
Sąjungai ir tūli net duoda bar-j 
gan, kad juos pačius sunaikin-■

Tai faktas! Kapitalistų laik- i Milžiniška Bedarbė 
rastis turėtų žinoti, jog kapita
lizmas yra aklas. Jis griebia ; 
kapitalą be atodairos, tol, kol 
pats prasmenga. Prie to jį ve
da varžytinės. BUDAPEŠTAS.— Pusiau 

oficialis pranešimas skelbia, 
Claudius H. Huston, republi- j kad dabartiniu laiku Veng- 

konų partijos pirmininkas, ta-, rijoj išviso bedarbių skal
po išmestas iš tos garbingos' ' 1 ’ Jr'r' T 1
vietos už tai, kad jis naudojo 
$36,000 pinigų savo asmeni
niam reikalam, nors jie buvo 
duoti partijai! Šmugelis pačio
se valdančios Ameriką partijos 
viršūnėse! Niekas nesitiki, kad 
jų pasekėjai būtų švaresni: vi
sos kapitalistų politinės parti
jos paskendę šmugeliuose ir va
gystėse. Didžiuma valdininkų 
seka juos! Tik keliom paskuti
nėm savaitėm iš New Yorko 
teismų ir kitų valdiškų vietų 
pašalinta visa eilė atvirų vagi
šių ! ■ - .

WASHINGTON.— Jung
tinėse Valstijose šiuo tarpu 
randasi pripažintų orlaivi- 
ninkų (kurie gavo leidimus 
iš valdžios) 13,041, kuomet 
užregistruotų orlaivių tesi-

Ignotas Paderewskis
• Atvyks ■ Gastroliuoti

GENEVA.— Ignotas Pa-' 
derewskis, lenkų * pianistas, 
jau pasveiko (jam buvo iš
pjauta akloji žarna) ir spa
lio mėnesį pasirįžęs atvykti 
į J. V. su koncertų gastro
lėmis. Jis tuo reikalu' Jau 
senai padarė sutartį su tūlu 
manadžerium. > f

Anti-Seroitinės Riaušės 
Rumunijoj Bujoja

BUKAREŠTAS.— 
Rumunijos valdžia' oficia
liai neva kovoja prieš anti
semitus, kurie degina' žydų 

___t __  namus ir daužo' pačius žy- 
randa tik 9,773. Vadinasi, | dus, tačiaus tasai judėjimas 
kur kas mažiau,, nei orlaivi- ne tik nęsiliauj'a, bet pasta- 
ninkų. Mechanikų užregis- ruoju laiku net'smarkiai pa-' 
truota 8,842._____________(kilo. 1 1 '1 r J
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Bet Komunistinis Judėjimas Vistiek Žygiuoja Pirmyn; Impe
rialistai Atsiėmė Čangša Miestą

ŠANCHAJUS (Beviel. te
legrafu per Imprekorą). — 
Po ilgų ir sunkių kovų, na
cionalistai, padedami ameri
kiečių, japonų ir anglų jū
rininkų paveržė iš komunis
tų čangša miestą. Komu
nistų armija, tačiaus, kitoj 
vietoj dviem linijom mar- 
šuoja pirmyn.

Kaip gynime Čangšos, 
taip ir žygiavime tolyn prie 
užkariavimo naujų sričių, 
komunistų armija parode 
nepaprasto pasirįžimo ir iš
tvermingumo.

Manoma, kad šiuo tarpu 
Hankowas komunistams pa-,
imti bus nelengva, kadangi bar apsistojo Čilės respubli- 
jį saugo didelės pajėgos |kos salietros industrijos sa- 
svetimų imperialistų karei-ivininkai. Jie bando pada- 
vių ir jūreivių. Jie yra ge-1 ryti sutartį su Vokiečių sa
rai apginkluoti ir gerai įsi- 'lietros išdirbėjų trustu.

taisę tvirtoves.
Vienuolika Jungtim Vals

tijų kanuolinių laivų saugo 
Hankowa.

Nacionalistai siunčia dau
giau kareivių saugojimui to 
miesto.

Manoma, kad imperialis
tai šiuo tarpu paskelbs ofi- 
cialę militarišką intervenci
ją. Jie tatai padarys tam, 
kad užkirtus kelią tolimes
niam komunizmo augimui.

LONDONAS.— 92 blėtos 
dirbtuvės, esančios Britani
jos teritorijoj ir Siame, ta
po uždarytos, kad tuomi su- 
stabilizavus blėtos gamyba 
ir kainas. Uždarytos dviem 
mėnesiam. Tuomi fabrikan
tai mano sumažinti blėtos 
gamybą ir tokiu būdu pa
kils blėtos kainos. O blėtos 
dirbtuvių darbininkai palik
ti skurdžiam likimui.

Bernard Shaw Duoda 
Veikalų Šnekiams

S. L. A. FAŠISTŲ SĖBRAS, ADVOKATAS 
IGNOTAS BARKUS, SUAREŠTUOTAS;

KALTINAMAS VAGYSTĖJE $1,235
Tai Žmogus, Kuris Drauge su Bagočium Buvo Užpuolęs 

ant S.LA. 57-tos Kuopos ir Ją Bandė Suspenduoti, kad 
Negalėtų Pasiųsti į Seimą Delegatų .

S.L.A. 83 Kuopa Savo Susirinkime Nutarė

Pereitą ketvirtadienį SLA. 83 kuopa Brooklyįe laikė savo mė
nesinį suąirinkimą,kuriame dalyvavo virš 100* narių. Visi bu
vo 1 susidotnėję einamaisiais■7&LAzMMr?rikalais.'*A^>o apsvarstymų,.

ikuopai vienbalsiai priėmė {sekamo turinio rezoliuciją: >
,ŠLA| 83 kuopos .mėnesinis narių susirinkipias, įvykęs rugpjūr, 

čip 7 d,, ■ Laisvės . $vętainėj(e, svarstė einamuosius organizacijos 
reikalus. P,o visapusių apsvarstymų, priėjo prie sekamų išvadų-:

, 1., Fašistinė gegužininkų taryba, kuri mušeikų ir policijos pa- 
gelba suskaldė 36-tą šeimą, vienvalingai varo savo skaldymo 
darbą ir toliau. Ji išleido pareiškimą kuopom skaldyti organi
zaciją, mėtyti narius, kurie nepritaria josios bjauriai taktikai.

2. Fašistiniai pasekėjai, vykindami tąjį darbą kuopose, jau 
nemažai kuopų suskaldė: Worcesteryj didžiausią Susivienijime 
kuopą, 57-tąją, Chicagoje, ir kituose miestuose. Geriausius ir 
veikliausius narius jinai pašalino, apšaukdama, juos bolševikais, 
tik todėl, kad tie nariai yra priešingi fašistiniam smurtui ir sto

ji ja su pažangiuoju sparnu.
3. Negana to, fašistiniai gaivalai daugelyj vietų su policijos 

i pagelba kuopose bandė terorizuoti narius. Jie skundžia tasias
kuopas ir narius, kurie priešingi fašistiniam režimui, jie dono- 
suoja ir visokiais būdais bando baidyti narius net nuo susirinki
mų, jei tie susirinkimai neužgiria fašistų. Panašiu būdu poli
cija buvo pavartota Worcesteryj, Wilkes-Barriuose, Chicagos. 
tūlose kuopose, o Pittstone net areštai padaryti: suimta .kelioli
ka SLA. narių tik todėl, kad laikė savo susirinkimą, kuriame 
kalbėjo prieš fašistinių gaivalų saiką Susivienijime.

4. Tas visas smurtininkų ir fašistpalaikių bjaurus darbas ro
do, kąd nė /vienas pažangesnis SLA. narys ir kuopa negalės su 
jais sugyventi; kad sugyvenimo laikas su jais pasibaigė; kad mes, 
pažangieji SLA. nariai ir' kuopos, privalome jieškoti kitos išei-* 
ties.

5. Toji išeitis, mes manome, turėtų būti kuo veikiausiame su
daryme ;darbininkiško Susivienijimo, savos organizacijos, kurioje 
rastų vietą, kiekvienas darbininkas’ ir darbininkė; organizacijos, 
kuri, šalę aptarnavimo savo narių pašalpomis ir pomirtinėmis 
taipjau tąvn^utų jvįsąm darbininkiškam judėjimui, o ne fašis-^ 
ftam, ^ą dąro' dabartinįai, SLA. valdovai. . : ; •- (•_ . >

6. Mes raginame mųsų Meldažio svetainėje) išrinktą Pildomą-) 
ją Tarybą kųęvęifciausiąi tuomi rūpintis, ir itikimės, ,kad iji tai-. 
padarys. Mėš ’tatai privalome daryti, nepaisant net kaip išeitų) 
Chicago j einančioji byla.’, i

7. Tdlydžib mes raginame visus SLA. pažangiuosius nattųis 
stovėti su Meldažio svetainėje išrinkta mūsų Pildomąja Taryba. 
Esame geriausiai įsitikinę, kad į trumpą laiką dalykai, kurie 
dabar randasi, riąinatvėje, greitai susitvarkys, ir mes turėsime 
savo organizaciją stipresnę ir galingesnę, negu t fašistai..

8. Mes esame dėkingi mūsų Pildomajai Tarybai už išleidimą 
turiningo biuletino “SLA. žinios”, kuriame, yra. plačiai atideng
tas juodas fašistų veidas ir daug svarbių klausimų, kurie iki 
šiol nuo. mūs buvo slepiami; ypačiai paskolų klausimas. Pasi
ekime,, kad prūsų .Pildomoji: Taryba greitu laiku išleis ir kitą 
numerį biuletino.

Drauge šaukiame visus SLA. pažangiuosius narius remti mūr 
sų Pildomąją Tarybą moraliai ir finansiniai, kad jinai galėtų 
kuoveikįausiai mūsų pageidavimus įvykdinti gyvenimai!. .

SLA. 83 kuopos valdyba:
V. Lovinas, Pirmininkas,
A. 'Klučinienė, Sekretorė,

' - '■ f '<■ 1 A; Deikus, Iždininkas.
P. S. Susirinkimas hušitarė-palaikyti mokestis t kuopos ižde.;.;;

'...j i ; ■' V v - v Vi Reporteris.

nard Shaw priesmos, duot. advokataį Ignotas J. 
savo veikalus naudoti 
džiams. Jam nepatikdavę | 
bešnekiai šešėliai. Bet kuo
met pradėta gaminti šne
kantieji judžiai, tai Shaw 
nusviro kiton pusėn, šiomis 
dienomis rašytojas padarė 
kontraktą su anglų šnekan
čiųjų judžių kompanija, ku
riai atiduoda savo vieną vei
kalą įlošimui.

Šisai veikalu; Vadinasi 
“How He Lied to Her Hus
band” (Kaip Jis Melavo Jos 
Vyrui), parašytas lSįO4\me- 
taisv L/., ?: —

’ Shaw1 pasirašė kontraktą 
pats, be advo’kdtų ir pareiš
kė, kad prieš šnekančius jut 
džius atsispirti' negalima;; 
jie lenktyniuoja su gyvais! 
vaidinimais. “Aš pasirašiau 
kontraktą todėl, • kad noriu 
pasidaryti kiek tiek pini
gų,” pareiškė Shaw.

Net keli “Laisvės” skaity-!lis jį ginsiąs, 
tojai iš Worcesterio prisiun
tė mums iš to miesto laik
raščių iškarpas apie sua
reštavimą advokato Ignoto 
J. Barkaus, kaltinamo va
gystėje.

“Evening Gazette” už rug
pjūčio mėn. 7 d. įtalpino to 
vaikėzo paveikslą, ir, bekit-l. ,fwwrw

|kų nesugrąžinime pinigų, 
j kuriuos jis, Butkevičius, 
jam davęs.

Barkus gyvena po num. 
101 Sterling St., Worceste
ryj. Jis turi 29 metus am
žiaus.

Veikiausiai jį teis džiūtė. 
Barkų kaltina Viktoras 
Butkevičius, gyvenąs \ pb 
num. 20 Acton gatvės. Ty
rinėjimas būsiąs daromas 
už. savaitės laiko. / -

Barkus išleistas po $1,500

j Barkus, kaltinamas vagys
tėje $1,235, darant žempir- 
kybos (real estate) biznį. 
Per dvi savaiti žvalgai jį se
kiojo ir dabar suėmė jo na
muose.

“Advokatas Barkus, kurio
ofisas randasi Slater budin-1 Dėdynu ir kitais Worceste- 
ke ir kuris praktikavo savo rio fašistais užpuolė ant S.

/» < • • Į i • . 'TA fr? 1 Jk! J y f •profesiją penkeris metus, 
tapo įkalintas sulyg varan- 
to, išduoto distrikto teisme. 
Žvalgai apsilankė jo rašti
nėje vakar, bet sūėmė t tik 
šiandien. James F. Swan, 
kuris' Bąita ^ekiojo ir tyrė, 
James F. Sne'ahan ir Andre 
Fę O’Brien atgabeno Barkų 
į kalėjimą?’

Paskui Barkus buvo pa
leistas po kaucija ir sakėsi, 
kad jis nekaltas. Taipgi pa
sakė, kad jo draugas Bub-

L.A. 57 kuopos—didžiausios 
kuopos Susivienijime — ir 
bandė suspenduoti ją, kad 
negalėtų pasiųsti 4 seimą 
delegatų. .

Tuomet šita kuopa pri
versta buvo griebtis už vis
ko, kad tik apsigynus. Jos 
pasamdytas advokatas išva
nojo kailį visiem fašitam ir 
pastatė juos durniais. Visas 
Worcesteris turėjo didelio' 
juoko, kaip tie fašistiniai 
“didvyriai” buvo sušveisti.

Ateina Sunkesni Laikai, Ragina Panaikinti v: 
Negu Dabar Yra j Platto Sutartį

BOGOTA.— Pereita ket- t- J

virtadienį užėmė .savo vietą 
naujas Colombijos preziden
tas Dr. Enrique Olaya Her
rera. Buržuazija buvo su
ruošus! didelę puotą ir visas 
miesto bizniškas distriktas 
buvo išpuoštas vėliavomis.

Pirmiau Juokus Krėtė, 
Dabar Pats Laižosi

LONDONAS.— Britų El
ektros Associacijos viršinin
kai skelbia, kad šiemet be
darbė ir bendrai ekonomi
nis krizis yra didelis, bet 
jis sekamais metais vasaros 
metu bus dar didesnis. Kri
zis esąs delei pasaulinių 
skolų ir . karo kontribucijų 
mokėjimo.

Montgomery Aia - gUVęS Kongresmanas—
Amerikos t. .v. * - radikalas r: ; 1
kritikas, American Mercury Neblogas MūllŠaillieris 
čionai tapo * padarytas; gar
bės nariu -Kiwanis Kliubo.. 
Sehiiąu Menckeh Šitos rū
šies pfg&nizacijas smarkiai 
pašiepdavo, bet dabar “su
rimtėjo” ir jau, bičiuliuojasi 
su jomis. ) z

TORONTO, Canada. — 
Anglijos dirižablio R-100 
komanduoto jas Burney skel
bia, kad tūlas1 New Yorko 
kapitalistas' ' jam pasiūlęs 
100 tūkstančių dolerių už 
atgabenimą jo iš Montrea- 
lo į New Yorką tuo oro mil
žinu. Bet pinigų priimti ir 
jo prašymo patenkinti Bur-. 
ney negalėjęs todėl, kad di
rižablis yra, valdžios ( žinio
je. ’ : . ik!

r BALTIMORE, Md.—■ Ar 
stebėtina, kad “paprasti” 
piliečiai tampa mūnšainie- 
riais, kuomet net patys įs
tatymų darytojai tokiais 
yra?.! Štai, šiomis dienomis 
čionai tapo suareštuotas bu
vęs kongresmanas iš Okla- 
homos, Manuel Herrick, už 
darymą mūnšąino.

