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KRISLAI
Kas Sveikino Fašistinį 

Seimą
Kur Eina SLA Pinigai 
Smurtininkų Darbai 
Pažangiųjų Pareigos

Rašo Xornic

Pinna® Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių.

Darbininkai Vi®ų Šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepr ai almėsite, Tik Re-

tėžius, o Išlaimėsitė Pasaulį!

SLA fašistinį seimą, iš kurio 
gegužiniai su policijos pagelba 
išmėtė visus pažangiuosius de
legatus, sveikina labai atatinka
mai Wyoming klonio, Pa., 
veikėjai su auka .7.9 centų seimo 
reikalams, šykščiai aukoja bro- 

' liai savo seimui. Kiek gi polici
jos galėti] nusamdyti, jei visi 
tiek aukotų?

Kitas pilnai tinkamas tokiam 
seimui pasveikinimas atėjo nuo 
Padaužų, kurie seimui linkėjo 
gero pasisekimo. Taip, taip, to
ki tokius pasveikino!

No. 192 Telephone, Stagg 3878

Totorių Respublikos 
10-tinės Sukaktuvės
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Per virš du metus gegužinių 
Pild. Taryba per savo didelį 
“kompetentiškumą” negalėjo su
žinoti ant kiek saugūs jų in- 
vestmentai įvairiose paskolose, 
mortgičiuose. Kuomet jau iški
lo į viršų, tai jau pradėta rū
pintis tuos dalykus kaip nors 
išaiškinti. Specialė seimo ko
misija net iš keturių advokatų, 
po ilgo tyrinėjimo, surado, kad 
iš Makovecko ir Devenio pasko
lų gal nebus nuostolių Susivie
nijimui. i 
labai mažai gali pakelti ir vei
kiausiai neužilgo jis suklups ir 
bus nuostoliai Susivienijimui.

> MASKVA. — šiemet To
torių Sovietinė Respublika 
mini savo gyvavimo dešimt- 
metines sukaktuves. Vy
riausias Sovietas nutarė to 
svarbaus įvykio atžymėji- 
mui įvesti didesniuose fabri
kuose septynių valandų dar- 

i bo dieną.

Negalima Apsiginti 
Nuo Miesto Vagią

ATLANTIC CITY, N. J.- 
Čionai tiek priviso įvairių 
vagių ir apgavikų, kad jau 
nebegalima nuo jų ir atsi- 

Bet tas Žodelis gal ginti. Miesto majoras Ba- 
chrachas įsakė laike 24 va
landų padaryti “apsivaly
mą” policijoj, kuri nekreipė 
nė mažiausios domės į 
gių gaudymą.

va-
Su paskola Ažunario ir Deve- 

nio, kur SLA pinigai išduoti net 
ant antro mortgičiaus, kaip at
rodo, tai jau ten žlugs visi pi
nigai. Dabar taryba tik aiški
nasi, kad juos kas nors apgavo, 
nes jie ,esą, skolino ant pirmo 
mortgičiaus. Tačiaus kas juos 
apgavo, nei jie patys nežino. 
Taip bent jie sakosi. . Jau čia 
toji komisija nedrįso nei žodžio 
(jai prikergti, bet ti.k taip sau 
žodžiais užtrynė dalyką, kad tik 
nariai nežinotų tikro dalykų 
stovio.

O kad numalšinus p. Tareilą ■ . .
nuo tolimesnio “skandalijimo,” ,tvarkymas smarkiai butų 
nutarta jam pakišti 60 dolerių pakenkęs J. V. obuolių įga- 
už išlaidas, kurias jis turėjo 
tyrinėdamas tas paskolas.

Tai vis “kompetentiškų” ir 
Susivienijimui “atsidavusių” va
dų pasidarbavimas. Kaip ilgai 
nariai toleruos tokią padėtį?

Argentina Nusileido

Reikėtų kam nors atydžiai pa
studijuoti tos fašistinės tarybos 
kitus investmentus ant įvairių 
bonų. Ten veikiausiai irgi būti] 
galima surasti labai daug viso
kių “klaidų” ir “paklaidų.” O

ČANGŠA MIESTAS VĖL PEREINA ĮKriminalistas Pralotas Olšauskas Gyvena Tarp Persijos ir ČANGŠA MIESTAS VĖL PEREINA Į 
TurkijosKaras Arti MAS KOMUNISTŲ ARMIJOSKalėjime kaip Vakacįįose; o 

Politiniai Persekiojami NENAUDĖLIAI NEŠDINAS LAUKAN
Iš

It Birštono
Jo Kamera Išbaltinta; Valgius Pristato Tarnaitė 

Lauko; Maudosi Saulės Spinduliuose, 
Kurortuose; su Kriminalistais Kaliniais Tai Kalbasi, 
Bet Politinių—Ypačiai Buvusio Kunigo Adomausko— 
Bijosi, Kai Velnias Kryžiaus.

“Lietuvos Žinios” už lie
pos mėn 13 d. sekamai apra
šo moteriškės nužudytojo 
praloto Kastanto Olšausko 
gyvenimą Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime:

“Kai tik pralotas Olšaus- 
kas buvo atvežtas kalėji- įlotas Olšauskas jau susipa- 
man, tuojau kalėjimo admi- žino ir 
nistracija išbaltino, atre- buvo susidraugavęs ir 
montavo,krieną saulės pusėj ‘Alfos’ dalyviu Kernausku, 
‘celę/ kurioj pralotas OI- bet Kernauskas pralotą C1 
šauskas ir buvo apgyven- šauską jau paliko, 
dintas. Toj pačioj “celėj”

Persijos teritorijoj gaudo 
kurdus. Tas daroma prieš 
Persų nusistatymą ir todėl 
galima tikėtis, kad tarpe šių 
dviejų šalių karas nebus iš- 

įrodymų nesą, taip ir Vyr. vengtas.
Trib. savo motyvuotame1 
sprendime esąs parašęs, o 
tik aplinkybės, tai kunigys
tes dvasiškas teismas iš jo 
negalėsiąs atimti.

“Su daugeliu kalinių pra-

LONDONAS.—Iš Tehera
no čionai pranešama, kad 
Turkijos kariuomenė per- 
ntnlL^er&„™^ežl?,,L Komunistę Armija Be To Užima Miestą Kančau; Čangšoj

Kasdien Buvo Žudoma po 250 Komunistę ir Jiems ■/' 
Pritariančiųjų Darbininkę

’ Jungtinėm Valstijom •

draugauja. Gerai 
su

“Laikraščių pralotas

01-

01- 
tik 
ki-

pralotas Olšauskas ir lig šauskas prenumeruoja 
• šios dienos tebegyvena.

“Tik laikui bėgant pralo
tas Olšauskas savo gūžtoj 
geriau įsitaisė: atsigabeno 
iš “Saulės” lovą su matra
cu, “celės” sienas išmušė di- 
vanais. Nors eina jau an
tri rūstūs metai, kai pralo
tas Olšauskas kalėjime, ta
čiau jo gyvenime maža kas ja ii' jų teises visaip tamp- 
tepasikeitė. Jis dabar kas riai varžo, o kriminalistus—

‘Rytą’ ir ‘Darbininką/ o 
tus dalijas su kaliniais.

“Kai kada pralotas Ol
šauskas sustumia ir šach
matų partiją.”

(Taigi matome, kokį fa
šistų valdžia daro skirtumą]WASHINGTON. — Ar

gentinos valdžia buvo išlei
dusi patvarkymą delei obuo
lių įgabenimo, kuriuo ei
nant, obuoliai turėjo būti ( 
speciališkai sudėti į tam ti- sekmadienį apsivelka suta- ypačiai kunigus — užlaiko 

s tarsi vakacijose. Argi ne
teisingas tas posakis, kad 
“Varnas varnui akin’ ne
kirs”?!—“L.” Red.)

krus “baksus.” Tokis pa- ną, užsimauna praloto žiedą 
ir eina į kalėjimo bažnyčią. 
Bažnyčioj pralotas Olšaus
kas sėdi šalia altoriaus ant 
suolelio ir iš knvgu mel-V O v 
džias.

Kamera Atdara
“Paprastai kalėjime visos 

kameros uždarinėtos, bet 
pralotas Olšauskas turi pri
vilegijų: jo kamera per die-

benimui. U žpro testavus
i Washingtono valdžiai, nau
jąjį patvarkymą Argentina 
j padėjo metam laiko į šalį.
HOOVERIS NEVAŽIUOS

Į VAKARUS
WASHINGTON. — Prez.

Hooveris buvo žadėjęs vyk
ti j vakarines valstijas, bet 
dabar praneša, kad jis ne- p0 patikrinimo, ir pralotas 
važiuosiąs ten, nes, esą, rei- oišaus]<as įleidžiamas į ‘ce-

nistai sugrąžę atsimokės 
tiem, kurie žudė ir kankL 
no jų draugus po 250 kas
dien. Todėl visi išnaudoto
jai ir bėgioja į visas puses.

Eidama iš Čangšos, nacio- 
bar žino, kad sugrįžę komu-Įnalistų armija pareikalavo 
nistai jų nepaglostys, bet|iš vietinių bankierių $400,- 
veikiausiai stengsis atkeršy- , 000.
ti už nužudytus komunistus j Amerikos misionieriai 
ir šiaip darbininkus. (skelbia, kad jie žiną, jog

Po to, kuomet iš ČangšaI Chinijos komunistai veikių 
miesto komunistų armija • išvien su Maskva. Taip pa
buvo išvyta, tai nacionalistų siskelbė patys .komunistai, 
generolas Ho-čien įsake sa- Misionieriai pasakoja, kad 
vo leitenantams kasdien nu- .dabar komunistai gali pulti 
kankinti ir nužudyti po 250 ir juos, amerikiečius. Veir 
komunistų arba jų artimų kiaušiai, kad taip ir bus, jei 
simpatikų! Jie kasdien tą bus surasta, kad jie prišidė- 
mesinėjimo darbininkų dar-!jo prie žudymų komunistų, 
bą ir atlikinėjo. ■ Washingtono žinios skel-

Gyventojai — biędnuome-|bia, jog Kančau miestas 
nė—tam, aišku, labai nepri-(taipgi randasi apsuptas ko- 
tarė ir todėl, kuomet komu-Įmunistų armijos; jis puls į 
nistų armija ir vėl ėmė ar-’rankas raudonųjų bile var 
tintis į čangša miestą, tai landą. Kančau mieste ran- 
biednuomenė, pasipiktinusi j dasi Amerikos misionierių 
nacionalistų žudynėmis ne- ’ 1
kaltij darbininkų, stoja prieš 
juos ir laukia komunistų ar
mijos kaipo išgelbėtojos.

Buržujai žino, kad komu-

Šanghajaus pranešama, 
kad nacionalistt] valdžios 

Matomai, už pečių to vis- .kareiviai traukiasi iš čang-
ko veikia Britanijos impe
rialistinė valdžia, kurstyda
ma abi šąli prie karo. Iš 
Britanija pasinaudotų.

to

Kaip Britai Naikina 
Afridiečių Kaimus

Socialisto M a c D o n aido 
valdžios kareiviai nesvietiš
kai brutališkai naikina afri
dieČių kaimus Moijoj. Mat, 
afridiečiai pastaruoju laiku 
ėmė kilti prieš MacDonaldo 
valdžios viešpatavimą. To
dėl pastarojo armija naudo
ja sekamą metodą kovai 
prieš afridiečius: orlaiviai

tarpe kalinių: darbininkų'nuima paveikslus afridiečių
politinius kalinius persekio-

BRAZILIJOS FEDERALĖ
VALDŽIA LAIMI

kaimų, paskui sušnipinėja- 
ma, iš kurio kaimo randasi 
afridiečių armijoj žmonių. 
Tai turėdami ant rankų, or- 
laivininkai paleidžia orlai
vius su bombomis, kurios iš 
pagrindų išdrasko ištisus 
kaimus!

Tokio 
kas yra 
Donaldo 
Indijoj.

brutališkumo retai 
parodę, kaip Mac- 
valdžios kareiviai

ša miesto, nes komunistų 
armija sugrįžta. Buržujai 
bėga į visas puses, nes da-[

vyskupas O’Shea, todėl, Spė
jama, Amerikos imperialis
tai gali siųsti savo ginkluo
tas pajėgas “gelbėti” vyskū- 
pų.

SAO PAULO.—Federates 
valdžios armija paėmė suki
lėlių tvirtovę Parahyba vals- 

u t v----------- x-— -- itijoj. Iš ten buvo daromos
ną atdara ir tik 9 vai. vak„! visos atakos prieS esamą1 

tvarka.

Sov. Sąjunga Užsakė J. V. Milžiniškus Motorus, 
Kurie Bus Įdėti į Pajėgos Gaminimo Stotis

Briandas Bara Vokiečius
PARYŽIUS.—Užrubežinių 

reikalų ministeris Brfandas

NEW YORK.— General Sovietų Sąjunga pataps 
Electric kompanija gavo už- daug sykių galingesnė, negu 
sakymą iš Sovietų vyriau- dabar; jos piliečių gyveni- 
sybės pagaminti penkius mas palengvės ir tuomet dar • • I "1 ♦ V • •

dar yra daug narių, kurie tiki, kia būti Washingtone ir iš- u 
jog Susivienijimas turįs virš ta;svt; Hedros atneštas kri-',-*
miliono dolerių. Iš visa ko atro
do, kad milionas gali greit pra
dėti tirpti.

taisyti giedros atneštas kri-1 j 
zis. I

Fašistinis smurtas, pradėtas 
36-tam seime, Chicagoj, tęsia
mas perdėm visą Susivienijimą. 
Fašistiniai “didvyriai” skaldo, 
ardo visą organizaciją ir sau į 
pagelbą kviečiasi policiją. Kaip 
toli jie galės eiti teroro keliu, 
ateitis parodys. Visi nariai di
džiai pasipiktinę tais jų darbais, 
tačiaus save ramina tuomi, kad 
ten dar esąs milionas, tad rei
kia laikytis. Laikui bėgant jie' 
pamatys, kad milionas dar ne
užtikrina organizacijai gyvavi
mo. Reikia aktyvo, reikia pri
dėti darbo ir pasiaukojimo. Kiek 
jo yra pas fašistus? Tai jau 
gerai žino lietuviai darbininkai

Užmušė ir Pakasė 
Kiemea o Paskui Perkėlė 
Dirvon ir Kaltę Norėjo 
Primesti Broliui

>” ir užrakinamas. Rytą 
jo vienutę vėl atidaro.

“Pietus jis gauna kasdien, 
tarnaitė iš “Saulės” neša. 
Kai kada tarnaitė pralotui 
atneša ką šilto užkąsti ir 
pusryčiams su vakariene.

JURBARKAS. — Jonas. (Kitiems kaliniams negali- 
Liogerpušis, 38 metų, gyve- ma bile kada maisto paduo- 
nąs Maninos kaime, Raudo- “•)

Suėmė Tą, Kuris 
Mėtė Bombas.

Pranešama, kad Illinois 
valstijoj tapo suimtas orlai- 
vininkas Montgomery, ku
ris, sakoma, metęs iš orlai
vio bombas į Kentukės 
gliakasyklas. i Dalykas 
riamas.

an- 
ti-

J’as^vietęs pas save mjižiniškus elektros gamini- smarkiau žygiuos Į socializ-
i / A Iri A/n n n vvi liA n n rl a v»i n iiavi ’ **

Vaikščioja pralotas Ol
šauskas daugiausia paliai 
kalėjimo virtuvės duris, kie
me, kai tuščias pasivaikščio
jimo kiemas, tai pralotas 
įeina ir čia pasivaikščioti. 
Pirmiau čia jis neidavo, bet 
dabar—apsiprato.

