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KAUNAS.— Kadangi šie
met lietus pakenkė rugius 
suvalyti, tai jau duona rudo 
tendencijos brangti. Dabar 
pabrango 1 klg. 5 centais.
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* Naujojoj Zelandijoj Esą 
Surastas Vaistas 

Bedarbei
WELLINGTON, N. Ę.— 

Ministerių pirmininkas For
bes pareiškė, kad jis darąs 
pastangų, kad visi Naujo
sios Zelandijos darbininkai 
būtų apdėti po $7.50 nepa
prastų mokesčių, kurios ei
siančios į bedarbių šelpimo 
fondą.

Šitoj šalyj bedarbė yra 
labai didelė ir manoma, kad 
tokiu būdu bus galima ji

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių.

Darbininkai Visų šalių, Vienykite*!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re*
»■

težins, o IŠlaimesite Pasaulį!

ELLA MAY UŽMUŠĖJAI' DABAR 
PUOLA DARBININKU VEIKĖJUS 
ORGANIZUOJANČIUS TEKST1UEČ1US

Paskui Kapitalistinė Spauda Skelbia, būk Juos Užpuolę 
“Patys Streikieriai,” nes Jie, Streikieriai, Nenori Būti 
Organizuotais į Profesines Sąjungas.
BESSEMER CITY.—El

la May nužudytojai ir kiti 
chuliganai, kurie pereitais 

pusėmis 
. streiką ir 

jo vadus, dabar tą patį dar
bą pradėjo čionai, kuomet 
išėjo streikąn American 

ir antro)
Pasekmingos Bedarbių Pra-į

Millč (No. 1-mo 
darbininkai.

Pereitą ketvirtadienį tie 
niekadčjai užpuolė ant dvie
jų revoliucinės National 
Tekstile Workers Unijos 
darbuotojų—W. G. Binkley

kovą laimėjo.
Šituos mušeikas užlaiko 

ir jiems moka American 
Mills ^kompanija ir miesto 
administracija, kuri visais 
būdais palaiko darbdavius 
kovoje prieš darbininkus.

W. Wilson, kitas streikie- 
rių darbuotojas ir darbinin
kiškos spaudos reporteris, 
taip buvo sumustas, kad 

’tuojąus nugabentas į ligoni
nę.

Po šito bjauraus darbo 
atlikimo, kapitalistinė spau
da paskelbė, būk “patys

Pereitą penktadienį, kai 
9 vai. ryte, prie nesenai ati
daryto darbo biuro, New 
Yorko Bedarbių Taryba tu
rėjo surengusi dideles ^pra- 
kalbas. Raibėjo visa eile ir A. Hader—sumušė juos, x , v
kalbėtojų, išrodinėdami ka- surišo ir išgabenę į sale streikieriai užpuolę Nacio-
pitalizmo skurdą, atneštą miesto esamą mišką—pali- nalės Tekstiliečių Darbinin- 
darbininkams, ir ragindami 
bedarbius organizuotis ir 
kovoti.

kų Unijos organizatorių”,ko.
Darbininkai tam priešino- nes jie, streikieriai, esą ne

si, bet ginkluoti mušeikos norį būti organizuoti.
1,000 darbininkų 

prakalbų. Policija 
trukdyti prakalbas,

klausė 
bandė 
bet bedarbiai nubaub.ė ją.
Paskui apie 600 bedarbių

* numAršavo į Manhattan Ly- 
; ceum svetainę. Ten dauge

lis bedarbių įsirašė į Bedar
bių Tarybą ir pasižadėjo or
ganizuotai kovoti už darbą 
arba algas ir už bedarbių 
socialę apdraudą.

Šiandien, šeštadienį, vėl 
bus laikoma panašios pra
kalbos. Kalbamas darbo biu
ras randasi ant Lafayette 
St. (netoli Leonard St.), 
New Yorke.

Giriasi Suradę Net 
“Abraomo Laikus”

JERUZOLIMAS.— Ame- 
rikos archeologų ekspedici
ja, jieškanti senovės lieka
nų, tikrina, kad suradusi 
“Abraomo laikų” liekanų, 
kurios liudija, kad buvę to
ki miestai, apie kuriuos bib
lija šnekanti. Ekspediciją 
vadovauja Dr. Kyle. Esą 
surasta tie laikotarpiai,, ka
da Abraomas atvyko 
Chaldejos į Kanaaną.

iš

Smetona Kruvinasis 
Parsibaladcjo Kaunan
Lietuvos spauda praneša, 

kad Smetona Kruvinasis su 
savo boba jau sugrįžo iš Če
koslovakijos į Kauną. Čeko
slovakijoj, kaip fašistų

Karaliaučiaus Bedarbiai 
Degina Jų Lapelius

Kanadoj Darbai Dar
Labiau Sumažės

Jonas KvDeČkus
“Laisvės” bendradarbis ir sąmoningas darbinin
kas, liepos mėn. 18 d., 1930, mirė Koch’s sana- 
rijoj, kurioj jis išgulėjo keletą metų. Greit 
“Laisvėj” tilps platesnis d. Baltrušaičio aprašy

mas apie velionio gyvenimą.

16-kos Šalių Darbininkų Anti-Imperia!isty Lyga
- « -J — . ~

Atstovai Kalbėjo 
Kongrese .

MASKVA. — Penktajam 
Profinterno kongrese, .ku
rio sesijos tęsiasi čionai, jau 
kalbėjo šešiolikos šalių dar
bo unijų arba jų mažumų 

Tom šalim yra: 
(tomobiliam pirmenybę, ku- Arabija,. Graikija, Austrija

TORONTO. — Kanados 
valdžia ir automobilių fab
rikantai ' nusigandę. Mat, 
Naujosios Zelandijos rinkos 
užsidarė’ Iki šiol Naujoji

BERLYNAS.— Kad nu
raminus Karaliaučiaus be
darbių minias, tai to mies
to socialistai atspausdino 

(lapelius, kuriuos.e melagin
gai paskelbė, jog Sovietų Zelandija davė Kanados au-1 
Sąjungoj randasi trys mi-( 
lionai bedarbių (Sovietų Są- i rią dabar panaikino. Mano- 
juųgoj ištikrųjų 
'trūksta darbininkų).

Policija apstojo 
biurus, kur bedarbių 
daug kasdien prisirenka, ir fabrikantų, 
social-fašistai ėmė i____

šiemet ma, kad Jungtinių Valstijų 
j automobiliai išvys iš tos ša- 

darbo1 lies rinkos Kanados autb- 
labai mobilius./ Daugelis J. V. 

, turinčių savo 
dalinti fabrikus Kanadoje, naudo- 

kalbamus lapelius. Tuomet įjosi tomis privilegijomis.• t • 1bedarbiai, nepaisydami po- į 
licijos, užpuolė ant social-j 
fašistų dalintojų ir tuos 
pelius sudegino.

la-
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Mažažemiy Ūkininky
Padėtis Kritinga

ROKIŠKIS.—r Rugpjūčio 
d. ūkininkai gavo iš poli

cijos pranešimą, kad laike 
septynių dienų būtų sumo
kėta už .1 pusmetį žemės 
mokestis. Neišpildžius šio, 
bus aprašytas turtas ir par
duotas iš. varžytinių. Stam
besni, ūkinjnkąi nuo. /ū iki 
30 hękt. dar šiaip taip ’.ver
čiasi,, iš pieno ar mėsos pa
jamų sučiumpa, o mąžaže-

(atstovai.

Ar Rusteika Buvo Nu
šautas, ar tik Pašautas?

Šveicarija, Chinija, Japoni
ja, Meksika, Vengrija, Nau
joji Zelandija, Australija, 
Paraguajus, Anglija, Škoti
ja, Jungt. Valstijos, Vokie
tija ir SSRS. Viso, kaip ži
noma, atstpvaujama 55 ša- 
lys. i

MacDonald® Ministeris 
Jan Susilankė Gimdymo

GLAMIS.— Tai socialisto 
MacDonaldo vidaus reikalų 
ministerio Clynes vargas 
nenuėjo niekais: jis čia lau-«

Suorganizuota 
Šangįajuj

ŠANCHAJUS.— Nesenai 
čionai susiorganizavo anti- 
imperialjstinė Sąjunga, ku
ri tuojau išleido atsišauki
mą.' į miesto prplętariatą. 
Sąjungos tįkslas: įtraukti 
plačias darbo žmorfių mases 
į kovą prieš . karo, pavojų, 
imperialistų veržimąsi Ch- 
nijon ir apgynimą Sovietu 
Sąjungos.1 Sąjungos skyridi 
tapo suorganizuoti Šangha- 
jaus augšiesnių mokyklą 
studentų tarpe. Nuskirta 
speciališkos komisijos dar
bui tarpe Chinijos kariuo
menės ir tarpe kareivių, at
gabentų iš imperialistinių 
šalių. ’

Voldemaras Skolingas
Už Butą 30,000 Lity

RUSAI BALTAGVARDIEČIAI IR VĖL
RUOŠIASI GINKLU PULTI ANT

SOVIETU SĄJUNGOS DARBININKU
Paryžiuje Caristinjai Generolai Turėjo Savo Konferenci 

Kurioje Nutarė Pradėti Karą; Kareiviu Turi Sumobili 
Apie 100,000.
PARYŽIUS.— Caristinės 

Rusijos valdytojai 
raus plauko kontrevoliucio- jie už šešių mėnesių laisvai 
nieriaį, kuriem padeda so- galėsią važiuoti į Rusi] 
cialistai, planuoja naujus 
skymus prieš Sovietų 
jungą. Monarchistų 
riausia raštinė randasi 
r y žiu j e, kur jie nesenai 
kė savo susirinkimą ir 
tarė ruoštis ginklu užpulti 
Sovietų Sąjungą.
v Vyriausiu generolu esąs 

; Mikas, ^Deterikas, kuriam 
pagelbsti darbą varyti ge
nerolas Stogovas ir kiti. 
Jau turi sumobilizavę armi
ją iš virš 100,000 įvairių ca
riškų oficierių ir valkatų.

Šitą puolimą pinigiškai 
remia Anglijos'tore Henry 
Deterding, galva Dutch 
Shell Qil kompanijos. Prie 
to su pinigais duosniai pri
sideda ir Basilis Macharo- 
vas, “Europos misteriškas 
žmogus.”

Deterding nuo senai yra 
labai įsiutęs ant Sovietų vy
riausybės, ' nes pastaroji 
konfiskavo tąsias koncesi
ja^ kurias jis buvo gavęs 
iš caro valdžios.

Esą, šiuo momentu, kada 
Sovietų fe^junga užsiėmusi 
Šuhkiu' soęializmo statybos 
darbu, tai lengviausiai ant 
josios pult ir ją sunaikinti.

yaLr 
nes Sovietų vyriausybėj jau 
nebūsią. u

■ ..i,.

Franci j oje randasi apie 
200,000 baltagvardiečių. 
Juos remia Francijos, Ang
lijos ir kitų kraštų imperia
listai ir turi pagaminę pU0- 
limui ant Sovietų Sąjungos 
planus.

Prie to paties, iš pasalų 
ruošįasi visos imperiališti- 

Inės valstybės. Lenkija, Ru
munija, Vengrija ir Pabal
ti jos valstybėlės ruošiasi 
taip jau pulti Sovietų Są
jungą. Visi laukia tik ge
ros progos pradėti žūt-bu- 
tinę kovą už nuvertimą dar-, 
bininku valdžios.