HcVrick buvo sugautas 
prie darymo degtinės savo 
pilstytuvėj (bravorėly j), ku
ri randasi ant St. Mary ap
skrities kalnelio. Su mūn- 
šainieriu Herricku suimti 
du darbininkai, iš kurių vie
nas juodveįdis. Visi padėti 
po. $1,500 belą.

Mūnšainieijio
pįlstytuvė, ^aucĮasi apie 80 

il^'įmyliu nuo IVashinglįonę.

Charlottesville, Va.—Kal
bėdamas čionai, profesorius 
L. H. Jenks ragino JungL 
Valstijų valdžią panaikinti 
arba pataisyti taip vadina
mą “Platt Amendment”, ku
riuo einant šiandien palai- 
komi Jungtiniu Valstijų? 
santikiai su Kiuba. Tasai 
amendmentas arba sutarti^ 
palieka Kiubą faktinoj pri
klausomybėj Washington^ 
valdžios.

Žydams Specialis Pašto 
Skyrius Čekoslovakijoj

PRAGA.— Sekamą sekti 
madienį čionai atsidarys ž^- 
dų zįonistų-revizionistiį- 
kongresas. Kad paakstinti 
juos daryti biznį, valdžia 
nutarė atidaryti laikiną žy
dų pašto skyrių Pragos 
•mieste. Pašto antspaudos 
bus dedamos ne tik čekoslo
vakiškos, bet ir hebraiškos.-

MADRIDAS. — Pereitą 
ketvirtadienį pietinėj Ispa
nijoj buvo jaučiamas stipro-? 

Herricko kas žemes drebėjimas. Ne- 
■" mažai apardyta gyvenamų

jų namų Murčia mieste.
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APŽVALGA
Klerikalai Persigandę 
Komunistinio Judėjimo 
Amerikoj

Sąryšy ’su kongrėšo fašis
tinės Fisho korhišijos tyri- . ........ ...........
nėjimu .komunistinio judėji- bininkų, kurių gyvenimas 
mqi Amerikoj /daug rasė A- kiekvieną dieną blogėja.

Štai tame pačiame “Darbi
ninke” telpa korespondenci
ja iš Detroito, Mich., ir joj 
korespondentas sekamai de-

krizis, bedarbe veda darbi
ninkus , prie revoliudinio, 
komunistinio judėjimo,' ir to 
judėjimo negalės sunaikinti 
•jokios reakcinės jėgos.

To judėjimo spėka randa
si milionuose Amerikos dar-

Pirmas žingsnis Chinijos pro
letariato vadovybėje komunis
tų prie proletarinės revoliucijos 
buvo padarytas 1924 metais, 
kuomet Chinų Komunistų Par- vietų Sąjungos atstovybės na- 
tija nutarė įstoti į Kuomintan- rius. 
gą, tais laikais dar buvusią na
cionalistiniai revoliucine parti
ja, Sun Yat-Seno vadovaujama. 
Komunistai žinojo, kad Kuo
mintangas yra smulkiosios bur
žuazijos partija, bet ji turėjo 
savo programoje du priimtinus 
punktus: vienas,-kad sunaikin
ti viduje šalies banditizmą ge
nerolų ir sudaryti vieną centra
lizuotą valdžią šaliai, ir antras,

kruviniausią skerdynę Kanto
ne priėji komunistus; nukapo
damas keletui tūkstančių gal
vas ir sykiu išrūdydamas So-

Kantono skerdynė tai buvo 
paskutinis žingsnis Chiango 
prie fašistinės diktatūros. Po 
Kantono skerdynių i galvų ka
pojimas revoliucionieriams vir
to kasdieniniu nuotikiu.

Išnaudotojų klasei liekasi 
sugrąžinta viskas, ką revoliu
cija buvo atėmusi, ir. dar su 
padidintomis teisėmis išnaudo- 

kad išvyti visus ' svetimšalius darbininkų. , Chiang
imperialistus iš Chinijos, be ko iKairShekas, nukapojęs deset- 
šalis negali tapti ■ savistove. O ikams tūkstančių revoliucionier 

. i_____ i j  i_____Ivin o’filvfiQ mana Vari ir no-

t '■

mdriko*s buržuazinė spauda, 
ir Įtuo klausimu susirūpino į 
ir 
kai 
or&anasi “Darbininkas” No. juoja: 
60 Wo:

Amerikos lietuvių kleri- 
ų spaudai -škdplierninkį

! Anglų spaudą staiga pradė
ję nagrinėt klausimą: ar ko
munistai Amerikai pavojingi? 
Ii* labai greit priėjo prie išva
das, kad visai nepavojingi. 
Gardi, Fish tardymo komisija 
priskaldė iš. adatos vežimą.

■Ir tolinus tas darbininkų 
prįito nuodijimui leidžiamas 
lapas. rašo, 1
spauda (buržuazinė) apro- l 
kuoja komunistų spėkas ir I 
tjel to ją' kritikuoja. Girdi, 
Amerikos-spauda rašo:

k 'ek komunistai gali užkenkti,’ 
A jmerikai .darbo, srity,, vadina
si sukelt
k rpitalą,. sudemoralizuot 
r y ' ’■/ : ■
e; amąją i valdžią?- ^.>1 r. su »šiuo; 

^kausimu jie greit1 af>sidirba.:
Kiek, girdi, yra komunistų A-, 
nr erikdj^\N^‘dadčiair kaip 2b, 
0J0—‘Jr W tdks skai
čius gali padaryti 120 milįp’ 
mnei valstybei? Taigi, visj 
g|rai, ir gąlimę garniai ! 
nriegot*.' . j

; Set lietuviški klerikalai 
m^no, kad' neg'ali'mU “ramiai 
sa| miegoti.” Ir už tai per 
“Darbininką” jie Amerikos 
kapitalistus “informuoja” 
apie komunizmo pavoju. Sa
ko: >. /

Šioje kolonijoje šiuo metu 
yra didžiausia bedarbė,., kokios 
dar nėra buvę. Bedarbių mi
nios vis didėja. Miestas šel
pia tūkstančius bedarbių ir jų 
šeimas. Jeigu taip bus tai su
silauksime ir keliasdešimts 
tūkstančių bedarbių. Daug dar
bininkų išvažinėjo j kitus mies
tus ir ant ūkių ir dirba tik 
už maistą. Tie, kurie iš se-

kaip Amerikos1 niaus tūrėjo vieną kitą centą 
- j susitaupę vis dar laukia gėrės-,

nių laikų. Bet maža vilties, 
kad jie kada nors sulauks.

Automobilių išdirbystės po 
kelias savaites, o kitos ir mė
nesius stovi uždarytos. Ku
rios ir dirba tai tik po .kelias 
dienas. Fordas nuo liepos pir
mos iki 11 d. paleido apie 40,- 
000 darbininkų. Kai kas sako, 
kad rudeny dar daugiau dar
bininkų paleis iš darbo. .
TaL taip darbininkų pa

dėtį piešia patys klerikalai, 
aip, darbininkų 1 skurdas 
idėja. Kas darbininkus ga

li Išvesti iš skiirdo? ' Tik 
vienaš kelias—tai komunis
tų nurodomas kelias: orga
nizuotis į revoliucines- dar
bo unijas, bedarbiams orga
nizuotis į bedarbių organi
zacijas, kovoti už sutrum
pinimą darbo valandų, už 
apdraudą bedarbiams, prieš 
algų nu kapoj imą, už kapita-

erikai .darbo, srity,, vadina- 
sukert darbininkuš’ prieš 

; ka- 
ųomeĮię.,ir')įivyną ir nuverst

ramiai sąū

Puikus tas Amerikiečių op-1 listinės sistemos panaikini- 
ttizmas. Jis gan naivus ir . „tirpizmas. Jis gan naivus 

purtinai vaikiškas, 
rehfia skaičiavimu.
nesigilina į dvasinę klausimo 
pūsę.. Nesiskaito su gyvenimo 
sąlygoms, su žmonių psicholo- 
gija< Pinigas ir kumštis — 
tai jų galybė. Prie to, jie vi
sai nepažįsta bolševikų. Ko
munizmas daugiausia veisiasi 
pcnsvetimšaiių pastoge. Ten 
AJnerikiečiai neineina ir tų 
žmonių nepažįsta. Mažai jie 
t®ino, kas rašoma ateivių 
skaudoj. 'Tie taip pat užmirš
ti kad tie*, '3ty000 komunistų 
tžž vien tik vadai — profesio- 
n|lai,o kięk jų yrą tikrovėj, 

.nežino. "Tuo‘ būdu 
ArneifikbSi spauda labai'gali 
apsirikti savo škaitlinėšcL

ęjie sako, kad komunizmo 
baubas tai /tik' il4užija*-*-tusčiafe 
įs|vaizdinfrnas. {ahsčia tik 
nąbus iliuzija iš kitos pusės, 

’daug jau tušpia^s įsiyaizdi- 
nijnaa^ ^ad^yĮSjkas'saugu' ir ra
in

Viską pa-
Nė kiek

m a. t-

'if..

taviški klerikalai, trok
šta-,--kad Amerikos buržua- 
zijtr tttojaū pĮ’apetp'* fk'šišti- 

Iteror^ prieš* fcovejančius 
daibininkus/ prieš komtmis- 
tus irĮ'jiį sifnpatikus. Lie
tuviški- kunigai/ ir jų; ageri- 
taitp<t$fią Amerikos buržu
azijai? apsižiūrėti, nes jie 
mano, kad nėra “viskas sau- 
gu-lir'ramu.”' '

Tfiaip, Amerikoj revoliuci
nis? judėjimas • po komunistų 
vadovybe auga. Ir jis augs 
dai* smarkiau, ■ nes tai yra 
iucfcjimsB už darbininkų rei
kalus, ai darbini n kf! būvio 
pašarini^!},1' iFlcįrio'ipipią

Kuomintangas tuo laiku' buvo 
didelė spėka siekimui augščiau 
minėtų tikslų.

Komunistų Partija*1 'buvo dar 
tijktai revoliuciniame kevale — 
jaunutė ir silpna. Todėl komu
nistai matė reikalą įstoti į Kuo1- 
mintangą, kad gaVus progą su
sisiekti su plačiomis darbinin
kų ir sodžiaus biednuomenės 
masėmis, ■ skleidimui komunisti
nių principų ir klasių, kovos 
taktikos; tos masės buvo įveltus 
jau į politinio karo sukurį ir 
buvo komunistų būtina, pareiga, 
stovėti sargyboj biednuomenės 
reikalų.

Įėjus Komunistų Partijai į 
Kuomintangą ir dalyvaujant pi
lietiniame kare, kurį vedė Kuo
mintangas prieš Chinijos reak
cionierius. Komunistų Partijos 
įtaka masėse augo ne tik dieno
mis, bet ir valandomis. Visi 
proletariniai elementai Kuomin
tango ir darbo unijų pradėjo 
sekti Komunistų Partijos vado
vybę. Kuomintango buržuazi
niai vadai pradėjo jaustis ge-

b’ių galvas, manė, kad ir. pa
čiai revoliucijai galva nukirs
ta ant visados. Bet štai vėl, 
praslinkus p0rai--metų su virš, 
ant to paties ploto žemės, ku
ris daugiausia buvo aplaistytas 
revoliucionierių nekaltu krau
ju, išnaujo .atgimsta revoliuci
ja ir išnaujo tveriasi Sovietai; 
ir vėl atsiveria pragaras pa
saulinės buržuazijos šauksmų, 
keiksmų ir šmeižtų prieš tik
ruosius revoliucionierius, vado
vybėje komunistų, ir išnaujo 
imperialistinės šalys siunčia 
ginkluotus laivus gelbėjimui 
kruvinojo Chiang Kai-Sheko, 
kuris saugoja ne tiktai Chini- 
jos išnaudotojų klasės intere
sus, bet interesus ir visų sve
timų imperialistų Chinijoje.

Šitas istorinis nuotikis turi 
begalinės svarbos visai darbi
ninkų klasei dviem, atžvilgiais: 
viena, tai faktas, kurį prirodė 
pati istorija, kad nukapojant 
revoliucionieriams galvas, pa
čiai revoliucijai galva , nenu
kertama, ir antra,' kad kur

Bedarbiai Lietuviai, Bado 
Spiriami, Eina Vogti

Chicagos- “Vilnis” rugpjū
čio 6 d. laidoj paduoda seka
mą žinią:

štai kaip išrodo hooverinė 
“prosperity”:

Išmestas į gatvę, alkanas 
ir be darbo, Pranas Grybas 
ėjo vogti duoną. Pranas vos spėkas Kuomintango i 
18 metų amžiaus, pačiame spaudimu militarių spėkų veja 
žalume. Bet. . .jis neturi dar
bo. Dirbtuve, kurioje jis dir-Jsųskaldydamas ir patį 
bo, sumažino darbą — Pranui 
pasakyta: “gali eiti į na
mus, kaip reikės, pašauksi
me.” Nafnuose, 4909 S. Fair- 
field Avė., tąčiaus viešpata
vo neturtas/ ?: . ? ;

Kito$ L išeities nesurasda
mas ir alkio vejamas Pra
nas iščjo į gatvę. Prie krau
tuvės 4785 S. ' Hermitage 
Ave. Pranas rado baksą, pri
krautą duonos. Pasigriebė 
kepMČlį ir ėmė valgyti.*' čia 
betgi jis buvo suimtas ir nu
vežtas į kalėjimą.

Jaunuolis turėjo stoti prieš 
teisėją Holmes, šis jį paliuo- 
savo probacijai — vadinasi, 
pasitaisymui. Paliuosavo ga-. 
vęs vienos klerikalinės orga
nizacijos (the big brothers) 
užtikrinimą, kad jie Praną 
prižiūrėsią.

O štai kitas pavyzdis.į Ant 
Wood gatvės, irgi Town of 
Lake kolonijoj, prie kitos 
krautuvės pagauta viduram- 
žię lietuvis, dviejų vaikučių 
tėvas.i Jis šėši mėnesiai be 
darbo ir^ suprantama,'bada-

nerolais be armijos, ir naciona- darbininkų klasė praktikoje 
listinė Hvdliucijaį ‘pradėjo , k<i- ^IdŽiį ‘kęmbhjs-
stis į ąiįolėtarntgT nacioną|ih|i- tepi b,uržua$|x$ valdžia* fe
ne arm^a j |r po '
dviejų metų komunistų darbo 
tame revoliucijos sųkuryje, tai 
yra 19^6; ijnetais;- rpgpįūčio^mjj-į 
nėšį, pr'iėš . Khoųbntangę, „Vąaą 
norus, susikuria Sovietų val
džios CĮi^pgshoj^;; į prot, 
vincijoję; po/fpj grėi| ^erįiihėžą 
į Nanchąnįą-ir Kihng-si iy/ gM 
lų gale, iHfenkbįv’ą.

Tada Kuomintango vadai sų 
Chiang Kai-Shekū galvinyje, 
persitikrinę, jog revoliucijos va
džios ištrūko iš jų rankų, puo
lėsi sulaikyti revoliuciją. Sulai
kyti revoliuciją savo spėkomis 
Kuomintangas buvo bejėgis. 
Vadinamas Chinijos “Leninas”, 
Sun Yat-Sen jau buvo miręs, 
ir, veikiausia, Sun būtų ėjęs su 
Sovietais. O kruvinasai Chiang 
Kai Shekas kitokio išėjimo jau 
nematė sulaikymui proletari
nės revoliucijos, kaip tiktai 
šauktis į talką tuos pačius sve
timšalius imperialistus, prieš 
kuriuos jis pats buvo neva Už
simojęs kovoti. Revoliucijos 
ratą jis pradeda sukti į kitą 
pusę.