Pažangieji nariai neturi nu
leisti rankų šiuo momentu. Rei
kia tuo pačiu entuziazmu ir iš
tverme, kokiu pradėtas Melda- 
žio svetainėj seimas, laikytis 
prie pažangiųjų su Meldažio 
svetainėj išrinktąją Pild. Tary
ba. Reikia nemažai ir kantry
bės kol dalykai galutinai susi
tvarkys. Atsidėti teismams per
daug irgi nėra prasmės. Kaip 
dalykai neeitų, mums viltis yra 
turėti stiprią, galingą organiza
ciją, kurion sutilps visi lietu
viai darbininkai ir kurie nebus 
persekiojami delei jų darbinin- i 
kiško nusistatymo. Jų reikalai 
nebus neigiami, kaip kad

nės valsčiuj, 1928 m. rudens 
laiku nužudė revolveriu sa
vo seserį Zuzaną Eiogerpu- 
šytę, 40 m. amžiaus. Nužu
dęs, pakasė savo ūkio kie
me. Liepos mėn. jis iškasė 
minėta lavoną iŠ kiemo ir 
pernešė į brolio Vaitiekaus 
suartą dirvą, įkasdamas 
apie pusę metro. Tą daryv

* damas, jis norėję visą kaltę 
suversti savo broliui Vaitie
kui, nes jis tuoj pranešė po- ._
licijai, kad prapuolusi sesuo įas, nusirengęs, tame kieme 
esanti nužudyta jo brolio, lyg Birštone, ima.

“Kartais pralotas išeina 
vaikščioti kartu su krimina
listais, inteligentais, kali
niais. Bet politinių kalinių 
labai vengia, ypačiai eksku- 
nigo Adomausko. Lanko 
pralotą Olšauską jo tarnai
tė ir retkarčiais K. 
pirm. A. Tumėnas.

Dirižablis R-100 Išlėkė
MONTREAL.— šiuos 

džius rašant, britų oro mil
žinas dirižablis jau rengiasi 
lėkti atgal į Britaniją. Iš
lėks jis trečiadienį, rugpjū
čio 13 d., 9 vaL naktį.

zo-

Maudosi Saulės 
Spinduliuose
- “Kada karšta, tai ir sau
lės vonias pralotas Olšaus-

Vokiečių ambasadorių vonjmui motorus (generato- 
Hoesch ir įsmetmejo jam lrjus^ pritaikytus milžiniš- 
delei kaikurių Vokietijos kom vandenjnėm pajėgos 

gaminimo stotim. Kiti van
dens elektros gaminimo sto
tim daiktai gaminami Sche
nectady.

Iš statomų kalbamom sto
tim mašinų, tik viena jų bus 
subudavota Amerikoje išti
sai. Kitos keturios yra ga
minamos bendrai: tūlos da
lys Amerikoj, o tūlos—Sov. 
Sąjungoj.

Tie didieji motorai-gene- 
ratoriai gamins po 77,500 
kilovatų-amperių. šiuo tar
pu Niagara Falls buvo di
delis motoras, bet jis turi 
tik 65,00.0 kilovatų-amperių.

Pittsfield, Mass., General 
Electric kompanija gamina 
mažesnius motorus, kurie 
bus pasiųsti į Dnieprostro- 
jų taipjau. •

Kaip matome, Sovietų Są
junga perka didžiausias pa
saulyj mašinas, didžiausius 
pasaulyj motorus, geriau
sius ir naujausius motorus.

delei kaikurių 
valdytojų kalbų. Esą, jos 
yra nukreiptos prieš Versai- 
lės sutartį. Jei taip ir to
liau bus, tai Francija, esą, 
netylėsianti.

UŽPUOLĖ ANT 
RAŠTINES

MUNICH. — Vietinė po
licija užpuolė ant Komunis
tų Partijos raštinės. Iš
draskė šėpas, stalčius ir kit
ką, jieškodami “slaptų doku
mentų,” kurių tačiaus ne
surado. . ‘ r

Perkūnas Nutrenkė Montellos Lietuvaitę —Sofiją 
Butkiūtę; Josios Tėvus ir Kitus Apglūšino

mą.

Lietuvos Armijoj: II 
Karo Apygardos Štabas

KAUNAS. — Karininkai 
namus stato ir be galo ka
reivius smaugia. Kapitonas 
Adomaitis pasistatė 3 na
mus ir kapitonas Ansevi- 
čius 1 namus. Kareiviams 
peilis, kol karininkai namus 
pasistato, poilsio jie tada 
nemato. Iš ryto ant užsiė
mimo, o nuo užsiėmimų grį
žus prie namų statybos va
ro, ir tik žiūrėk, kad po šau
tuvu negautum. Karininkai 
savo namų statybai naudo
jasi ne tik kareivių darbu, 
bet ir kariuomenės gorguo- 
lėmis, kastuvais ir kit. Ka
rininkų pasiuntiniai tai visą 
tarnybą praleidžia ant savo 
viršininkų naminių darbų. 
Kareiviai kalba, kad fašistai 
ponų laįkus nori įvesti Lie
tuvoj. Anksčiau dar taip 
nebuvo, kaip dabar, kacbjiet 
ir puskarininkai su .viršyto
mis gali reikalaut naktinių 
puodų išnešiojimo. Ju

Vienas mūsų draugas iš 
Montello, Mass., prisiuntė 

i vietinio angliško dienraščio 
(The Brockton Times) iš

karpą apie perkūno nutren- 
kimą monteliškės lietuvai
tės, Sofijos Butkiūtės, kuri 
gyveno pas savo tėvus, po 
num. 16 Holbrook Ave., 
Montello. Sofija buvo tik 
15 metų amžiaus.

Abu Butkai, Sofija ir kiti 
nuvyko Karolio Markevi-

esanti i
kurį būk matęs ją užkasant.

Bet pravedus Jurbarko 
nuovados policijos viršinin
kui kvotą, Jonas Liogerpu- 
šis prisipažino pats tai pa
daręs ir net iškasti padėjus 
jo motina Jieva Liogerpu- 
šienė, 80 metų amžiaus.

Londonas. — Britanijos 
valdžia išspausdino savo 
“Baltajam Laikraštyj” (val- 

per diškam) “žinių” apie tai,
fašistų organą “Tėvynę” jie bu- kaip Sovietų vyriausybė

tvarko tikybinius reikalus, teismo. Girdi, tiesioginių simaudyti. Užėjus griaus-

Kunigai Jį Išteisins

C.

vo ir yra neigiami.

“Dabar pralotas Olšaus- čiaus automobiliu į Duxbu- 
kas labai laukia bažnyčios rio maudynes, pajūryj, pa^

mui, jie įsmuko į netolimai 
esamą pakraščio sargybos 
būdelę, į kurią trenkė per
kūnas. Sofiją nutrenkė ant 
vietos, o josios tėvus sužei
dė. Apart Butkų, buvo su
žeisti: Karolis Markevičius, sius ir naujausius motorus. 
Blančė Aldževskienė ir jok Ji stato didžiausias pasaulyj 
dukrelė Alfreda,- 16 
amžiaus. Išviso buy 
žeisti septyni asmenys, bet 
kitų pavardės nežinomos.

Tūli per kiek laiko buvo 
be sąmonės. Tik vėliau at
sipeikėjo ir buvo gavę laiki
ną Xkojų paralyžių..

hietų pajėgos gaminimo 
zo su- būdavo j a didžiaus:

> stotis; ji 
būdavo j a didžiausią pasau
lyj geležies liejyklą; ji bu- 
davoja didžiausią pasaulyj 
traktorių fabriką.

To, mat, reikalauja pen- 
kerių metų planas. Įvyk- “ 
džius šį planą gyveniman,

Chicago. — New Mexico 
valstijoj surasta ' likučiai 
žmonių, kurie yra gyvenę 
1,500 metų prieš krikščiony
bę.
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Apie Lietuvos ir 
Sovietų Sutartį

Nesenai suėjo dešimts 
metų, kaip tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos tapo pasi
rašyta taikos sutartis. ,

Lietuvos valdonai turi 
skaitytis su tuo faktu, kad 
Sovietų Sąjunga draugingai 
pildė sutartį. Fašistų orga
nas “Lietuvos Aidas” No. 
156 po antgalviu “10 metų 
geros taikos” rašo:

Lygiai prieš 10 metų, t. y. 
1920 metų liepos mėn. 12 d. 
Maskvoje pasirašyta labai 
svarbi sutartis. Ta sutartis 
ir šiandien tebeveikia. Ji yra 
viena iš svarbiausių nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
sutarčių tarptautinėje plotmė
je. Tai taikos sutartis .su ta 
valstybe, kurios įnamiu lietu- j 
vių tauta išbuvo viršaus per 
šimtą metų. Ir prieš 10 metų 
visa Lietuva labai džiaugėsi, 
kad gera valia susitarta, susi
kalbėta, kaip lygaus su lygiu.
Jeigu Rusijoj’nebūtų įvy

kus proletarinė revoliucija, 
jeigu ten nebūtų įsisteigus 
Sovietų valdžia, tai Lietuva, 
net tokia buržuazinė Lietu
va, kokia ji šiandien yra, 
nebūtų susitarus su 'Rusija, 
kaip lygus su lygiu. Jeigu 
Rusijoj būtų buvus caro ar
ba Kerenskio “demokratiš
ka” buržuazinė valdžia, lie- 

! taviški “patriotai” tik sapne
‘“Tokie jau yra kapitalistinio vystymosi įstatymai: 

mbnop’oliniai susivienijimai, karteliai (pramonininkų są
jungos), besidžiaugiantieji gerovės (augštosios konjunk-
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Randasi filosofų, kurie sako, būk kapitalizmas galįs 
susitvarkyti; būk vienos šalies kapitalistai, sujungdami 
savo didžiuosius biznius su kitų šalių kapitalistais, galį 
tuo būdu išvengti tarptautinių varžytinių, apsaugoti savo 
pramones nuo didžiųjų krizių ir įvesti planingą pasto
vumą. ’ J j > 1 ; x /

Bet gyvenimo faktai muša tą filosofiją kapitalistinio 
susitvarkymo bei pastovumo; krizis ištaško tas saldžias 
svajones buržuazijos pranašų.

Treji metai atgal ^plieno ir geležies fabrikai Vokieti
jos, Ffąncijos, Belgijos ir Luksemburgo buvo susidėję į 
galingą europinį, tarptautinį trustą. Jo tikslas buvo pa
laikyt savo produktų kainas augščiausiame laipsnyje, 
kibk,galint pašalinti bei suminkštinti tarpsavines varžy
tines. Šis trustas tam tikrą laiką nustatinėjo kainas ir 
kiek produktų gali gaminti trusto nariai įvairiose šaly
se Jeigu bent kūno j šalyj plieno pramonė, prisidėjusi 
pįie tarptautinio trusto, pagamina daugiau produktų, 
negu, nustatyta, tai už kiekvieną perviršio toną turi mo
kėti tam tikrą pabaudą; už kiekvieną gi toną žemiau nu
statyto daugio skiriama dovana. Kiekvienos šalies pra
monininkai pasižadėjo nevesti jokių varžytinių su kitais 
tarptautinio trusto dalyviais jųjų teritorijose (žemėse).

^Tokiomis priemonėmis ištikro pavyko tarptautiniam 
trustui laikinai sumažini tarpsavines varžytines ir palai
kyt augštame laipsnyje kainas geležies ir plieno; bet tik 
laikinai.

•Toliau, kada kapitalizmo krizis pradėjo siausti pasau
liniu plotu, pasirodė bespėkis ir šis galingasai tarptauti
nis trustas. Delei to “Pravda” (liepos 25 d.) pasako

• Ketvirtad., Rugp., 14, 1930: W

įdomumai

y v

I

i

Politinis Raportas Soviety Sąjungos Kom. 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam KongresuiMiestas po Jūros Vandeniu

Maskvos tyrimo instituto 
ekspediciją patvirtino faktą, 
kad senovės miestas Chersone- 
sas buvęs jūros įsiurbtas. Ne- 

i 
žiuojam pas draugą ant 47 senovės miesto bokštų ir rūmų 
street, juodukų distrikte. Mo- likučiai.
terys, pasakoja, taip susirūpi-i 
nusios, kad juodieji broliai Į šiaurės Sovietų Žemčiūgas 
buntavojasi baltuosius mušt iš: v ’ . , .
tos apielinkės. Nors mažai1 Iš Archangelsko išvažiavo į. . _
čionai baltų ir -tegyvena. Keli nedidelių šiaurės upių Kazan-,viską, kas reikalinga del organizavimo visuotino pamati-^ 
biznieriai ir dženitoriai, taip ki ir Noži rajoną dvi tyrinę-,nj0 mokinimo didelėj didžiumoj Sov. Sąjungos sričių. Iki' w 
gi yra bankas baltųjų rankose. tgiU grupės žemčiūgų versies mes buvome priversti “taupinti net ir ant mokyklų/’ >

Svarbiausia dabartiniu laiku tirti.
banko užsidarymas. Apie ban-j žemčiūgo 

kų ir šneka buriuodami, kad rjją 
turėsią vyti lauk baltuosius iš L J_
tos apielinkės. Sako, kam už- Į ehangelsko gubernijos 

______ žemčiūgų u.
Sako, ma- iki 880 tūkst rb. Pilietinio ka-' 

tai, mums juodukams neduoda ro metais žemčiūgų verslas su-! 
nė stritkarių runyti, nei kitų skurdo.

tieji prie riaušių prieš ne
grus. Štai kaip tas gaivalas 
bjauriai kalba prieš negrus 
darbininkus:

Vieną gražų vakarą nu va- toli Chersoneąo švyturio rasti

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

Kas dabartiniu laiku yra svarbiausia, tai perėjimas 
prie verstino elementarinio mokinimo. Aš sakau, “svar
biausia,” nes tas perėjimas reiškia sprendžiamąjį žings
nį darbe kultūrinės revoliucijos. Tačiaus tai yra pato
gus mums laikas daryti tą žingsnį, nes mes jau turime

'idant “išgelbėti ir atstatyta stambiąją pramohę” (Lėni- 
, ___ ----- gavimas šiaurus:pas). Bet dabar jau mes atsteigėm stambiąją prąmonę

ką sueina dideli būriai juodu- krašto upelėse turi didelę Isto- ir varome ją pirmyn. Taigi, atėjo laikas, kuomet mes'tu- ; 
’’...... 1 yra žinių? kad XIX am- yime/ pradėti organizuoti visuotiną verstiną elementatį

žiaus’ pradžioje iš tų laikų Ar- mokiniiųa. > . • ‘ ‘ . r . ,
dare banką, o kam neuždaro 'kaŠ^r’Vėm^rl^e^o' ^4^ ,kąd Partijos Kongresas gerai,padarys, jeigu 

žemčiūgų ibvezuavo perjeis aigj<iai pabrėžtą ir pilnai kategorišką tarimą tuo
------  i klausimu. ' u • ;

JII. Augantis Progresas Socializmo Kūryboje ir Vidujinė 
Sovietų Sąjungos Padėtis

Augimo Sunkenybės, Klasių Kova ir Socializmo 
Ofensyva Visu Frontu

Aš kalbėjau apie mūsų laimėjimus mūsų šalies ūkio 
. Aš kalbėjau apie mūsų nuveikimus srityje

pradėta 
žemčiū-

geresnių darbų užimti, tik ke- 
| Ii dirba policininkais ir laiš

kanešiais. Tad čia gyvenan
tieji prisibijo, kad nekiltų 
riaušės, o tam tik ir tetrūksta 
komunistiško agitatoriaus.
Tik labiausia suniekšėję 

socialfašistai gali taip kal
bėti. Čia tiksliai bandoma 
sukurstyti baltieji darbinin
kai prieš negrus darbinin
kus, kad pasitarnauti kapi
talistams. Kaip visur, taip 
ir Chicagoj Komunistų Par
tija deda pastangas organi
zuoti negrus darbininkus, 
kad bendrai visi darbinin
kai, baltieji ir’ negrai, atei
viai ir čiagimiai, galėtų ko-

Pastaruoju metu 
planingai organizuoti 
go gaudymą.