Bet Sovietų Sąjunga, kuri, 
jau išgyveno tryliką 
ir pergyveno sunkia 
laikus, sako jiems: p 
kit? Mes, su pasaulio pro
letariatu, parodysime ju 
kaip pulti anį darbinink 
iškariautos galios. Sovietų 
Sąjungos Raudonoji Arm 
pasirengusi by kada atr 
ti priešus. Prie to pa 
prisirengusi visa pasauli 
SSRS darbininkų revolii 
nė darbininkija.
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Vagišiai Išplėšė Banką 
Pagėgiy Miestelyje

KLAIPĖDA.— Iš Pagė
gių pranešama, kad nežino
mi plėšikai įsibriovė į vieti
nio Klaipėdos žemės ūkio 
banko (Memeler Landwirt- 
schaftsbank) skyrių. Iš ge
ležinės banko spintos jiė pa
vogė visus ten buvusius pi
nigus, būtent: apie 42,000 li- 
tų, 330 dolerių ir 8,650 vo 

Prokuratūra kalinius taip kiečių markių. Bendra pa- 
nubaudė, kaip buvo siūlius ’ grobtų pinigų suma sūdr 
kalėjimo administracija, bū-165,000 litų. Be to, plėšinei 
tent': atimama teisė vieną pavogė gulėjusį banke sky- # 
mėn. pasimatyti su atlan- riaus vedėjo r 
kiusiais juos kalėjime ir per 
tiek pdt laiko maisto iš lais- pro duris sū padirbtu i

• j tu. Geležipę spintą .jie ati- 
' Teko sužinoti, kad ir Uk- darė, išpjovę kažkokiu ne- 
mergės kalėjime rugp. 1 d. paprastu modernišku įsilau- 
komūnistai labai energingai žimo įrankiu visą jos sieną, 
veikė: pasipuošę raudonais Spėjama, kad apiplėšim 
ženkleliais dainavę “Inter- buvo parengtas iš anks 
nacionalą”. o pro kaminą k.ojki°s nors internaciona 
Iškišę raudoną vėliava. Tuo- plėšikų bandos, 
mi ypačiai pasižymėjusios 
moterys kalinės.

Dar Apie Nubaudimą 
Lietuvos Politkalinių

i KAUNAS.— Kauno kalė- 
jimo administracija pasiun
tė prokuratūrai pasiūlymą 
nubausti 160 bolševikų kali
nių Kauno kalėjime už tai, 
kad rugp. 1 d. jie pasipuošę 
raudonais ženklais, kalėji
me dainavę revoliucines dai
nas, ir “neklausė kalėjimo 
administracijos.”

Neaiškios telegramos apie
studentų užpuolimą ant Lie- kelias savaites karaliaus 
tu vos šnipų, galvos, Rustei- mar^os gimdymo ir sulau- 
kos, nenusvietė aiškiai yiso nes ji pagimdė mergai- KAUNAS.— Už paskuti-

Socialistas Clyiles net nius 3 mėnesius Voldemaras 
iį bažnyčią buvo nuėjęs pa-.nieko nemokėjo savo namų 
simelsti, kad greičiau gim- ’savininkui—Lietuvos Ban
dymą priartinus. Clynes kui. Tai sudaro gan stam- 
oficiališkai dalyvavo 1 prie bią sumą, nes butas apkai- 
gimdymo ir dabar sau links- nuotas virš 3000 litų, išeina 
mas važiuos į Londoną pa- apie 30,000 litų skolos. Ta- 
silsėti, kur šimtai tūkstan- čiąu, kadangi jogurtas iš- 
čių bedarbių randasi kritin- nešąs 5 milionus .litų, tai ši 
goję padėtyje.

visiškai nugalabintas, ar tik 
Smarkiai sužeistas.

Vienas dabar aišku: Rus
teika buvo užpultas volde- 
marinių. Žinoma, jie šovė 
ir peiliais subadė tą nieka- 
dėją fie todėl; kad jis yra ar-: 
šus* darbininkų priešas ir 
persekiotojas Lietuvos re-

banko rūmus

:miams tiesiog peilis, Nes J1?011110. darb. judėjimo, 
nėra .ko parduoti ir nėr kur yol^pmanniai . nėra joki
uždirbti reikalaujamų mo

ji kesčių. Dabar, pats ,sum 
spauda sako, Smetona.ture-,Liausis laikąs. Vis tas-pats 
jęsJ‘kuraciją” (lietuviškai: ar ūkininkėlis pats ves kar- 
__ vę į ranką ar antstolis.gydėsi).

Senutė Airijos Darbininkų
Veikėja Sovietų Sąjungoje i Vokietijos Ministerio

LENINGRADAS - Tar- PrisipaafflUiaSpe Airijos darbininkų dele- 1 . r , _
gacijos į Sovietų Sąjungą 'BERLYNAS.— Vokietijos 
(delegacija čia pribuvo ne- “teisingumo 
labai senai) randasi Dės-/
pardienė, 88 metų amžiaus Dancige, pasakė: “Mes ran- 
Airijos darbininkų veikėja. (dames nepaprastai kritiškoj 
Ji nepaprastai domisi Sovie- padėtyj, kuriį. galima paly
tų Sąjungos gyvenimu ir ginti tik su ta, kuri buvo

>” ministeris
Bredt, andai kalbėdamas

darbininkų draugai, bet to*» 
kie patys prįešai-fašistai, 
kaip 'ir smetoniniai. Jie ėda
si tarpe savęs už vietas, už 
valdžią. Jei voldemariniai 
paimtų į savo rankas šalies 
galią, tai jie nebūtų geres
ni už> smetoninius nei per 
plauką. Voldeiųaras juk bu
vo valdžioje ir drauge su 
smetoniniais smaugė Lietu
vos darbininkų judėjimą ir 
spaudą. Šitą pafetabą pada
rome. todėl, kad iš vakar

suma) nesanti jam baisi.
..................  i i i i u

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas Šaukia
Amerikos Darbininkus Kovoti už Gąstoniečius
NEW YORK.— Tarptau

tinis Darbininkų i Apsigynir 
mas išleido * pareiškimą de
lei North Carolina valstijos 
augščiausio teismo riūo- 
sprendžio, padaryto reikale 
gastoniečių bausmės.

“Pripažinimas kaltais tų 
darbininkų, kurie kovojo už 
pagerinimą nepakenčiamos

“Aukos, masiniai darbi
ninkų protestų mitįngai ir 
visokis spaudimas plačiųjų 
masių turi būti daroma vi
sur, idant šituos nekaltus 
darbininkus išgelbėjus nuo 
gyvųjų grabų pietinių vals
tijų kalėjimuose, kur sąly
gos yra nepakenčiamos. Au
kos turi būti ’ siunčiamos 
International Labor De
fense, 80 E. ll.th St, Flew 
York City/ ’ ■

veš negales'įsigabenti.
Teko sužinoti, kad ir Uk-

Austrijos Gamtininkai 
Tiria Kaukazo Kalnynus

. ... —4, ■ ,

MASKVA.—Austrijos pa- 
skilbusis Alpų kalnų laipio
tojas,. Dr. Kolb, čia lankęsis 
su savo ekspedicija, jau iš
vyko į Kaukazą^ Jis laipios 
Kaukazo kalnynuose,

i Berlyne Bedarbių Liepos 
Menesį Buvo 347,

■ ■ . . M

BERLYNAS.- Patikrin
tomis žiniomis, liepos 
sį Berlyne buvo 347,882 be
darbiai. Daugelio bedarbi!
jau pasibaigė pašelpos ga 
mo laikotarpis; dar ‘ 
nežino, kaip jie iškentės žie 
mą.

padarytos pastabos tūli yra netoleruotinas ir netu

kitokias išvadas.socializmo kūrimu.

laidoje delei neaiškių žinių padėties’/ sako’, pareiškimas^ 
padarytos pastabos tūli “yrą netoleruotinas ir nesu
skaitytojai galėjo padaryti ri būti leistas įkūnyti gyve-

1923 metais.” ' ’ niman.
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IR KOVA PRIEŠ JUOSI®

APŽVALGA
“Tėvynė” Gązdina
Pažangiuosius S.LA.
Narius

i
Šociąlfaš.isto Grigaičių pa

kalikas; Vitaitis, persigandęs 
de| organizuojamo naujo 
Susivienijimo, “Tėvynės” 
N<j. 34 liepia:,SLA.nariams 
saugotis1 to 'Susivienijimo. 
Jiį sako:

► Šiomis dienomis Brooklyno ( Lietuvoje 
kįmunistų organe SLA. S3 
kuopos vardu bolševikai pa-

tai ir socialfašistai, Todėl 
jie šlykščiausiai niekina ko
munistus, kad tik apmulkin
ti kuodaugiausia SLA narių 
darbininkų. Bet jiems ne
vyksta. \isose kolonijose 
didžiausias priturimas orga
nizavimui naujo Susivieniji
mo.

10.1 . ... '

Į Komunistų Judėjimas
• * j t .

Politinis Raportas Sovietų Sąjungos Kom. 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui
Rašo D. M. šoloinskas 

• L'. Jung.i Valstijų karo depart
mental ’bando pašažierinius or
laivius' (‘Fokker” tipo pritaikin
ti karo reikalams. Orlaiviai da
ro po 140 mylių į yalhh(Įą. ,Ga-. 
Ii nešti krovinį 7,2()0 svarų. 
Bandymai vyksta sėkmingai. 
Reiškia, imperialistai energingai 
rengiasi karam • v • •

—o— i . 1
Po Londono “nusiginklavimo” 

konfereųcijos būdavo j imas ka
ro laivų eina smarkiai. Jung
tinės Valstijos per laikotarpį iki 
1936 m. išleis būdavojimui ma
žiausiai miliardą dolerių, tai yra 
1,000,000,000. Senstančius karo 
laivus pakeis naujais.

Anglija taip jau pat per me
tus ląiko turi pabudaVpti iki 16

Amerikoj; valdžia, džentel? 
maniški lynčiuotojai riš pieti
nių ir šiaurinių valstijų, ku
riuos atstovauja kongresinė 
Fishės komisiją; jiufukę žmo
gystos iš Amerikos Darbo Fe
deracijos mašinerijos, laikraš- 
čai žibalo (aliejaus), plieno ir 
medžio biznio, — visi vienu 
balsu staugia: “Išdeportuokite 
prakeiktus svetimtaučius ir rar 
dikalus iš Amerikos!” Negrų 
lynčiavimų škaięius auga sy
kiu su skaičium naujų sumany
mų, kuriais iš kongreso /rei
kalaujama išleist įstatymai de
lei ateiyių. sųregistravimo, jų 
pirštų antspaudų nutraukimo 
ir t. t. ; ' .• i ?; ; J .

Išeina darbininkai į demon
straciją už “dąrbą arba, ai-, 
gas,” tuojaųs republi^oni|kos, 
demokratiškos bei “socialistis- 
kbs” miestų* valdybos atsako: 
“Tai yrą maištas.” Darbinin
kai reikalauja septynių valanf- 
dų darbo dienos, penkių dienų 
darbo savaitės, ir bosų val
džia atsako, kad tai esą kri- 
minalis sindikalizmas, -.Darbi
ninkai ragina organizuotis ir 
streikuoti, ii* viešpataujančioji 
k ąsė atsako, kad tai esą “su-

mis pasekmėmis kiekvienos to
kios bylos; be to, vyriausybė 
gali reikalauti ir daugiau in
formacijų, kurios turi būt įra
šytos į jo certifikatą. Iš nepi- 
liečio ateivio būtų reikalauja
ma tuoj aus pranešti apie bent 
kokį pakeitimą savo vardo, ar
ba bilei kokią atmainą fizinėje 
savo išžiūroje. Jeigu prezi
dentui atrodytų reikalinga “ša
lies apgynimui” . (tai i yra ka
rui), jis galėtų pareikalaut 
“visus svetimšalius arba bile 
kurią jUi dalį” atsirapdrtuot “į 
tokias vietas ir tokiais laikais,“ 
kokius ■ jis galėtų sulig savo 
nuožiūros' paskirti. Svetimša
liai turėtų, kur nurodyta, ateiti 
pagal paręikaįąYJm^ bile; py- - 
rio darbo ministerijos agento,

ųilę j kurio, policijos virši-

jki^HĮ pąaujų' kai’o laivų įVaifių rūšių 
snto, ir 27 skraiduolius per '3 metus

(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio 27, 14)30)
(Tąsa)

Mes žinome, kad .’mūsų Partijos Centralinis Komitetas 
kalbėjo toj prasmėj savo rezoliucijoj klausime metalo 
trusto “Uralmet.”