Chiang Kai-Shekas, gavęs 
užtikrinimą pagelbos nuo im
perialistų prieš revoliuciją, su
organizuoja visas juodąsias 

ir po

ktai kifiį-
Tai yra 

.neginčijamas fąjda^. Juk,da
bartinė jGhini-

‘jpje tveriasi ‘tose, jjąciose. įrbr 
vincijose, kur buvo susitvėrusi

žuvys su Lemputėmis
Vadovaujant prof. Beedei 

Bermudos okeanografijos eks
pediciją pasiekė naują rekordą 
—nusileido į vandens gilumą 
net 430 m. šis rekordas kele- 
lėtą sykių prašoka iki šiol bu- 

, vusį rekordą. Bandymas pa
darytas ties Monšuchu sala. 

(Nusileidimo priemonė — plieni
nis varpas su kvarciniais lan
gais ir tokio didumo, kad galėjo 
lengvai tilpti du žmonės. Su ant 
vąndens . plaukiančio laivu buvo 
sujungtas telefonu. Be to, į 
varpą buvo nuolat pumpuoja
ma naujo oro. 430 metrų gilu
moj prof. Beede telefonu liepė 
sulaikyti varpo grimzdimą * ir 
prasidėjo moksliški tyrinėjimai. 
Pasirodė, kad telefonu' galima 
labai aiškiai susikalbėti. Van
dens spaudimas į varpą 430 
metrų gilumoje buvo 625 sva
rai ant kiekvieno kvadratinio 
colio. Varpas tačiau viską iš
laikė, nes buvo storų sienų. 
Skaitant atmosferomis, kiek
vieną kvadratinį colį slėgė 43 
atmosferos. Vandens svoris, ku
ris buvo ant varpo, buvo arti 
3,100 tonų. Į šią gilumą tik ma
ža saulės spindulių dalis bega
li patekti. Tik molyni-violeti- 
niai spektro gale spinduliai dar 
patenka į šią gilumą. 1000 m. 
gilumoje tegalėtų patekti tik 
patys kraštutiniai violetiniai 
spinduliai, o jau 1,700 m. joks 
spindulys nebegali patekti ir 
viešpatauja absoliuti tamsa. 
Prof. Beede aiškina, .kad išny
kus viduriniam ir raudonajam 
spektro galui, užtenka mėlynos 
šviesos matyti jūroje daiktams. 
Mokslininkai pro kvarco langus 
aiškiai matė aplink , plaukian
čias žuvis,; kurios 'buyo ine toy 
liau kaip tųy<S| pie’trąų sDaiig ^u- 
vų turėjo i jau šviečiančias 4p(n- 
putes. Dar'neištiria'šių lenipu- 
čių medžiaga, bet prof. Beede 
mą^d,; kad lemputėj Sudaro 9ų- 

’cifėriAo ir lufeiferązd 'eflėmeniab 
Šiaip "jau vaftdub* gilumoje* *lh- 
bąi,

Politihis Raportas Sovietų Sąjiingos Kom. 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui
Didėjantis Krizis Tarptautinio Kapitalizmo ir Sovietų 

. Sąjungos Užsienio Politinė Padėtis

(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio 27,1930)• • ♦ » -
• (Tąsa)

t f < ’ ,

6. Pagerėjimas Medžiaginės ir Kultūrinės Padėties
< 1 Darbininkų ir Valstiečių * •

Męs, todėl, matome, jog laipspiškas augimas sociąli- 
zuoto sektoriaus, ir pramonės ir žemdirbystės srityje, y 
yra faktas, neleidžiantis jokių abejonių. t . 7

. Ką tatai gali reikšti iš atžvilgio į medžiaginę darbinirP 
kų padėtį ? • i;;; ' - -...... ■ < :/,'>< - i

TAtai Reiškia, jog- tuom jau yra padėti pagrindai .pa
matiniam pagerinimui1 materialės ir : kultūrinės būklės 
darbininkartis1 ir'valstiečiams. ' 1 - ’’ •f "

Kaip ir kokiu būdu?' * ; ( . i , į <
Visų pirma, todėl'kąd sdcializuoto sektoriaus augimas, 

vyriausiai, kejškįa sumažėjimą -išnaudojančių elementų 
mieste ir sodžiuje, sumažėjimą jų specifiško (savaimin- > 
go) svorio šalies ekonomijoje. O tatai reiškia, jog dar-: 
bininkų ir valstiečių gaunama dalis iš valstybinių įplaukų 
turi nuolat eiti didyn kaštais išnaudotojiškų klasių da
lies. 1 .

Antra, todėl kad socializuoto; sektoriaus augimas reiš
kia, jog ta dalis šąlies įplaukų, kuri iki šiol tekdavo Iš
naudojančioms klasėms, liekasi gamybiniame procese nuo 
dabar ir ant toliaus ir yra naudojamą padidinimui ga
mybos, statymui naujų fabrikų ir dirbtuvių, gerinimui t 
darbininkų būklės. O tatai reiškia, jog darbininkų kla- 
sės skaičius ir galingumas turi augti, kuomet bedarbe r 
mažėja ir bedarbiai yra sugeriami į pramonę.

Pagaliaus, todėl kad augimas socializuoto sektoriaus, 
kiek jis veda prie pagerinimo medžiaginės būklės darbi
ninkų klasei, reiškia augimą galios sunaudojimo..produk
tų iš naminės rinkos, augimą darbininkų- ir valstiečių 
pareikalavimo fabrikinių produktų. 'O tatai reiškia, jog 
vidujinių rinkų augimas pralenks pačios pramonės augi
mą, ir stums pramonę pirmyn' į nepaliaujamą plėtoji
mąsi. '.

, Vi^osišios ir panašios aplinkybės veda ‘prie nepaliau
jamo gerėjifrio darbinjrikų ir valstiečių medžiaginės ir i- / h/— 4» > .T «4» J • it

* k5) pradedame nuo klausimo apie, skaitlinį darbi- 
nijikų .klasės augimą iiį bedarbės mažėjimą. / .
: ! (Kuonįiet lūątĮ-^įpiętftis.skaięiuš darbininkų (apart b*e-Y 
■darbių) buvo 4*0,990,OOO, -jis 1927-28 M?J)akilo 'iki lOūk- 
000, 1928-29 _m. 11,997.000 ir 1929-30

•niėrinš' kiaujdbsę.; Kodėl bū- 
itent jčia ?• į Todęiį kad ■ čia jau 
nereikėjo darbui,/žmonėms aiš- 
kinti komunįsf^principus; jie 
jau žinojo patys ir tiktai lau
kė, kol ateis parankesnis mo
mentas, tuomet jie Vėl grie
bėsi atgaivint Sovietus. Pirmu 
kartu Chiang Kai-Shekas turė
jo progos daužyti Sovietus iš 
vidaus ir lauko pusės, su pa- 
gelba svetimų imperialistų. 
Šiandien iš vidaus jis tegali 
stoti akis į akį tik su Raudo
nąja Armija. Darbo liaudis, 
kuri likosi jo suvilta, šiandien 
pažįsta gerai kruvinąjį 
Chiang Kai-Sheką; jo armijos, 
pasiųstos kovai su Raudonąja 
Armija, tankiai pereina į rau
donųjų pusę; todėl šiandien jis 
kovai prieš komunistus vyriau
sia tegali naudoti tik parinktus 
elementus iš armijos, liuosno- 
rius buržuazijos sūnelius, ku
rie eina patys drebėdami prieš 
komunistinį pavojų; bet pasi
rodo, kad ir šie “karžygiai” 
yra prasti, ir jeigu ne imperia
listinės išlaukinės spėkos Ang
lijos, Amerikos ir Japonijos, 
tai;( Hąnkpw.ąs ir Slįąnghaju^ 
būtų jau k o m u n i s tų rankose. i

Chinų proletarinė revoliuci-

ilį? įokiHinddn^j įgi-
lupioje* mokslininkai, fišbuvo 30 
■minučių; ; • i. ;: ‘ : '

WATERBURY, CONN

komunistus iš Kuomintango, 
i Kuo- 

mintangą,^ žygiuodamas prie 
fašistinės Ydijctatūrbsį

C h i ahg' K ai-Shek as iš , rdv0- 
liųcionieriaus tampa revoliuci
jos budeliu. Imperialistų pir- ja, kuri dabar taip drebina 
miau sutrauktos ginkluotos 
spėkos Azijos vandenyse prieš 
Chiang Kai-Sheką, už šešių 
mėnesių po išbraukimui' 'ko
munistų iš Kuomintango, pa
deda Chiang Kai-Shekui 1927 
metais sudaužyti • r'evoli'ucinę 
Hankowd valdžią? * ■

Gruodžio rfiėh. 1927 ‘m. 
Chiang Kai-Sheka^ surengia

vo. Alkanąjį vagilį pasigavo 
pats krautuvninkas, svetim
tautis. Jis matomai' geros 
širdies žmogus. Pagautąjį 
ėmė klausinėti, kame (daly
kas. šis viską‘išpasakojo ir 
krautuvės ėavininkas jį pa- 
liuosavo. Be kelių kapelėlių 
duonos, duota jam ir kitokio 
maisto. Verkdamas ir dėko
damas krautuVninkdi žmogds 
ėį’d į namus, alkanus vaiku
čius ir žmohą papenėtu

buržuazinį^ pasatįlį, ' atjji^toĮįo' 
anjtMįvirtų ’pamatų, iii .že^gsltto- 
liaus, nepaisydama jokių 
šmeižtų ir! kariškų intervenci
jų iš lauko pusės. Darbinin
kų klasęs budeliai susilauks at
lyginimo. Viefoj rugpjūčio 
4-tą dieną nukirstų aštuonių 
komunistų galvų Hankowo 
gatvėse, gali bile dieną pridyg- 
ti . tame pačiame Hankoxve 
šimtai naujų revoliucinių gal
vų įr virsti galinga revoliuci
ne spėka, kuri pastatys Han
kowo budelius1 prieš revoliuci
nį tribunolą.

Jeigu viešpątaujanti paver
gėjų klasė drįsta žudyti dar
bininkus, kovojančius vienim 
tėliu tikslu pasiliuosavimo iš 
vergijos, tai darbininkų klasė 
turės tūkstančius kkrtų dau
giau teises atsimokėti tuo ‘ pa
tim, tiem kruvįųienj pąijązitarp. 
Lai' buržuazija taipgi supran*

A.L.D.LD. 28-tos Kuopos 
Nariams

Draugai, visi būtinai pribū
kite į susirinkimą, kuris įvyks 
sekantį pirmadienį, 11 d. rug
pjūčio, savuose kambariuose, 
774 Bank St. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Jau prisiųstos naujos kny
gos—“Politinės Ekonomijos 
Pamatai” ir “Vytautas Maža-

Pirmą knygą skaitydami su
žinosime, kas tai yra politinė 
ekonomija, koks skirtumas tar
pę buržuazinės ir marksistinės 
politinės ekonomijos, kaip at
sirado pinigai ir desėtkus kitų 
klausimų. Tai puiki, mokslinė 
knyga, kurią verta ne tik per
skaityti, bet ir mokintįs, ątudi- 
juoti. G / ( ’v 51
V '“Vytautąš’ Mažasis”! idgi. ne- 
ft|až^ iąrpšiūra'. Joje Sužinosi
te tikruosius faktus apie tą se
nų* kųkų fašistą/-kurį daUarti- 
nįų '^diėnų L|etu«yQ)sį faŠisfei 
taip* garbina/ ■ ‘‘ .

Visi nariai^ateikite į susirin
kimą ir pasiimkite knygas. 
Taipgi, neužmirškite, kad jau 
artinasi agitacijos, mėnuo, tai 
reikės ,aptarti, ką mes darysi
me ir kaip veiksime, kad tas 
menuo būtų pasekmingas.

ta, kad komunistinis judėjimas 
šiandien nebėra vien teorija ir 
filosofija, o .yra gyvą fizinė-ir 
dyasinė spėka? kuri gali stoti 
akis ’ į akį prieš buržuazines 
spėkas. Pasaulio klasiniai są
moningas proletariatas stovės 
su Chinų proletarine revoliuci
ja. '

Lai gyvuoja Chinų revoliu
cija!. ; ; ; . .

B. Kraaauskhb

irpiūid&Vpin.} (su žemdirbystes ir sezoniniais darbi- 
š)į buMo $069,0b0 1926-27 m,,, 7^404,00t) 1927-28 m., 

,r7_,40d *192!8-29 mi. iiį 8,533,999-J.p?9-30 m. Iš šių skai
čiuj darbininkui dirbančiu stambiojoj pramonėj, 1926- 
1927 iū. buvo 2,439,000; 1927-28 m. 2,632,000; 1928-29 m. 
2,858,000 ir'1929-30 m. 3,029,000.

Tatai reiškia, kad mes turime'nuolatinį augimą darbi- ’ 
ninku klasės skaičiaus, kurieme proporcija žmonių, 
dirbančių už darbinį mokesnį, siekia 19.5 nuošimčių per 
trejus metus, o proporcija augimo skaičiaus žmonių, at
liekančių rankinį darbą, 20.7 nuošimčių iš 24.2 nuošim
čių paaugimo skaičiaus pramonės darbininkų.

Pereikime prie klausimo apie bedarbę. t Reikia paša- ; 
kyti, jog šioje srityje daug neaiškumo randasi ir Žmonių 
Darbo Komisariate, ir Centralinėje Taryboje Sovietų 
Sąjungos Darbo Unijų. Iš vienos pusės, daviniai, pa- * 4 
skelbti tų įstaigų, rodo, kad mes turime apie milioną be- • 
darbių, 14.33 nuošimčiai kurių yra mažiausia teišsilavi- 
nę darbininkai, o* 73 nuošimčiai žmonių, galinčių atlikti 
taip vadinamą protinį darbą ir nękvalifikuotų darbinin
kų; didesnė gi dalis šių pastarųjų—moterys ir jaunuo
liai, neturintieji nieko bendra su gamyba. Iš antros pu
sės, mes kenčiame nuo baisios stokos išlavintų darbinin
kų; darbo biurai ^nepajėgia patenkinti nei 80 nuošimčių 
pareikalavimų darbininkų į mūsų įmones, ir mes todėl 
esame priversti išnaujo permokint visiškai nelavintus 
darbininkus, ir tai kuo greičiausiu laiku', lain Rakant, 
“pro šalį praeinant,” ir perdirbti juos į lavintus darbi
ninkus, kaį£ patenkinti pent būtiniausius reikalavimus

• .. Sunku U: kėlią pJer tą painiavą bei" neaiškūmūs.
'Vierfas,; tačiaus, dalykas aiškus,—kad mūšį* bedarbiai pe- 
suplaro rezervinės (atsarginės) 'bedarbių armijos, ypač* • 
gi i jie nesudaro nuolatinės bedarbių armijos, mūsų Pra
monei. O kas tuomet? Net davinįai Žmonių Darbo Ko
misariato parodo, Jog, palyginant su pereitais metais, 
mūsų bedarbių, skaičius yra šiuo laiku sumažėjęs daugiau 
kaip septyniais šimtais tūkstančių. Tatai reiškia bedar
bės šūrfiažėjimą į42 ‘nuošimčiais iki šių metu gegužės 1 
dienos.‘ ’ H . i; f

! Tai yra tolešrtiš'VAišiūs augi m o socialistinio sektoriaus' . 
šalies ekonomijoj, . d . u z
; ■ b); Mesi prieiname; dar prie įspūdingesnių pasekmių, , 
jeigu pažiūrime ;į dalyką iš atžvilgio į pasiskirstymą mū
sų šalies įplaukų r tarp įvairių klasių. Klausimas pasi
skirstymo šalies įplaukų tarp klasių yra pamatinis iš at
žvilgio j medžiaginę ir kultūrinę padėtį ‘darbiniųkų ir 
valstiečių. « Neveltui1, juk buržuaziniai ekonomistai .Vo
kietijos, Anglijos1 ir <Jungtinių Valstijų, stengiasi supai
nioti, sumaišyti tą klausimą naudai buržuazijos, skelbda
mi savo “pilnai objektyvius” atradimus tąja kryptim.