Stambūs žemčiūgų 
gauti per pastaruosius metus 
buvo parduoti augšta kaina plėtojime. 
Vokietijoj. Jei tyrinėjimo dar- mūsų pramonės, žemdirbystės ir perbudavojimo viso mū- 
bai duos teigiamų rezultatų, su §apes ūkio, socializino pagrindais. " 
Sovietų žemčiūgo eksportui at- x - -- -
sidarys turtingos perspektyvos.

grūdai

Ir, pagaliauš, aš 
kalbėjau apie mūsų nuveikimus reikale materialės būk- y 
lės pagerinimo darbininkams ir valstiečiams.

Klaida, tačiaus, būtų manyti, kad tie laimėjimai buvo 
pasiekti “ramiai ir lengvai,” taip sakant, per savaimin
gą, naturalę dalykų eigą, be jokių ypatingų pastangų 
arba be valios įtempimo, arba be kovų ir konvulsijų.- Ti-

Skambantis Akmuo

Sovietų inžinieriaus Kravac- 
ko ekspedicija atrado Kara— 
wLw^clwustalio, vadinamo kilnybėje, mes’tuoš laimėjimus pasiekėme per pasiryžu-

tūlos) sąlygose, kuomet visiem jų dalyviam užtikrintas būt*} matę Lietuvos nepi i- voti prieš bendrą priešą, ka-
t^Vorų pardavimas, sutrupa į kąsnelius, kada užeina kri
zini, ir jų dalyviai su įtemptais nervais pradeda grieb
ti,.viens nuo kito galimybes parduoti kuo didžiausią sa- 
vQį tavorų dali.”

'.{Taip ir dabar, krizio pasekmėje, pareikalavimai gele
žies ir plieno dirbinių ir pusiau-dirbinių griežtai suma
žėjo ; kainos nupuolė vi&£ trečdaliu. Europinis plieno 
tiestas neišlaikė to kvotimo, ir buvo priverstas panai
kinti nustatymą bendrų kainų, taip pat šalin nušluoti 
taisykles apie leistiną pagamini daugį svarbiausių plieno 
ir geležies dirbinių minimose šalyse. Tuo būdu tarptau
tinis trustas faktinai užbaigė savo gyvenimą.

O pakrikus europiniam plieno trustui, juo aršiau pa
kils įnirtusios lenktynės už rinkas tarp Vokietijos, Fran
cį) os ir Belgijos plieno fabrikantų. Lygiai pusė Vokie
tijos plieno ir geležies fabrikų stovi be jokio darbo; 
krizis toj pramonėj visose kitose šalyse panašus, kaip ir 
Vokietijoj. Vokiečių pramonininkai ruošiasi pradėti 
smarkiausią vajų už savo plieno ir geležies pelningą 
išlošimą pasaulinėse rinkose; tą patį planuoja ir kitų 
šalių kapitalistai tosios pramonės.

Taigi su europinio plieno trusto pakrikimu subyrėjo 
dar,'viena svajonė apie “organizuotą kapitalizmą”; išti
žo dar vienas buržuazijos bandymas nuveikti ypatingą 
kapitalizmui gamybos anarchiją.

Buržuazijos Mylimieji “Socialistai”

/Labai saldžiai atsiliepia apie Norman Thomašą, žymiausią 
Afnerikos socialfašistą, imperialistinis New Yor.ko “Times” ir 
kapitalistinis “World”; linki jam gauti kuo daugiausia balsų, 
kaipo “Socialistų” Partijos kandidatui į,šalies kongresą. “Times” 
vadina jj “augšto charakterio, rimčiausiu vyru,” ir “atbuku
siais” tituluoja demokratų ir republikonų partijos politikierius, 
“tybrld” skelbia, kad tas “socialistas” “puikiausiai tinka į kon- 
gflesmanus” ir pageidauja, kad jis būtų išrinktas kongresai!; 
tai, girdi,j būtų pamoka “bukiems ir trumparegiams vadams 
abiejų didžiųjų (republikonų ir demokratų) politinių partijį.”

Kaip matome, Norman Thomas visiškai atsako tikslain stam
biųjų kapitalizmo organų. Kapitalistinių partijų politikieriai 
yna ■ sutingę, atbukę, perdaug skandalinguose gVaftuose išsivo
lioję^ neatsargūs. ' „“Socialistai” yra už juos gudresni, o val- 
džjps pinigų vagystėmis kol kas jie neturėjo progos taip pa
sižymėti, nos dar nebuvo priėję prie iždo. Be to, didžiausias 
krizis ąįadčia; darbininkų judėjimas kairėja ir platėja. Kapita- 
listų politikieriai nėra taip “išsitriksinę” mulkinti darbininkus 
irjbędarbius taip, kaip “socialistai.” O tai yra “socialistų” spe- 
ciįliškumas. Kodėl tat neduot progos “socialistams” įeiti į val
džią? Joj būdami, jie suvadžios darbininkus, kol bus patogu; 
O ^kada lapės žodžiai^ toliau negalės nieko paveikti, tai “socia
listai ” ‘ panaudos prieš bedarbius ir darbininkus buožę, blek- 
džekį bei revolverį ne blogiau už republikonų ir demokratų val- 
dinirikųs. Argi nė. taip daro “socialistų” valdžia Milwaukeej, 
Wk? O ką buržuazija gali išrasti prieš Vokietijos “socialis
tu?” kurie, būdami valdžioj, yra išžudę tūkstančius kovojančių 
daįrbtininkų!

Bęt kas ištikimas kapitalizmui, ką perša politiniai stambiojo 
k&'talo organai, tas tegali būti tiktai darbininkų priešų. “So- 
cidlistaif gi yra aršiausi darbo klasės priešai, nes jie kanda 
iŠ pasalų,- tuo pačiu laiku veidmainingai deklamuodami apie pa- 
gėf iniihiiš. t • «: J ‘ -

Jin' ’tilo', niekšus!

, klausomybę.”
Bet už tai visokie fašisti 

niai niekšai, kaip Lietuvoj, | tai sęciąlfašįsfų 
taip ir Amerikoj, žodžiu ir | nos” šaukia, būl< r 
per spaudą šmeižia Sovietų 'bininkhį ftuj.,-. 
Sąjungą, bjauriausia nieki- tuošiiį^ :mušt?į ' 
na Rusijos revoliuciją', kuri ! '1 -! J
davė Lietuvai nepriklauso
mybę. Jie šiandien pritaria j 
Rusijos kontr-revoliucionie- 
rių caristų visokiems pla
nams sunaikinti Sovietų 
valdžią ir sugrąžinti cariz
mą Rusijoj.

Lietuviški patriotai nieku 
būdu negali apeiti to fakto, 
kad tik pasidėkavojant So
vietų valdžiai Rusijoj Lietu
va yr£ nepriklausoma. Gy
venimas verčia juos net sa
vo spaudoj kartais pasaky
ti, jog “visa Lietuva labai 
džiaugiasi,” kad gerai susi
tarta su Sovietais. Bet min
ty jie tūri visai ką kitą. Ti
krenybėj prie kiekvienos 
progos jie remia Rusijos 
kontr-ręvoliucionierių judė
jimą, atkreiptą prieš darbi
ninkišką respubliką — Sov. 
Sąjungą. •

šią kovą prieš sunkenybes, ir esame perėję daug rimtų ir 
ilgų kovų, kol nugalėjome tas kliūtis.

Tąsias kliūtis visi mūsų tarpe diskusuoja. Bet ne 
kiekvienas rimtai pažiūri į tų kliūčių pobūdį. Tačiaus 
klausimas apie šių kliūčių pobūdį turi didžiausios svar
bos; o klausimas kyla šitoks: kokios yra savotiškos ypa
tybės mūsiškių kliūčių, kokios priešingos spėkos slepiasi 
už jų nugaros, ir kaip mes jąsias turėsime nuveikti?

a) Kad apibūdint mūsų kliūtis, turi būti domėn ima
ma bent sekamos aplinkybės. • - ..

Vjsų pibma, turime atsižvelgti į tai, jog dabartines mūAif 
sų kliūtys yra perbudavojimo laikotarpio kliūtys. ' 'Ką 
tafai reiškia? Tatai reiškia, kad jos pamatiniai skiriasi 
nuo kliūčių mūsų ūkio atsteigimo laikotarpio. Atsteigi- 
mo laikotarpyje tuojautinis darbas buvo—tai daugiausia 
kiek galima panaudot senuosius fabrikus ir dirbtuves ir 
pagelbėti žemdirbystei, tebeinant senaisiais josios pama
tais. Dabar gi yra reikalas perbudavoti ir pramonę ir 
žemdirbystę nuo viršaus iki apačios, pakeičiant jų techni- 

gyvulį kinį pagrindą, ir patiekiant joms naujovinį technikos, 
parduoti, bet nieką? neperka. įrengimą. Tai reiškia? kad mums prieš akis stovi rei- 
ūkininkaszparduotų, bet kam? kalas perbudavoti visas technikinis pamatas mūsų ša- 

Apielinkės gyventojai susi- lies ekonomijoj. O tatai reikalauja naujų pasitikėtinų 
domėję nepaprastu gamtos indėlių (investmentų) į mūsų šalies ekonomiją, taipo pat 
prajovu ir daug apie tai kalba, reikalauia nauiu ir natvrusiu kadru darbininku, ffalin-

niežo—kvarco, klodus.
Šis mineralas, supjaustytas 

tam tikru būdu į plokštelės, 
Rentgeno spinduliams veikiant, 
duoda garsus. Jis'turi didelį 
pritaikymą radio technikoj. 

|Iki šio laiko šis mineralas bu- 
ivo importuojamas iš užsienių, 
mokant už kilogramą po 100 
aukso rublių.

Nei Telyčia, nei Buliukas

1929 m. pradžioj Papiškiuo- 
'se, Kamajų vai., ūk. Jurgio 
iPetronies karvė atvedė teliuką, 
įkurį jis paliko veislei.

Metams praėjus veislinis gy
vulėlis pasirodė nei telyčia, nei 
buliukas, o kažkoks abiejų ly
čių padaras.

t Savininkas norėjęs

pitalistus. Kad sudemora- 
lizuoti lietuvius darbininkus, Į 

“Naujie- 
grai dar- 

htavojasi į bal-
» ■ ’ I .1 t ’H Lj, N : M ! L ■ I

Tas socialfašistų gelton-1 
■ lapis taipgi niekšiškai ban- ', 
dp komuhistam primesti' 
riaušių organizavimą, nors 
labai gerai žino, kad komu
nistai kovoja prieš riaušes.

Lietuviai darbininkai pri
valo griežtai kovoti prieš 
fašistinius elementus, kaip 
klerikalus, taip ir socialfa- 
šistus, kurie skleidžia tarp 

į darbininkų rasinę neapy
kantą. Darbininkai turi ži
noti, kad Amerikos darbi-1 
ninku judėjime negrai dar-1 
bininkai (kurių yra apie 12,- 
000,000) lošia labai svarbią 
rolę. Ir Amerikos darbinin
kai be vienybės su negrais 
darbininkais negalės iškovo- 
ti sau geresnio gyvenimo, i- .
Bet kad bendrai kovoti su ištikrųjų° SLA. Centre neliko sias°perbudavojimo uždavinys yra kiek tik galima padėti 
negrąiš darbininkais prieš nė vieno autorizuoto žmogaus, (procesui pakeitimo kapitalistinių elementų pramonėje so- 
bendrą priešą, baltieji dar- kuris galėtų sustabdyti tą, bol- cialistiniais elementais. Žemdirbystėje gi dalykai nėra 
bininkai turi kovoti už ne- ševikų sauvališkumą ? 
grų socialę lygybę, prieš ne- 1 
grų diskriminaciją. Negrai 
darbininkai yra ne tik eko
nominiai pavergti, kaip ir 
baltieji darbininkai, bet jie 
dar yra pavergti ir socia
liai: jie atskildami .nuo bal
tųjų įvairiose' vietose; dau-

Klerikalai ir Socialfašistai
Siunta Prieš Negrus
’ Kunigų organas “Drau
gas” NoJ 1Š9 isteriškai edi- 
to riale sau Ida;, ■ *

Negrai ne vien mūsų Bridge-
t portą (Chicągds lietuvių kold- gely vietų. ji0 negali gauti
niją.—“L.” Red.), bet ir Lie
tuvą užplūdo. ‘ Nesenai Krfune 
vaidino negrų artistų grupė, 
kuri ten sukėlė nemaža sensa
ciją.
Kam “dūšių ganytojai” iš 

“Draūgo” pastogės taip 
siunta ant negrų? Argi tie 
žmonės kalti, kad jie juodi? 
“Draugas” turėtų už tai pa
smerkti Savo dievą, kuris 
sutvėrė juodus žmones, ku
rių baltieji dievo tarnai taip 
neužkenčia. ; , i

Nuo klehikalų neatsilieka 
nei socialfašistai skleidime 
neapykantos prieš negrus. 
Socialfašistų “Naujienos” 
No. 188 patalpino tulo fa- 
ŠiŠtėliO korespondenciją, ku
rioj tiesiog agituojami bal-

daybo del to, kad jie negrai. 
Kad ir už menkiausį prasi
žengimą jie lynčiuojami, te
rorizuojami, »

Baltieji darbininkai pri
valo kovoti už lygybę ne
grams darbininkams. To 
reikalauja bendri darbinin
kų reikalai, to reikalauja 
darbininkiškas žmonišku
mas.

■

FINLIANDIJOS FAŠISTAI 
į DARBUOJASI
HELSINGFORSAS.—Fin- 

liandijos fašistų organizaci
ja siuntinėja Ipulšl^čiįįs 
cirkuliorius, rėįkalaujaht, 
kad komunistai nebūtų pri
leidžiami prib balsavimo.

O tatai reikalauja naujų pasitikėtinų
V \ C 7 z: v A *

reikalauja naujų ir patyrusių kadrų darbininkų, galin
čių panaudoti pasiekimus naujoviškiausios, šiandieninės 
technikos ir taip varyti" toliaus juos pirmyn.

Antra vertus, reikia atsižvelgti, kad šalies ūkio (ekono
mijos) perbudavojimas mūsų valstybėje neapsiriboja vien 
tiktai perbudavojimu jo technikinio pagrindo, bet, prieš
ingai, apima ir perorganizavimą visuomeniniai-ekonomi- 
nių santikių. Aš Huriu mintyj ypatingai žemdirbystę.

ikaip verkia ir keikia tuos ne-'iūkūiis perbudavojimas randa socialį ekonominį pagiin- 
ilabuosius bolševikus: “Ar jau dą gatavą visuose svarbiausiuose dalykuose. Čia vynau-

WORCESTER, MASS.
Ir Verkia ir Keikia

Kybukas, S. L. A. 57 kuopos 
smurtininkų “inteligentas,” sa- *• ---
b leidžiamame lapukyje štai Pjąnioneje, jau kiųvon sujungtoje ii socializuotoje, tech-

Kuris taip paprasti.Kuris taip paprasti. Technikinio pagrindo perbudavojimas 
galėtų apgint SLA. 57 kuopos i žemdirbystėje, be kalbos, siekia tų pačių tikslų. Bet 
'ZQV'q''1 ‘--'mūSų žemdirbystės savotiškumas glūdi tame, jog čia nu-

sveriahčiąją dalį sudaro smulkieji valstiečių ūkiai, nega
lintieji panaudoti naujosios technikos; tatai reiškia, kad 
hiūsų žemdirbystės technikinio pagrindo perbudavojimas_- 
yra negalimas be perbudavojimo tuo pačiu laiku ir sejt 
.sios visuomeninės ūkiškosios struktūros (su būdavo jimo )„.. 
be smulkiųjų ūkių sujtmgimo į stambius kolektyvus, .įg? 
iškūsimp.. laukah pačių' kapitalizmo šaknų iš žemdirbys-, 
tęs. Lengvai jri’a suprantama, jog šios apysto,vos tūri 
padaryti painesniais mūsų keblumus ir mūsų darbą, rei
kalingą tiems keblumams nugalėti. ;

a Trečia,. reikia imti domėn, jog mūsų darbai, varomi 
linkui socialistinio perbudavojimo mūsų šalies ekonomi-r 
još, sutraukydami visus senuosius kapitalistinius ryšius 
ir augštyn kojomis apversdami visas senojo pasaulio spė
kas, turi iššaukti įnirtusį tų spėkų pasipriešinimą. Fak
tai parodo, jog taip ir yra. Pikti gadinimai, kuriuos .va
ro buržuazinė inteligentija kiekvienoje mūsų piiam,0'nės 
šakoje, gyvuliška kulokų (buožių) kova prieš kolektyvius 
ūkio (ekonomikos) pavidalus sodžiuje' sabotažas, kdrį 
prieš Sovietų galios veiksmus varo biurokratiniai -ele
mentai valdiškame aparate, kurie yra agentai mūsų kla
sinio prjęšo—tai tokie šiuo laiku yra vyriausi pavidalai 
pasipriešinimo klasės, gaištančios mūsų šalyje. Aišku,, jog 
šios "aplinkybės negali palengvinti mums darbo linkui 
perbudavojimo mūsų šalies ekonomijos.