2. Po to seka problema tinkamo paskirstymo spren
džiamai svarbių agrikultūros šakų Sovietų Sąjungoj, 
problema specializacijos mūsų sričių del įvairių agrikul
tūros šakų ir sęklų gerinimo. Nėra reikalo sakyti, kad 
bile gera specializaciją, yra negalima smulkaus valstiečio 
ūkio ^sistemoj. Negalima del tos priežasties, kad smul
kus ūkis nepastovus, užpakaly savęs neturi pakankamai 
rezervų ir priverstas auginti įvairius augmenis, kad ga
lėtų atlyginti pasisekimu vienų javų nepasisekimą kitų. 
Tai lygiai aišku, kad organizavimas specializacijos, nėra 
galima, nebent kokie nors javų rezervai: laikoma vaistys 
bes rankose*. Kadangi esame nužengę pirmyn 4 linkui 
didele skale žemės apdirbimo ir valstybė užtikrina savo 
javų rezervus, mes galime ir turime, imtis užduoties sėk
mingo organizavimo specializacijos auginimui ir gerini
mui skirtingų augmenų ir įvairių agrikultūros skyrių. Tos 
specializacijos atsiskyrimo punktas turi būt galutinas iš
rišimas javų problemos. Aš sakau, “atsiskyrimo punk
tas,” nes be išrišimo javų problemos, be suorganizavimo 
plataus tinklo elevatorių (.grūdų sandėlių) del paskirsty
mo javų rezervų tuose distriktuose, kurie užsiima gyvu-- 
lių auginimu, arba medvilnės, saldžiųjų burokų, linų ir 
tabako auginimu, negalima užtikrinti gyvulių auginimo, 
technikinių augmenų auginimo arba įvesti specializaciją 
mūsų teorijos į tuos distriktus, kurie yra nuskirti vysty
mui sėklinių augalų .arba agrikultūros skyriams.

Mūsų užduotis yra panaudoti visas esamas galimybes 
ir pirmyn pastūmėti specializacijos darbą.

3. Kita problema, tai kadros, reikalingos kaip pramo
nei, taip ir agrikultūrai. Nepilnas technikinis išlavini
mas mūsų agrikultūros kadrų, mūsų specialistų, techni
kų ir ekonomistų yra gerai žinomas. Kita komplikacija, 
tai yra tas faktas, kad dalis mūsų specialistų, turėdami 
ryšius su buvusiais savininkais ir gaudami padrąsinimą 
iš užsienio, ėmėsi vadovybės papildyme sabotažo^ Ir daly
kai dar labiau komplikuoti pasidarė ta sąlyga, kad dide
lis skaičius mūsų komunistinių ekonomistų čia nepajėgė 
išlaikyti revoliucinio saugumo, ir dažnai patenka po pro
tine vergyste sabotažninkų elementų. Tuo būdu mes su
siduriame su didelėmis užduotimis rekonstrukcijos mūsų 
visos šalies ekonomijos, reikalaujančių didelio skaičiaus

ąvbą j {ki„ _ , _ T
įlinko bei teisminio valdininko __
Už tų taisyklių bei patvarkymų moję yra nauji ir todėl’ ji ne 
peržengimą būtų baudžiama tiek daug išleis karo laivų hu
ne daugiau kaip $5,000 pini- davojimui, bet oro laivynui. Jau 
gaiš, ne daugiau dviejų metų nutarė išbudavoti 20 karę orlai- 
kalėjimo, arba sykiu ir. pini- vių skvadronų (kiekvienas nuo

laiko.
Japonijos karo laivai didžiU-

gaiš, ne daugiau dviejų metųLietuvos klerikalų orga- 
skelbia rezoliuciją, kurioje pri- nas “Rytasv Nr. 171, po ap
tepta visokių melų ir pasiko-' rašymo apie Voldemaro ša- 

lininkų organizuojamą “su
kilimą”, ant galo pridėjo:

kilimas.” . ’ , v. -.
Smunkanti kapitalizmo tvar

ka, kratoma aštraus krivio? 
žiūri, kaip*į tiesioginį grūmo
jimą šiai išnaudojimo ir prie
spaudos tvarkai, kuomet dar-) 
biiiinkai padaro kad ir mažiau- 
šią žingsnį, ar tai prieš uždar-j*^ 
biū kapojimą bei racionalizaci
ją, ar tai už kokio cento, už
darbio pridėjimą, ar tai už so-! 
cialę apdrauda bedarbiams,- 
nusenusiems bei šiaip nepajė
giantiems dirbti darbininkams.

Deportavimas yra tik vienas 
įrapkis toj pačioj rankoj, kuri 
laįko policijos buožes, nusmer- 
kimus kalėjimai! ir elektros 
kėdės. 

i - t • • J .
. Niekindama ir terorizuoda

ma ateivius darbininkusj vieš
pataujančioji kląsę stengiasi 
Spskaldyti dagininkų eilęs* 
nestatyti tikruosius ameriko
nus prieš ateivius, lygiai kaip

bolševikų “pildomoji taryba 
kaoveikiaušiai pradėt organi
zuot “darbininkišką susivieni- Komunistų judėjimas tu-

gaiš ir kalėjimu. Svetimšalis- 
nepilietis, kuris neužsiregis
truos per du metus, gali būt 
deportuojamas iš Jungtinių 
Valstijų.

Kiti kongresiniai sumanymai 
yra.ruošiąmi delei masinio at
eivių deportavirpo. Kuomet 
Jungtinių Valstijų kongreso 
atstovų rūmas balsavo už su
darymą komisijos “ištyrimui” 
komunistinio veikimo, tai kon- 
igresmanas Fish reikalavo de- 1 « /X #• l.v ■ lz- W rl #• « n n 1 1

12 iki 18 karo orlaivių), kas lė- 
šuos 100,000,000 jenų ($50,- 
000,000.

Karskoje jūroje, šiaurėje nuo 
S.S.R.S., veikia du dideli led
laužiai: “Lenin” ir “Mologin.” 
Jie aptarnauja net 53 prekybi
nius laivus, pravęsdami per tas 
vietas, kur yra plaukiojančio le
do. S.S.R.S. deda pastangų, 
kad sudarius nuolatinius 
dens kelius per šiaurinius

1 '
•x??? nepaisant nei to, kaiP (rim0Tnis žiniomis yra stiįb išeitų Chicagoj einančioji hy-^, s„

i

Vitaitis bijo,'kad pažan-i Reiškia, Lietuvos fašistP 
gidji SLA riai iai, kurie daro,niai kraugeriai nieku būdu 
planus suorganizuoti naują,n?gah užslopinti komunisti- 
Sucivienijimą, nepaliktų fa- > ni Judėjimą. Nepaisant a- 
šisius ir socialfašistus ge-.fes^’ šaudymų, kalėjimo,

A ‘ *• jr jis-komunistų judėjimas stip-
I rus. ‘ Tas parodo, kad fašis-

l ‘ • • • v 1 1

jportuot kiekvieną svetimšalį denynus.

van- 
van-

| . nerolais be armijos, 
gąsdiną: 

f ■

JįFrie šios progos mes nori
mi dar karta perspėti visus 
sXa. narius, kad apsisaugotu- 
nffct !nuo liolševikų užmačių ir 

, nįjęistumėt save nuvesti į bol- 
šįyiKišką susivienijimą. Visi 
SLA naį’iai žipokite, kurie 
šiandien einate paskui bolševi- 

Susivienijimo skaldyme, 
einate tuo keliu, kuris ve-

gu sunaikins Lietuvos dar
bo žmonių revoliucinį judė
jimų.

Teisėjai Laukia Teisino
* i

San Francisco, CaL, liepos 29
d^ jūs iš Susivienijimo į ir vėl klausinėjamas MAc-
šwikį žabangus. . į

fr, jieškodanias mulkių, 
, toltaus tas fašistinis gaiva
lai- štai kaip melagingai 
tarškia apie bolševikus:

‘•Bolševikams visai nesvarbu, . . ,
kad jie vesdami jus savo už- Į PĮ‘1PUirtlPavo to^ tamsaus jiai 
mačių keliu, nuskriaus jus ir ......... .
jūsų šeimas. Todėl SLA na- 
riaLi 
pfdfyokacijų ir neskriauskite 
patys savęs!
Bet SLA pažangięji na

riai darbininkai labai gerai 
žino,- kad bolševikai Jų ne
nuskriaus; darbininkai SLA 
nariai nebijo “bolševikų ža- 
bangų.”

jis taipgi pąsakoja, būk 
naujas Susivienijimas netu
rėsiąs pinigų. Del to, gir
di/ “nebus užtikrinta na
riams pąšelpų ir pomirtinių 
išnįokėjimas.” Tai tuščias 
blefas. Susiorganizavus ke
liems tūkstančiams žmonių 
į fjaują Susivienijimą tuo- 
jaijs suplauks užtektinai pi- 
nigįų išmokėjimui pašelpų i 
pomirtinių. O laikui bėgan 
ta /organizacija augs narių 
skaičiumi, augs ir jos.tur- 
tai\ Juodei ,mes sakome^ 

tanorganizacija augs?
Todėl, kad tai bus darbinin
kiška *organizaci j a, kad joj 

t buą r veiklus elementas, kad 
ją ;vad/bvaus ne šmųgelnih- 

t kaį fašistai ir socialfašistai, 
bet: veiklūs, patys gabesnie
ji jos * pariai darbininkai. 
Me£ greitu laiku sutrauksi
me; į naują Susivienijimą 
visįs pažangiuosius lietu
viui ’darbininkus; įtrauksi
me <į įį daug jaunimo. Nau- 

' jasJSusįvienijimas, Lietuvių 
Daibininkų Susivienijimas, 
au.'js, tvirtės finansiniai, o 
fasLtų ir ęocialfaši^tų ko.n- 
trojtūojamam Susivieniji
mui bus juodos dienos. Tą 

‘ labli gerai permato faMs-

Donald, liudininkas Mooney iri, • .. t
Billingso byloj, kuris penkiolika ‘a u k,asę stengs, nustatyti 
metų atgal neteisingai liūdijo Eituosius darbminkus prieš 
'prieš šiuos du darbininku. Anot negrus lavintus pries ųelaym- 
jo paties ištarmės, tada poliei- |tl,s-. >ndustnW? darbininkus 
jos viršininkas Charleg Goff ir I pnes varginguosius fermerius, 
advokatas Fickert maišus melų'ta|I) kad 1®nf.Vlau JU0S

• visus išnaudoti ir slėgti.

j komunistą; ir stojo už ateivių 
suregistfavimą, ir “greitą ant 
visados deportavimą svetur gi
musių komunistų.”

New Yorko Times (1930 m. 
liepos 23 d.) sako: “Ne vieta 
Jungtinėse Valstijose jokiems 
komunistams nei jokiems as^ 
meninis, susidėjusiems su Tre-i 
čiuoju Internacionalu.

“TĖVYNE”—ŽINIŲ BAUBAS

“Tėvynės” Vitaitis 33-čiame 
numeryje, pirmoje, vietoje ži
nių, įdėjo “nepaprastą” žinią 
po antraštę; “Ropiunistai jau . . « • • ’ \ w • ’• f
Susivięnijjmą.” Vitaitis nenu

Ly C L X I-V JL CVO v • Jj k. A1 A V4 lilkJ V C. V X ■ W VA 

Jeigu įikrai organizuos Darbininkų 
jiems ne'patinka mūsų Valdžios ~_ • ■ ...........

foį’ma, tegul jie sau isvažihbja, ilstančia ir priprasta- savo dę- 
iarba sugrįžta Rusijon.”f \ ' ••

. Vnrlrri' WAIT/T 'račAi l

bininko, valgyklų, tarnautojo, 
galvą, kad tik nužudyt ar įkišt 

neklausykite bolševikiškų j//*vmxu» uu.a., .. :denvne
pareiškimai, kapitalistinių lai- a tves klasiniai susipratusius 

darbininkus.
MacDonaldas sąžinės graužia

mas prisimj'gęs „ bando įtikinti 
teisėjus, jog jis tada neteisingai 
liūdijo, vienok teisėjai‘“nepajė
gia” atidaryt kalėjimo duris ne
kaltiems darbininkams.

Kapitalistų teisėjai laukia 
darbininkų revoliucinio teismo.

Darbininkų Apdrauda
Geltonlapiai retkarčiais bum- 

telia apie darbininkų “apdrau- 
dą.” Jie į padanges kelia ap- 
draudos kompanijas ir miesto 
užlaikomas ligonines, kadz, čia 
esą darbininkai ir jų vaikai yra 
nelaiminguose atsitikimuose ap
rūpinti. i

Bedarbė ir badas, irgi nelai
mingi atsitikimai. Vienok apie 

ir tai mūsų ponai nekalba.
i bėgant

Viešpataujančiosios, Klasės 
Planai Prieš Ateivius

Įvairūs biliai, sumanymai ir;

arba sugrįžta Rusijon.
■ Nėw Yorkb' WbHd rašo i : 

“Svetimšaliai turėtų ; būt sure
gistruoti ir jų pirštų antspau-1 
dai nutraukti’.” (Liepos 19 d., 
1930).