Sulig davinių, kuriuos paskelbė Vokiečių Valstybės 
Statistikos Raštinė, Vokietijos nacionalių įplaukų dalis, 
tenkanti, darbų’, mokesųįams, siekė 70 nuošimčių 1929 np, 
o. buržuązijos,dalisrrSO nuošimčių. ę ‘
' • : ’ ' f > i fofBus5 daugiau)

i



^štadienis, Rugp. 9, 1930

' jjraugu žiniai
• Nors kalnus turime kitokių 

reikalų, tačiaus savo spaudos 
reikalus negalime laikyti apa
čioje kitų, nors ir svarbių, rei
kalų. šiuo kartu darbininkiš
ka spauda pasirūpino šie 
draugai:

“2 d. liepos, 1930 m. 
Gerbiama “L.’* Administraci
ja! Pasiunčiu $10, kuriuos pa- 
skirstau sekamai:
Už “Laisvės” prenume

ratą .....................................$6.00
“Laisvės” paramai ........... 1.00

2 “Laisvės” pikniko 
tikietus ............................ 1.00

■ Į fondą del gynimo ka
linių ...............................2.00,

Malonėkite atleisti man už 
pasivėlinimą prisiųsti prenu
meratą.

Draugiškai, D. Zurlis, /' 
Port Washington.”

Puikus padalinimas! Pla-j 
čioje Amerikoje yra daugelis' 
draugų, kurie galėtų pasirody-' 
ti taip gražiai, kaip pasirodė) 
drg. Zurlis. Daugeliui bedar
bė nematoma.

Skaitykime toliau :— I i 
“Detroit, Mich., liepos 9, 1930 
“Laisvės” Adm.
Brangus Drauge:—

Čia siunčiu finansų dien
raščiui “Laisvei.” Už pusme
tinę prenumeratą, kuri pasi- Į 
'baigė su “L.” No. 134—$3.00. 
Kadangi aplinkybės nevelino 
būti dienraščio “L.” piknike. j 
Tai užsimoku $1.00 “baus
mės” (Aukoju dienraščiui). 
Viso siunčiu $4.00.

Draugiškai, 
Alf. Misevičius.”

Visi žinome, jog didžiausia 
bedarbė yra Detroite. Vienok, 
draugas Alf. Misevičius paro
do mums tai, jog kam rūpi 
spauda, tas randa būdus jos 
paramai.

žiūrėkime toliau:—
'^raugai!

k Pasiunčiu dolerį auką. Su- 
į F vartokite tam, kur jūsų nuo

mone labiausia reikalinga. 
Gal vėliaus ir vėl prisiųsiu.

Draugiškai, 
P. Gricius,

Alliance, Ohio.”

Tuo tarpu reikalingiausia 
buvo pietų savaitraščiui, tat 
ten ir pasiuntėme draugo au
ką.

Ir dar keletas gerų žodžių :
“Liepos 22, 1930. 

Gerbiama ‘Laisvės’ Red.!
Aš siunčiu tamistoms $7.00. 

Už ‘Laisvės’ prenumeratą bus 
$6.00, ką aš esu skolingas, o 
vieną doleri aukoju ‘Laisvės’ 
reikalam.

.v Tariu širdingą ačiū už pa- 
laukimą.

Draugiškai,
S. Petravičia, 
Pasadena, Cal.”

Bepig palaukti prenumera
tos tokių draugų, kurie atsi
mena esą kaltais, ir atsiteisia 
dar su priedais.

Daugiaus aukų gavome nuo
sekančių draugų :
J. J. K. $10.00
A.L.D.L.D. 231 kuopa,

Huntington Sta., N. Y. 5.00 
A. Adomaitis, Detroit,

Mich. 1.00
J. Calvin, Kokomo, Ind. 1.00 
T. Plakštis, Great Neck,

f N. Y. 1.00
J. žukauckas, C. Brook

lyn, N. Y. 1.00
J. Kreipavičia, McAdoo,
* Pa. 1.00
K. Bielskis, So. Boston,

Mass. 1.00
Dr. J. J. Kaškiaučius,

Newark, N. J. 1.00
J. Klimauskas, Brook

lyn, N. Y. 1.00
J. Murnikas, Fitchburg,

Mass. 1.00
Visiem dienraščio rėmėjam 

ačiuojame širdingiausia!

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

B. Figens, 221 Second St.
S. Mickus, 278 Second St.

y Ir pas Singe r j.

V

L AUS V® i Puslapis Trečias

RADIOGRAMOS IŠ A.L.D.L.D 
PHILADELPHIJOS 

APIELINKĖS
Per 

brodkester steišeną praneša, 
kad busas vardu Mis Balti
more bus AiL.D.L.D. 6-to Ap
skričio piknike, 17 dieną rug
pjūčio, tuo laiku, kada saulu
tė kabos ties Laurel Springs,

dubelju, zy vai,

kas nepaprasto atsitiks, mesimą nei kįek nesu mažėjo— 
jokios atsakomybės neimamo, alsinantis dusinimas dar pasi

Užsirašykite ant kalendo- jdjdnio. f ___  ,
riaus—rugpjūčio 17, 
Springs, N. J.

Iki pasimatymo.
Senas Vincas.

M

mirt

Taip pat užsiimame 
pirkimu, pardavimu 
Ir * mainymu namų

I

K

matyti, kaip ugnis krūmus nai
kina, kaip jauni medeliai liep
snose raitėsi, spragėjo, čirškė
jo ir virto j pelenus. Mieste 
panika, nusiminimas viešpata
vo. Būriai žmonių bėgo su 
vaikais ugnį gesinti, bet buvo 

Ugnis ėjo kai-*'

Iš Burlingtono ir Riversides drg. Romikaitis, .nepasitikėda- 
nieko tikro negalima buvo nu- mas savąja publika, kreipėsi į 
girsti. Girdėjosi tik ploūųjų, Minersvillę prašydamas pagel- 
ilgųjų, storųjų ir trumpųjų j bos ar, teisingiau pasakius, no- 
Jatužių balsai. Triukšmo pra-Įri užtraukti pirmą mortgiČių 

iSmės negalima buvo suvokti.!ant A.L.D.L.D. neskaitlingos 
eks .Pasigirdo tik Striupeikos bal-'kuopos nariais Readinge.

■sas ir, tarsi perkūnas trenkė: | Tas daroma tuo išrokavimu, 
“Kas nevažiuos į apskričio I kad su skolinta publika pada- 
pikniką, 17-tą dieną rugpjū-jryti sarmatą Camdeno kuopai, 
čio, tam Riversidėj ir Burling-1 Ar girdi, broli Pranaiti, 'kasi 
tone vietos nėra!” į ant tavo galvos taisoma ? ! Jei-j

gu jau už tave trumpesnis |čiams buvo nejauki diena. Jau 
žmogus padarys tau už . tave |iš pat ryto buvo nepaprastai

L’ net vėjelis karts nuo 
vienam bus geda, bet raus iš išarto pūstelėdavo karštas.

r7".................. ”■ 4-..... ‘ žmonių gulė 1____ __
!sloginantis sunkumas, ne tik 
j ant kūno, bet ir ant dvasios.

Kokia bus pikniko progr.a-1Apie vidurdieni saulutė tarsi 
žinosite, kurie dalyvausi-jkepint kepino kiekvieną. Ba-

O kurie nedaly- irometras. (?—Red.) rodė per 
žmonės vi-

Iš Chesterio pranešama, kad 
chesteriečiai, turėdami 1 
garsius vyrus, kaip Simonas

Laure

MAHANOY CITY, PA.

Rugpjūčio 4 d. mahanoye-

tokius ilgesnę sarmatą, tai ne tik tau įšilta irKapitonu to buso bus se
niausias Baltimorės pilietis _ 
—Glaveckas, o submarinų čei- Janulis ir Gamtos Sūnus, šlau- įgedos visa Zanavykija ir tavo Į Ant

Pikniko ko- jus ir kiti—pasirodys, ką jie jžaliablėkių kaimas!
baltimoriečius gali. ----------

šeriu—J. Balsys.
mitetas nutarė 
pasitikti su duona ir druska 
bei lietuvišku maršu.

Iš Trentono praneša, kad į 
apskričio pikniką atvažiuoja 
visa, naujai atgimus, A.L.D.L. 
D. kuopa ir tris syk tiek sim- 
patizatorių. 
savo locnas šokikes ir Phila-1 
delphijos peteliškėms nesiklo- žiavimo ir į pikniką, 
niosią. Apart to, jeigu muzi- ----------
ka būsianti neatsakanti, jie i 
turėsią ir savo muzikantus.

Liuk aut, muzikantai! 1 
kokios, trentoniečiai gali duoti pasiganėdinta tik nepaprastu 
jums ugnies. į triukšmu. Tačiaus neoi'iciališ-

—------- ;kos žinios praneša, kad phila-
Iš Eastono ir Jėzaus gimti- jdelphiečiai, nenorėdami pra

lošti savo senobinį pasirodymą, 
galvatrūkčiais rengiasi į pik
niką.

Aš gi statau savo naminę, 
grynai lietuviškai (kaip tau
tiški advokatai) kalbančią var
ną laižybosna prieš Kutros ir 
Potienės kanarkas, Jcad Ches- 
teris su Gibbstownu Philadel- 
phiją bytys narodo skaitlin- 
gumu.

Šokikai turėsią jehesteriečius

žmonės, be abejonės, 
I'tikinti dūsauja, meldžia lie- 
Itaus. Vaikai šaukte šaukiasi 
pagelbos., Apie 5 po pietų už- 

]ėjo viesulos. Apsiniaukė dan- 
■gus, pasidarė tamsu, kaip nak- be pasekmių. 
Itį. Kilęs vėjas griebė viską, nais visu smarkumu ir naikino 
■kas tik jam pakliuvo—popie- viską: medžius, krūmus, žolę, 
j ra, dulkes, lapus nešė, suko, J gėles, uogas ir net paukštelių 
plėšė, mėtė ir vėl nešė. To-‘lizdus. Atvažiavę ugniagesiai 
kis šturmas pasikartojo net Į ugnį sukontroliavo, kai kur 
tris sykius. Prie to dar iš j net visiškai likvidavo, žmonės 
abiejų miesto pusių degė krū-lkiek lengviau atsikvėpė, bet 
mai. Didelis Sausumas. Net lietaus vis tiek dar nėra.

Bon Ami.kokis ten mieste buvo galima girdėti ir'

Kad kokios, chesteriečiai 
turėdami naują pervažą per. ma, 
Delaware upę, ties pačiu Ches- te piknike, 
teriu, gali sustoti GibbstowneIvausite—nereikia tiems, ir ži-!virš 100 laipsnių, 
ir sudaryti tokią ekskursiją, įnoti. Tiek pasakau, kad kurie įsur išlepę, aimanuoja, jieško 
kokios šeštas Apskritis dar nė-inębūsite šiame piknike,' labai i paūksnės. Nuo 2-ros vai. po 
ra matęs. Gibbstownas už gailėsitės, ir jeigu su jumis: pietų apsiniaukė dangus, bet 

visuomet “stiki-j 
no,” ne “refiūzys” bendro va-j

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

Į Schuylkill ir Apieliukes Draugus
Philadelphijos brodkesteris 

įbuvo labai bizi ir negalima bu
vo prie jo prisigrūsti. Buvo

nės—Betlejaus praneš ama, 
kad pristigus automobiliuose 
vietos, apskričio sekretorius, 
drg. šol omskas, atjosiąs ant 
šviežiai kaustyto asilo ir tos 
pakalenijos, ant kurio tėvuko 
kadaise jodinėjo nekaltai pra
dėta panelė—Merė.

Drg. Švėgžda su savo “kra- 
sinu” važiuos pats paskutinis 
su raudonojo kryžiaus seselė
mis ir rankios pailsusius pikni- 
kierius. Iš Reading© pranešama, kad

ALDLD. IX Apskričio ir LDSA. VI Rajono bendras 
generaas išvažiavimas įvyks 15 d. rugpjūčio, Lake-Side 
Park, Mahanoy Junction, Pa. Programa prasidės 2 vai. 
po pietų.

šis mūsų išvažiavimas bus skirtingesnis nuo visų kitų 
iki šiol buvusių mūsų parengimų, nes bus agitacijiniai- 
kultūrinis. Nepaprastas bus tuomi, kad bus masiniai 
skleidžianua specialis “Laisves” numeris, kurį mūsų ne
nuilstanti darbuotojai pagamins ir apskričių lėšomis iš
kis. Gražus todėl, kad mūsų simpatingos moteriukės, 
kiekvieną atsilankiusį papuoš su dailiomis gėlėmis. Įdo
mus bus del to. kad turėsime nepaprastai gražių progra
mų, kurios išpildyme dųlyvaus: “Aido” choras iš Wilkes- 
'Barre, Pa., “Lyros” choras iš Shenandoah, Pa. Bus du
etų ir solų. Kalbės drg P Buknys iš Brooklyn, N. Y. 
ir kiti.

Visi mūsų draugai ir simpatikai atsilankykite!
KOMISIJA.

DARBININKŲ DIENRAŠČIO

‘LAISVES’ PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Darbininkiškos Organizacijos

Lyros Choras, iš Philadelphia, Pa. .

f . - M® !

v < • v -
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Nedelioje, 31 Rugpjučio-August, 1930
LAUREL SPRINGS, N. J

Prasidės 10 Vai. Ryte ir Tęsis iki Vėlai Naktį. ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI

Draugai, draugės ir gerbiamoji lietuvių visuomene! Visi buvusieji atsimena pereitų metų surengto 
pikniko “Laisvės” naudai puikiausių programą, kuri žavėjo visus vietinius pikniko dalyvius ir svečius. 

■ ■ ■ ■ ■ .... -........Šiemet programa bus dar žymesnė. Štai pikniko programa: —..........  —
Jonas Bagočius su Whitney Strong, ristikai, imsis už čampionatą; K. O. Reds Wilos su Big Galloper, 

sunkiasvoriai kumštininkai, kumščiuosis už čampionatą; K. O. Smithy su Gentelman George, kumštininkai, 
kumšeiuosis tris roundus. Taipgi atletai atsigabens sunkią vogą, kurią kas nors iš publikos iškels, gaus 
nuo atletų $10. Dainuos Aido Choras iš Brooklyno, Lyros Choras iš Philadelphijos, Bangos Choras iš 
Elizabeth, N. J. Kalbės “Laisvės” redakcijos narys drg. R. Mizara. Moterys trauks virvę su vyrais.

Organizuojama busai ir mašinos iš Newark, N. J.; Elizabeth, N. J.; Easton, Reading, Bethlehem, 
Baltimore ir iš kitų aplinkinių miestų. Į šį pikniką manoma suvažiuoti iki 5,000 žmonių. Bus puiki šokių 
orkestrą, skanūs užkandžiai ir gėrimai. Kas norės maudytis, pasiimkit siūtus. Kviečia RENGĖJAI.

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clementon gatvekarj ir važiuokite apie 45 minutes iki Laurui 
Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutes; perėję tiltą, ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite. Iš Philadelphijos, nuo Filbert 

ir Broad Sts. kas 15 minučių eina BERLYN BUS ir daveža visai arti pikniko vietos. Pervažiavus trekes, ant sekančio sustojimo reikia išlipti 
ir eiti tiesiai vieną bloką iki tilto.

AUTOMOBILIAIS: Pervažiavus Delaware tiltą, važiuokite White Horse Pike keliu iki Union Avė.; paskui sukit po dešinei į Laurel Ave. 
Ir važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę tiltą, sukit po dešinei ir ten pikniko vieta.