Ketvirta, mes turime imti domėn, jog taip gaištančius 
-Klasės pasipriešinimas mūsų šalyje nėra vąromas .atski
rai nuo išlaukinio pdsaūlio, bet gauna kapitalistų pąfą- 
mos; iš visų ptišlų;

vardą ir pareikalautų iš tų ‘sa-1 
mozvancų’ grąžinimo , SLA.: 
turto į legališkas SLA. Yan
kas?”

• Kas tos “legalrškofc1 rinkos” 
yra? Ogi Bernotas su dviem 
pasekėjais, išmaršavęs rtš- 57 
kuopos pusmetinio susirinki
mo, męu'žsiganėdinęs' delegatų 
raportu iš 36 seimo ir, be jokio 
dvejojimo,i * susijieškojęs, sau 
pagelbininkų, pasidarė neva 
57 kuopos komitetu, pats pa
sivadinęs pirmininku. O fašis
tinei Gegužio pildomajai; tary
bai tas smurtas labai patiko ir 
tuojaus; prisiuntė, p. Vitaitį, 
kad apkarūnavoti (įvesdinti) 
tuos sipurtininkus. • .

Prie progos reikia pasakyti 
štai ką; jau jei. nors kiek .žmo
niškumo ir bešališkumo- tie 
tautiečiai prisilaikytų, tai, ne
pasitenkindami 57‘ kuopoje, 
galėjo labąį gražiai peršikelti 
į' bile\į^jehį čia gyfcįiojaričių 
S. L.^A/kuopų, kur tikri Vien
minčiai fašistai viešpatauja, t. 
y., 318 ar 358 kuopą. Bet ne, 
lyg pasamdyti, darbuojasi 
smurto keliu, trypdami po ko
jom S. L.( A. konstituciją ir di
džiumos narių valia.

S. L. A. 57 Kp. Narys.
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jsirodė, kad abu jie yra ge- Tai buvo darbšti ir energinga
• paširdžiai, bet peržiopli A- mergaitė, čia nei vieno pro-
• merikos gudriam ir godžiam ^resyvilL kuoPV ar draugijų

‘ ' Whalena Išspjovė |P,Tngt-Ot■. . . . . - -v, nute nebūtų dirbusi bile koki
1S komisionieiįaus vietos (ĮarLą. Ji buvo uoli darbuo- 
lammany Hali už “gązdini- toja vietos progresyviu vaiku

čių draugijėlėj ir buvo jos pir
mininkė. Nors dar jauna bū
dama, bet jau buvo nare L. 
D. S. A. 68 kuopos. Bet taip 
netikėtai ir pačiame gražiau
siame gyvenimo laikotarpyje 
pakirto gyvybės stygą negeis
tinoji širdies liga.

Kartais ir šuleryste Gerai bizniui.
31 d. kovo, šių metų, Vie- 

noje į šv. Karlo avinyčią i • isusirinko atstovai kataliku,L .w V01 0 ^veno-bJi . _ . 3 : kasdienine komunistu revo-protestonu, ortodoksu ir zy-:r ... . u , . u „i P v . ihuciia ir uz nedavimą” po-du, tikslu užprotestuoti i r . .J. v 1 .
pHeš Sovietu Sąjungą delei! >J0' ™haleno Su
trukdymo ir neleidimo jiemsl.bet°Jas WolIas taiPĘ! »aS1.- 
v „ • ii^ ;tarnavo jam meškiškai,liuosai varyti prekybos die-L, , 3 J .. . £ , ., .. ’ 
vais dūšiomis ir'velniais 'įtraukdamas]} į fabrikaciją 
T ‘ į ’ . c;’ dokumentu prieš Sovietui Kadangi tėvai
bilia, Vatikano papos įgalio-. S.^un^ Abu ^en s.eb"al 
ttnis ėjo išdidžiai galva at-1 abu ?udegę nagus laikinai

] Wollui nepavyko 
j taipgi, kad Sov. 
'viskas gaminama
nu darbu Sovietų; importą 
nesustabdė. Su tokiais pat 
rezultatais išeis ir Hamilton 
Fish, “ištyręs” komunistų 
veikimą. Ir šunys, kurie lo- 

Visokia *|a zluredami į menulį, pras- 
,ti sargai namų ir gaspado- 

.‘riai nemyli.
B. Krasauskas.

žiaunis. 
“įrodyti” 
Sąjungoj 
priversti-

metęs augštyn, tarsi norėda-1 
gilias gauti informacijų ixi

aukštybių nuo savo monar-l . - - - 
cho, staigiai pamatė plėvė-1 
suojančią raudoną vėliavą 
su pjautuvu ir kūju ant 
Karlo avinydios bokšto; per
sigandęs bėga į vidų, žiūri, 
kad ant durų ir koridoriaus 
sienų prirašyta: ____
religija yra opiumas-nuo- 
dai.”

Pranešė susirinkusiems ir 
iškilo suirutė ir išgąstis. į 
Visi, veikiausia, pamanė, i 
kad juos visus nejučiomis 
pernešė jų pačių “dievai” į 
Sovietų Sąjungą ir gaus vi- 100 
si karštą pirtį. Kada vokiš

kai per telefoną atsiliepė< 
u policija—nusiramino.

Atvažiavę astuoni gaisra- ,™as- ,Kadan.gi «iame s“sirin: 
gesiai nuėmė vėliavą ir pa- |pragjusio s. L. A. 36-to seimo,

CLIFFSIDE, N. J.
Dolerių Kovai su Geguži
niais Uzurpatoriais

Rugpjūčio 1 d. vietos S. L.
j A. 70 kuopos Įvyko susirinki- nutės.

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

JŪS

A. LUTVINAS
Užlaiko

228 Second Avenue
jūsu kojas nuo slydimo—jie

J KAVALIAUSKAS
kartų ilgiau, negu papras

įsigydami tuos nep&pras-

tus padus prašykite Good-

year Wingfoot Kulnis—pa-

darytas iš naujo, gyvo, tam-

atima -

Dau-krėtimą vaikščiojant.

PHONE 
Stagg 8342

Bell __
Keystone

TELEFONAI:
__________ Oregon 1188
____________ Main 14X7

praus gurno, kuris

palaikys jūsų kojas kom-

Užtikrinu, ..ad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinam* 
kainą. Nuliūtįimo valandojė praiau 

kreipti rie ięs.

forte. Ir jie laikys daug

šaltų gėri- 
Cream, taip 
gardžių už

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST.
Telephone: Trinity 3-1045

WHJCES BASKE, M

tas padas.

su siais
PADAIS

kurie laiko

■v’*

Savo Avalu lįjaį .

LAISVA
i

Puslapis Trečias

Alfonsas ir varge,
Marijona Maželiai, yra čia 
vietos darbininkiško būrelio 
darbuotojai ir darbininkiškų 
organizacijų nariai, tai ir Ale- 
nutės laidotuvės buvo be jokių 
religinių priemonių. Puikius! 
gėlių: vainikus nupirko L. D. j 
S. A. 68 kuopa, A. L. 
77 kuopa, Komunistų 
vienetas ir grupė 
progresyvių draugų, 
palydėjo irgi didelis būrys 
cliffsidiečių. Laidotuvėse da
lyvavo dvi draugės iš L. D. S. 
A. 1 Rajono—Paukštienė ir 
Raibužiūtė. Prie kapo drg. 
Paukštienė pasakė atatinkamą 
prakalbėlę. Liūdna visam šioj 
miestelio lietuvių būreliui, su i 
kuriuo Alenutė kartu dirbo 
darbininkų klasės labui, bet 

'didžiausias žmogaus gyvenime 
širdies skausmas yra tėvams, 
Maželiams, netekusiems taip 
energiškos ir daug žadančios 
kaip tėvams, taip ir abelnai 
darbininkų klasei, jaunos Ale-

Atleido visus darbininkus ir 
mechanikus, pasilikdami kaip 

į kuriuos boselius šį tą apvalyti, 
i Netekę darbo, darbininkai ne
turi nei vilties, kad kur kitą 
darbą galima gauti. Visų be
darbių yra nukreipta viltis, 

'kad gal neužilgo pradės dirbti 
į čia naujai statoma Fordo au
tomobilių dirbtuvė, kurioje, 
sakoma, dirbs apie 8,000 dar
bininkų. Bet kada ta “laime“ 
atsidarys, tai dar niekas neži
no, o daugelis darbininkų 
jau ir dabar yra dideliame 

iš, priežasties bedarbės.
Orėjus.

po ;$1,_ Stankevičius, Rązevi- 
čius, Kvasčevičius, Katkevi-; 
čius, Daugirdas ir žindžius po 
50c; smulkiais sumesta $3. 
Visiems aukotojams ačiū.

Rep. -i

Partijos 
Pavienių kimas.
Į kapus

aiškino dieviškiems pieme-.taį ;r narių atsilankė skaitlin-' 
nims, kad buvo vietos ko- .gai.
munkstų darbas. Tokia šu-

Didelė Bedarbe
Kaip visur, taip ir čia šiuom 

laiku siaučia didelės bedarbės. 
Po susirinkimo pradinių for-{J^ kurios dirbtuvės ir kiek

lerystė nėra blogas dalykas, malumų, kaip tai: protokolo dirba, tai tik po kelias dienas 
tai vra savotiškos rūšies po- skaitymo ir kuopos komiteto ^vaitėj ir su žymiai numa- 
.. . v ' 1 raportu, drg. K. Bukaveckas zinba mokescia. Didžiausialitinis antausis priešams. k _h „ . . dirbtuvė Ainmtanm r..v1 icnouo cmn Inripninan . rannrra unuiuvt?, 211 UinillUrD. Kill RA-dirbtuvė, Aluminum, kur se-išdavė smulkmeningą ; raportą

jiš S. L. A. 36-to seimo, kurį dirbo virš 7,000 darbi- 
gegužinė uzurpatorių klika, su 
policijos pagelba, suskaldė. ' 

Išdavus raportą, drg. K. Ste- 
iponavičius plačiai kalbėjo apie, 
'abelnus Susivienijimo reikalus!

jog {ir priežastį kilusios dabartinės] 
bedarbė paei-I kovos. Pabaigoje savo kalbos, 

'perskaitė rezoliuciją, kurioje' 
išdėstoma kuopos nusistatymas i 
link gegužinių. Rezoliucija;

Blofas ir Teisybė
N. Dakotos misionierius 

vyskupas Poyntz Tyler, va
žinėdamas po Ameriką, blo
gina “dieviškas” avis, 
šiandieninė t ‘ ‘ 
nanti iš to, kad žmonės pa
miršę, jog Jezusėlis tebesąs „ j,VKUZIlllu 
gyvas ir kad Jungt. V aisti- buvo priimta vienbalsiai, 
jose didelė dauguma gyven-' . .. -
toju nepripažįstanti 
krikščionybės, 
karūnuotas bloferis 
nors kiek ■ smegenų 
makaulėj, tai jis turėtų su 
prasti, kad pasakiškojo Je- jna įr skardi išvada: “Kova 

politinė ekonomi- pradėta ir ji turi būti vedama 
nėra pritaikoma šian- iki galui, 

dieniniam pasauliui, kuris ^uopa i 
pats maitinosi grybais ir r 
žiogais, ii kui jis (Jezusė- iperitu yra M. Bacevičius.

Priėmus rezoliuciją, kuopos 
visai ] pirmininkas M. Vaikys iššau- 

Jeigu tasikė, taip sakant, “roll call,“ iš 
j!eilės pavieniais išsireikšti sa

vo nuomonę apie dabartinę si-! 
tuaciją Susivienijime Ir iš vi-1 

i su tų išsireiškimų susidarė .vie-i
savo

ninku, dabar visai nedirba.

Pasekmingas Mitingas

Buvo sušauktas abiejų—115 j 
ir 35—S. L. A. kuopti susirin- Į 
_____ Nors narių nedaugiau-! 
šia atsilankė, bet visi rimtai 
svarstė Susivienijimo reikalus. 
Priežastis neatsilankymo, kad , 
fašistukai zujo visomis pa
kampėmis leisdami paskalas, 
kad nebus susirinkimo, kad 
policija išardysianti. Tiesa, fa
šistukai bego pas policiją ir 
maldavo, kad išardytų susirin
kimą, bet nieko nepešė. Va
dinasi, atkando savo fašistinį 
dantį. Tai tūlą laiką stovėjo 
ant kampo ir trypė iš piktu
mo, kad nieko negali padary
ti. . Vėliaus visi susirinko į 
svetainę. Svetainėj pasėdėję, 
išdūlino laukan. Nors buvo 
leista visiems diskusuoti, bet 
neparodė savo gabumų, neigi 
drąsos. Per savo fašistinę 
spaudą rėkia, kad jie išnaikins 
visus bolševikus, bet susirinki
me nepravėrė lūpų. Kuomet 
ateina Į paprastus susirinki
mus, tai neduoda nariams kal
bėti, trypia, rėkia, šaukia.

Auk ii sudėta del vedimo by
los .su fašistais S. L. A. $8. 
Aukojo: Globičius ir Poderis

S. L. A. 35 Kuopos Susirinki
mas; Organizuoja Teroristus

Rugpjūčio 3 d. buvo S. L. 
A. 35 kuopos susirinkimas. 
Tarpe kitų fašistinių aktų, bu
vo vienas iš bjauriausių tari
mų padaryta. Pirma buvo 
duota Įnešimas nedakepto stu
dento Demikio, Stankevičių Su
spenduoti ant dvejų metų, už
dėti jam bausmę, išmesti iš 
S. L. A., patraukti Į teismą 
ant $20,000 ir tt. Bet visi ši
tie Įnešimai-sumanymai neata- 
tiko fašistinei metodai. Galų 
gale, duotas sumanymas pa
skirti slaptą policiją iš trijų 
tyrinėti Stankevičių. Na, ir 
kuomet slapta komisija, tai ir 
vardų neskelbia, čia jau aiš
ku, kaip diena, kame dalykas. 
Fašistų “Vienybė“ skelbia, 
kad būtent buvę kariai ves 
“atkaklią kovą“ prieš visą 
darbininkų judėjimą. Kokią 
kovą? Ogi puls pažangiųjų 
darbininkų ne tik susirinki
mus, bet ir pavienius. Juk 
kam ta komisija reikalinga ir 
dar slapta? Mat, fašistukai 
bandė policijos pagelba išar
dyti mitingus, bet atkando 
dantį, tai dabar griebsis kito
kiu būdu.