Yra sumanymų, reikalaujan
čių atimt piliečių popieras iš 
ateivių, gavusių šios šalies pi
lietybę, jeigu jie dalyvauja 
darbininkų judėjime. Kiti gi 
siūlo, kad šioje šalyje gimę ra
dikalai būtų išdeportuoti į ko
kia tolima sala Pacifiko van-V 4. V

magogija, bauginimu komuniš- naujų Mrų, galinčių suprasti naujų technikų. Sąryšy 
‘tais, baigia žinią šiaip: “Jei su tuo kadrų problemą tikrai patapo labai svarbi pro-
- ‘ • • • • • t) 0 * l'-V I M-k ’ ’ ‘ > , L -W
tais,f baigia žinią šiaip: ‘ 
komunistai nori savo sūsivieni-i blenia. '
jimp, lai jį.oyganižųoja; jiems| Mes rišame šią problemą sekamu būdu: 
niekas to. nedraudžia,'bet. mū- j 1----- ----’ - —1 -r-----

, kui ii SU įJL. uiuzaumuo Lcuiuimų ii spvuiuiię*

T11J isi“ tų, kurie laikėsi nuošaliai nuo sabotažuotojų (čia as ne-

■ *

Nervus Gądįtia
Tūli patriotai negali >pąkę3ti 

Darbininkui .Centro ant.; tlnipn 
Square, esą,- “kaip nemirtinas 
laimės spindūlyk žvilga brangu- 
sai ir debesis rerhiantis stulpas) 
ant ‘kurio viršūnės plevėsuoja 
reiškianti neprigulmybę ir lilio- 
sybę mūsų amerikoniška Vėlia
va, o čia pat priešais jąją, kaįp , .f , 
gelm'ę. pražūties ant viso . Ji-^yniesiems, 
džiul.io namo ištaisę savo obttl- 
sius komunistai.” šičia laljbi 
aiškiai vaizduojasi du koVos 
frontai, vieniem laimė,,, kitiem 
pražūtis. Dabar skurde žūsta 
darbininkai, o jiems laimėjus 
klasinę kovą, turės žūti jų prie
šai.

Didelis Ė a ubą s
Chinijos revoliuciniai darbi

ninkai užima miestus vieną po 
kitam. Delei to viso pasaulio 
buržuazija vis labiau, nėrvuoja- 
Si ir gązdįha savo šalių pilie
čius. komunistiniu ter or ii.,“žiū
rėkite,” sako, “jaU miestas

1. Griežtą kova prieš sabotažninkus; 2, Aprūpinimas 
ir pagodojimas didelės didžiumos technikų ir specialiu

, XIU1AV xiviv uuu v <7 vvj LJ i iš

turiu minty taųškėtojų ir šokinetojų Ustrijalovo tipo, 
hąt tikrus mokslininkus darbininkus, dirbančius greta su 
darbininkų klase be jokių'tolimesnių tikslų). 3. Suorga
nizavimas technikinio patyrimo iš užsienio. 4. Pasiunti
mas mūsų mokslininkų į užsienį studijuoti ir gauti tech
nikinio patyrimo. 5. Užžiūrėjimas įstaigų del techniki
nių instrukcijų per atatinkamas ekonomines organizaci
jas, idant pakankamas skaičius technikų ir specialistų 
iš darbininkų klasės eilių gautų lavinimą. .

Mūsų užduotis yra suorganizuoti iki pilniausio laips
nio darbą del įvykinimo šių mierių.

4. Problema kovos prieš biurokratiją. Didžiausias 
biurokratijos pavojus randasi jos atsakoųiume leisti eik
voti didžiuosius rezervus, esamus mūsų z ekonomijos 
struktūroj, nedaleidime jų naudoti, naikinime tveriamo
sios masių iniciatyvos, paralyžavime laikantis instrukci
jų iki raidės, besistengime sumažinti kiekvieną Partijos 

j naują pastangą iki mažos reikšmės, niekam nieko gero 
neatsiekiant. Apart to biurokratijos pavojus randasi jos 
atsisakyme toleruoti kontrolę jos metodų ir jos bandy
me sumažinti vadovaujančių organizacijų pamatines in
strukcijas iki šmoto nieko nereiškiančios popieros. Ne 
tiek senieji biurokratai, kurie pasiliko mūsų įstaigoje, 
kurie sudaro vyriausį to pavojaus šaltinį, bet tuo pačiu 
sykiu—o ypatingai—nauji biurokratai, Sovietų biurokra
tai, kurių tarpe “komunistiniai” biurokratai taipgi lošia 
nemažą rolę. Aš turiu minty tuos “kęmunistus”, kurių 
oficiąlp komanda ,ir. “patvarkymai”—jiems tikri dievai
čiai— pavaduoją; tvęri^tiųją iniciatyvą ir asmeninį veij^i* 
mąt ma$iiį darbmi'nįiį valstiečių.- - < • ;- •

! Jsiinaikinti biurokratiją mūšų įstai- ' 
i “būdus 
rezervų, 

ęlsainųi mūsų’ :e^dn3mirfej struktūroj, idant tveriamoji 
įnioiatyVa- ir asmeninis veikimas masių gautų progą yys- 
tytU/ įĮ vi . ■ - \

į Tai- nėra lengva užduotis. Ji negali būt atlikta “akies 
mirksniu.” Bet ji turi būt atlikta nepaisant jokių iškaš” 
■ęių, jeigu mes tikrąi norime pakeisti mūsų šalį socializ- 
nio pamatu, t .

Kovoje prieš biurokratiją Partijos darbas išsišakoja 
keturiose linkmėse. -Vystymas savikritik/as, organizavi
mas kontroles ajit darbo metodų, aparato apvalymas ir, 
pagalios, įtraukimas į aparatą sandarbininkų iš darbi- 
ninkų kiksės,,atsidavusių tikslui.

Mūsų užduotis dėti didžiausia 
mb tų siekių. į t ;

sų nariai lai žino, 
kuo jie gali nueiti, 
tėmykim—7“niekas to nedrau
džia, bet mūsų nariai lai žino, 
kur ir su kuo jie gali muėiti.” 
Ar nebaisu ? čia rodos, kad p. 
Vitaitis visagalintis geradėjąs, 
turintis galimybės ^uždrausti, 
tik nenori, bet perspėja, lyg į 
kokią prapultį galinčius nuei
ti, narius,—tai viskas.

O su kuom geriau eiti lietu
viams darbininkams, p. Vitai- 
ti? Juk tik komunistinė srio- 
vė yra švari nuo šmugelninkų 
ir šmugeliškų įvairių bendro
vių tvėrėjų. Komunistai kur 
yra viršūnėse organizacijų, 
konferencijose ir konvencijose, 
policijos ir mušeikų nesamdo 
išrišimui klausimų. Artimi ko
munistų simpatikai, darbuoto
jai ir organizacijų viršininkai 
nesigrobią savaitinių algų po 
$50 $r t $60, nepuotauja po 
brangius viešbučius ir neatlie- 
ika tokių “produktyvių” darbų, 
Ikaip A. A. Žuko maršrutas per 
ld?9 ir 1930 m.

Todėl, kaip pv/Vitaitis ir'vi- 
sa fašistinė klilfa heba'ubtu- 
mėt, nieko neišgąsdinsite,— 
Lietuvių Darbininkų Susivięni- 
jjiihas uH^|)įiMįU ^adįlin^as

J. A. Lyons, galva policijos 
departmento federalio biuro, 
pareiškė: “Jeigu per vieną 

;mėnesį būtų daroma masiniai 
deportavimai, tai iškristų dug- 

,nas iš komunistinio judėjimo

‘ Times, birželio 18 d.)
Amerikos Darbo Federacija 

i pataria šiemet “suregistruoti 
'visus ateivius, kaipo priemonė 
kietesniam suveržimui - ateivy- 
bės įstatymų.”

William Green, prezidentas 
Amerikos Darbo Federacijoė, 
1930 m. sausio 25 d., pasakė: 
“Ateivybės įstatymai- turėtų 
būt taip pataisyti, kad būtų 
suregistruojama visi ateiviai ir 
išduota' certifikatai (liūdiji- 
mai) tiems, kurie teisėtai rari- 
dasi šioje šalyje, taip kad su
lig pareikalavimo ateivis ga
lėtų įrodyti', jog jis čia oficia
liai yra, arba'kad ne','tai’būtų! 
depėrtuotaš.” Greėn taipė 'pat 
padarė pasiūlymą/ kad' Fišhės 
komisija 'įdėtų jo ta glaną dfc- 
portavimą visy tų iš šios 1 ša
lies asmehų, kurie- riėra' balto’ 
kraujo.' ; (Federated L-Pre'ss, 
1930 mi gegužės 22 d.) c ‘ 1 ’l *

“Socialistų” 1 Partija, šoėial- 
fašistiniai 'darbininkų klasės 
priešai žodžiais iki tam "tikro 
laipsnio būk tai “nepritari^” 
tietns reika’lavimaUls* 'Bet sa
vo darbais “socialistai” yra su 
kapitalistine, valdžia ir su fąl 
šistiAiais 'vadais Amerikos 
Darbo Federacijos. Ęeadinge1, 
Pai, kur miesjo valdžia randą- 
■ri.Jų rankose- “socialistai”1 už
draudė Tarptautiniam Darbi
ninkų Apsigynimui turėti kam
paniją kovai prieš svėtimšlalių 
dęportįąyimą ir užpolitinių'ka-! 
linįų -pa’liuosavimą. Ą ~ Milwąu- 
kę|j Ysocialista-i” -užima Wha*'

‘ .' i/ I! \ l’: " ' V < J L• ' * (Tašą ant 4-to pusi,) ...

kraščių r.edakciniai straipsniai 
aiškiai parodo, ką viešpatau
jančioji klasė ruošia prieš at
eivius darbininkus, kaipo dalį: 
savo programos prieš darbinin

šiais metais jau trys 'biliai įunKtln?se. (N' Y'
tąpo įteikti Jungtinių Valstijų; 
kongresui prieš ateiviu^ dar
bininkus’:

1. Bleąse bilius (S. 1278),
kuris* reikalaują, kad visiem 
nepiliečįam ateiviam būtų iš
duota tam tikri liudijimai (cer
tifikatai) su asmens vardu, 
gimtine šalim, gimiifiųį diena, 
tautybe, ąu jo parašu.ądrėsu 
ir fotografija, i'--,! /'

2. Cable blliūs (JI. R. 
10207), kuris reikalauja, kad 
ateivis nepįlię.tis kas metai at- 
sifaportuotų vyriausybei ' 
gautų iš jos naują liudijimą 
(Sertifikatą)/ ;
J3J Ąswell biliiis (IĮ,, fc*. 

9Į0Į),' ’kdriš1 iJikalaūja šurj 
gi^truot viąusr Meipią^čiuB at^ 
viUs begyjeį 90 dibhty* po to, ki 
šis bilips. bus padarytas įstatys 
tttUijjie turi, užsiregistruoti kas 
hiėtąi; registracijos certlfika- 
tji pus duodama tiem^;“sveti- 

,” Certifikate ' !,tu-ri 
būt užsiregistruojančio J fote- 
gkafija, pilnas jo vardas ir 
vardai kitų, kurie jį- pąžino 
,pent kuriuo laiku; jo .parašas 
arba žymė; faktai / apie jo 
areštavimus arba nuteisimus 
su kaltinimais ir su galutino-

e-; A. Narys.

i U

.; 7

h - Węų ifždudtis'yfąt ., 
’gos^j Tr organizacijbfee/likviduoti biurokratinius 
ih įjąpnočiĮjs” irįabVatyti kelią del naudojimo 
esamtiį imusw ekonominė] struk

Čahgša liepsnoja ir /griūva nuo 
koųnųnistų rankos,.”, ų ' ■ ,

Taip, jie turi pilną teisę gąs
dint savuosius tuo baubu. Ant 
priespaudos, griūvėsiu darbinių* 

liuosybės -naujį 
; „i-iv J J. ftV 

K. Si hlvt/itvaiifa

kai būdavo j a 
pasaulį.