MHKmKK

PHONE 
Stagg S342

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj

Mūsų reko- 
menduotojai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

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

NEPADALINAMI 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 nėra skirtumo. Mes daugiausia remia
mės visuose atsitikimuose ant Retinoskapijos (tai yra 
ant ištyrimų sulig šešėlių).
ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOSJŪS

PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

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

A. LŲTVINAS
SS UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

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

•r

A. LŲTVINAS

Tel.: Trinity 1045

Real Estate Ličenša 
C-2728.

Greitai pagamina
me gardžiausius už
kandžius (Quick 
Lunch).

69 So. Park St. Elizabeth, M. ‘J

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalinas j tris dali*:

1. Mechanizmas. Kjtip >ustAtyti tulle planet 
kaip surasti sugedimus; kaip i#ard<lua 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną Stth 
dentą praktiškai, po priežiūra ŪkBtruktorh).

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai retkallosiM* 
šia prie dabartinių autpmotilUų<M

3. Važinčjimas. Kaip pastoti ekspertu lote>
riu. • *
Pabaigę mošų mokyklos kursi), tprite pUną 

progą pasinaudoti vienu iš dviejq S matų 
mechaniko arba šoferio. Garantuojama kŪO* 
nius ir diplomą. Mokiname gj’ynai lietuvi#* 
kai ir angliškai. Kaina prieinama vistaMU 

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nUO 10 uti 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL 
Kampas 14th Street228 Second Avenue

J. KAVALIAUSKAS

Bell __
Keystone

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausLas ir už prieinamų 
kainą. Nuliūdimo valandoje ptalau 

kreiptis prie manęs.

LIETUVIS GRABORiUS
IR BALZAMUOTOJA8

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: 
_____*____ Oregon 
____________ Main

SERGANTI VYRAI IR
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nushninlmo, GalvoBval- 
gio, Skilvio, žarnų ir Mešlažamšs Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Pa d Įdėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudiji- 
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, ai Jums 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Al 
suteikiu Asmeniškom Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZINS 110EAST 16th ST. N.T
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving A/ 

VALANDOS: » A. M. iki 1 P. M. NedilloJ » A. M. IH 4 P.
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KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov f’^77^7?*Vertė D. M. šolomskas

Apie Pirmosios Rugpjūčio Ydas
30,000 darbininkų demonstra- 

Union 
galima 
mobili-

(Tąsa)
—Ar jūs daug turite kareivių su savimi?
—Penkiasdešimts durtuvų. Bet aš su 

dešimčia savo vyrų visus tuos niekšus iš
vaikysiu !

Juodbarzdis pastatė ant stalelio išgėręs 
arbatos stiklinę, nusišluostė sukaitusį kak
lą, atsisuko linkui oficierio ir prakalbėjo:

—Taip, kalba, kad kokis tai Petruchinas 
taip daro?

—Niekur neištrūks,—patraukęs pečiais 
atsiliepė oficierius.—Ne šiandien, tai rytoj, 
o bus tas veršelis ant virvutės.

Juodbarzdis tik nusijuokė savo akimis, 
pastuksėjo lekštele ir dar gėrė daugiau ar
batos. •

Vakare ant laivo prieplaukoje Zmejov- 
koje suėjo daug namų budavotojų. Visi su 
baksais. kirviais ir pįelomis.

—Kur jūsų tiek daug važiuoja?
—Ogi, Aleškinoje bažnyčią budavojome; ; 

dabar jau važiuojam namo.
Naktį budavotojai prisitaikė gulti greta 

su kareiviais, kas ant narų, kas ant grindų. 
Mirksėdama degė lemputė naktį ant laivo. 
Prie narų, kur prie sienos sustatyta karei
vių šautuvai, išilgai vaikščioja kareivis — 
sargas, 
vo daugiausia budavotojų, pasikėlė žmo
gus. Plačiai pažiovavo, nenoroms nuleido 
kojas žemyn, nulipo ir priėjęs prie karei- 
vio-sargo negarsiai paklausė:

—Klausyk, kaimyne, o kur čia yra išei
namoji vieta, a?

—Štai, eik ten tiesiog, o į kairę korido
riuje pamatysi.

Budavotojas, grįždaamas, pradėjo kalbą 
su sargybiniu.

—O kur važiuojate, kareivėli?

movė kelines, apsiavė batusJ ir apsivilko 
švarką. Jis norėjo nuduoti ramiu, bet dan
tis nesulaikomai kaleno.

Oficierį nuvedė apačion. Aleksejus pri
ėjo prie laivo valdytojo, iš abiejų pusių bū
delės atsistojo ginkluoti vyrai. Aleksejus 
pakulė revolverį linkui laivo valdytojo ir 
sukomandavo:

—Į kraštą!
Laivo valdytojas suprato, pajudino pla

čią barzdą ir lygiai taip, kaip kapitonui at
sako:

—Taip yra!
Laivas pradėjo artintis prie krašto. 

Aleksejus atsistojo ant kapitono vietos ir 
per telefoną komandavo.

—Po-va-liai! Sustok!
Laivas minkštai atsirėmė į krašto pies- 

kas. Pasitiesė tiltelius, nešė nuo laivo bu
davotojai savo bakselius, kirvius ir pielas. 
Į kareivius kaip ir pirma buvo atstatyta 
šautuvų vamzdžiai. Aleksejus apleido lai
vą paskutinis.

—Traukite atgal tiltus!—jis sukomanda
vo.

Laivas povaliai pradėjo trauktis atgal 
nuo krašto. Aleksejus tylomis parodė gal- 

Iva, kad vestų oficierį. Du ginkluoti būda-
• ' • XZ • *1 _ • XZ K_Z • A a

šautuvus ant * »ri-
—Eikime!
Už minutės laiko, ant upės krašto, pasi

girdo du viens paskui kitą sausi šūviai...

SKYRIUS SEPTINTAS
Laiškanešis

Apie vidudienį priekyje pasirodė mies
tas. Ant miesto taip kaip juodas debesis

□kiM gaudyti Atsirado žmogžudžių ^Natalija KJse^
saika.

—Plėšikai ar kas?
—Kas ten žino, sako, bolševikai

stovėjo ant pirmgalio laivo ir užsimąsčiu
si žiūrėjo į tolį. Kas laukia juos čia, nau
jame mieste? Kaip jiems teks susitvar-

—Ar matai koki'dalykai—pakraipęs gal- reik
jieškoti darbo jrj-ar^ągelbės ar galės pa
gelbėti jai draugas darbo * susirasti, kurio' 
antrašą jai davė Aleksejus?... Ji sunkiai 
atsiduso. Miša, tstoyintįs. greta su motina, 
atkreipė į ją rūpestingą veidelį.

—Ar mes važiuojame-į’šį miestą, mama?
—Taip.
—Mes čia gyvensime? • ,
—Taip, Miša.
—O pas ką mes važiuojame?
—Pas pažįstamą dėdę.
Miša kiek patylėjo, paėmė motinai už 

rankos ir žemu balsu klausė:'
—O jeigu tėvas sugrįš į tą miestą, kur 

mes gyvenome, tai kaip jis tada mus su
ras ?

'—prisakė budavotojai ka- i Motina su šypsą pasilenkė, pabučiavo. 
! tvirtai berniuką į lupas.

—Aš pasakiau, kur mes išvažiavome, tė
vas suras mus... Nu, Miša, einame reng
tis...

Debesis, kuris buvo taipgi užėjęs, pova
liai plaukė į šiaurius, atidengdamas gerą 
pusę miesto. Per medžių žalius lapus su
žibėjo balti valdiški namai. Dideli gari
niai malūnai buvo ištisai viso krašto ir per 
jų kaminus vertėsi dūmai ir kibirkštys. 
Laivas, darydamas didelį ratą, pradėjo ar
tintis prieplaukos link.

Motina su Miša palaukė, kol visi kelei
viai apleido laivą; ji su paskutiniais nuėjo 
nuo jo, pasisamdė likusį dar vežėją. Vežė
jas, augštas vyras, visas rudais plaukais 
apaugęs, sužinojęs, kur' vežti, prakalbėjo 
geru tonu.

—Kaip tiktai man tas pakeliui, aš ten 
artimai irgi gyvenu.

—Ar to Ii iš čia?
—Ten, toli,—tarė vežėjas, keldamas bak- 

są į vežimą.
Pervažiavo veik per visą miestą. Vežė

jas nesiskubino. Įvardino gatves, parodė 
nors kiek svarbesnius namus, pasakojo 
apie paskutinius mieste įvykius. Pagalios 
sustojo prie nedidelio namelio, kuris turė
jo tik tris langus.

—Tur būti čia.
Natalija išlipo, vargiai įžiūrėjo ant surū

dijusios lentelės namo numerį.
—Pirmiau geriau eisiu pasiklausti.
Įėjo per atdarus vartelius ir tiesiog į na

mą. Žema tankiai rečiuota moteris skuto 
stalą virtuvėje.

—Sveikute!
Moteris nustojo skusti stalą, apžiūrėjo 

neturtingai, bet tvarkiai apsirengusią Ki- 
selevą, ir nenoromis atsakė į pasveikinimą.

—Sveika. Juiįs ko reikia?
(Bus Daugiaii)

vą kalba budavotojas,—o gal parūkyti do
ri?—ir išsiėmė krepšį tabako, pasidarė ci- 
garetą, paskiau padavė jį kareiviui.—Imk 
ir daryk, kaimyne. U '

Kareivis taipgi pasidarė cigaretą ir pa
silenkė užsidegti. Ugnelė nušvietė jo ūsus. 
Užsidegęs norėjo atsitiesti, bet kaip plie
nas nagai suspaudė jo gerklę, kas tai pa
griebė kareivį už kojų. Toje pat minutėje 
užkimšo jam burną skudurais, surišo ran
kas ir kojas. Iki šiol atrodė, kad būdavo-| 
tojai sunkiai miegojo, dabar staiga pašoko i 
iš savo vietų, pasigriebė kareivių šautuvus.1 
Kas tai iš kareivių pabudo ir išgąstyje pra
tarė:

—Broliai!...
—Nei iš vietos! 

reiviams, laikydami į juos atstatytus šau
tuvus.

Juodbarzdis — Aleksejus Petruchin —su 
trimis ginkluotais vyrai priėjo prie vieno 
iš pirmos klasės kambarių ir pastuksėjo į 
duris.

—Kas ten?
—Pons oficieriau, su tavo kareiviais ne

laimė atsitiko.
—Kas tokio?
Suskambėjo raktas duryse. Oficierius, 

naktiniuose drabužiuose, iškišo galvą iš 
kambario. Aleksejus paėmė už rankenos 
duris, pastūmėjo ir įėjo vidun. Atstatė į 
oficierių revolverio vamzdį ir piktai įsakė:

—Rengkis, pons oficieriau, tave laukia 
ilgoji kelionė.

Oficierius pradėjo iš baimės kalenti dan
timis. Puolėsi prie revolverio krepšio, gu
linčio ant stalo. Petruchinas sulaikė jį ra
miai ranka.

—Tą jau nebandykite, pons oficieriau!
—Kas tu tokis? Aš pašauksiu kareivius! 

•—suriko oficierius.
Aleksejus net -pašoko.
—Oh, tai tas patsai bjaurus balsas!— 

Žengė linkui oficierio, atydžiai tėmijo jį 
akimis, jo veidą.—Taip, taip, jis patsai, tas 
patsai!

Naktį, pamiškė. Vera, Solomon, ir jis— 
Aleksejus; ir ten tada šis budelis, šis ofi
cierius su pasiutimu cypė ir mindžiojo kū
ną draugo Solomono. Tas viskas dabar at
sistojo prieš Aleksejaus akis, taip kaip ir 
buvo tada. Aleksejus, sunkiai sudejevęs, 
pagriebė oficierį,$ž* gerklės.

—Oh, niekše!
Oficierius sukriokė, Aleksejus atsipeikė

jo ir paleido jį.
—Tavo kareiviai visi nuginkluoti. Ruoš- 

kįs^.rMes neturime laiko eikvoti.
/Oficierius drebančiomis rankomis užsi

ei j a rugpjūčio 1 d. 
Square, New Yorke, 
skaityti patenkinančia 
zacija artimiausių Kom. Parti
jos pritarėjų. Bet vyriausias 
Partijos uždavinys—mobilizavi
mas naujų masių iš pamatinių 
pramonių ir darbaviečių buvo 
beveik nepakliudytas. Visos ži
nios iš sekcijų ir vienetų įrodo, 
kad labai mažas skaičius naujų 
proletarinių spėkų tebuvo su
telktas iš darbaviečių į prieška
rinį judėjimą.

Nors mūsų veikimas dirbtu
vėse kiekybiniai pagerėjo; kai 
kurie vienetai padarė rimtų pa
stangų prasimušti kelią į nau
jas dirbtuves, gauti susisiekimų 
su jų darbininkais ir prirengti 
juos prie Pirmosios Rugpjūčio 
demonstracijos, tačiaus pasek
mės buvo toli gražu nepatenki
nančios.

Tos menkos pasekmės vyriau
siai pareina iš to, kad dar ne
buvo reikiamai įkainuotas šis 
darbas ir kad stokavo patyrimo 
ir tinkamų metodų (būdų) tam 
darbui varyti.

Laikymas mitingų ties dirb
tuvių vartais yra bendras bū
das pasiekti naujas darbininkų 
grupes, bet jis reikia papildyti 
sistematišku agitavimu ir pri
kalbinėjimu pavienių darbinin
kų fabrikuose ir dirbtuvėse.

Mes negalime nei tikėtis, kad 
neprirengti darbininkai abelnai 
dalyvautų mūsų demonstracijo
se arba įstotų į mūsų judėjimą.

Pamatinė priemonė .įgijimui 
naujų spėkų yra ta, kad drau
gai turi per asmenines pastan
gas susisiekt su atskirais dar
bininkais dirbtuvėse. Mitingai 
prie dirbtuvių vartų, literatūros 
pardavinėjimas ir skleidimas 
yra tiktai papildomosios prie
monės ęlelei įtraukimo pavienių 
darbininkų į mūsų judėjimą.

Ši pagrindinė yda buvo žy
miausia ypktybė visuose mūsų 
besirengimuose. Mūsų Bendro 
Fronto Konferencija iš virš 500 
delegatų buvo normalė mobili
zacija artimiausių mūsų pajė
gų. Net tame mes buvome žy
miai apleidę mobilizavimą dar
baviečių, kurias jau kontroliuo
ja revoliucinės unijos. Bet ryš
kiausias » trūkumas Bendro 
Fronto Konferencijoj tai buvo 
nedalyvavimas masinių organi
zacijų ir atstovų iš darbaviečių, 
iš pamatinių pramonių.

Mūsų literatūros skleidime 
buvo pagerėjimo, kaip kokybėj, 
taip daugyje; betgi ir čia bu
vo trūkumų. Didelė mūsų li
teratūros didžiuma buvo per
daug bendro turinio. Atskiros 
unijos savo lapeliuose neiškėlė 
klausimų, tiesioginiai paliečian
čių jų darbininkų reikalus; kai 
kurie lapeliai buvo išleisti per- 
vėlai ir todėl išdalinti pervėlai. 
Mūsų dirbtuviniai laikraštukai 
buvo perdaug ant greitųjų pri
ruošti ir išleisti tik už kelių 
dienų prieš pat Rugpjūčio Pir
mosios demonstraciją. ‘

Darbininkų Apsigynimo Bū
rių organizavimas ypač buvo 
silpnas. Mūsų draugai unijose 
ir Partijos vadovybėje nekreipė 
reikiamos domės į Apsigynimo 
Būrius. Bet gerų pasekmių da
vė organizavimas Apsigynimo

Būrio delei New Brunswick, N. 
J., mitingų. į

Darbaviečių pikietavimas,1
tjkslu įtraukt darbininkus į de
monstraciją, nedavė patenki-! 
nančių vaisių, nes darbininkai 
nebuvo tinkamai prirengti; ne
buvo su jais susisiekimų, ir ne
buvo jie nuolatiniai informuo
jami per dirbtuvinius laikraš
tukus bei biuletinus.