Tuo klausimu tenka pasaky
ti žodis S. L. A. 35 kuopos pir
mininkui Ruzgiui. Kuomet bu
vo leista daryti tokis tarimas 
ir skirta tik pirmininko žinioj 
slapta komisija puolimui na
rių, tad p. Ruzgia įsidėk gerai 

|į galvą, kokią atsakomybę tu 
!imi ant savęs.

S. L. A. Narys.

zusėlio “ 
ja” Mūsų S. L- A. 70

l plieniniu pasiryžimu 
stovi su naująja S. L. A. Pil
domąją Taryba, kurios prezi-j

Į Schuylkill ir Apielinkės Darbininkus
ALDLD IX Apskričio ir LDSA VI Rajūno bendras 

generalis išvažiavimas įvyks 15 d. rugpjūčio, Lake- 
Side Park, Mahanoy Junction, Pa. Programa prasidės 
2-rą valandą po pietų.

Šis išvažiavimas bus nepaprastas ir gražus. JHusų 
simpatingos moteriukės kiekvieną atsilankiusį papuoš 
su dailiomis gėlėmis. Turėsime nepaprastai gražią 
programą, kurios išpildyme dalyvaus: Aido Choras iš 
Wilkes-Barre, Pa., Lyros Choras iš Shenandoah, Pa. 
Bus duetų ir solų. Kalbės drg. P. Buknys iš Brooklyn,

Visi musų draugai ir sint patikai atsilankykite!
KOMISIJA?

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atfcn1' 
Visu Įaik- 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj.

Mūsų reko- 
menduotojai—• 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

akis egzami- 
navom, taipgi 
jų Šejmyuojns 
ir pacientams

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

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

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

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

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

LINKSMIA TT«TA HžKIGĄ ELIZABETHE

įvairių 
mų, Ice 
pat ir

; kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą - baliams, teat- 
r a m s, vestuvėms, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra
ži o s maudynes 
(swimming pool).

Lutwin’s Hali yra 
p 1 a Č iai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestQ lie
tuviams ir svetim
taučiams. Jį 
Užsiimu if1 ’Raal 
Estate—pirkimu ir 
pardavimu narm| ir 
žemių. Mūsų pa- 
tamavitnas prielan
kus. į

ELIZABETH, N. J

lis) gaudė žioerus del pietų. 
Šiandien yra išsistatę mies- 
tai, kur nei grybų, nei žio
gų nerasi.

Palaukit, bet tas pats Je- 
zuselio agentas pasako ir 
grynos teisybės. Jis sako, 
kad šių dienų kapitalisti- 
niui pasauliui, šiame perio
de ekonominio krizio, di- 
džiausis pavojus gręsia ne 
iš milionų bedarbių pusės, o 
iš bedievių, kurie sako, kad 
pasakomis apie galingus die
vus žvirblio nepasotinsi, rei
kalinga duot jam kviečių ir 
šturmuoja I 
tvirtoves. Gi aklas religinis 
fanatikas gali nusprogti ba- 

* du, besiklausydamas pasa
kų, kaip dievai puikiai dan
guje gyvena. Čia Tyler pa- 
sirodo gudriu.

Kad savo pasiryžimus ir nu
sistatymą patvirtinti, tai čia 

j ant vietos sudėta paramai ko- 
įvoj su Susivienijimo skaldyto-! 
jais gegužiniais virš $70.' 
Draugai A. Raisa ir M. Mažeika 
pasižadėjo tarpe pašalinių pa
rinkti aukų, kad sudarius pil
ną šimtinę ir, kaip girdėjau, 
jiedu savo pasižadėjimą yra 
kupinai išpildę.

Pažymėtina dar ir tai, kad 
prasidėjus susirinkimui ir tik 
perskaičius protokolą, tuoj pa
kilo du kuopos nariai ir smuko 
pro duris, sušukdami: “Mes 
į Maskvą neisim ir jūs žinoki
tės su šia kuopa.“ ' Toks tų 
dviejų ypatų pasielgimas sta-

OS žinote, kokia dalis če-

. veryko pirmiausia nusi-

dėvi—tai yra padas. O ka-

da padas nusidėvi, tai

čeverykas praranda

formą ir patogumą.

llgiau d č v ės i t e ,

visas

savo

jeigu

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su gailiniu automobiliu; dalinas } įfit

1 Mechanizmas. Kji(p pastatyti 
kaip surasti suRediltiusf kiūp 
statyti. Tas viskas thoTiinaips k 
denū} praktiškai, po priežiūra

2. Elektra ir MapuStlzm^s. jTal reihaliaffia*. 
aia prie dabartinių ųutptnomlių-

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu iof*i 
riu.
Pabaigę musų mokyklos kursų, turite pibM| 

progą pasinaudoti Vienu 16 dviejų amatų -, 
mechaniko arba žp/erio. paranhiAjatae i*Uk 
nius ir diplomą. Mokinamo jrth^ai lietelį** 
kai ir angliukai.

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos di 
kite apžiūfrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., jtcd

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 14th Street

jpUmI

New York. N. T.

u •. «• » • UVlvJU j puOlUl^ 11 0VCL

kapitalistines > čiai puvo stebėtinas ir net ne įsigysite naujus čeverykus

i>

žiopla Ištikimybė Netinka
Buvęs New Yorko polici

jos komisionierius Whalen 
ir ADF vice-prezidentas 
Woll pakilo kai arai į aukš
tybę kapitalo sargybinių šu
nų rolėje, bet greit nutūpė 
žemyn, panašūs j vištas, iš
trauktas iš vandens. Abu 
minimi kapitalo batlaižiai 
atvėrė savo prostitutines 
širdis ir sielas, norėdami vi
somis savo jėgomis pasitar
nauti Wall Stryčiui, bet pa-

suprantamas, bet vienas kuo
pos narys paaiškino štai ką:

Gegužinės klikos sekretorka 
Jurgeliūtė instruktavo per sa
vo agentą kai kuriuos narius, 
kad jei negalima sudaryti ge
gužinių pasekėjų didžiumos, 
tai visai susirinkime nedaly
vauti, nes, esą, bolševikai sa
vo lipšniomis kalbomis suklai
dins ir jus.

Tai mat, kokie triksai tų u- 
zurpatorių. Jie bijo tikrų fak
tų ir teisybės žodžio. Jie no
ri ir toliaus organizacijoj de
moralizaciją kelti ir ant narių 
didesnius mokesčius kelti. 
Gaila tų narių, kurie per savo 
tamsumą leidžia save taip pa
žeminančiai išnaudoti tiems u- 
zurpatoriams.

Mirė Alena Maželiūtė
Nesenai čia pasimirė jauna, 

vos 15 metų, Alena Maželiūtė.

r su Goodyear Wingfoot Pa

dais. Čeverykus, kuriuos

dabar dėvite, pasitaisykite

taip kaip 
GOODYEAR

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOMS

su ilgai laikančiais padais, vaikš-giau milionų žmonių

. garantuotais per Goodyear. Wing-čioja ant Goodyear

by ko-foot Kulnų, negu ant

nuo vandens—jie apsaugos. kiu tliitokių.

Jie apsaugos jūsų kojas

Yra padaryti išdirbėjų garsiųjų Goodyear Tatrų

TA IRAI
1 *

■' * • <'' i ■' k- ■ '?•

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate\ nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, NusfminimoJ Galvosval- 
, Cįalvos 

u Liauki), 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, N i ir Qerklis 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir f “ 
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, ai tu 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Mbterą br

gio, Skilvio, žarnų ir MėŠlažames 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėta ų 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, N i ir Qerklis 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš huną 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Mbterų buto 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pąsekmėy. Ą| 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu G ymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!

V-Rpinduliai—Krnuin Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai 

 

DR. ZINS 110 EAST16th ST. N.Y 
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PLj 

VALANDOS: • A. M. iki • P. M. NediUol I A M. iki 4 P. M.



Ketvirlad., Rugp. 14, 1980

irOptometras 
Optikas

-Brooklynas “Laisvės” pikni
kais ir koncertais jau virsta 
tuo centru, kur žymesnieji ry
tinių valstijų lietuvių darbinin
kiški chorai demonstruos savo 
gabumus. < S. V.

Telephone,, South Boston 2805-R
J. L. Pasakomis, O.D.

BINGHAMTON, N. Y.

.. Puslapis Ketvirtai 1

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

(Tąsa)
—Ar matai ten krūmelius? Kaip prie 

krūmelių nusileisi, ten tau po kairei ir bus 
griovelis (klonelis). Ten tu tuom kloneliu, i 
kloneliu, tiesiog iki sodžiaus išeisi. Ten I 
tau ir bus Sovietų Rusija.

Žmogus su krepšiu, išsiėmė krepšelį su 
pinigais, atskaitliavo jam pundelį popieri
nių pinigų ir duodamas kareiviui tarė:

—Ačiū tau, prieteliau! Imk!

—Vasyliau, vesk šiuos žmones, kur rei
kia. O aš pasilieku mieste.

Tvirtai paspaudė ranką Vasylio ir grei- 
| tai nužingsniavo miešto gatvėmis. Iš kito 
miesto galo girdėjosi reti šautuvų šūviai.

Maža senelė, visa juodai apsirengus^ nak
timis miegoti negali. Sėdi p<?r naktis, žiū
ri per langą į tuštumą, vis laukia dukters 

bKareivis pasiėmė pinigus, atvertė skver- ^eros draugo
ną ploščio, įsidėjo kišeniun pinigus.

—Laimingo kelio!
—Ačiū, prieteliau!
Žmogus su krepšiu apsisuko ir nuėjo. 

Kareivis priklaupė ant kelio, pakėlė šautu
vą ir čiupinėjo jį iš užpakalio. Trenkė šū
vis.

Žmogus su krepšiu parvirto veidu į snie
gą. Kareivis pastovėjo truputėlį, apsidai
rė, priėjo prie užmušto, atvertė jį veidu į 
viršų, nuėmė skūrinį krepšį iškrėtė iš jo 
turinį ant sniego—nieko ten nėra, apart 
laiškų. Atsegė kareivis jo drabužius, ap
čiupinėjo ant krūtinės krepšelį su pinigais, 
išėmė ir įsigrūdo sau į antį. Dar kartą 
apsidairė aplinkui ir greitai nužingsniavo 
atgal.

Pūtė vėjas, lakstė sniegai.

ANTROJI KNYGOS DALIS
SKYRIUS PIRMAS 

Greitai.
1.

Linkui kalėjimo, kur baltieji laiko

kad ji žuvo, bet vis laukia.
Ant gatvės po greitais sunkiais žings

niais sugriežė sniegas. Kas tai atsargiai 
pasibeldė į langą. Senelė sujudo, prilipo 

’ prie stiklo. Antru kartu atsargiai pasibel- 
, idė. Bėgiojo kambaryje, jieškodama durų 

i laukan.
—Tuojaus, aš tuojaus!
Pinasi kojos, drebančios

j surasti durų velkės.
I —Tuojaus, aš tuojaus!

Iš gatvės per atdaras duris, kartu su vė
ju, atsargus balsas:

—Nenusigąskite, aš draugas Veros,— 
augštas žmogus paėmė senelę už rankos ir 
veda į namą,—aš kartu su Vera sėdėjau 
kalėjime, vienoje kameroje... Tą vakarą 
ji prašė perduoti jums... Štai.

| Padavė senelei ryšuliuką. Sužibėjo gel-
i toni plaukai.

—Vera! Dukrelė Vera!
Suspaudė pirštais plaukus, prispaudė 

prie veido. Dreba pečiai ir visas kūnas 
nuo griaudaus verksmo.

—Vera! Dukrelė!... Balandėle!...
i- Pasitikimai paėmė augštą žmogų už ran
kos, pažiūrėjo jam į veidą.

—Jūs buvote su ja... Papasakokite man

DETROIT, MICH.

A. P. L. A. 47 kuopa ir Ų. L, K. 
Keistučio Draugija rengia šaunų pik
nikų nędėlioj, 17 rugpjūčio, Prais 
Grove Parke. Kiekvieno tų draugijų 
nario pareiga dalyvauti tame paren
gime, taipgi ir pašaliniai kviečiami 
atsilankyti ir smagiai laiką praleis
ti. Bus įvairių žaidimų, daug į- 
vairių dovanų ir tt. Važiuojant au
tomobiliais, reikia važiuoti Telegraph 
Road iki Goddard Rd., ten sukit po i 
dešinei' ir tuoj rasit pikniko vietą. I 
Kviečia rengėjai. 190-2

Norintieji tinkamai 
savb akims akinius, 
šiuo antraSu:

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

prisitaikyti 
kreipki tčs

S.L.A. 50 Kuopoj
5 d. rugpjūčio S.L.A. 50-tos 

kuopos susirinkime buvo pa
siūlyta rezoliucija pasmerkiant
senosios Pild. Tarybos pragaiš
tingus organizacijai darbus, ir 
užgiriant naują Pild. Tarybą, 
išrinktą 36-tame seime, Melda
žio svetainėje. Fašistinis kuo
pos komitetas į šį susirinkimą 
susikvietė savo šalininkus, ku
rie drauge su komitetu kėlė 
didžiausį lermą ir grasino poli
cija. M. K. atsikreipė į 
susirinkusius ar neturi kas 
revolverio, • jis nušausiąs skai
tytoją S. Jasilionį,

Rezoliucijos perskaityti ne
leido. Susirinkimą uždarė.

Tuomet apie 30 narių suėję 
į kitą svetainės kambarį pri
ėmė rezoliuciją, pasirašę suti
kimą nesiųsti mokesnių į seno
sios Pild. Tarybos iždą, pasi 
rinko komitetą ir nutarė nariu 
duokles palaikyti, pakol nau
joji Pild. Taryba susitvarkys 
ir pradės narių duokles priim 
dinėti į Centralinį iždą. Iždi 
ninkui ir fin. sekr. nuskirti 

rankos negali kaucija. Manoma, kad greiti 
laiku dar daugelis narių prisi 
dės prie šios grupės.

Rezoliucija priimta sekanti
Kadangi S.L.A. prezidentas 

S. Gegužis su savo sėbrais S 
L.A. 36-tame Seime, Chicago 
Ill., pilriiausiame aiškume pa 
sirodė esą S.L.A. teisių uzur
patoriais ;

Kadangi Seimo vedėjai, su
gaišinę kelias sesijas laiko, su 
trempė broliškumą ir demok
ratiją, neįsileisdami į mauda 
tų komisiją vieno progresyvic 
nario;

Kadangi Seimo vedėjai, pa 
sišaukę policiją, liepė jai visus 
progresyvės sriovės delegatus 
išmesti lauk, o dalį net įkalin 
ti; ir

Kadangi Seime policijos 
buožės buvo paleistos darban 
ir tapo sumušta-sukruvinta ke- 
liatąs delegatų, —

Todėl S.L.A. >50 kp. nariu !......... 'if. _ . . rug
pjūčio, 1930, Lietuvių Svetai
nėje, Binghamton, N.Y., vien
balsiai pasmerkia Gegužio ir 
jo sėbrų žygius, padarytus S 
L.A. 36-tame Seime; pasmer
kia savo kuopos delegatus— 
čarną,- Bučinską, Adomaitį ii 
žalnieravičių—rėmusius Gegu 
žio žygius. ■■ šis surinkimas pa
smerkia senąją Pild. Taryb?

eikvojimą S.L.A. pinigu 
siuntinėjimui vadinamo orga
nizatoriaus A. Žuko, kuris vie- 

i ton organizatyvio darbo, kir- 
įšino narius, sėdamas sriovinc

KUR BUS BROOKLYNO 
AIDO CHORAS

Ar žinote, kur bus brookly- 
niškis Aido Choras šį sekma
dienį, 17 d. rugpjūčio? Ku
rie nežinote, tai klausykite. 
Aido Choras važiuoja į A. L. 
D. L. D. II Apskričio rengiamą 
spaudos naudai pikniką, kuris 
įvyks 17 d. rugpjūčio, Willicks 
farmoj, Linden, N. J. Pikni
kas prasidės 12 vai. dieną. 
Apart Aido Choro, bus ir Sie
tyno Choras iš Newarko.