V/ ■' ' . -i

Deportuc ja Svetimšalius
■ I . I ■ • .1

BELGIJA.— pasak Rali*- 
donosios Darb. Pagelbės ap
skaičiavimų, iš Belgijos 
(skaitant nuo 1 d. bąiahidžio 
iki 1 d. liepos šių mfetų) 'llV 
darbininkų tapo išdęportuę? 
ta tik todėl, kad jįę buvo 
yėjklūs darb. judejiųię. Su\ 
lyg tautybėmis {jie skirstosi 
sekamai: lenkų 40, italų 30, 
ispanų 5, vengrų *6, jugosla
vų bulgarų 4,? rumUnų 20p 
frąncūžų vienas ir 5 kitokių

didžiausias pastangas del. įvykini- 
(Daugiau bus.)

der”, kuris tapo audros nu- 
Mažiau- skandintas. Tarpe kitų, ran? 

narys

ŠEŠI ASMENYS ŽUVO
LONDONAS.-*? t :

šiai šeši ašhiėnyš žūv(). jų* dasi ir parlamento 
roję su iavo laiveliu, ^Tslan- Douglas King.

ęjt»
Ai r
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GREITAS LAIVU PATARNAVIMAS

CENTRO SEKRETORIAUS PRANEŠIMAI

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHEUžlaiko

69 S. PARK

228 Second Avenue

J. KAVALIAUSKAS

rašo

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

PITONE 
Stagg 8342

Bell ___
Keystone

randasi 
kultūriškų

lietuvių 
namą j į 
k ritikos
sės

Nalivaika,
C. sekretorius

ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS

veikalą prisiuntė 
Misevičius. Tai 
veikihių komėdi-

Kas čia biesas atsitiko, •' 
Ar šis miestas sausas liko?' Įsteigta' 

trisdęšimts 
metų atgal 
Visit laiku 
gyvavo šioj 
pačioj vietoj

tyli. Mes reikalaujam iš 
daugiau, Kvederai. Ką 

į tai?

Teatru Darbininkai
■ Dideliame Varge

Lu twin’s Hall yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizalpetho, bet 
Ir kitų miestų lie
tuviams ir svOtifo- 
taučiapA. fe.
Užsiimi ir į* 
Estate-*pirkltrtu >|r 
pardavimu nimų ir 
žemių. Magų bfe- 
tamawmas prielan
kus.

J Sovietų valstybės priešakyje 
j stovį asmenys mano, jog- komu
nizmas, kuris yra jų galutinas 
| siekimas, gali būti įkūnytas 
Išvien tik per plačiausią kultu- 
ros ir 
nedalo j vairių 
kų į skyrius, 
tūra skaitoma 
kultūros, kuri

grei- 
technikos tobulinimasis—- 

radio, e te.4—skaudžiai 
ant teatriško biznio.

; ■ Į B. Š+te.

Sovietą?1 Sąjungos ■
Dailės Tikslas

LIETUVIS GRABOKIUS 
IR BAIDAM UOTO JAS

Apskričio draugų ren- 
jšleisti operetę “Alkis”, 
d., Paukštys,' pataisyti 

reikia.

Į gelbsti 
. itiasėms 
pasiekti. 

Sąjungos

Užtikrinu, kad mano patarna 
bus atatinkamiauslas ir už priel 
kainą. Nuliūdimo valandoje 

kreiptis prie mdnęe.

Į n ep risiu ritė. Lhdkiu.
Mūšų Sąjungos senas iždinin

kas d. Valinčius 'prisiuntė.' čekį- 
$350. Jis sako, kad dar biskis 
pinigų yra likę, bet. gausime dar 
mažiau, kaip apmokės tūlas bi-

Juodi laikai užėjo ir ant 
atrų ! 
bendru 
sidūrė 
Šimtai 
už bile 
sijos darbo, bet kokis pakliū
va—kad tik susikrapščius ke
lis centus padengti nors buto 
nuomą.

Ties namais, kuriuose , ran
dasi vaidylų darbo biurai, pri
sirenka jų eilės. Speci.ališki 
policiantai pastatyti “prida-

Fašistų “Vienybė” giriasi sa
vo speciališkais poetais ir dai
nomis, dainuotomis jos piknike, 
•Philadelphijojz- Ir, iš tikro, tu
ri kuo girtis. Anot posakio: 
pagal Jurgį ir kepurė, o pagal 
fašistų apetitus ir jų daina. 
Štai:

Bell Phone, Poplar 7545

A; F. STANKUS
GRA BORTUS- UNDERTAKER

’ Meno Centro Biuro susirinki 
mas įvyks trečiadienį, 27 d. rug 
pjūčio. Biuro nariai visi bū 
kite.

Reiškia, su choru padėtis blo
ga. Bet tame yra daug kaltės 
ir pačių senų veikėjų, daininin
kų philadelphiečių. Dabartinia
me chore iš semi choristų pasi
liko tik Mikita ir Linkus. Kiti 
gi išėjo pavesianti, grožėtis 
gamta ir ramiai pasilsėti. Cho
rą paliko vėtros bemėtomą.

Draugai, apsižiūrėkite ką jūs 
darote. Tada nelaikąs taisyti 
namą, kada visiškai ant šono 
nuvirtęs. • Taisykite dabar!

Clevelandaš subruzdo sceniš
kų veikalų. Jau du laišku ga
vau iš tos kolonijos. Pas manė 

gyvavusios Tarybų val-.jokiiį veikalų nėra. Pačios mū- 
Baltgvardiečių. užpuoli- |sų Sąjungos, išleistų veikalų dar 

raudonarmiečiu 
prižadai

Mūs Brooklyne tai kas kita, 
Gpriam vieną pąskui kitą. . .
Ir ruginės ir bulvinės, 
Slyvų, cukraus ir medinės.
Akys temsta, mirguliuoja, 
Pilve rūgsta, gurguliuoja.
Mūs ir protas gerai veikia 
By tik išpumpuot nereikia. . .

(“Vien.”, 9 d. rugpj.)
Už šį viešą savo apetito pa

sisakymą fašistus galima skai
tyti vyrais. Gerai, kai patys 
pasisako. Jei kas kitas taip 
apie juos tatai pasakytų, jie, be 
abejo, supyktų; aiškintųsi, kad 
juos kas šmeižia. . .

Buolio Sūnus.

keistenybių magiška pa
čia jau turime veikalų 
vėl nėra. Pirmiaus ma- 
kad bus galima pasinau- 

Drambliu”, bei

TEMYK! Del T
MES I6M0KINAM, kaip

Jų biznis, paraleliai su 
ekonominiu krizių, at- 
žemiausiam laipsnyj. 
gerų vaidylų griebiasi 
darbo—ne savo profe-

lbot” šimtus kied'arjbių, scęnos 
| darbininku, ; Jie 'pastaruosius 
[vaiko, sakydami “move on, 
įmovė on,” rasi .bijodami, kad 
[aktorių paskutinė kantrybė ne- 
išsisemtu.

Viskas rodo, kad padėtis 
greit nepasitaisys. Darbų 
daugiau nesiranda, o vaidylų 
sąjungos (Actor’s Fund of Am
erica) iždas ne tik tuščias, bet 
šiemet turi $50,000 deficito. 
Tuo būdu pagelbos iš ten ne
galima gauti. <

Nets- Yorke šiuo tarpu -ruo
šiami tik septyni nauji persta
tymai : reiškia, apie tuzinu vei
kalui mažiau, negu pereitais 
metais tuo pačiu laiku 
draš ekonominis krizis 
tas 
šnekiai, 
atsiliepė

JŪS
PAGAL GERUMĄ PATĄRNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER 
OPTOMETRAI

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

akyva žinoti, kiek iš 
darbininkų skaito ei- 
New Yorke dailes/ir 
mėnraštį New Mas- 

Daugiau: kiek mūsų dai- 
mėgėjų—choristų ir teat

rininkų—jį skaito?' Gi t'as lai
kraštis skaityti ne tik verta, 
bet reikia.

Be “New Masses”' kito pa
našaus laikraščio Arhėrikoje 
mums prieinamoje kalboje ne
siranda. Tai vienintelis 'dai

li zgeso 
“žvaigždės” choras, Tacoma, 
Wash., ir numirė “Lyros” cho
ras, Cicero, III. Bet pirmiaus 

^neturėjom Shenandoario “Ly
ros” choro ir Elizabetho “Ban- 

■ gos” choro. Taigi skaičius cho
rų mūsų priežiūroj nesumažė-

IčbMlzanauojH it laidoja numlrutloi 
viliokių kapinių. Norintieji geriunaio 
tnronvlmo ir u?. žemą kainą 
valandoje Šaukitės pa« mane. Pa« Man* 
galite gauti lotu# ant visokių kapinių kuo- 
Veriai>uloii«> ir nž žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

PER HAMBURGĄ MŪSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

■ HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT B ALLIN NEW yORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie

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

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

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

Tat ip 
tandžių 
ę svetainę, 
mą baliams; 
rams, 
sporto 
maras ir 
žingsniai 
žios 
(swimming

Raudonieji Šokikai: New Yorko darbininkų . šSkikai-me- 
gėjai, dalyvavę visoj eilėj darbininkų parengimų. Scena 
iš “Mašininio šokio.” Kalbamąją grupę vadovaują Edi- 
tė Sehal.

Valentinas, nuvažiavęs Grand 
Rapidsan, Mich., užmigo. P.ir- 
miaus parašė ne vieną gerą dai
ną. Krasnauskas ir kiti drau
gai bakstelėkit pašonėn, nes 
jau perilgai miega.

Drg. šugeris turėtų daugiau 
palaipinti latviškomis lentyno
mis, nes to reikalauja mūsų 
biednas melodramos skyrius.

ir susidūlkinsi-, bet 
naudos.

tinka- 
“svie-
mums 
dainų, 

kurios, turi šiokį tokį darbinin
kų idealą.

Aplinkiniais keliais girdėjau, 
kad Senas Vincas rašys žodžius, 
o Jurčiukonis muziką ir ga
mins operetę—“Amerikoniškos 
Vestuvės”. Nors jų abiejų 
“tautybės” labai skiriasi, bet 
šiame darbe gal jie ir susikal
bės. Autoriui Senam Vincui ir 
kompozitoriui Jurčiukoniui lin
kiu dzūkiško ir zanavykiško pa
sisekimo !

Sekantis su 
si rodyt A. P. 
tai seniausias 
Sąjungoj, gabus muzikantas ir 
tik kaip kada kyštelia dainelę 
ir vėl 
tavęs 
sakai

čiant” grąžinsime Darbininkių 
Moterų Centrui. Jis iš ten bu
vo perduotas Meno Sąjungai.

Dar vieną 
iš Detroito A. 
Ostrows.kio 5 
ja—“Miškas”.-

žinant, kad 
kalai gilūs, 
nia ar iš jc 
Pažiūrėsime

Antro 
giama 
paėmė 
kalbą ir šiaip!, J<aš kur 
Reiškia, ji bus išleista.

Nors čia, ne mano biznis, bet 
pranešu, kąd Trečio Apskričio 
leidžiamos Seno Vinc.o operetės, 
—spaudos darbas jau gatavas. 
Gal tuojaus bus ir muzika baig
ta. Kas nors galės jau mokin
tis vaidinti.

Ketvirtadienio “Laisvės” lai
doje, krisluose d. Senas Vincas 
vėl akėja Philadelphijos “Ly
ros’ ’ chorą. Ten sakoma, kad 
choristai laike programos valte
lėmis plaukioja ir neina dainuo
ti, idant papildžius programos

Mūsų' reko- 
menduo toj ai- 

virS 400 
| Brooklyno 
daktarų, ku- 
. neras mes . 
a k is egzami* 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentams

Rochesterio “Gedemino” cho
ras dabar jau, kaip girdėjau, 
nelaiko dainų pamokų. . Gede
mino vardas turi mirt, bet cho
ras privalo gyvuot. Rocheste- 
riečiai, nepasiduokite kitoms 
kolonijoms. Kad ir susiraukę, 
bet dainuokite. Daina ištaisys 
kaktos ir veido raukšles ir lik
site gražūs žmonės!

Detroito “Aido” choras užsi
sakė 50 kopijų dainelės: “Svei
ki, gyvi, mūs svečiai.” Jau ir 
pinigus prisiuntė, šios daine- 

te* muzika studentų himno — 
“Gaudeamus Igitur. ” žodžiai 
Buolio Sūnaus. Melodija gra
ži, skambiai atsimuša klausyto- 
jaus ausysna. Kuris choras 
dar jos neturite,—galite gauti. 
Penki centai kopija.