Tai yra svarbiausi silpnumai 
mūsų prisirengimo prie Pirmo
sios Rugpjūčio demonstracijos. 
Juose atsispindi mūsų Partijos 
pamatinės silpnybės ir veikimo 
būdai. Tos silpnybės pabrėžia 
ir patvirtina teisingumą analy
ze (išlukštenimo), kurį padarė 
paskutinis mūsų Partijos .suva
žiavimas, kas link netinkamų 
mūsų veikimo būdų ir Partijos 
aparato silpnumo. Pirmosios 
Rugpjūčio priruošimo pamokos 
griežtai stato Partijai būtiną 
reikalą nuodugniai tas ydas iš- 
diskusuoti, o įvykdyti nutari
mus, kuriuos padarė Partijos 
suvažiavimas.

Kom. Partijos Antro 
Distrikto Komitetas.

WILKES-BARRE, PA.
Piknikas A.L.D.L.D. Plymouth 

Kuopos
Šią vasarą nėra tos nedėlios 

kad nebūtų rengiama piknikas 
arba išvažiavimas mūsų orga
nizacijų, ir kiekvienas būna 
pasekmingas. Tautiečiai ir 
social-fašistukai vos tik vienk 
surengė ir atsilankė pora tuzi
nų tautiškų tūzų. Tai geras 
ženklas, kad mainieriai nepri
taria fašistams.

’ Dar mums visiems darbinin 
kams reikia daugiau mobili
zuoti savo spėkas kovai su fa
šistiniu gaivalu ir visur vesti 
griežtą kovą su jais.

Nei vienas mūsų rengiamas 
piknikas neturėtų būti apleis
tas be agitacijos prieš fašistinę 
gaivalą. Tik vesdami kovą, 
mes būsime pergalėtojais.

Nedėlioj, kuomet yra ren
giamas piknikas Plymoutho A 
L.D.L.D. kuopos ant Radzvilo 
ūkės:, ne tik visi darbininkai iš 
Plymoutho dalyvaukite, bet ir 
iš kitų kolonijų kuo duagiau- 
sia atvykite. Nepamirškite 
rugp. 10-tos dienos, visi būki
me.

J. Kazlauskas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

COURTNEY, PA.
Linksmą ir didelį PIKNIKĄ ren

gia Susiv. Lietuvių Amerikoje 92-ra 
kuopa nedėlioję, 17 rugpjūčio (Aug.), 
Star Mine Giraitėj, Courtney, Pa. 
Prasidės 12-tą vai. dieną ir tęsis iki 
vėlai nakčiai.—Gerbiami lietuviai ir 
lietuvaitės:—Visus širdingai lužkvie- 
čiame dalyvauti šiame piknike ir pa
silinksmint labai gražioje vietoje iš 
gamtos atžvilgio. Įžanga dykai vi
siems. Kviečia Rengėjai.

. ? ---------- +---- ------ , .•
BINGHAMTON, N. Y.

A.L.D.L.D. 20-tos kuopos susirinki
mas bus ketverge, 14 d. rugpjūčio 
(Aug.) po No. 315 Clinton St., 7:30 
vai. vakare. Visi nariai ateikit lai
ku, yra svarbių reikalų aptarti.

•Sek r. P. Balčiūnas.
(187-188)

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS

DARBININKŲ AUTINGAS
ŠIĄ VASARĄ

BŪDAVO JIMUI ‘DAILY WORKERIO’ 
PIKNIKAS-KARNIVALAS

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

ĮSITĖMYKITE DIENĄ:

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

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 8780

OFISO VALANDOS:
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedaliomis: 10-12 vai. ryte.

LIETUVIS

RIAUSIO PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽKMĄ KAI
NĄ, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
fiAUKITCfl PA81

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

LIETUVOS PREKIŲ

(Sbalzatnuoja Ir laidoja nuiniru»Iu« ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žem$ kainą, nuliūdinto^ 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas atana 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Remkime Lietuvius

LITHUANIAN 
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

GREITAS LAIVU PATARNAVIMAS

HpR

PER HAMBURGĄ MŪSŲ MODERNINIAIS LAIVAISHAMBURG DEUTSCHLANDALBERT B ALLIN NEW y ORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaite, prieinamos kainos. Tie

sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mūs populiariais kambariniais laivais:

ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND
Del informacijų kreipkitės į lokalinius agentus mūsų

Hamburg-American Line
89 Broadway -f- 4- + New York

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas .Kliubas, 

' 269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigerėjimu, JOHN’S Ciga- 

k rus bizniayoja. Taip pat visos švaresnės lietuviš- 
1 kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznie- 
■ riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa- 
r daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
„ bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 

|zįkur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
q/ viršpamlnėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 

visur Amerikoje išsiuntinėjam per pašt$. Ad
resuoki!:

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



koj, kuris randasi prie pat 4/

ir

Vardas

No.

Miestas State—

PIKNIKAS

Mainierių Kvartetas

KALBĖS E. N. JESKEVIČIŪTE IR “LAISVĖS” REDAKTORIUS

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 141]Telefonai: So. Bo'ston 1662—1373

A. J. KUPSTIS

tais klausi-

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampai Clermont Arenoe) 
MASPETH, L. L N. Y. 
Telephone, Juniper 97M

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

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

K

■KUM
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gimė laike pereito imperialist!-I milionų doleriu, 
nio karo. Jos gyvavimas ir Į145 mil. dolerių.

Valstijos
ELIZABETH, N. J

Paačiavimas

j V* * * .b C V x 41.

0 i Valstijos įveždavo už 1‘

savo kalboje Angliją iš pasaulinių rinkų. Gi

Ar Skaitai

MONTREAL, KANADA

viens kito spėkų ir del kitų vie-1 • l * • ,.<k - ■ <tv • . 1. , r .< . u- Ipnes gręsiantį naują impena-

. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.miestus.

«
< /

kulkasvaidžiai 
kulkų į vieną

taip pa- 
įgabeni- 
su Ang-

Šię faktai aiškiai rodo, kaip 
[Jungt. Valstijos stumia laukan

Šolomskas.
rytoj)

yra 
di-

kulkasvaidžius ant kiek- 
divizijos, o dabar 
947 kulkasvaidžius 
ir mažesnio kalibro.

H I

D. M.
(Pabaiga

šų ir slaptų imperialistų machi
nacijų. Paskutinė Londono 
konferencija charakteringa 
apart visko tuomi, kad po jos

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS CAKES 

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9649

24
24

“Raudonąjį Artoją”?

■

[lydėjo j kapus. Taipgi 
įju Aušros Dr-jai, Liet. 
Prog. Kliubui, L.D.S.A. 
A.L.D.L.D. 54 kp. ir

Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
nuo naujų metu pradėjo eiti du 

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos .socialistinės statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir 

kartu per savaitę.
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 

pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais jvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma

žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaiko plačius ryšius su lietu- 

‘ vių darbininkų: masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už savo klasės reikalusk 
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio' šeimy
nų, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo- . 
ti sau visiems metams “Rau

donąjį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenume- 
revoliuciniais įvykiais visame 
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.”
KAINUOJA METAMS: 

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k. 
Užsienyje..................... 2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

Minsk, UI. K. Marksu 14, 
Red. Lit. Gaz.

“RAUDONASIS ARTOJAS”

IMPERIALISTAI RUOŠIA NAUJĄ 
SKERDYNĘ

Kapitalistinė tvarka išnaudo
jimo ir pavergimo tvarka. Kaip 
išnaudotojų gašlumui nėra ri
bų išnaudojime ir pavergime 
proletariato, taip nėra ribų ir 
pačių kapitalistų bei jų grupių 
tarpe varžytinėms del pelnų, del 
rinkų.

Pasaulinis imperialistinis .ka
ras 1914-18 m., kuris tiek daug 
žalos padarė darbininkų klasei, 
buvo karas delei kapitalistinių 
ii^imperialistinių grupių varžy-j 
tinių už pasaulinių rinkų pavel- 

rdėjimą.
r Dabar išnaudotojai rengiasi 
karan dar energingiau, negu ' 
kad pirm 1914 metų. Imperia
listų tarpe varžytinės nei kiek 
nesumažėjo, o dar padidėjo. 
Jeigu kol kas dar nepradeda ka- 
nuolės baubti ir. mirtį sėti, tai, 
viena, kad dar tarpe pačių im
perialistų kol kas vienokiu ar 
kitokiu būdu susitariama ir 
nors laikinai atitolinama jų tar
pe susirėmimai, o antra, tai gy
vavimas
Respublikų Sąjungos, 
čios šeštą dalį pasaulio,

tarpe imperialistų priešingumai 
ir susirėmimai daugelį kartų 
paaštrėjo, ir be abejo po jos 
kapitalistinis pasaulis dar la
biau prisiartino prie .kruvinos 
puotos, prie karinių pasaulio 
sukratymų.”

Kaip Ginkluojasi?
Drg. K. E. Vorošilov daro pa

lyginimą, kaip imperialistai 
ginklavosi pirm 1914 metų ka
ro ir kaip dabar ginkluojasi, ir 

! štai faktai:
“Jungtinės Valstijos, Angli

ja, Francija, Italija ir Japoni- 
karo reikalams iš-

valdomoje Kanadoje 1913 me
tais Jungtinės Valstijos turėjo 
kapitalo įdėlių ant 417 milionų 
dolerių, o Anglija ten turėjo 
ant 1,850 milionų dolerių. O 
jau 1929 metais ten Jungtinės 
Valstijos turi už 3,313 milio- i 
nūs dolerių; paaugo įdėliai net, 
ant 800 nuošimčių, o Anglija! 
Kanadoj turi 2,234 milionus do- : 
lerių įdėlių, tai yra paaugirnas į-la 1913 m. 
įdėto kapitalo per penkiolika de^° 2,300^ milionų rublių, gi 
metų ant 50 nuošimčių. Jeigu ^-926 metais išleido jau 3,900 
pridėti, kad visų įvežamų tavo- i milionų rublių; gi 1930 metais 
rų j Kanadą yra 68 nuošimčiai (5,700 milionų aukso . rublių, 
iš Jungtinių Valstijų, tai busj^.as. augimas karo išlaidų aiš- 
aišku, kad Kanada, dalis Britą- 
nijos imperijos, faktiškai nu
stoja būti jau britiška, nes ji 
patenka vis daugiau ir daugiau 
po amerikinio kapitalo įtaka.

“štai biskutis pavyzdžių apie 
išvežimus iš Jungt. Valstijų ir 
Anglijos į Pietinę Ameriką pa
rodo tą patį. Jungt. Valstijos 
1913 m. į Argentiną įveždavo 
už 47 milionus dolerių prekių, 

Socialistinių Sovietų jo Anglija tais pat metais už 
apiman- 110 milionų dolerių. Dabar 

kuri Jungt. Valstijos įveža už 210 
, o Anglija už 

. Tai 
augo Jungt. Valstijų 
mas prekių, palyginus 
Ii ja.

VĮ Braziliją Jungt. 
įveždavo už 31 milioną dolerių, 
o Anglija už 61 milioną dol. 
Dabar gi Jungt. Valstijos ten 
įveža už 109 milionus dol., o 
Anglija už 66 milionus dol. Į 
Čilės respubliką 1913 m. Jungt.

3 milio
nų dol., o Anglija už 29 milion.

. Dabar Jungt. ^Valstijos

komunistinių partijų veikimas 
baugina imperialistus ir laiki
nai atitolina tarpe pačių impe
rialistinių grupių susirėmimą.

„ Vienok karas artinasi dvie- 
\;nis frontais: pirmoj vietoj pa

sauliniai imperialistai rengiasi 
.karan prieš SSRS., kad sunai
kinus proletariato diktatūrą, 
kad atsteigus pasaulyje norma
li kapitalizmo viešpatavimą, i 
iš antros pusės artinasi karas 
h- pačių imperialistų tarpe ir įj].“" Dabar"'’jun^ "vZilZ 
jis užsiliepsnos; karas išnaujo įveža už 56 mi|ionus dol 0 An. 
užMespataus ir be abejo mis -i[gĮjja ųg 45 niilionus dolerių.”' 
piliečių karą. ; .. P ... . ..... . , .

Drg. K. E. Vorošilov, karo 
komisaras SSRS., 
laike XVI-to Visasąjunginės 
Komunistų Partijos suvažiavi
mo, kalbėjo apie imperialisti
nius priešingumus, rengimąsi 
fekran ir ginklavimąsi sekamai: 

[ “Kad apcharakterizavus pa
aštrėjimus ekonominių susikir
timų tarpe šiaurinės Amerikos 
Jungtinių Valstijų iš vienos pu
sės ir tarpe Anglijos iš kitos, 
užtenka nurodyti, kad britų

Great Neck Great Neck
LINKSMAS

BALIUS
Rengia Jaunuolių Choras 

ĮVYKS SUBATOJ

9 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 
patys linksmai laiką praleisi
te. Bus puiki muzika, taipgi 
ir skanių valgių. Prašome vi
sus atsilankyti anksčiau ir čia 
vakarienę valgyti.

Kviečia Rengėjos.

Puslapis Penkto

išantis ir socialdemokratų šni
pų.’ Truputį nusiraminus, išei
na į minią mergina t ir tęsia 
pirmųjų draugų kalbas. Greit 
sugriebia ir ją policija su šni
pais ir daužydami nutempia. 
Girdisi iš žmonių keiksmo 
šauksmai ant policijos ir šni
pų—mušeikų. Didelis būrys 
vaikų ir mergaičių maišė po
licijai darbą. Vienas vaikas 
ima nuo žemės sudraskytą po
licijos darbininkų obalsių iška
bą. Policmanas puola ant jo, 
bet neareštuoja, kaipo vaiko, 
nors pionieriaus.

Publikos policija negainiojo . 
kaipo iš parko.
kad visą laiką, net per du at
veju; orlaivis skraidė žemai! 
aplink' publiką, net pritemus 
naktį. Pribuvo policijos veži
mas ir viso areštuotų buvo ma
tyt 5 merginos, 4 vyrai; su 
jais važiavo ir šnipai—“liudi
ninkai.” Draugai drąsūs, link
smi, mosuodami rankomis at
sisveikino su publika.

žmonių būt atėję daugiau, 
bet anksčiau buvo nutarta de
monstruoti 2 d. rugpjūčio, o

J. ,V. rubežiaus. Potvinis 
apsireiškė iš nepaprastai di
delio lietaus. $100,000 me
džiaginių nuostolių padary
ta.

Meksika Mokės $5,000,000 
Kaipo Pradžią Skolų

MEXICO CITY.—Meksi- 
kos valdžia pradės mokėti 
savo skolas Amerikos kapi
talistams įteikdama penkis 
milionus dolerių speciališ- 

Pastebėtma, |<aį bankierių komisijai, be
sirūpinančiai

kiai rodo, kad šalys rengiasi ka
ran, ir rengiasi greitai.

“Karinės išlaidos tų Valstybė
lių, kurios rubežiuojasi’ su SSR- 
S., 1923 m. buvo 184 milionai, 
1926 metais jau 224 milionai, o 
1930 metais jau net 358 milio
nai rublių.

“Svarbiausiai eikvojimas pi
nigų eina ant dabartinės karo vėliaus atšaukta į 1 dieną. 
technikos, kuri dabar taip la
bai pakilo ir toli gražu pralen
kė techniką pasaulinio karo i 
laiko. 1923 metais Jungt. Val
stijose, Anglijoje ir Francijoje, 
pavyzdžiui, buvo 2,200 karo or
laivių, 1926 metais jau 2,900 
orlaivių, o dabar yra 5,200 or
laivių. šios skaitlinės nedaug 
kalba, jeigu nepridėti, kad ga
minimas orlaivių gali pakilti ! 
laike pirmų karo, mėnesių, ačiū 
galingai orlaivininkystės pramo
nei, p r i ruošimui viso gamybos [ 
aparato; gali staigiai padidėti! 
net 10 kartiį daugiau, negu ju\ 
dabar yra, o iki vienu mėty, ka
ro pabaigos orlaivių skaičiiis 
gali padidėti net kelis desėtkus 
kartų.