Šis piknikas rengiamas mū
sų spaudos naudai, todėl visų 
oareiga dalyvauti. Prie mūsų 
apskričio : priklauso nemažai 
kuopų ir todėl’ narių pareiga 
savo kolonijose pasidarbuoti, 
kad sutraukus daugiau publi
kos. Agituoti daug nereikia, 
nes kiekvienas narys žino, kad 
tame piknike visų pareiga da- 
'yvauti. Bet to dar neužten-' 
ka, reikia pasidarbuoti, kad 
r pašaliniai dalyvautų.

Taigi, 17 d. rugpjūčio pasi- 
natysi'me piknike.

V. Paukštys.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

' CLIFFSIDE, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 

.io 40 kuopos susirinkimas bus ket- 
zirtadienį, 14 rugpjūčio, Mažeikos 
.vetainej, L85 Jersey Ave. Pradžia 
>:30 vai. vakare. Visi nariai malonė
kit atsilankyti, yra svarbių reikalų 
ipsvarstyti. Valdyba. 191-2

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios,Victrola RadiolosGEORGE MASILIONIS 4
377 Broadway South Boston, Mass. t

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

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

" 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.

DEMONSTRUOKITE DAILY WORKERIO

PIKNIKE - K AR NI VALE
Didžiausias ir Geriausias Darbininkų Autinga® 

Šio Sezono!

Kiekvienas Darbininkas Turi Ateiti Į

‘DAILY WORKERIO’ BŪDAVOJ1M0
poli

tinius kalinius, greitai artinasi ginkluotų 
žmonių būrys. Mėnulis tai išlenda, tai vėl . . 
slepiasi už baltų debesų. Vėjas paskui bū-1V1S/^; ’ 1. 
rį varo sniego stulpą; sniegas girgžda po ■ “ ’ ....
kojomis. Ant kalėjimo sukasi pilki rukai, n,^?1_n’ dgjii ilgai pasakojo, 
ten ir šen šviečia elektros lempos.

Sargybinius nudėjo be šūvių.
—kalvis su dešimtimi ginkluotų vyrų įlėkė 
į sargybinių kambarį ir greitai nuginkla- m as, brangus, jus buvote draugas Veros. 
vo visus nusigandusius kareivius. Kiti par-1 —Ateisiu. Ateisiu.
tizanų būrio pasiskleidė po kalėjimo kori-, Išėjo ant gatvės, suspaudė galvą ranko- 
dorius. * mis—Oh! Tik dantimis sugriežė. Pakėlė

—Atidarykite kameras! i didelį kumštį, pagrūmojo miestui ir dingo
Bėgiojo nusigandę sargai, sužvangėjo I nakties tamsumoje, 

geležinės štangos,, atsidarė durys.
—Išeikite, draugai!
Petruchin puolė į kamerą, kurioje sėdė

jo kartu su Vera, Solomonu ir Andreičiu. 
Nekantriai patraukė duris. . «. .

—Atidaryk greičiau!—suriko ant sargo. JLį pusių jų atstatyta durtuvai... .......... ....... ________ _____
Ištraukė iš drebančių sargo rankų rak-Įmj sy._YsV smarkumu ^skubino jie su auko-1 neapykantą; sykiu šis suskin

tus, atrakino, spyną trenkė ant grindų.
—Draugai, kiek jūs čia?
—Penki. /
Minutei prieš akis Aleksėjo atsistojo vei- j latves ūuvo tuscios, vamouiucju

dai: Veros, Solomono, Morozovo, jauno patruliai. Trenksmas toli girdėjosi, kaip 
Sergėjo. Susiraukė kakta, sujudėjo blaks- vYYY ??
tienos. ..........

—Oh, nesulaukė draugai!
Tame trumpame atsidusime užsmaugė 

prisiminimą. Ne laikas galvoti, ne laikas,; 
vėliaus.

—Draugai, greičiau, greičiau!

Aleksejus Petruchin atsisėdo greta su se- 
. O kada ji pa

sikėlė, paėmė jo galvą, pasilenkė prie sa- 
Vasylius I v£s pabučiavo į kaktą.

—Jūs dar ateisite, taip? Jūs man arti-
suįirinkihias,f įvykęs 5 [d. 
nifiAin T .intiiviii R>

Po miestą, piktai barškėdami geležiniais IĮV. 
ti retežiais, lakstė automobiliniai trokai,— °’” 

. ant jų galų po kulkasvaidį, į šalis nuo abie- 
Kriokda-is;

'mis linkui kalėjimo. Vėl kalėjimo korido- kimas pasmerkia senąją Pild 
riuose girdėjosi sunkūs žingsniavimai, vėl Tarybą už davimą S.L.A. pini- 

' gų į nesaugias paskolas.
i šis susirinkimas ištiesi? 
draugingą sveikinimo ranka 
tiems S.L.A. Seimo delega
tams, kurie Gegužio išvaryt’ 
atlaike atskirą Seimą Meldo 

I žio svetainėj, šis susirinkimą' 
pasižada remti naująją Pild 
Tarybą, išrinktą Meldažio sve 
tainėje, ir nutaria sulaikyt 
narių mokesnių siuntimą seno 
sios Pild. Tarybos iždan.

Šalin uzurpatoriai iš S.L.A 
vairo!

S. L. A. 50 Kp. Narys.

'barškėjo zamkai ir prisipildė kameros.
Gatvės buvo tuščios, jomis vaikštinėjo 1

Šaltame ore 
tik ir girdėjosi patruliuojančių pikti bal- 

, sai:
—Sustok i Kas tu ?
Už upės, kur gyvena vien darbininkai, 

dar vis girdėjosi reti šūviai. Jau pradėjo 
aušti. -  --7 O -- 7 O --------------------------

Skubino ant kalėjimo kiemo, ginklavosi, Trečios dienos rytą po to, ant valstietiš- 
šautuvais ir revolveriais, atimtais nuo sar-Įkų rogių iš miesto išvažiavo du: augštas 
gų, ir stojo į eilę tylomis. Petruchin apė-

—Draugai, ginklus gauna tik tie, kurie 
eina kartu su mumis. Greičiau. Greičiau!

Priėjo būrelis iš penkių, buvusių kame
roje, kur buvo Vera, Aleksejus ir kiti, ir 
padavė jam minkštą ryšulėlį,—tai buvo ka
sos Veros.

—Drauge Petruchin, aš nepasiliksiu mie- 
‘ ste, jūs perduosite plaukus del Veros mo- 
? tinos. Kaip didžiausį brangumą laikėme,' 

vienas kitam pardavinėjome, iš 40>likom 
' tik penki.

Sujudo rūstus Petruchin, tylomis paėmė
■ ryšulėlį ir įsidėjo sau į antį. Trumpai ir 
kurčiai sukomandavo:

—Žingsniu marš!
. Linkui kalėjimo skubino greitai raito- 

rius, prijojo prie išmaršuojančios iš kalėji
mo kiemo kolonnos, arklį net pasodino, rik- 

; telėjo sujudusiai:
—Kas draugas Petruchin?!
—Aš, kame dalykas?
—Drauge, mus išdavė,—riktelėjo raita- 

- sis,—antras rajonas apsuptas, mūsų kon
spiratyviai kambariai paimti.... Puolimą 

: sulaikyti... Išgelbėkit šiuos žmones, tokis 
patvarkymas karinio štabo.

Raitasis greitai nujojo toliaus. Alekse
jus pasišaukė Vasylių—kalvį ir kurčiai ta- 

~ re:

vyras su didele juoda barzda, apsirengęs į 
šunies kailius, ir jauna raudonveidė mote-, 
ris... Vyras buvo piktas, botagu ragino 
gerą arklį, kuris ir taip plačiais žingsniais 
jau gerai žingsniavo. Nespėjo jie pava
žiuoti nei šimto sieksnių, kaip ant jų užlė
kė, kaip vėjas, raiti patruliai.

—Sustokit! Kas per žmonės? - -
—Žmonės, kaip žmonės,—nepaišančiai 

atšakė vyras, ir pradėjo jieškoti kišeniųje 
reikalingų dokumentų. Jauna moteris su 
pikta šypsą pažiūrėjo į patrulės vadą, pa
rodė dantis ir tarė:

—Kas su jumis yra, ramumo neduodate. 
Matote, mano vyras piktas, nes mieste ar
klį perpigiai pardavė.

Jie linktelėjo galva vyrui, kuris piktai 
atskleidė reikalingus dokumentus. Kazo
kas pažiūrėjo į linksmą veidą moteries, 
juokaudamas užsimojo nagaika.

—Pakapoti tave biskutį, nes tokia Juo
kinga ir smagi esi!

Užmetė akį ant vyro atkištų reikalingų 
dokumentų ir greit nujojo savo keliu. Pik
tas vyras nusijuokė, paglostęs juodą barz
dą. ' ■

—Nu, ir sugabi iš tavęs, Naste, moteris.
—Aš su tavimi, Aleksejau, kur tik tu no

ri,—pareiškė Nastė, kietai glausdamosi 
prie Aleksėjo.

(Daugiau bus)

Worcesterio Aidas Rengias’ 
Atvykt “Laisvės” Koncertan 

Brooklyne
Lankanties Bostono apielinkėj 

man teko porą kartų susitikti su 
worcestęHečiu choristu ir' so
listu draugu Sabaliausku. Jis 
papasakojo; kad draugės Meš- 
kienės vadovaujamas Worceste
rio Aido Choras yra užsidegęs 
noru atvažiuoti į sekantį dien
raščio “Laisvės” metinį koncerV 
tą Brooklyne. Sako, ypatingai 
jaunieji choristai negali nurim
ti: reikalauja formalio nutari
mo tuojaus, kai# išanksto būtų 
galima tinkamai prisirengt ir 
parodyt brooklyniečiąįųs drau
gės. Meškienės įdėtą ’ Aide triū
sa. ■ .• ■ ?

šios vasaros “Laisvės” pikni
ke pasižymėjo Lawrenčaus-Ha- 
verhillio choras, o sekantį “L.” 
koncertą, kad kokios, gali nusi
nešti Worcesterio Aidas. Ta

HAMTRAMCK, MICH.
L. D. L. D. 188 kuopos niene- 
susirinkimas Įvyks nedelioj, 17

A. 
sinis
1. rugpjūčio, 10 vai. ryte, 3014 Ye- 
nans Št. 
u laiku, 
lalykų. 
larių gauti.

PIKNIKĄ- KARN1V ALA
Visi nariai būkite paskir- 

nes turime daug- svarbių 
Taipgi pasistengkite naujų 

Organizatorius

{VYKS NEDĖLIOJĘ
1912

DETRO1T, MICH. I
A. L. D. L. D. 52 kuopos susirin- : 

ūmas bus nedelioj, 17 rugpjūčio, 
Draugijų Svetainėj, 4637 W. Vernor 
highway, 10 vai. ryte. Visi nariai ' 
nalonėkit atsilankyti, yra svarbių 
reikalų aptarti. Atsiveskit ir naujų , 
lariu. Sek r. V. J. Geraltauskas.

190-2 i

LIETUVIS GRABORIUS

NORINTIEJI GE- 
R I A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ, N U L IODI- 
MO VALANDOJ 
6AUKITF.S PASt

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
Rezidencija: 13 VV< 3rd Street 

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

17 d. Rugpjūčio (August), 1930 m.^PLEASANT BAY PARKE
Baseball, Football, Gčmės del suaugusių ir del vaikų. 

Bonfire, Šokiai, Dainos ir Užkandžiai

ĮŽANGA TIK 35 CENTAI YPATAI
Bus perstatytas vieno akto veikalas.

“Strasse Frei”—“Laisva Gatvė”
Padarykime šį pikniką didžiausiu Komunistų Partijos 

ir jos spaudos parengimu.

KELRODIS: Važiuokite Bronx Park Subway iki E. 
177th St.; imkit Unionport karą iki galo linijos. Ten 
busai jus pasitiks.

WILKES-BARRE, SCRANTON IR KITŲ MIESTŲ

‘Laisvės’ ir‘Vilnies
PIKNIKAS

i

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

Nedėlioję, 17 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.

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

šios apielinkčs kolonijas skaitlingai dalyvauti šiame piknike. Visi klasiniai apsišvie-
Masąčiūzė tikrai neduos atąi-|tę darbininkai turite rūpintis, kad kuo daugiausia iš jūsų miesto žmonių būtų spau- 
kvept New Yorko apielinkes dos piknike. Remkite ir stiprinkite savo spaudą, kuri gina darbininkų klases rei- 
chorams. kalus. ' Kviečia Rengėjai. ,



fCetvirtad., Rugp. 14, 1930 cxiWtf'' - Puslapi PenEtas

K DVIFIII AP-ito darbininkes į L. D. S. A.pruvwil Id W1E.JV MI Per pikniką gavo tris naujas skelbimų>
SKRICIŲ KOMITETŲ 

SUVAŽIAVIMO
Rugpjūčio 6 d., biskį po 

šių, atvažiavo drg. Motuzai su 
šeimynėle ir S. Reikauskas iš 
Shenandoah, Pa. Mane paė
mę, visi patraukėme linkui Mi
nersville, Pa., kur tą dieną tu
rėjo įvykti A. L. D. L. D. De
vinto 
šešto 
d is. 
bėga 
Pakelyje reginys nemalonus. 
[Rugelyje vietų matėsi degą 
krūmai ir rūksta, tarsi apie 

'^Neapolį, po žemės drebėjimui. 
Pasiekus Minersville Darbi
ninkų Salę, radome jau kelius 
komiteto narius. Netrukus at
ėjo daugiau ir prasidėjo posė
dis. Perskaičius protokolą, 
eita prie įvairių komisijų ra- 

. portą. Drg. S. Reikauskas, 
kaipo organizatorius,

se-

Apskričio ir L. D. S. A. 
Rajono komitetų posė- 

Važiuojame. “Arkliukas” 
net pasišokinėdamas, 

reginys nemalonus.

nares. Per mėnesį laiko jau 
kuopa turi 17 draugių. Apsi
žiūrėkite, draugai, kad mūsų 
draugės nepralenktų A. L. D. 
L. D. 162 kuopą.

Nesigiriant, Toronto drau
gės darbininkės pasirodė ge
rai. Ir kitų Kanados kolonijų žįstamais, kurių jau senai ne- 
draugės turėtumėt nesnausti ir!matėte. ju]< turite žinoti, 
pasekti torontietes. į kad piknike bus žmonių ir iš

j labai tolimų miestų.
Šeimininkė.

■ 4 I '■ į j I '■ ( f

Programa, kaip matome iš liauskas ir kiti, todėl dainą is- Todėl ir polemikos netalpinsi- 
bus labai gera ir kelia iki tinkamos augštumosJme.

visus patenkins. Užkandžių Aido Choras užbaigė progra-Į Svečiui, Poolville, N. Y.— 
bus gerų ir skanių, todėl nei mą, sudainuodamas darbiniu- Kad ūkininkai nieko nesvars- 
vienas negalės išalkti. . kų himną, Internacionalą. Ge- tė S. L. A. 215 kuopos susirin-

Taigi visi ir visos dalyvauki- roką 
te šiame piknike, nes apart su 
smagiai laiko praleidimo gale- nacionalą, 
site susieiti su draugais ir pa- gerą įspūdį.

Aukų surinkta $31.
jusiu vardai: Jur. ir

dalis publikos, 
choru, dainavo

kas padarė

sykiujkime, smerkti jų negalima. 
Inter- Reikia prie jų prisidėti ir duo- 
labai ti patarimus, o ne per laikraš

tį užsipulti.