Yra dar ir daugiau užsiliku
sių dainų, dainelių, kurių gal 
kartais nežinote. Va čia imu ir 
paduodu visų žiniai: “O už ką?” 
žodžiai J. Sielaitytės, muzika— 
A. S. Pociaus. Dainuoja miš
rus choras. “Motina ir Sūnus,” 
dviem balsam prie piano. Gali 
dainuoti sopranas ir altas arba 
tenoras ir baritonas, žodžiai—
J. Kaškaičio, muziką—A. S. 
Pociaus. “Laikas,” žodžiai S.
K. , muzika E. Pečiukaįtės. “Pa
silsėti dar ne laikas.” Muzika 
—A. P. Kvedero. “Tyli dra
ma.” žodžiai—J. Janonio, mu
zika—W. Žuko. Kas neturite 
čia suminėtų dainų,—kreipkitės 
į Centrą.

Laisvės chorui, Hartford, 
Conn., daviau pažiūrėti opere
tės—‘‘Kova už Idėjas.” Ką jie 
darys—nežinau', 
ateinantį sezoną 
lint prisieis gerai užsikloti, kad 
nejudinama nesušaltų...

Vienas philadelphietis 
man, kad “Lyros” choro moky- 
toj as-—J. Jurčiukonis turįs pa
gaminęs 10 dainų, kurias norė
tų parduoti Meno Sąjungai 
Jeigu taip yra, tai, mano nuo
mone, jas pirma reikėtų per
žiūrėti, ir kokios tik yra 
mos,—nupirkti ir tegul 
tas” dainuoja. Dainų 
stoka. Ypatingai tokių

operete turės pa
ls; vederas. Juk 
chorvedys mūsų

KAS IŠ JŪS SKAITOTE “NEW 
MASSES?”

politikos apšvietą. Jie 
kultūrinių ša-

Dailė ir litera- 
kaipo aspektai 
apima viską: 

nuo agrikultūros į muziką, nuo 
maudymosi į astronomiją, nuo 

I geležinkelių į tapybą. Todėl
visokį dailės ir literatūros dar
bai yra tiesioginėje priežiūro
je švietimo komisariato,. kuris 
atsako prieš centralinę Sovie
tų vyriausybę, o kuri, savu ke
liu, vėl atsakominga prieš ko
munistų partiją. .

Į ' Sovietif kultūrinio darbo tik
slas, įskaitant dailę ir literatū
rą, visų pirmiausiai pakelti vi
sų gyventojų kultūrinę lygma- 
lą. ir pagrįsti pamatus komu
nistinei kultūrai prieš kapi.ta- 

Įlistinę kultūrą. Kiekvienas 
mokytojas, žurnalistas, moks
lininkas, poetas, dramaturgas 
ir judomų paveikslų ■ direkto

rius privalo ką nors suteikti ši
itam didžiajam tikslui 
na novelė,, poema ir 
veikalas gali pateisinti 
buvimą rusų darbininkų akyse na proletarinio taškaregio 
tik tuomet, jei autorius gali į' ' * ' ■'
rodyti, kad jo sutvertasis vei 
kalas atatinka bendram So 
vietų Sąjungos,, kultūros sieki 
mui.

Sovietų Sąjungoj 
daug dailiskų ir 
grupiuočių su savotiškomis pa-,jr ( 
žvalgėmis aestetiniu atžvilgiu, lj—:- 
bet jų argumentai visuomet su- 'tok 
bėga 
dailės forma arba kuri aesteti- 
nė programa geriausiai tar
nauja proletariatui kurti ko
munistinę draugiją? Vien tik 
jei ši centralinė charakteristi
ka Sovietų kultūros kaipo to
kios bus vienvalingai laikoma 
mintyje, bus galima suprasti 
tuos skaitlingus judėjimus ir 
grupuotes Sovietų poezijoj, 
dramoj, apysakų rašyme ir ju- 
džiuose.

Šis viso kultūrinio darbo su- 
bendrinimas įvedė nepaprastą 
fenomeną. Sovietų Sąjunga 
veikiausiai vienatinė pasaulyj 
šalis, kurios valdančioji parti
ja ir josios vyriausi vadai iipa 
dalyvumą aštriuose ginčuose 
literatiškuose ir dailiškuose 
klausimuose. Būdami užimtais 
nepaprastai svarbiais ekonomi
niais ir politiniais klausimais, 
politiniai vadai, kaip Lepinas, 
Bucnarinas, Trockis, Radėjas 
ir Lunačarskis aktyviai ir 
energingai dalyvavo rišime( pa
matinių , kultūriškų ■. klausimų. 
Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partija gal būt yra vienatinė, 
politinė partija pasaulyj šian
dien, kuri priėmė visapusę, re
zoliuciją; pareikšdama savo 
nusistatymą dailės ir literatū
ros klausimu. • j

Toji rezoliucija yra typiška 
komunistinės kultūros progra
ma tuo žvilgsniu, kad jinai lie
čia ne tik noveles, poemas, bet 
drauge ir panaikinimą ' beraš- 
tystės ir primosimą dąrbinin- 
kų ir valstiečių korespoiidentų. 
Sovietų vyriausybės nusistaty
mas teikia paskatinimą ir pa- 
gelbą dailiosios literatūros ra
šytojams, ir taipjau 
plačiosioms gyventojų 
dailę ir Jiteratūrą 
1920 metų Sovietų i
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KAMPAS FRONT ST.
Telephone: Trinity 3t1045

šaltų gėri- 
Cream, taip 
gardžių už 

Turi dide- 
tinka- 
teat- 

Vestuvems, 
parengi- 

tt. Tik keli 
nuo gra

ma u d y n es 
pool).

Ostrowskio vei- 
filozofiški, tai neži- ' illi bus kokia nauda?

Btatyti. Tas viskas nwlilWUA*' 
dentą Draktifikril. p6 pHrliWi

2. Elektra ir MarnttūjMJ1- A 
šia prie dafortinių JitifSmoblH

3. Valinčjinias. Kaip pastoti 
riu.
Pabaigę mnąu mokyklos kuri 

progą pasinaudoti vienu ia j 
mechaniko arba žolfirib. Gar 
nius ir diplomu. M^JtinazoHt į 
kai ir angliškai. Kalba

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienoęils jut S 
kite apžiūrėti mūsų mokyklų. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld."TuR) 1G

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 14th Street

Šioji savaitė tuščia, niekas 
neprisiuntė aukų “Daily Wor- 
keriui”. Mūsų nuskirtoji su- 
•fiįžiavimo kvota labai pamaži 
auga. Turime jau pasiuntę 
$61.14, tai dar nėra pusės.

Jau išsiuntinėjau laiškus vi
siem vienetam, kuriuose mini
ma keli klausimai. Tik atsi
dengus laišką, pirmutinis klau- 
simąs, tai nuskirtoji “Daily Į Gal biskūtį 
Workeriui” kvota. Gal kuomet gali būti ir 
visi perskaitys laiškus, tuomet I Su mūsų scenos veikalai 
ir kvota greičiau užsibaigs. į tikra

Siuntinėjant laiškus, neradau saka.
Sąjungos lakšte lAtisvės. choro, i 
Paterson, N. J.; Jaunuomenės Į 
choro, Cicero, III., ir poros cho-; 
rų antro apskričio ribose. Apie! 
šiuos chorus suvažiavime buvo į 
raportuota, tad jie turėtų Są-1 
jungai priklausyti.

Nuo 1927 metų 
” choras, 
numirė

įam leidinyj “New 
elia viešumon naujus 
, liečiančius Ameri-

cia jų 
nėme, 
doti Skribliuko 
ne.

Ir nors amžius greitai bėga, 
aklai, inkvizitoriškai stumdamas 
ne vieną supuvimo kapan, bet 
visgi dar misliju, kad kada rei
kės vaidinti kunigo Smalsčio 
rolę. Nejaugi šitas -juodas vel
nio ploščius visada stovės ne
nuplėštas?

Paskui turėjome šiek tiek vil
ties veikale “Audroms siau
čiant”, kurį parašė Jurata-Ju- 
raitė. Antradienį, 19 d. rug
pjūčio, suėję veikalų komisija 
paskaitom ir paskutinė vilties 
kibirkštėlė nepūsta užgeso. Gai
la, bet ką darysi?

Veikalas nesvietiškai ilgas, iš
plėstas. Turi 48 mašinėle ra
šytus puslapius. Puslapis turi 
16 ir pusę colių ilgio ir 6 pločio. 
Užtektų 5 valandoms vaidinti. 
Ant estrados pasiliktų tik vieni 
lošėjai.

Veikalo tema paimta iš Lie- 
; tuvoj gyvavusios Tarybų val- 
į džios
mas, raudonarmiečių bėgimas; 
komunistų prižadai pasilikti 
Lietuvoje ir slapta dirbti Par
tijai, prirengti darbininkus prie 
naujos pergalės.

Paskui fašistų užplūdimas, 
į komunistų kankinimas, provo- 
1 katorių pasirodymas ir taip to
liau. žodžiuį veikalu, rašytu vie
nam vakarui, nori smulkmeniš
kai parodyti, kas dėjosi Lietuvo- 

1 je per šimtą dienų.
Draugai veikalų rašėjai ir 

vertėjai turi žinoti vieną taisyk
lę, kad teatre sėdėjimas yra 
nuo 8 iki 11 valandos. Reiškia, 
trys valandos ir pagal tą laiką 
ir veikalą gaminti. Vienu va
karu komunizmo ir partijinės 
disciplinos neišmokysi.

' Tiesa, kada New Yorke vai
zdino veikalą “Strange Inter
lude,” tai pradėdavo 5 vai., apie, 
'7 vai. darydavo pertrauką va- 
I karienei, ir vėl paskui lošdavo.

Nors mes surenkam visus 
aiškiakalbius, dainininkus, ko- 
medijantu-s ir šiaip gabiausius 

Šiai operetei žmones prie vaidinimo veikalo, 
veikiausia, gu- bet visgi negalim lygintis prie 

tų žmonių, kurie baigę dramos 
kursus. Nuleistum uždangą— 
vakarieniaut, tą vakarą pakelt 
ją daugiau nereikėtų...

Taigi veikalą “Audroms Siau-

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

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

gyventojų ^ura'šjnęj'imąis paro
dė, jog caHzmas paliko' virš 
140,000,000 gyventojų,- iš ku
rių septynios dešimtys nuošim
čių negali neišskaityti, nei ra
šyti. Sovietų Vyriausybe tuo 
būdu pasirįžo išnaikinti beraš- 
tiskumą. 1 • (

Juozais Freemanas.
(Iš knygos “Voices of October”)

perarpuoja tas ėibes' knygų' ir 
žurnalų, pasirodančių kiekvie
ną savaitę,- kiekvieną mėnesį.

“New Masses” leidžiamas 
kooperatyviai ir jo redakto
rium yra Mikas Goldas—žmo
gus, jau pasižymėjęs talentu 
ir darbu proletarinėj literatū
roje. Jame bendradarbiauja 
„ji rašytojai, kai Juozas 

vieną klausimą: kuri Freemanas, V. F. Calvertoųas, 
Jonas Dos Passos, Upton Sinc- 
jlair, Charles Yale Harrisęnas, 
'ir visa eilė kitų žymių literatų 
ir kritikų. Be to, į “New 
Masses” tapytojų-piešėjų šta- 

ibą susibūrė geriausi artistai, 
'karikatūrit 

Kiekvier 
Masses” k 
klausimus 

jkos proletarinę literatūrą ry- 
jšyj su proletariato revoliucine 
kova. L

Kiekvienas mūs chorų ir 
dailės ratelių narys, 'kiekvie
nas darbininkas, įdomaująs 
daile—privalo skaityti New 
Masses. Kaina žema—tik 
$1.50 metams. Pavienio nu
merio kaina—15c.

.Antrašas: New Masses, 112 
E. 19th St., New York, N. Y.

; kiekvie
sceniškas įiiosids literatūros laikraštis an 

savo,!g-]ų kalboje, kuris viską aiški

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS 
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS : ’

Kreipkitės j DR. ZINS, jej^u kenčiate VUę; Khmj- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių ChroniMKU Skau- 

AV dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gwvpst4i*
1 gio, Skilvio, Žarnų Ir Mėšlaiarnis Ogų, 

Skaudėjimo, Ne^ajgij^s, PadidWuMu
Plaučių, Kvėnuujamiįjįį Dūdų, Nosies ir GferkUs 

Reur»atizmo, Sčiatikos ir Strėntj Skaudųjį*
I mo- esate nesveiki Įr nueit

Į galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų Ir __ _
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgirtnlą mnk- 
aliniais būdais. Greitos ir pastovios perone s. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo IjuTol 
Kainos prieinamos. i *

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

DRra Z B INS J10 EAST 16th ST. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: » A. M. ild 8 P. M.