Iš šio matyti, kokia galinga 
spėka slepiasi šiose valstybėse, 
kaip ji "iškils tada, kada karas i 
prasidės.

Reikia atžymėti, kad augimas i 
ginklavimosi dabar reiškiasi ne 
skaičiuje gyvos spėkos, bet pa
didinime ugnies karo dalių. 
Skaitlius armijų yra veik tas 
patsai, kaip buvo ir prieš ka
rą, bet už tai, jeigu 1913 metais 
buvo 24 kulkasvaidžiai ant • 
kiekvienos 1 amerikinės šaulių 
divizijos, tai jau 1923 metais, 
tai yra po 10 metų, buvo jau 
po 754 
vienos 
net po 
dėsnio

Aišku, kad spėka ugnies 
947 kulkasvaidžių bus daug 
lingesnė, negu kad buvo 

1913 metais

dabartinis nedarbo krizis dar 
labiaus Jungt. Valstijų išnaudo
tojus verčia j ieškoti ta vorams 
rinkų, o Anglijoje taip pat vieš
patauja bedarbė ir ji yra pri
versta atlaikyti rinkas, kova 
del rinkų aštrėja. Jungt. Vals
tijų išnaudotojai net už 618 mi
lionų dolerių turi savo įdėlių 
į Anglijos kolonijas ir vis len
da ten energingiau. Britai im
perialistai iš savo pusės paro
dys buldogo iltis.

“Bet šiomis dviemis valstybė
mis nesiriboja kova tarpe im
perialistų,”—sako toliaus drg. 
Vorošilovas,—“yra prieštaravi-

kulkasvaidžių
kulkasvaidžiai iššaudavo 12,000 
kulkų, 1923 m. 754 kulkasvai
džiai išaudavo 377,000 kulkų ir 
1930 metais 947 
iššauna 473,000

i mai tarpe Anglijos ir Franci- 
jos, tarpe Franci jos ir Italijos, 
'tarpe Vokietijos ir Francijos, 
tarpe grupavimosi Balkanų val
stybėlių išvien su Francija ar
ba Italija. Susidaro labai susi- [ 
narpulioję priešingumai, kurie į minutę, 
neišvengiamai veda kapitalistinį | 
pasaulį prie naujų karų. Tarp
tautinės konferencijos laikomos 
būk tai del to, kad suradus išė
jimą šiokį-tokį, bet tikrenybėje 
del to, kad imperialistai vieni 
kitą apgautų,*kad kaip nors ap
sukus savo kaimyną ir taipgi 
del naujų grupavimosi, del nu
statymo ir apčiupinėjimo spėkų 
būsimame kare, del patyrimo

Iš Pirmosios Rugpjūčio Įvykių
Prieš 7:30 vai. rinkosi dar

bininkai į Park Ave., kad iš
reikšti protestą ir vesti kovą

Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve- I 
žam į Storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 12 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus fi J

Buvo dalinami atsišaukimai 
į darbininkus. Iš visko matyti, 
kad kasdien masės vis labiau 
pritaria komunistams. Tai jų 
išganymo vytis ir rytojus. Va
lio, draugai! Pirmyn ir smar
kyn į klasių kovą!

Palengvina Tuščiuosius 
pilvo pakrikimus

Gasai, raugėjimas, jnlvo nesmagumai, ne- 
!virškinimas Ir panašūs pakrikimai yra pa
šalinami su Nuga-Tone. Šis puikus sveikatos 
ir stiprumo budavotojas suderina ir sustip
rina nusilpusį pilvą h" stimuliuoja bėgimą 
Rastrinių sunkų, tuo leidžiant lengvai su
virškinti viską suvalgytą. Nuga-Tone taipgi 
pagamina užtektinai raudono, sveiko krau
jo. Jis stimuliuoja ir sustiprina nervus ir 
muskulines sistemas ir kūno organus, tuo 
pagerinant abelną sveikatą.

Nuga-Tono išvalo kūną nuo nuodingi; 
ligas gimdančių atmatų ir nugali konstipa- 
ciją. Jis palengvina inkstų ar pūslės įde
gimą, padidina svarumą pas liesius, sumen
kusius žmones ir suteikia poilsingą ir atgai
vinantį miegą. Jūs turėtumėt būtinai pa
bandyti Nuga-Tone. Jis yra pardavinėja
mas visi; vaistų pardavėjų. Jeigu jūsų par
davėjas neturi Nąga-Tonc stake, paprašykit 
jį užsakyti jų del jūs iįi savo džiaberio.

Edvardas Sheralis, posun-l 
kios ant gaivos operacijos, lie-; 

? pos 30 d. mirė. Tapo palaido-: 
tas rugpjūčio 2 d. Rosedalę I 
kapuose, Linden, N. J.

Aš ačiuoju širdingai gimi
nėms ir visiems draugams, ku-l 
rie dalyvavo šermenyse ir pa- j 

ačiuo- j 
Darb. j 

4 kp., 
Tarp.

Darb. Aps. 8-tai kp., nes šios 
draugijos daug prisidėjo prie 
sušelpimo mano brolio. Taipgi1 
ačiuoju virš minėtoms draugi
jom už suteikimą kvietkų prie 
grabo. :■ ♦ •

Pasilieku su nuliūdimu, 
Brolis V. K. Sheralis.

Žemnainijos, Apdraudos ir 
Mortgičių Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

PENKI ŽUVO POTVINYJ
TU'SCON, Arizona.—Pen

ki asmenys žuvo potvinyj 
Nogalės miestelyj, Meksi-

EXTRA!
AMŽIAUS STEBUKLAS
Naujausia Išdirbystė, 

tai mūsų viengenčių 
lietuvių išradimas

PUSTAI
Su kurių pagelba visos senos 
britvos, kurios, jūsų prasmėj 
jau atslūžine savo laiką, už
mestos kur nors, grįžta ir 
Jums vėl tarnauja, bet šj kar
tą su stebuklais atlieka savo 
pareigas.

Šie PUSTAI dėlto yra XX 
amžiaus stebuklai, kad pakei
čia barzdaskutystę iš prievar
tos į malonumą.

Y

EXTRA!
Britvos švelnumas, prašalin

damas tą dreskiantį deginimą, 
kurio tikimės, palieka veidą 
kuo švelniausi.

Išbandymui siųskite savo lė
šomis Jūsų senas britvas, o 
mes stengsimės įtikrinti Jus 
verte Šių naujų pustų.
Kaina: Safety Britvom $2.00 
Paprastom Britvom $3.00

Orderiuojant siųskite money 
orderius

ABERGRIP STROP CO. 
2200 Coral St., Philadelphia, Pa.
Britvas išgalandimui siųskit:

ABERGRIP STROP CO. 
5311 Woodland Avenue, 

Philadelphia, Pa.

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Street or Avenue

WILKES-BARRE, SCRANTON IR KITŲ MIESTŲ

Laisves’ ir'Vilnies

Rengia Am. Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos 12-tas Apskritis, Liet. Darbi
ninkių Susivienijimo Amerikoje 4-tas Rajonas ir kitos organizacijos

listinį karą, kurio paslėpimui 
valdančioji klasė čiulba taikos 
giesmeles. Čia pat, po Mount-' 
royal kalnu, ant kurio prieša
ky stūkso milžiniškas geležinis 
kryžius, apšviestas elektra,, ko- 
n‘iunis/tų vadovaujami darbi
ninkai aticląro miŲhgą. Pasi
rodo augštai iškeltos iškabos 
su prieškariniais obalsiais ir 
sykiu pasigirsta kalbėtojo žo
džiai. • .(

Šnipai ir policija visu įnirti
mu puola areštuoti kalbėtoją. 
Darbininkai puola ginti. Ky
la riksmas, policija buožėmis 
daužo darbininkus. Kalbėto
jas išsiveržia iš mušeikų—po
licijos—ir eina toliau iš mi
nios. Jį pasiveja policija ir. 
areštuoja.

Tuojaus kalba kitas drau
gas. Policija vėl puola. Ant
ras sumišimas. Vaikai, mo
terys, vyrai, susimaišo kovoj 
su užpuolikais. Areštavus vėl 
du draugu, už minutos kitos 
pasigirsta Internacionalas. Ky
la trečias mūšys. čia sugrie
bia ir mušdami tempia keletą 
merginų. Tarpe suž vėrėj usios 
policijos ir šnipų matėsi ipai-

Mehoįi O d. Rugpjučio-Aug., 1930
VALLEY VIEW DARŽE, INKERMAN, PA.

Bus sekama programa: Dainuos Lyros Choras iš Shenandoah, Pa.; vietinis 
Aido Choras, Mainierių Kvartetas; duetas—St. Kuzmicko ir Grabausko ir duetas— 
Valuko 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

Programos turiningumu ir įvairumu visi būsite patenkinti. Todėl kviečiame visas 
šios apielinkės kolonijas skaitlingai dalyvauti šiame piknike. Visi klasiniai apsišvie
tę darbininkai turite rūpintis, kad kuo daugiausia iš jūsų miesto žmonių būtų spau
dos piknike. Remkite ir stiprinkite savo spaudą, kuri gina darbininkų klases rei
kalus. Kviečia Rengėjai



$

i

Puslapis Šeštas LAISVI

KRISLPARSIDUODA 4 kambarių geras 
fornišius už pigią kainą.- Matyt 

galima bile laiku. Mrs. Hjelm, 37 
Stagg St., Brooklyn, N. Y. (186-188)

* r i n m pi n t t /v Amalgameity Vadukai Kaipo ■VIETOS ŽINIOS .,| New Yorke Kulak siuvyklos 
j bosai paskelbė lokautą visiem 
! darbininkam, išmetė visus juos 
IĮ gatvę. Darbininkai, kurie 
i priklauso Amalgameitų Unijai, 
(stojo i streiką. Kulakas ati- 
Į duoda kelines dirbti skebša- 
(pėms; o Weiner ir kiti Amal- 

bu-(gameitų vadukai, tatai žinoda-

Keistas Sutrumpinimas
Bausmės Tosteriui, Minorui Policmano, įvyko Geras 

Mitingas Prieš Dirbtuvę 
Ketvirtadienį per pietus 

surengtos prakalbos prieš j mi, nieko nedaro, kad pradėt 
čeverykų <

ir Penn St.,Brook-i Kairioji Adatos Darbininkų 
Prakalbas sakė kalbė-jUnija šaukia darbininkus pa- 

o II. Raymond 10(tojai, atsiųsti Komunistų Par-j imt streiką į savo rankas ir 
Iš pradžios, kaip ži-kijos ir Komunistinio Jaunimo I vest. jį per pačių darbininkų 

specialis teismas, be Į Lygos. i streiko komitetus.
Drg. J. Siurba pasakė pra-j - -------- --~.

paliesda- Į Nepamirškite Išvažiavimo
Aido Choras ir L.D,S.A. 

ma kuopa rengia šaunų’išva
žiavimą sekanti nėdėTdiėrif, 10 
rugpjūčio (August), Forest 

: Parke. Choras padainuos kė
lias gražias dainas, bus įvai
rių žaislų, skanių užkandžių ir 

, , . . gėrimų. Norintieji smagiai lai-
kalbėtoją Įvairias blokines nuojka praleisti, malonėkit atsilan- 
valgių, daržovių atmatas ir kt. 
Prisistatė ir policmanas, kuris! " ' - - -
liepė kalbėtojams šalin nešdin
tis, o susirinkusiems klausyto- protic Pnlimicfirinnjię jams išsiskirstyti. Bet kada *ien0 * angimmaS 
pasirodė policmanas, juo dau
giau darbininkų suspito, suda- Lyga praneša, jog nuo atei- 
rydami būrį kokių dviejų šim- 

Būdamas vienas, 
neišdrįso

Nepaisant Rosy Šnipu ir

ir H. Raymondui
Po trijų mėnesių atidėlioji-1 

mų, New Yorko parolės ko-jvo 
'misija nusprendė, kad Wm. Z. Jacobs 
Foster, Robert Minor ir Israel į Wythe Ave 
Amter turi sėdėti kalėjime 6 i lyne, 
mėnesius, 
mėnesių, 
noma, specialis teismas, be | 
grand džiūrės, buvo nuteisęs 
juos trims metams. Tame tei- kalbėlę be kliūčių, 
sme beveik visiškai nebuvo pri-.mas tos dirbtuvės darbininkui 
lęidįuamj liųdinjnfcąi už teisia- (reikalus, bedarbę ir kitus rūpi- ' 
mubsius, nei jokie įrodymaijmiausius rankpelniams klausi-, 
^Olipįjps. žvėriškumo laike ko-jmus. Bet kada pasirodė su 
vo 6-tos dienos demonstraci-j prakalba drg. Stone, jau buvo 
jos Union Square, kur dalyva-Į išsijudinęs bosų šnipų ir paka-j 

:V.o. 1,10,060 bedarbių ir dirbau- Jikų širšių lizdas. Jie iš dirb-j 
draugai buvo tuvės langų pradėjo mėtyti įl

dirbtuvę,! kovą prieš minimas skebšapes. Į dusas

vimai neturi svarbus; klausi
mas tame; katras paims viršų, 
ir bus paskelbtas žydų ristikų 
vidutinio svario čampionu. Tai 
dar pirmu kartu būsiąs pa
skelbtas žydų tautos ristikų 
čampionatas, kąi pasirodys šių 
ristynių pasekmės. Todėl ne
nuostabu, jog sportą mylinčio
je žydų publikoje toks susido
mėjimas šiomis ristynėmis.

Apart šios poros, dar risis 
Joe Parelli, Frank Bruno, in- 

; Basanta Singh, Paul 
Finsky, Sidney Gold, 
Young, Jimmy Demos ir 
ry Anderson.

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda saldainių krautuvė, 

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

(184-189)

Telephone, Stagg >910

LORIMER RESTAURANT
LietuviŲ Valgykla

Ira
II ar-

LIETUVIS

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS

VISOKIU ROSIU ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARčlUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Kas Tie Bolševil 
šai?

Australijoj.
Ginkim Savo Tei 
Rugpjūčio 22 d. 
Stoka Lavinimos

Rašo Petrui

,čiųjų. j Minimi 
nuteisti, kaipo tos demonstra
cijos delegatai, kurie turėjo 
įteikti bedarbių reikalavimus 
miesto valdybai, kur sykiu bu
vo pasiryžę ir demonstrantai 
eiti/ 

žiūrint i parolės komisijos 
nusprendimą, gali kam atrody
ti, kad Fosterio, Minoro, Am- 
terio ir Raymondo bausmė jau 'tų. Būdamas vienas, “tvark- branginta pieno kaina. Tai esą 
sutrumpinta. Bet taip dar nė- darys” neišdrįso pavartoti i todėl, kad per karščius lau
rą: dar turi savo žodį tart tie buožę, o mitingo laikytojai ne-j kai ir pievos nudžiūvę ir^ bran- 
specialistai teisėjai, kurie tuos klausė jo paliepimų. Taip ir 
draugus buvo trim metams nu- tęsėsi mitingas, kol kalbėtojai 
smerkę; jie gali ir pailginti pasakė, ką turėjo. Drg. Stone, 
bausmės laiką. Kada šie teisė
jai susirinks spręsti apie baus- domę ir 
mes sutrumpinimą, tai vėl bernauja kapitalistams, būda- 
klausimas. O parolės komisi-'ma jų Įrankiu prieš darbinin- 
ja visiškai nepaskyrė tam lai- kus.
ko; vadinasi, teisėjai gali tęsti, 
kiek jiems patinka, ir tuo lai- Į 
ku Fosteris, Minoras, Amteris Areštai Sulig Federacijos 
ir Raymondas gali būt laikomi 
kalėjime.. Taigi, “susimylėji-j 
mas” yra visiškai neaiškus.

be kitko, atkreipė klausytojų 
į tai, kaip policija

V. R. Rep.

Dairymen’s ( p i e n i ninku)

nančio pirmadienio bus pa-

giau atsieina pienas. Bet iš- 
tikrųjų ne tame yra pieno 
branginimo priežastis. Pieno 
kapitalistai mato, jog per karš
čius žmonės daugiau pieno 
geria; tai ir sumanė daugiau 
pasipinigauti. Kai del laukų 
ir pievų nudžiūvimo, tas pa
liečia tūlas pietines ir vakari
nes valstijas; rytinėse gi vals
tijose sausa dar nepadarė jo
kios didelės žalos, sprendžiant 
sulig valdiškų pranešimų.