......................... Ml,ui...................... .

laikų pirko iš
Valstijų už apie $12,066,000; 
apie 41 nuošimčiu mažiau, j 
negu pereitais metais ta pa- 
ti menesi-

o

Jungtinių ant stočių galite gauti 
“LAISVĘ” ELIZABETH, N. J

B. Figens, 221 Second SL

S. Mickus, 278 Second St.
Ir pas Sinfcerj. v.

[o]IIIGIIIGIIIGIIIMIIIGItf[o]

PHILADELPHlJOJ—-IR—VISOJ—APIELINKĖJAuko- 
Olga 

Prunskai $2; B. Mizaras, A. 
M. Siekis, D. Valma, K. Val- 
ma, J. Bernodishu, A. Vensko-i 
vičius ir J. Grybas po $1; An. j 
Armon, F. Mačėnas, L. Nevic-I

o

Argentinos Biznis su 
Jungtinėm Valstijom 

BUENOS AIRES.—Vai- 
m iiiuii. A’, iuavvuao, u. • -i • • • i n • i t

kienė, A. i. želionis, v. Rim-!d,skl davimai skelbia, kad 
kus, Aug. Baronas, V. Rimbus, Argentina pereitą birželio 
F. Grybas, B. Gumauskas, J. mėnesį išgabeno visokių 
Chulada, J. Milvidas, P. Jok- daiktų į Ameriką už apie 4 
son, V. Gurskas, J. Chapas, A. i mįlionus doleriu. Tai per 
Pilkauskas, A. Rietantis, M. I pugę mažiau> negu pereitaig

Pirmoji Rugpjūčio Toronte rj
“Paminėjimas” 16 metų nuo 

pasaulinės žmonių skerdynės 
buvo išardytas. . Paskirtam 
laikui Queens Parke žmonių 
prisirinko daug. Vos tik pra
dėjus kalbėti, du kalbėtojai 
buvo areštuoti, o paskui poli- 

ro įvyko vienuoliktas metinis ; 
piknikas Knaus Grove, Wal-JX. PetrukevičiUs, A.1 Stein-. x z .
pole, Mass. Piknikas pavyko (berg ir P. Traupys po 50c; Z. I metais tą patį menesį.

Publikos Sarmavičius 75c. Aukų rinkė-
A. L želioniąi surinko ---- ------------------------------

DIDŽIAUSIAS IR SVARBIAUSIAS

6

cija minią išsklaidė

bia vajų 
apart (naujų skaitytojų, i . _ 

kitko, pranešė, kad, drg. še- prenumerata, metams $5, pu- 
-pailienei ir Dembauskui pasi-;seį metų $2.50. Draugai, tu- 
darbavus, susiorganizavo nau-'rėtume ‘pasidarbuoti gavimui 
ja A. L. D. L. D. kuopa New naujų skaitytojų. 
Philadelphia, Pa. Drg. M. 
Rušinskienė, raportuodama iš 
išvažiavimo, kuris įvyko 29 d. 
birželio, Harley Spring girioj, 
Minersville, Pa., pabrėžė, kad 
pelno liko $117.68. J. D. Tau- 
nis raportavo apie rengiamą 
speciali “Laisvės” numerį, ku- 

W’is esąs jau spaudoj ir išeisiąs
15 d. rugpjūčio. Kiti raporta- 

*vo apie smulkesnius dalykė
lius, kurių nematau reikalo žy
mėti.

Iš nutarimų štai kas svar
besnio: Nutarta pradžioje
spalių mėnesio surengti orga
nizacijoms ir “Laisvės” 
jaus prakalbų maršrutą su 
marginimais. Į komisiją 
rengimui vakarų išrinkta: 
šimkevičienė, O. žiobienė ir J. 
D. Taunis. Kalbėtoju nu-; 
spręsta kviesti viejią iš seka-; 
mų: Bimbą, Seną Vincą arba 
J. Siurbą.

Nutarta apskričių suvažiavi
mus šaukti sekančiai: ;
* A. L. D. L. D. Devinto Ap-! 
skričio suvažiavimas bus 11 d.' 
rugsėjo, Port Carbon, PaK.

L. D. S. A. šešto Rajono su-j 
važiavimas įvyks 26 d. spalių.! 
Vietą vėliau nuskirs.

Pasikalbėta ir apie S. L. A. j 
reikalus. Jeigu kurių koloni-' 
jų kuopos šauktų kokius eks
tra susirinkimus bei rengtų 
prakalbas ir norėtų žmogaus, 
kuris paaiškintų apie S. L. 
tegul kreipiasi prie drg. 
Reikausko, kuris sutiks 
siems patarnauti.

Sekantis, taip pat abiejų i 
apskričių komitetų posėdis į-! 
vyks 3 d. rugsėjo, 7 vai. va 
kare, Port Carbon, Pa.

Dalyvavęs.

va- 
pa- 
su-

A

vi

TORONTO, KANADA
L. D. S. A. 144 Kuopos Veiki

mas ir Piknikas
Jau nuo seniau mūsų drau-i 

ges kalbėdavo kas link suor-1 
ganizavimo L. D. S. A. kuopos, 
Toronte, bet štai jų kalboj 
bematant liko tikrenybe. Ke-1 
lėtas draugių, padedant A. L.' 
D. L. D. draugams, per mene-; 
sį laiko suorganizavo kuopą ir j 
nutarė tuojaus rengti pikniką 
rugpjūčio 3 d.

Nors oras iš ryto rodėsi ant 
lietaus, bet visgi žmonių pri-j 

, sirinko gana. daug. Vos ke
liems lašams lietaus nukritus,1 
diena praėjo gražiai. Kieki 

’ Matyti, tai Toronto moterys! 
labai remia moterų parengimą, i 
nes piknike moterų labai daug; 
buvo. • Piknike buvo jaučia-! 
,mas didelis draugiškumas, kas! 

J’patjaro pikniką vieną iš links
miausių, koks buvo šiais me-j 
tais Toronte. Jaunimas links
mai žaidė iki 8 vai. vakaro; 
buvo įvairių žaidimų ir varžy-j 
tinęs. Mūsų draugės moka ne' 
tik linksmą pikniką padaryti,! 
bet gerai ir “biznį” varyti, nes' 
piknikas davė pelno $25. Da-, 
bar mūsų draugės atsilygins j 
visas skolas ir dar liks ižde; 
pinigų.

Tolesnis mūsų draugių vei
kimas neabejotinas. Iki šiol, i 
rodos, kol neveikė, tai ir nebu- į 
vo kam, bet dabar pasirodo,' 
kad tarpe mūsų draugių yra' 
energingų ir gabių veikėjų, 
ypač valdyboj yra pasiryžimas 
veikti iki sutrauks visas Toron-

4>

BOSTONAS IR APIELINKE
NORWOOD, MASS.

Iš L. L, R. Choro Pikniko
Rugpjūčio 3 d. L. L. R. Cho-

PIKNIKAS
RENGIA A. L. D. L. D. ŠEŠTAS APSKRITY

“Vilnies’’ Vajus Kanadoj
Mūsų dienraštis “Vilnis” a-i visais žvilgsniais.

tidarė Kanados žinių skyrių ir suvažiavo labai skaitlingai, to- jai;
dabar, rugpjūčio mėnesį, skel- del chorui liks gražaus pelno. $20, M. Budrevičienė ir F. Ma- 

Kanadoj gavimui Programos išpildyme dalyvavo čėnas $6 ir J. Grybas $5. Viso 
nupiginta keturi chorai: Lyros Choras iš $31.

Stoughton, Mass., vadovauja- “Daily Workeriui 
mas M. K. Bolio, sudainavo livaiką ir $15.50 S. L. A. gy-1 
kelias daineles harmoningai,,nimui nuo fašizmo, drg. A. Ju-į 
'maloniai; Liaudies Choras iš I riui į Chicagą.
i Lawrence, Mass., vadovauja-; Visiems auktojams ir į pik- 
!mas jauno vaikino, A. Kaupi-jiiką atsilankiusiems tariam 
jnio, sudainavo visai gražiai; j nuoširdžiai ačiū. 
Idrg. Rimkus pasakė trumpą! 
[prakalbėlę, atsišaukdamas į i 
(publiką, kad paaukotų del j 
(“Daily Workerio” ir S. L. A.l 
(gynimo nuo fašistų; Laisvės!
J Choras iš So. Boston, vadovau
jamas jaunos merginos, drg.

Niukiutės, sudainavo dvi 
___ J operetės “Grigu- 
gyvai ir harmoningai; Ai-

Pinigai pasiųsta—$15.50 
per J. Na-<

Rl. Svyrūnėlis.

SCRANTONO IR WILKES-1 
BARRE APSUNKIU 

LIETUVIAMS

J. Grybą

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Gi Argentina per tą patį ĮVYKS NEDeLIOJE

Rugpjūčio 17 d. įvyks pikui 
kas “Laisvės” ir “Vilnies’ 
naudai. Vieta veik visiems ži- H. 1_____
noma—Valley View darže, daineles iš 
Inkerman, Pa. Gatvekariai tis, 
vaikštinėja kas pusė valandos.! do Choras iš Worcester, Mass., 
Iš Scrantono į pikniko vietą ir j vadovaujamas M. jyieškionės, 
atgal kelionė lėšuoja 50 cen-įdainavo tikrai šauniai. Aido 
tų, iš Wilkes-Barre ir atgal—!Choras turi gerų balsų, jame 
30 centų. Taigi su nuvažiavi-! dainuoja keletas gerų solistų, 
mu jau nėra didelio vargo. i kaip M. Paruliūtė Saba-

Buvusiam Komitete. — Ar 
jums patinka ar nepatinka pa
stabos ir pajieškojimai A. L. 
D. L. D. Dvyklikto Apskričio 
valdybos, bet visgi faktas pa
silieka faktu, kad apskričio 
komitetas snaudė. Teisintis 
jums irgi nėra reikalo, nes 
jau senai komitete nesate ir 
pastabos ne jums, bet tiems, 
kurie dabar komitete randasi.

o

Bell Phone, Poplar 754

A. F. STANKUS
GRA BORTUS-UNDERTAKER

o

ant 
pa-

Igbmlzatnuoja ir imdojn nuiniru»lu» 
visokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo it už žemą kalną, nuliiioiwto 
valandoje Saukite* pa* titane. Pa* Mana 
galite gauti Įotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiose vietose ir. už žemą kainą 

1
1023 Mt.. Vernon Street 
Pl-IILADtLPHlA, PA.

17 d. Rugpjučio-Aug
Laur el S

Prasidės 11 Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Naktį

ŽYMIA

norisi persevaugytKai

yzssrūkykst. Lucky"

PRALENKEI
“Ateinanti įvykiai 

meta savo 
šmėklas priešakiu”

5

5

B 'T

^5

CYG^
UŽSUK,—.Lucky 
Strike šokių Orchestrą 
kas ketvirtaaiėpi ir še
štadienį yakafals, N. 

' B. C. tinklą.

Būk blaivus—būk blaivus visiems dalykams, net ir rūkydamas.; Venk los 
ateities šmėklos,* išvengdamas perdėjimu, jei nori išlaikyti tą modernišką, 
visada jauną figūrą. “Jų, vietoj—mžsirūkyk Lucky”.

Lucky Strike, puikiausi cigaretai, kokius jus kada 
rukėt, pagaminti iš puikiausių tabakų—iš Snietohos

. viso tabakų Derliaus—“JIE SPRAGINTI”. Lucky 
Strike turi extra, slaptą šildymo procesą. Visi žino 
kad šiluma valo ir taip sako 20,679 daktarų, kad 
Eūckies mažiau erzina jūsų gerklę.It’s toasted”

Jusd Apsauga—Pries knitėjimus—prieš kosulį

*“Aš priėjau prie išvados,’’rašo Šit Henry Thompson, M.D., F.R.S., “kad daugiau kaip pusė ligų kartinančių žmonių gyvenimą paeina 
nuo išvengiamų valgio klaidų.” rįes riėtvirttnom, LŪtky Strike cigaretų rūkymas sugrąžins moderniškas figūras, ar sumažins kūną.
Mes skelbiam, jog kai norisi persivalgyt, “vietoj tb-—užsirūkykit Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svorį , 
ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.

1930. The American Tobacco Co.. Mfrs
U

Draugai, draugės ir gerbiamoji visuomene! Malonėki
te atsilankyti kuo skaitlingiausiai, nes tai bus vienas iš 
didžiausių ir svarbiausių piknikų. Svečių bus iš plačios 
apielinkės. Baltimoriečių atvažiuos net keli busai; 
Trenton, N. J., Riverside, N. J., Reading, Pa., Burling
ton, N. J., Easton, Pa., ir iš kitur. Philadelphijos pen
kios A. L. D. L. I). kuopos lenktyniuoja. Bus h’-PirHK- 
delphijos Lyros Choras kuris dalyvaus išpildyme pro
gramos. Bus įvairių žaidimų, valgių kuogardžiausių, 
gėrimų taipgi. Kas tik atsilankys—ilgai gėrėsis, pasima
tęs su daugeliu svečių ir linksmai, gerai praleidęs laiką.

Kalbės Draugas SENAS VINCAS (V. J. Jakštys)
Bus ir daugiau kalbėtojų fžanga 25c Ypatai

Širdingai kviečia—A. L. D. L. D. VI APSKRITYS.

KELRODIS: I.š Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po 
dešinei imkite Clementon gatvekari ir važiuokite apie 45 minu- 

tas iki Laurel Rd. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 miliutas; perėję 
tiltą, ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite.

Berlin Bus, nuo N. W. cor. Filbert ir Broad Sts., iš Philadelphi
jos, eina kas 15 miliutų ir daveža visai arti vietos. Pervažiavus 
trekes, ant sekančio sustojimo reikia išlipti ir eiti tiesiai 
bloką iki tilto. ,

Automobiliais: Pervažiavus Delaware tiltą, važiuokite 
Horse Pike iki Union Avė.; sukite po dešinei, Laurel Ave., 
žinokite tiesiai iki tilto; pervažiavę tiltą, sukite po dešinei, 
pikniko vieta.

vieną

White 
ir va- 
ten ir
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MALONŪS RŪKYT

Į

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

Todėl Gerbiamieji Draugai 
bet ir kituose mieštuose biz 

rūkymai yra užlaikomi^

Visi rankomis pa-

ne Brooklyne, 
iaus užvedimuose, 
visur reikalaukit 

viršpaminėtais vardais Cigavij. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinęjam per paštą. Ad- 
resuokit:

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačia 
Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders ,,
(MILTELIUS NUO ŠALČIO į ‘

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

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

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kamp** Clermont Amu). 
MASPETH, L. u N. Y.v 
Telephone, Juniper #7S6

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas __

No.____

Miestas
4.

Street or Arenu#

State



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

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00
Nudažom žilus

‘rimuojame ilgam 
<ekamu adresu:

578 GRAND STREET 
prie Lorimer ’St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y.

■M
l

Puslapis šeštas Lsisve Ketvirtad., Rugp. 14,

Marketu Viršininkas

VIETOS ŽINIOS l"”K,s,s
BIZNIO PROGA

Pasi randavo ja arba parsiduoda bu- 
černe ir grosernė. Biznio daroma 
nuo $400 iki $500 Į savaitę. P. 
Walentukevicz, 100 Perry St., Stough
ton, Mass. 190-201

Bus Paskaita LDSA Pirmos 
Kuopos Susirinkime

Draugės, šio ketvirtadienio 
vakarą, rugpjūčio 14, įvyks L. 
D. S. A. 1 kuopos susirinkimas, 
“Laisvės“ svetainėj. Susirinki
mas svarbus ne-tik todėl, kad 
yra svarbių reikalų aptarimui, 
bet ir todėl, kad draugė Petri- 
kienė prižadėjo paskaityt savo 
paskaitą “Ypatiškųmai Kilo

si paskaita bus žin- 
naudinga kiekvienai 

Susivienijimo narei.
Todėl visos 1 kuopos narės, 

nepraleiskite šio susirinkimo, 
bet, dar geriau, atsiveskite ir 
po naują narę.