Ateivių Dep rtavimo

Puslapis Ketvirtai 1
!

. E A IS
4 t

Y a 5F ; šeštadienis, Rugp. 23, 11

KOLčAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov

Planai ir Kova
Prieš Juosius

racijas, pirštų antspaudų trau
kinius, prieš ateivių deportavi
mus, prieš ypatingus skriaudi
mus bile kurios darbininkų 
klasės dalies, už paliuosavimą 
politinių kalinių, jų tarpe ir 
bedarbių delegacijos (N.Y.).

Darbininkai f a b r i k u o se, 
dirbtuvėse, unijose, ex-kareivių 
organizacijose, p a š e 1 p i nėse 
draugijose, mobilizuokitės į 
ateinančias konferencijas ap
gynimui ateivių darbininkų I

L. Kovess.

BALTIMORE, MD.
Pranešame vietos lietuviams dar

bininkams, kad Komunistų Partijos 
ir Bedarbių Tarybos ofisas liko per
keltas iš po No. 514 N. Eutaw St. j 
naują vietą, būtent po No. 622 W. 
Baltimore St., ant antrų lubų. Da
bar ir lietuviams bus parankiau už
eiti. Ofisas būna atdaras nuo ryto 
iki vėlai vakare. Geistina, kad lie
tuviai darbininkai atsilankytų vaka
rais j minėtą vietą, nes bus laikomi 
susirinkimai bedarbių, kuriuose svar
bi! dalyvauti. F. S. K. ■

(200-2001)

BRIDGEPORT, CONN
A.E.D.L.D. 63-čios kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 24 rugpjūčio, po 
No. 407 Lafayette St., 10-tą vai. ry
te. Visi nariai ateikit laiku, yra 
svarbių reikalų apsvarstyti. Taipgi 
bus'nominacijos centro komiteto. Gau
sit naują knygą.

ValdyEa.
;-ro pusi.)

Verte D. M. šolomskas

BALTIMORE, MD
vimus

unijos,

—Mokėsi, mokėsi, dede Simai,—drąsino

Į rams tik 50c, moterim

žiūrinėja į mane.

LIETUVIS GRABORIIJS

Aš jį

u ž p u 1 dūlėjimai įmonių augščiau minėtu būdu, 
pikietų streikuose, kuriems va- įr todd, ]<a,d jis yra didc-

lis priešas darbininkų ir karš
tas pritarėjas fašistų. Kaip

881 Massachusetts Ave.
(arti Central Square) 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter 378«

oro kampani-1 Baltimore St. auksinių daik- 
darbininkus ir JU krautuvėlę ir sykiu lai
kos darbinin- 
itis krizis pa-

as, rengimasis 
karams, kaip 

iš svarbiausių 
kode) yra varoma

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičiy Age'ntiįra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS > ‘
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

' * 9 vakaro.
Norintieji teisingiatisio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki- 

, tęs pas mus.
, 332 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

du darbo dieną; penkių dienų
Nu, manau sau, ir jis nuo to laiko prisi- darbo savaitę, už politinių ka- 

‘7 ’ _ linių paliuosavimą, už Darbi- i
—Gal tam ii» prisižiūrinėja, kad išduoti nlnky ir Farmeny valdžią.

„it,.------------------- --------„

(Tąsa)
—Reiškia, Aleksejus Petruchinas yra gy

vas?
—Taip.
—O kas tas dėdė Simas?
Natalija papasakojo.
—Reiškia, jį galima panaudoti?
—Pilnai galima.
Susikalbėjo susitikti ant judžių... Kada 

sugrįžo namo, Miša jau miegojo. Ryte, vos 
pabudęs, tuojaus priminė vakarykštį dėdę.

—Mama, ką tau pasakė tas dėdė?
Motina nu$ijuoke taip, kaip Mišą jau se

nai ją juokiantis nematė.
—Dėdė sakė, kad mes vakare eitume ju

džių pažiūrėti.
—Ar tas tiesa?—nepasitikėdamas pažiū

rėjo į ją berniukas.
„ —Tiesa, tiesa!

Vakare nuėjo ant judžių. Kada artinosi* 
prie kasos pirkti tikietus, iš užpakalio pri
ėjo Mūry ginas, nusipirko tikietą, įėjo ir 
atsisėdo kelis žingsnius nuo jų. Miša gar
siai kalbėjo, skaitė užrašus ir nejautė, kad 
už trijų žingsnių nuo jo sėdėjo jo tėvas. 
Muryginas neatitraukdamas akių žiūrėjo 
ant sūnaus. Buvo didelis troškimas priei-

Per visą naktį Miša mate gerus sapnus ir 
juokėsi miegodamas.

SKYRIUS KETVIRTAS 
Susekta.

Natalija pasakė Simui, kad Muryginas 
i labai nori jį matyti. Štai kur tik susitikti 
—pas Joną Aleksandrovičių negalimą,. čia 
taipgi negalima; reikia, kadi abu butai pa
siliktų nepaliesti. Simas pasikalbėjo su 
vienu darbininku, kuris kartu dirbo su juo, 
kuris dar buvo Simui kokis tai tolimas gi
minaitis ... Draugas sutiko, kad pasimaty- 

|mas atsibūtų pas jį, ir paskirtu laiku Mu- 
,'rygin nuėjo į nurodytą butą. Simas jau 
j buvo ten. Muryginas tvirtai paspaudė jam 
■ ranką.

—Ačiū, drauge Simai, už Mišos ir Nata
lijos priglaudimą, ačiū!

—Nu, kaipgi kitaip,—tarė Simas,—ir kur 
jie galėjo dėtis?

Muryginas perėjo kelis kartus per mažą 
kambarėlį ir, sustojęs prie Simo, draugiš
kai sudavė jam per petį.

—Štai ką, drauge, reikia pradėti dirbti.
—Tas galima, drauge Murygine, bet kaip

ti prie jo, pasisodinti jį sau ant kelių, gla-pradėti, ar aš mokėsiu?
monėti. Bet padaryti tas nebuvo galinga.. —Mokėsi, mokėsi, dėde Simai,—drąsino

Po judžių palydėjo Nataliją ir Mišą iki jį Muryginas.—Kas pas jus per darbinin- 
pat namų, eidamas kelis žingsnius iš pas- Rai fabrike?
kiaus juos.

Muryginas dabar matė žmoną ir sūnų 
tankiai. Natalija aprengdavo Mišą ir ei
davo pasivaikštinėti. Baigdami pasivaikš
tinėjimą, visad patekdavo į tą gatvę, kur 
gyveno Muryginas. Miša protestavo. Jis 
mylėjo vaikščioti didžiąją gatve ir žiūrinė
ti į krautuvių langus.

—Mama, kodėl mes čia einame? Aš no
riu ten, kur yra paveikslų!

—Argi ne vistiek, Miša, kur pasivaikšti- 
nėjame?

Kaip sykis prieš tą namą, kur gyveno 
'Muryginas, kitoje gatvės pusėje prie krau
tuvėlės buvo suolelis. Natalija ateidavo 
linkui jo ir pasiūlydavo Mišai atsilsėti.

—Sėskimės, Miša i
—Aš dar nepavargau.
—Nu, aš jau pavargau, lai biskutį pasil

sėsim. Atsisėsdavo ant suolelio. Murygi
nas žinojo, kokiomis valandomis žmona at
eidavo-, atsistodavo prie lango ir ilgai žiū
rėdavo, išeidavo ir lydėdavo juos, eidamas 
kita gatvės puse. Jis girdėjo, kaip Miša! laikraštį. Jeigu0 tu surinksi tokių" darbi- 
garsiai skaitė užrašus ant krautuvių. Na-1 ninku penkis, tai jau bus didelis darbas 
talija sustodavo, parodydavo į kitą gatvės. atliktas.
pusę ir klausdavo: „ ----- .....——1--~

—Miša, ar tu perskaitysi, kas ten parašy
tą?

—Perskaitysiu i
Berniukas atsisukdavo į kitą gatvės pusę 

ir skaitė. Tada Muryginas galėjo gerai 
matyti sūnaus veidą.

Kartą motina parnešė Mišai laišką.
—Miša, tau tėvas laišką parsiuntė.
—Kur, kur jis?—puolėsi prie motinos,— 

duok greičiau!
Natalija padavė jam popiet1 

lapelio didelėmis spausdiname 
buvo parašyta:

—“Mano brangusis ir mylimas Miša, ra
šau aš tau skyrium laišką. Tavo laišką aš 
gavau ir tvirtai tave už tai bučiuoju. Aš 
gyvas ir sveikas, ir tavęs labai pasiilgau. 
Greitai atvažiuosiu pas jus. Tik tu apie tai 
niekam nieko nesakyk, nes jeigu kalbėsi, 
tai man nebus galima parvažiuoti. Pasvei
kink motiną ir dėdę Simą, tetą Ivanovną. 
Klausyk motinos, dėdės ir tetos. Dar kar
tą tvirtai tave bučiuoju, mano mylimas sū
neli. Tavo tėvas.”

Dieną kelis kartus Miša atsisėsdavo kur 
į kertelę ir skaitė tėvo laišką. Ir per ištisą 
dieną apie ką tai kietai galvojo. Eidamas 
gulti, atidavė motinai laišką ir pasakė:

—Motin, paslėpk laišką giliau, kad nesu
rastų.

—Kas?—nusistebėjo Natalija. 
K —O jeigu kareiviai vėl ateis.

Dėdė Simas užgirdo ir linksmai atsilie-

—Žmonės nieko sau, tik jau labai įbau
ginti.

—Iš pirmesnių bolševiku ar nieko nepasi
liko?

—Nieko. Bet už tai dabar visi virsta 
bolševikais, tik kalbėti bijosi. Matai, ko
kis dabar darbo žmogaus gyvenimas, žodį 
ištarti nedrįsk. Ateitų dabar bolševikai, 
tai mūsų fabriko visi darbininkai dėtųsi 
su jais.

—Tai štai ką, dėde Simai, aš duosiu tau 
du laikraščio numeriu, perskaityk juos pat
sai, , ten paprasta kalba' parašytą, j visą; iš 
karto suprasi. O fabrike ar turi pasitiki
mu darbininku?

—Turiu. ...
—Tokius, kuriuos tu gerai žinai ir ku

riems gali pasitikėti.
—Tokius.
—Nu, štai, laikraščius perskaitysi, tada 

pradėk povaliai, išlėto su darbininkais apie 
tai, ką perskaitei, iškarto' su vienu, paskiau 
su kitu. Jeigu galima kuriam iš jų, duok

(Tąsa nuo 
lenų vietas; streikų laužyme ir 
priešsovietinėj propagandoj jie 
stovi pačiame priešakyje. Jie 
yra agentai kaiįo įrankių, to
kių, kaip kad Tautų Lyga, 
Kellogg-Briand paktas, 'ir kt., 
kaip ir bile kurių kitų kapita
listinės priespaudos agentūrų.

Susivienyt ir Kovot Prieš 
Dęporta

Ir šis klausim 
imperialistiniams 
tik ir yra viena 
priežasčių, J' 
kapitalistinio tėr 
ja prieš ateivius 
prieš visą Amen 
kų klasę. Auga: 
skubina buržuazijos besiruoši- 
mus civiliams mūšiams prieš 
darbininkų klas0 ir įvedimui 
fašistinės tvarkos šalyj. Iš an
tros gi pusės, rengimasis ka
rui delei pasaulio persidalini- 
mo,. nukirtimas galvos darbi
ninkų klasės vadui—Komunis
tų Partijai, arba bent paverti
mui josios į nelėgalę organiza
ciją, ardymas bedarbių de
monstracijų

Auksorius Pabėgo
Apie vidurį birželio, šių me

tų, pabėgo iš Baltimorės tūlas 
auksorius. Jis turėjo ant

sydavo laikrodžius. Dabar, 
kaip minėjau, pabėgo išsivež- 
damas suneštus žmonių taisy
mui daiktus—laikrodėlius ir 
kitus dalykus. Minimas žmo
gus atvyko j Ameriką 1923 
metais, kurį parsitraukė jo te
ta J. S. iš Lietuvos. Dabar 
sakoma ir jai pačiai palikęs 
skolingas apie $1,000.