Elektros Darbininkai Prieš 
Prigavikiškas Bedarbės 
“Apdraudos Pensijas”

Ketvirtadieni buvo sušauk
ta 4,000 elektros darbininkų, 
priklausančių ,prie Darbo Fe
deracijos Tarptautinės Elekt
ros Darbininkų Brolijos, į mi-

Federacinio kepėjų lokalo 
507-to vadai išgavo iš teismo 
indžionkšiną prieš streikierius, 
kurie veda kovą prieš kepyk
lą po num. 750 Burke Ave., 
Bronxe. Sulig to indžionkši- 
no ir patiems geltonosios uni
jos vadams nurodant, tapo 
areštuota 7 streikieriai-pikieti- 
ninkai.

Alaus Šmu£[eliavimas

Nelaimė ant Nelaimės
Raul Lopez, Yonkeryj, 137 

School St., baigia apakti; jo 
moteris nuvežta ligoninėn pa
vojingą operaciją daryti; ir 
dar bežaisdamas burdingie- 
riaus revolveriu nusišovė An
tanukas, penkių metų 
kuomet tėvas ' išėjo į 
krautuvę:

šaukė mekleriška vado Broa-1 Bo num. 870 DeKalb Ave., 
ch’q mašina. Susirinkusiems IBrooklyne, blaivybės detekty- 
darbininkams norėjo įkalbėti ivai užtiko garaže po cemen- 
savotišką “bedarbės apdrau-'tinėmis grindimis dviejų colių 
dą:” O tai buvo ve kokia štu-'storio geležinę dūdą, kuri ve- 
ka. Kaip aiškino unijos biznio j dė 250 pėdų į kitą garažą, 
agentas Preiss, kas trys mene-(po num. 248 Pulaski St. Ant- 
siai kiekvienas darbininkas tu-j rasis garažas priklauso Excel-į 

~ ’ r-'sior Bravoro Kompanijai. Su
rado ir kitą požeminę dūdą, 

kurio paskui bus skirstoma be-įkuria ėjo stiprus alkoholinis

Ruoškitės j Daily 
Workerio Pikniką

tęsti

vojančius darbininkus.

ri mokėti vienos dienos uždar
bi j tos apdraudos fondą, iš

alus. Abiem dūdom kompa- 
alkoholinj

SPORTAS

darbiams parama. Visa eilė 
narių vienas po kito kalbėjo nija perleidinėjo alkoholinį 
prieš tokį sumanymą, nurodi- alų Į garažus, kur jis buvo su
nkdami, kad bedarbės pensijos leidžiamas Į bačkas ir tavori- 
turi būt mokamos iš bosų irįniais automobiliais išvežioja- 
valstybės lėšų, o ne iš pačių imas.
darbininkų kišenių. Taip ir( Areštuota tapo 17 asmenų,
liko
manymas, kurie patys norėjo lArkllŲ Daktaras ffllHORllS 
?o"X,nS«. [PrisiplėS Afr«katatoas

----- -----j 23 asmenys, turėję bylas su 
miesto valdyba, parodė Jung
tinių Valstijų prokurorui Tut- 
tle’ui, kiek jie sumokėjo ark-1 
lių daktarui Doyle’ui, kuris i 
juos gynė, kaip “advokatas,” 
prieš Walshą, miesto taisyklių 
ir apeliacijų komisijos galvą, i 
Iš jų Doyle paėmė $153,000. 
Jie gi buvo kontraktoriai ir ki
ti stambūs biznieriai, nuskriau
dę miestą įvairiais būdais. Yra 
liudijimai, kad Doyle savo 
“advokatystės” Įplaukomis da
linosi su pačiu Walshu. Nors 
Doyle neturėjo nei advokatū
ros mokslo nei advokato teisių, 
o Walsh, vienas iš stambiausių 
miesto valdininkų, vis tiek pa
skyrė jį advokatu savo teisme.

Prokuroras Tuttle sakosi tu
rįs saraše 200 asmenų, kurių 

5 rugpjūčio, Kings County j panašias bylas vedė Doyle, 
ligoninėje, pasimirė Kazimie- Tos bylos bus davę jam išvi
rau Velička, 40 metų amžiaus, so milionus dolerių, kuriais jis 
Pašarvotas pas p. Pečkienę, I dalinosi su augštuoju savo sė- 
69 Middleton St., Brooklyne, 
N. Y. Bus palaidotas šian
dien.
'J^adangi velionis buvo ex- 

kareivis, tat šalies milicija pa
lydės jį į National Cemetery 
kapines- 1

kų. Vietiniams unijiniams 
sukčiams buvo talkon atvežtas 
ir vienas geltonasis lyderis iš 
Washingtono. Bet darbininkai 
nubaubė ir nušvilpė jį nuo pa
grindų, neleisdami jam 
savo, pasakojimų.

• 1
.........   4 

Už Mūnšainą Miesto 
Labukuose Nubaudė Du

Sanitacijos i komisionierius 
pavarė iš darbo vieną inspek
torių ir vieną gatvių valymo 
tarnautoją, su kurių žinia buvo 
leidžiama būtlegeriams šmu- 
geliuoti degtinę miestiniais lai-, 
vukais, išvežiojančiais atmatas 
vandenimis į užmiesčius.

........ ■ >

Mirė Kazimieras Velička

Piknikas Daily Workerio, 
Komunistų Partijos centro or
gano, rugpjūčio 17 d., kitą 
sekmadienį, turi būt tikrai 

i masiniu parengimu. Į Fišės 
I “tyrinėjimų” komisijos isžsi- 
mojimus ant komunistinės 
spaudos darbininkai turi paro
dyti dar didesnio pasiryžimo, 
kaipo savo klasinių laikraščių 
rėmėjai ir jų apgynėjai.

Minimas Daily Workerio 
piknikas bus draugiška mobi- 

Įlizacija baltųjų darbininkų su 
{negrais, žinios apie tą pikni
ką turi būti skleidžiamos 
dirbtuvėse ir visur, kur tiktai 
sueinate darbininkus.

Kad pikniko programa bus 
gera visais atžvilgiais, apie tai 
nėra abejonės.

Pikniko smulkmenos ir nu
rodymai apie nuvažiavimą jį 
jį bus paduota kitą kartą. Da- 
įbar gi tiek turėtumėte laikyti 
'mintyje, kad rugpjūčio 17 d. 
Įvyks ta didžioji darbininkiš
ka pramoga ir kad jūs priva
lote ten dalyvauti.

bru Walshu.
Taip, kiekviena diena iške

lia vis naujų supuvimų “de
mokratinėj” miesto valdžioj. 
Bet patyrimai parodė, kad 
kuo didesni vagys valdininkai 
yra, tuo karštesni patriotai, irnopuivoiĮ | yic-h vuv n. <a i o lco m paLiivuniji! i icv o

Laidojimu rūpinasi grabo- pasiutesni žandarai prieš ko- voje.
riuš • A: Radzevičius.

“LITVAKO” RISTYNĖS SU 
“GALICI JONU’’

Šiandien vakare, Henderson 
Bowl’ej, Coney Islande, bus 
ristynės tarp “litvako” Harold 
Rosso, Illinois Universiteto ri- 
stikų žvaigždės, ir Sam Mar- 
kowitzo, “galicijono.” Abudu 
yra žydų tautos smarkieji vi
dutinio svorio ristikai. Bet 
vienas, Harold Ross, sulig savo 
kilmės iš Lietuvos, pabrėžia, 
kad jis “litvakas,” o kitas — 
“galicijonas.” Iš Lietuvos ki
lę žydai, kaip žinoma, didžiuo
jasi tuom, kad literatiškiausia 
žydų kalbos Šaka yra ta, ku
ria šnekasi jų tautiečiai Lietu-

> • ; ! I ii

Bet sporte tokie pasididžia-

Vienas draugas i? 
rio rašo:

“Kuris tik stroj 
prieš bolševikus—žiu 
yra vagis.”

Šitame pasakyme 
daug tiesos, kurią j 
visa eilė gyvų fakti 
šia mūsų priešų nela 
tame, kad jie už ki 
lotą žodį prieš bolše 
tuojau gauti rieškuč

K.

1-

Rengejai.

sunkiasvorio

Telephone, Greenpoint 2320

Telephone: Stagg 440t

A

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

DR. H. MENDLOWITZ

MALONAUS PASIMATYMO

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

LIETUVIS BARBERIS
Pranešu vietos 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)

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

A.L.D.L.D. 24-tos kuopos susirinki-

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
, , ' ‘ (PETRICK) ' '
LIETUVIS DENTISTAS

221;S. 4th St., Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Didgnoza 

Gazo Anestetiką
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. v&kare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

sūnus, 
valgių

' LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORHJS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skirst 
tumo nedaro. Maųo ofisas at
daras dienų ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės" pas mane, o - patarnausiu 
kuogeriausiai. » '• • .

... 734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ’'kehdžių Storas, yra 

fountain ir viskas gerai įrengta. 
Geras biznis, aalijna -pigiai pirkti. 
Kreipkitės* po' Jvo. Ž6 .Maujer St., 
Brooklyn, N.. Y. (186-191)

Išbalzamuoja ir laidoja numiruslut- 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karįetas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. 

;. * i ■■ ’ '41 -.v *.i.d f- 

231 Bedford Averiue 
BROOKLYN, N. Y// ,

mas bus pirmadienį, 11 d. rugpjūčio, 
(Gervės svetainėj, 85 Hudson Ave.,’ 
i 8-tą vai. vakare. Visi nariai būtinai 
ateikit, yra svarbiu reikalu apkalbet.

M. B.
(187-188)

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

į ■ H H H C 7 r ■ 
Vigais ‘ Accounting reikalais 

kreipkitės ‘ \ ’ į

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

* * •’f BMMMMMM

GANSONAS NUTRENKĖ 
WAGNERJ ‘ . ’ ’ ' '

| ; T ) T ’ . . A ! . r

Hartforde. Conn., Jack Gan- 
sonas į 38 minutes ir 40 šes- 
kundų parito “kauboisą” J. 

;Wagnerį, žinomą I sunkiasvorį 
ristiką. Smarkiai mesdamas, 
Gansonas jį taip pritrenkė, 
kad net rankos kaulas per pe
tį Wagneriui išsinarino. O 
pereitą žiemą Providence, R. 
L, Wagneris buvo nugalėjęs 
Gansoną. ’

Rugpjūčio 11 d., pirmadienį, 
Gansonas imsis su John Kilno- 
is Manchesteryj, N. IT.; rugp. 
13 d. turės ristynės Holyoke, 
Mass.; o Chicago.] rugp. 31 d. 
imsis su čaliu Aleliūnu del lie
tuviu ristikų 
čampionato.

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo prof esi jį Pirmiaus antrašas 

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

2220 Avenue .1 Brooklyn, N. Y.
TeL: Midwood 6261

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

Kurie dar nepažįstate mūs, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma-

• Joniai priimti.
J. ir O. VAIGINIS 

214 Perry Ave., Maspeth, N; Y.

Tel., 0783 Stagg

j. levanda
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St) 

BROOKLYN, N. Y
i i . f ■ : r ;

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENG1S

Metalu Išmušamo Sienai 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST„ 

‘ Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u b paveikslu* 
Įvairiomi* * p a 1- 
romis. Atnaujina 
tenu* ir krajavu* 
ir sudaro «u 
anierikonifikai*.

TELEFONAS J 
TRIANGLE 1450
Kreipkite* lino 

adresu >

JONAS STOKES
178 Bridge $t., C. Brooklyn, N. Y

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Australijos fabriki 
gandę. Jie sako: Ei 
000,000 porų čeveryki 
ti reikia 11,000 dark 
$13,000,000. Gi Aus 
patį padaryti ima 20, 
ninku ir $25,000,000 
mis algomis). Išvada 
seka ta, kad Austrai 
kantai turi sumažinti 
kams algas ir pailgi 
valandas, jei jie no 
kom peticiją su Euro p

Panašiai kalba vii 
kapitalistai tikslu, k 
išnaudojus savo darbi

NOTARY PUBLIC

Ateiviam darbinink 
smarkiai susirūpinti 
juos vėl ruošiama vis: 
kliu: pasportų sistem 
antspauda, registracij 
tacija ir tt. Taip ėst 
nu laiku, kuomet kli 
pradeda aštrėti. Jei 
protestai ir pasmerkiu 
akcinininkų darbo, tai 
šiai panašus įstatymai 
tų buvęs perleistas 192 
šiemet tas pats. Jei 
neprotestuosime, laik’ 
leidę galvas, tai kapita 
nai greit užmes savo t 
mūs.

Šiuo tarpu tapo šuo 
ta Ateiviams Darfa 
Ginti Taryba, prie ku 
valo dėtis kiekviena oi 
ja. Vienas atsišaukiir 
tilpo mūsų spaudoje. ( 
smulkmeniškesnių davii 
distriktines konferenc 
masinius mitingus, etx 
pareiga dėtis prie jos; l 
visus darbus.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ I
ndrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš KKendrick

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

šiais vaistais neužtraulda papročio ir atliuosuoja vi da
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumnišyt 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 daktarų 
receptus, ir užtikrinant, kad sudėtinės šių re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APT1EKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue \ Brooklyn, N. Y. 
lamp. N. 4-tosgat. Tel., Greenpoint 2017-2860-8514 
Iškirpkit ši pkelbimą ir prisiųskit karta su užsakymu

MOLLYN S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
šįmet turime geriausios ir vėliau

sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyti’ 
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,

Buržuazijos laikraštii 
nas Heywood Broun ji 
po socialistu ir kand 
tos partijos sąrašu į Ij 
Iš jo veikiausiai naua 
kongresmanams, nes 
mintų juos nuobodžios 
dose, bet darbininkai t 
dos turėtų jam esant 1 
kiek Šiuo tarpu, kada 
nė j a republ ikonų gel 
“Telegram”'.

Rugpjūčio 22 dieną 
trys metai nuo brutal 
žudymo Sacco ir Vanzt 
per tą laiką jau žuvo 1 
bininkų veikėjų! E 
Katovis, Gonzalo Gonz; 
vy! Tiesa, pastarieji 
nužudyti “legališkai”, k 
co ir Vanzetti, bet jie 2 
tos pačios kapitalizmo 
rankos. Keletas draug 
elektros kėdės Atlanto 
Daugybė sėdi kalėjimiK 
už tai, kad jie pašiau

Seatties Skyriaus
Nuvyko į Vladi

SEATTLE, Wash.- 
ties Amtorgo skyria 
nadžerius, Alek A. 
novas, apleido šį mie 
keliaudamas į Vladiv 
Jis ten prižiūrės iš 
kos atgabenamas pr 
kitokius svarbius 
darbus dirbs.’

Amerikan Mail Liri 
kompanija padarė sul 
Sovietų Sąjunga dele 
nimo prekių iš Ame 
Sovietų Sąjungą Ii 
vandenynu, šitie la 
Seatties atgabens pij
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