Seki'. A. Jeskevičiūte.

Telephone, Stagg #918

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

Apart ilgos eilės kitų valdi
ninkų, kurių šmugeliai aikštėn 
iškilo, dabar tardomas ir John 
R. Shea, miestinių maisto mar- 
ketų prižiūrėtojas. Jis buvo 
areštuotas sulig skundo mėsi
ninko H. J. Reiterio, turinčio 
krautuvę po num. 115-01 
Rockaway Blvd., Queens. Jis

B. Šalinaitė Siunčia Bendro Fronto Konferencija
Aidiečiam ir Sietyniečiam Sacco-Vanzetti Nužudymo
Linkėjimą ir Paraginimu i Paminėjimo Demonstracijai

Aido ir Sietyno chorų mo-1 Rytoj, 8 vai. vakare, bus
išvyko bendro fronto konferencija,1 tam mėsininkui leido pardavi- pose.” 

virš savaitei laiko vakacijom j Manhattan Lyceum svetainėje,, nėti žydams nekošerną mėsą Keidi ir 
pas 66 E. 4th St., prisiruošimui 'vietoj košernos; bet reikalavo 

siun-'prie Sacco-Vanzetti paminėji-,už tai $100 kyšių. Mėsinin- 
čia aidiėčiams ir sietyniečiams mo demonstracijos, kuri įvyks1 kas, kuris ir taip pardavinėjo 

Drauge rugpjūčio 22 d., Union Square, paprastą mėsą vietoj košernos, 
'prhšo sietyniečius ir aidiečius New Yorke. i.. .. .1 v e

Toj priruošiamoj konferen- bų kyšį, 
cijoj dalyvaus delegatai nuo! popierinį 
visų Tarptautinio Darbininkų duosiant ---- r--------------------
Apsigynimo kuopų, Darbo U-l jis areštavo Shea; o pažymė- 
nijų Vienybės Lygos 
darbininkų ir 
unijų, taipo pat nuo pašelpinių Shea paėmė kyšį.
draugijų ii- kitų darbininkiškų! Tardymai; šaukiama pusan-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saldainių krautuvė, 

gausingoj biznio vietoj, galima 
puikiai pragyventi ir dar grašio su- 
taupinti. Kaina žema. Reikalas ver
čia greitai parduiti. Kreipkitės po 
num. 15 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

191-3
a šalinaitė, kuri

up-State New Y orką ir 
savo tėvus Worcester) n,

geriausių linkėjimų.

būtinai dalyvauti šios savaitės 
dainų pamokose : sietyniečiai 
ketvirtadienio vakarą, o aid ie
čiai—penktadūenį. Abu cho
rai, mat, dalyvaus mūsų spau
dos piknike sekantį sekmadie
nį, Lindene, N. J. “Be to, abu 
chorai turi smarkiai ruoštis 
prie savo pačių rudeninių pa
rengimų,“ sako šalinaitė, ‘ 
del reikia pasiryžusiai prie 
ruoštis.“ •

nelabai norėjo duoti tokį stam- 
Jis iš sykio davė $50 
pinigą, kurį pirm 

pasižymėjo; paskui J Negrų Darbininkų Kongreso
?s Lygos, maisto1 tas pinigas buvo panaudotas, Mhinffa Ppnlrtnrliniu’ 
• kitų kovojančių I kaip tikras liudijimas to, kad

to
to

organizacijų. Lietuvių drau
gijos ir kuopos irgi turi pa
siųst ten savo atstovus.

Išdirbus programą demon- 
i stracijos prieš nužudymą Sac- 
Ico ir Vanzetti, konferencija iš- 
| neš protesto rezoliuciją prieš 
ikariškus imperialistų žygius,

Penktadienį vakare, rugpj." 
15 d., visi darbininkai yra ra-

tro šimto smulkių įvairaus mai- ginami eiti į masinį mitingą, 
sto pardavinėtojų, iš 
Shea lupęs kyšius.

kurių rusų darbininkų kliubo kam-

LIETUVIS

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

Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas:

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—4Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Atmetė Fosterio ir Draugy 
Apeliacijos Reikalavimą

New Yorko valstijos augs-: kuriais jie stengiasi sunaikinti 
čiausio teismo apeliacijų pirmi-' Chinijos Sovietus.
ninkas, teisėjas McAvoy atme-1-----------------------
te Tarptautinio Darbininku į SliareŠtaVO liŽ KaOO 
Apsigynimo reikalavimą—su"!p-i- ,, 
teikti leidimą paduot apeliaci-1 uClCS VOgilD.ą
ją į Jungtinių Valstijų Augs-i Buvo areštuota Rupe Roble- 
čiausią Teismą delei paliuosa- dienė už pavogimą joramino 
vimo Fosterio, Minoro, Amte-j (geranium) gėlės nuo vienų 
rio ir Raymondo. Jie, kaip’kapų, Evergreen kapinėse, 
žinoma, be grand džiurės, bu-i Bet, trūkstant tikrų įrodymų, 
vo nuteisti trims metams kalė-j teismas ją paliuosavo.
jimo, kaipo delegatai kovo 6 i -----------------------
d. bedarbių ir dirbančiųjų <!<■-, j(ur Renjjsjrae IšvaŽiavimilS 
monstracijos New Yorke. v, 5

Dabar Tarptautinis Darbi-; Sekančią Vasarą? 
ninku Apsigynimas kreipiasi: 
tiesiog į Jungtinių Valstijų i 
Augščiausio Teismo teisėją II.’ 
F. Stone’ą, per jį reikalauda
mas apeliacijos teismo mini-! 
miems politiniams kaliniams. !

Pirmosios Rugsėjo demon-1 
stracijos už apdraudą bedar
biams, sulig Komunistų Parti-1 
jos patiekto socialės apdraudosi 
biliaus, bus sykiu ir demon-’ 
stracijos už paliuosavimą Fos
terio, Minoro ir visų kitų po-i 
litinių kalinių Jungtinėse Vals-į 
tijose. Prie tų demonstracijų 
veikliausiai ruošiasi sąmoningi i

Sąryšio komitetas nutarė 
nupirkti pečiu virimui dešru- 
kių draugijų išvažiavimuose. 
Bet kur ateityj rengsime išva
žiavimus? Forest Parkas bus 
kitaip pertvarkytas ir tokie iš
važiavimai, kokius draugijos 
iki šiol rengdavo, bus negali
ma ten turėti.

Taigi Sąryšis ir mes visi a- 
belnai turim susirūpinti sura
dimu naujos vietos, kur galė
tume rengti išvažiavimus.

Man rodos, būtų gerai, kad 
visų tautų komunistiškos drau- 

darbininkai ir bedarbiai ne tik Brooklyne bendrai pasi- 
New Yorke, bet Chicagoj, Phi- 
ladelphijoj, Detroite, Clevelan- 
de, Minneapoly, Duluthe ir vi
suose kituose pramoniniuose 
šalies 
se.

pirktii kokią vietelę, kur ga
lėtume rengti išvažiavimus ir 
šiaip suvažiuoti.

miestuose ir miesteli u o-

Tik per Klaida Policija 
Areštavo 5 “Socialistus”
Sąjunga praneša, kad New 
Yorke policija per klaidą a- 
rėštavo penkis “Socialistų“ 
Partijos narius už laikymą at
virame ore mitingo be išanks- 
to tam gauto policijos leidimo. 
Juos areštavo tiktai todėl, kad 
pamanė, būk jie esą komunis
tai. Kaip tik teisėjui paaiškė
jo/ jog tai “socialistai,“ tuo- 
jaus jis paliuosavo juosius. 
Bet pirm negu policmanai su
prato, kad šie areštantai nėra 
komunistai, tai du iš jų buvo 
smarkiai sumušti policijos nuo
vadoje.

Pilietinių Laisvių Sąjunga 
primena, jog visoj šalyj “soci
alistam“ yra leidžiama laisvai 
laikyti savo mitingus, kur tik 
jie nori. Bet šiame atsitikime 
įvyko ’ nemaloni buržuazijai 
klaida, kad policija areštavo 
kelis socialfašistus.

Lovestonietis Monarchist!, 
Laikraštyje

Vietiniame graikų monar- 
chistų laikraštyje “Atlantis” 
patalpino savo šmeižtingą ra
šymą prieš Darbo Unijų Vie
nybės Lygą Alex Costis (Con- 
stantakopulos), pasekėjas re
negato Lovestono, išmestas iš 
Komunistų Partijos. Jis pliauš
kia, būk “Darbo Unijų Vieny
bės Lyga esanti priežastis dar
bininkų spėkų skaldymo.“ Da
bartiniu laiku jis yra sekreto
rius Amalgameitų Maisto Dar
bininkų Unijos vienos kuopos.

Motery Darbo Direktorėm
Visų Komunistų Partijos 

vienetų ir sekcijų direktorės 
veikimo tarp moterų yra šau
kiamos į konferenciją šį vaka
rą, 6:30 vai., 26-28 Union.Sq., 
New Yorke. Yra raginamos 
susirinkti laiku, taip kad galė
tų aptarti reikalus Pirmosios 
Rugsėjo demonstracijos, ir 
tuoj aus paskui nueiti į Darbo 
Unijų Vienybės Tarybos spe
ciali susirinkimą, kuris bus Ir
ving Plaza Svetainėj, ir prasi
dės 7:45 tą patį vakarą.

Darbo Unijų Vienybės Tary
bos susirinkime bus delegatai 
nuo visokių darbininkiškų or
ganizacijų. Pamatinis mitin
go tikslas—kuo geriausias su- 
siorganizavimas kovai už ap- 
draudos pensijų įstatymą be
darbiams, nusenusiems ir šiaip 
negalintiems dirbti darbinin- 
kamę.
’lewniii Gen«ė Areštuota

Yonkerse, N. Y., šiomis die- 
__ ____ (nomis tapo suimta devyni jau- 
bet po | nuoliai nuo 15 iki 21 metų am- 

___ _ ____ Dabar žiaus, kaipo gengė, kuri pada- 
jis toliau specializuojasi toje rč bent 30 apiplėšimų, bėgyje 
nuogumo* srityje.____________ keleto paskutinių savaičių. ’

Išteisino Nuogų Merginų 
Rodytoją Carrolli

Prisiekusiųjų teismas New 
Yorke išteisino savininką “Va
nities’* teatro Earl Carroll į, 
kuris su keliais aktoriais ir ak
torėmis buvo areštuotas už 
nuogus savo mergų išrengimus 
scenoje. Tas pats Carroll sa
vo laiku buvo išmaudęs nuo
gą lietuvę gražuolę Daugeliūtę 
vyno- vonėje ant “steidžiaus.” 
Tą vyną iš po jos maukė gaš
lūs New Yorko ponai ir po
naičiai. Už tai Carroll buvo 
pasiųstas kalėjimam 
metų laiko paleistas.

keleto paskutinių savaičių. ’

T. D. A. Piknikas
Tarpt. Darbininkų Apsigy

nimas turės didelį pikniką 
rugsėjo 7 d., Pleasant Bay 
Parke. Visas pelnas eis kovai 
už paliuosavimą politinių ka
linių ir už apgynimą teisiamų- 

i jų kovotojų.

Tuojau Užsisakykite
Iš Brooklyno važiuoja 

busai į “Laisves“ pikniką Phi- 
ladelphijoje, kuris įvyks 31 d. 
rugpjūčio. Vieną busą užims 
Aido Choras, o antrą—margas 
svietelis. Dabar jau laikas 
užsirašyti norintiems važiuoti. 
Kelione į abi pusi $3. Tuojau 
kreipkitės i “Laisves“ ofisą.

Bušai išvažiuos nuo “Lais
vės“ svetainės 8 vai. ryte. Iš 
pikniko grįš 9 vai. vakare.

Atsiminkite, kad ant ryto
jaus po piknikui šventė—La
bor Day. Turėsite progos pa
silsėti, kad ir vėlaii sugrįžę.

du

RENGKITĖS PRIE SAC
CO-VANZETTI DEMON- 
STRACIJOS.

Darbininkiškos lietuvių or
ganizacijos turi kreipti domės, 
jog rugpjūčio 22 d. Union 
Square, New Yorke, bus pro
testo demonstracija paminėji
mui nužudymo Sacco ir Van
zetti. Pageidaujama, kad jos 
ateitų su savo vėliavomis. Rei
kia susirinkimuose padaryt 
tam tikri nutarimai ir visiems 
ruoštis į tą demonstraciją. 
Protestas prieš teismišką Sac
co ir Vanzetti nužudymą sykiu 
bus ir protestas prieš dabarti
nius lynčiavimus ir nusmerki- 
mus negru ir baltųjų darbinin
kų.

PLATTNKTT 
“LA IP VE”

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo‘- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8842

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

“BALSAS”
Duoda daug žinh| iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo- 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininke pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

KAINA AMERIKOJE:
............................$2.00

1.00
.05

mėnesiams

“BALSO”
Metams
šešiems
Pavienio num. kaina .

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
i ‘ tuom pat remia Lietuvos dar- 
. . bininkų spaudą ir padeda jų 
* I kovai priėš fašistų valdžią.

bariuose, 118 Cook St., ties 
Broadw,ay ir Manhattan Avė., 
Brooklyne. Tai bus Amerikos 
Negrų Darbininkų Kongreso 
protesto mitingas prieš lynčia
vimus ne vien negrų, bet ir, 
baltųjų darbininkų. Negrai Jo-j 
šia labai svarbią rolę šios ša
lies darbininkų judėjime. Kad 
darbininkams sektųsi geriau 
kovoti su kapitalistais, būtinai 
yra reikalinga vienybė baltųjų 
su juodspalviais darbo žmo
nėmis. Išreiškimui tos vieny
bės ir ir sutartinos abiejų spal-j 
vii darbininkų kovos, lietuviai 
turėtų kuo skaitlingiausia atsi
lankyti į šį mitingą. Kuomet 
baltųjų peimažai susirenka į 
panašius mitingus, būna iš bal
tųjų pusės negražus apsileidi
mas, o negrams darbininkams 
dvasios puldymas. Kelkime jų 
ir mūsų bendrą darbininkiškos 
kovos dvasią, užpildydami ta
me mitinge visą svetainę.

Negrų Draugas.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambarys, su 

visais parankamais. Galima išran- 
davoti ir vedusiai porai arba pavie
niui, 
stoties, 
Hill.' 
apie 10 minutę! 
Markevičienę. 1 1

Netoli Greenwood clevėiterio 
1057—108th St.. Richmond 

Iki Jamaika eleveiterio nueiti 
Klauskite pas Al. 

191-3

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

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnozei 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu IsmuŠame Siena* 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

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

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS
DARB4 ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u e paveikslu* 
(vairiomis i p a 1- 
romia. Atnaujina 
tentui ir krajavut 
ir sudaro av 
MaerikoniŠkaU.

TELEFONAS!
TRIANGLE 1451
Kreipkite* i i u o 

adreau 1

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA
GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius- 
ant visokių kapihių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

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

bu^b 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZ
} 2220 Avenue J Brooklyn, N. Y.

Tel.: Midwood 6261

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

Telephone: Stagg 4409

A RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(■UNDERTAKER)

418 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

skir- 
skir^p 

Mano ofisas at-
‘ \ Darbą 

Reikale kreip-

. Patarnauju visiem be 
tumo. Tolumas del manęs 
tumo nedaro, 
daras dieną ir naktį, 
atlieku gerai. ELI—1
kitės pas mane, o pal 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Slagg 5043

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa five yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir aUiuosaoja vidu
rius it pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ....................................................80e, per paltą 6Bc

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

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir perą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipiatės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-to e gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-8514 
likirpldt lį skelbimą ir prlsiųskit kartu su užsakymu

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS

plaukus 
laikui.

sugar- 
reipkitės
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