Apie šį žmogų reikia pra
nešti spaudoje ne vien tik tai, 
kad jis nuskriaudė daugelį

dovauja revoliucinės 
prisidėjusios" prie Darbo Uni
jų Vienybės Lygos; ] 
lynčiavimai negrų, deportavi
mo sumanymai kongresui, 
priešsovietinės klastos ir kon
gresinis “tyrinėjimas” komu
nistinio veikimo—visi tie da- 

įlykai yra dalis viešpataujan- 
| čios klasės pastangų pilnai 
įVykdinti kapitalistinę raciona
lizaciją, daugeriopai padidinti 
skubinimą darbuose, priverst 
darbininkų klasę pasiduot už
darbių nukapojimams, sutikt 
dirbti tik dalį laiko, pasiduot 
bedarbei, badui ir padaryt 
juos gatavais karo mašinerijos 
įrankiais.-’ _šios šalies viešpa
čiai daro visus tuos prisirengi
mus pirmučiausia užpuolimui 
tos vienintelės šalies;'kur dar
bininkai ir darbininkų naudai 
budavoja pramonę ir žemdir- j 
bystę vis* galingesniais, plates
niais pamatais, socializmo pa
grindais; Amerikos viešpačiai 
ruošiasi užpulti Sovietų Są
jungą.

Asvvell bilivis aiškiai pasako, 
kad ateiviai darbininkai, kaip 
ir čiagimiai, bus panaudojami, 
sulig prezidento įsakymo, ka
rui prieš Angliją bei kitas im
perialistines šalis, karui už pa- 
sigrobimą naujų rinkų, naujų 
žemių su jų darbininkų išnau- 1 
dojimu.

Komunistų Partija organi- i 
zuoja darbininkus ir farme-; 
rius kovai prieš karinius besi-i 
i’Pn <rim 11 c1 iiy 'šovipfu Sn'nnws mus bus nodelioj, 24 ruįį’pjūcic!, i engimus, uz bovierų sąjungos 4uviu svetain5j> 29 Endicott st. 
apgynimą; Komunistų Partija vai.‘ryte. ‘ 
taip pat vadovauja kasdieni- nominacijos cehtro valdybos, 
nėms darbininkų kovoms už so- 
cialę apdraudą 1 
nusenusiems ir šiaip nepajė
giantiems dirbti darbininkams;

planuoti jjs pa|-s man prisipažino, kad 
jis esąs tarnavęs Lietuvoje 
žvalgyboj ir gaudydavęs ko
munistus. Amerikoj visą ap- 
švietą sau sėmė iš fašistines 
“Vienybės.” “Laisvė” jam ne
patikdavo ir jis tankiai niekin
davo ją. Ir tas nėra stebėtina, 
kad “Laisvė” nepatinka/ to
kiems elementams.

žmonės kalba dabar, kad 
minimas auksorius apsigyveno 
Canton, Ohio.

Tas Pats.

—Tas galima, ’drauge Murygine, penkis 
aš tau tuojaus surinksiu. Pas mus darbi
ninkų yra tvirtų, pasitikėti ant jų galima.

—Gerai, kaip su jūsų fabriko administra
cija?

—Yra administracijoje pas mus Chlebni- 
kovas, vedėjas fabriko, man atrodo, kad 
jis. ar tik nebus patsai bolševikas.

—Kodėl tu taip manai?
—Štai, kada mes rašėme laišką su Nata

lija; nu, manau, pasiklausiu pas Chlebni-
_ ros lapelį. Ant i kovą, ar nepavojinga tas. Parodžiau jani

spausdinamomis raidėmis Į laikraštį su pagarsinimu, perskaitė jis—,kų, prieš bedarbę, už 7 valan- 
,| “nereikalingo,— sako,— tiktai nerašykite,”y du darbo dieną; penkių dienų

tave nori?1
—Nu, me,-—tvirtai tarė Simas,—tokis ne-I 

padarys taip, jis puikiai apsieina su darbi-, 
ninkąis. Aš gerą žmogų tuojaus. suprantu.

—Gerai. Reikia ir Chlebnikovą pačiupi
nėti, / j' , ,; . i ,,

Kalbėjosi ilgai. Atsisveikinant su Mūry-, 
ginu, Sįmas sujudusiai tarė: . .

—Tu, drauge, mane siųsk kur tik nori... 
Aš nors ir ne bolševikas, bet už darbininkų 
reikalus dirbsiu!

Dr. Jonas Repšys

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

INKERMAN, PA.
Lietuvių Pašelpos Draugija rengia 

tarptautinį pikniką, kuris įvyks ne
dėlioj, 24 d. Rugpjūčio (August), 
Valley View Varke, Inkerman, Pa. 
Programos išpildyme dalyvaus Aldo
na Peters, dainininkė; šokikės—Ona 
ir Milda Kimeliūtė ir daugiau. Taip
gi bus kalbėtojų, anglų, lietuvių, fi
nų ir kitų tautų.

Kelrodis: Reikia paimti Laurel 
Line ir išlipti ant Inkerman stoties.

Visus kviečia Komitetas.
(198-200)

ra

ra

PRANEŠIMAI
Iš KITUR , ■!

A. F

DETROIT, MICH.
Aido Choro piknikais įvyks 1 ro.z’;.- 

sėjo (September (Labdr Day), įBefech- 
hut Grove Parke, prie Middle Belt 
Road, mylios į pietus nuo Michi
gan Ave. Bus įvairi muzikalč pro
grama, kuris išpildys mūsų Aidus 
ir lenkų Harmonia Choras; po vado
vyste W. Žuko. Taipgi bus įvairių 
kontestų, kaip tai čekerių kontestas, 
patkavų mėtymo kontestas, lietuviš
kų šokių kontestas ir kiti, kurių čia 
negalima suminėti. Už visus kontes- 
tus geriausia atsižymėjusiems bus 
duodama geros dovanos. Tat visi 
įsitėmykit dieną ir vietą. įžanga vy- 

is 25e.
Aido Choro Komitetas.

(199-200)

worcesterTmass.
A.L.D.L.D. 11-tos kuopos susirinki- 

ncdėlioj, 24 rugpjūčiu, Lie-.
j, ' 10

Visi nariai ateikit, bus- 
_____________ __ ." „__  Taipgi 

j yra parėjus nauja knyga “Vytautas 
i Mažasis.” Kurie dar neužsimokėjote, 

bedarbiams, tai dar galite užsimokėti. ,
Sekr. J. K. K.

(199-200)

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
I. Ralchunas. Savininkas Tel., Stagg 5938

IL Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie 
Inam. Kas nori but sveikuTr stipriu, tai yalgy-

I kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į storus, ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir i kitus 
miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. Rhone stagg 9645

—Nu, pas mus, Mišuk, neateis, o jeigu 
ateis—mes juos pagaliu! 4

-—Gerai, Miša, aš paslėpsiu,—juokauda
ma paėmė Natalija laišką.

Užmigdamas Miša pakėlė galvelę ir dar 
pridėjo:

—Mama, as niekam nepasakysiu, kad tė
vas laiška atrašė.

—Taip ir gerai, kūneli, niekam nepasa
kok. ..Miegok, mažuti, miegok.

Dabar, kada su Jonu Lęmovu buvo pilnai 
susikalbėta, Muryginas rokavo, kad galima 
jį panaudoti del susisiekimo. Ir kartą pa
klausė :

—Jūs, drauge Lomov, ar nieko iš bolševi
kų nepažįstate? Gal dar kas iš senų pa
siliko ?

—Kaipgi ne, pažįstu. Pas mus koopera
tyvų susivienijime tarnauja Roschožovas, 
jis yra tokis.

—Bolševikas?
—Ędlševikas. Aš jį gerai pažįstu, 

čia ne vietinis, jis iš Tomsko, 
daug kartų sutikęs buvau.

(Daugiau bus)

Jis 
ten

Visoj dabartinėj savo rinki- 
Imų kampanijoj Komunistų 
i Partija, mobilizuos minias ko
vai prięš deportavimo, bilius1 
bei sumanymus. Ne dyvai to-^ 
del kad viešpataujančioji kla- 
pė ir josios fašistiniai ir social- 
fašistiniai agentai,, savo teroro 
kampanijoj prieš darbininkų 
klasę, su > didžiausiu , įtūžimu 
užpuldinėja Komunistų Parti
ja- f

Kova prieš , deportavimų bi- 
lius, prieš lynčiavimus, prieš 
Komunistų Partijos Vertimą į 
nelegalę organizaciją, prieš 
kongresinius komunistinio veL 
kimo “tyrinėjimus” ir prieš vi
sokios rūšies įstatymiškus ir iš
einančius iŠ įstatymų ribų per
sekiojimus darbininkų,—kova 
prieš tuos žingsnius yra būtina 
pareigą ateiviams • ir čiagi- 
miams 'darb,iįinkams, kaip ne
grams, taip ir baltiesiems; tai 
yra pareiga visos darbininkų 
klasės.

Reikalingas yra platus, kie
tai susiglaudęs bendras fron
tas darbininkų prieš jungtinį 
bosų frontą, kovai prieš regisi-

fh

NOKINTIEJI GE- 
R I'A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NA, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
fiAUKITCS P AS j

~ DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ 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.

...........     - —................................ .. . ............ — —■ ....... ■ i m—

-r

NEVIN BUS LINES
PIGU, SMAGU, SAUGU

Philadelphia 
Baltimore 
Washington 
Atlantic City 
Pittsburgh 
Boston

$2!00
4.50
5.50
3.00
9.50
4.00

Cleveland 
Detroit , 
Chicago 
St. Louis 
Kansas City 
Los Angeles

$12.50
15.50
20.50
22.-50
26.50
500

trip” tikietus kaina dar daugiauPerkant “round 
nužeminta, žemos kainos Į visas dalis Jungt. Vaisi.

NEViN BUS LINES
111 West 31st Street New York City

Telephone: Chickering 1600
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WATERBURY, CONN.

Skaityk
WEST FRANKFORT, ILL

POOLVILLE, N. Y.

kuopai
ta

BINGHAMTON, N.'Y.

DR. H. MENDLOWITZ

DARBININKŲ DIENRAŠČIO

‘LAISVES’
Darbininkiškos'

MALONUS RŪKYT
ne tik Brooklyne,

Lyros Choras, iš Philadelphia,Pa. .

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa"4

6102 Grand Avenue 
(Kampai Clermont Arenne) 
MASPETH, L. I„ N. T. 
Telephone, Juniper f7M

ūki 
metu i

Iš L. D. S. A. 12 Kuopos 
Veikimo

“SVEIKATOS KULTŪRA

‘ • 1 . L i

Urban’s Cold Powders
r (MILTELIUS'NUO ŠALČIO) 
jokių šalčių nebijo. Už 75c ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

Rengia

dirbt kompanijos! 
išlygomis, .mano ! 

balsavo dirbti, o 
hėiškia, tęst strei-

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

No. 31 
| ilgoką 
rašoTna

Pootville yra lietuvių
[ ninku centras. Apie 20 
i atgal lietuviai pradėjo pirkti Į F 
ūkės ten, kur juos agentai ve-i

ki Bučinsko pomirtinę 
lapdraudą. . . Reikštų tiek,

Ir 
arbi 
Tiek 

kores- 
a, kiek

tokią sėkmingą vakarienę su-ituri savo organizaciją. Bęt tos; mo delegatas) 
rengti. jorganizacijos viršininkai nie-jis

Vėliau, išpildę Pildomojo j kuo nesiskiria nuo mainierių Į doku galvomis. 
Komiteto blankas, baigėme su-(unijos viršininkh. Jie gauna di-j 
sirinkimą. 1

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

Urbo Lax Tabs 
yra tai kanuole prieit kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už- 
kietėj/mą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.! •’

BOSTONAS IR APIELINKE

F. UĘBONAS, Aptiekorius 
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

iš savo makaules ilgiausius sa- bendradarbis yra didelis igno- 
kinius, ko konstitucijoj visai]rantas visko, kas tik yra žmo- 
nėra, tai reikia žinoti, kad niška ir teisinga.
tas “Naujas Narys” “Tėvynės” j J. Grybas

čia taipgi smagu pranešti, nei balso. O jeigu kuris na- blikai tokį supratimį, jog Bu- 
• kad L. D. S. A. 12 kuopa ir rys bando prieš viršininkus činskas su jam patinkamu 
A. L. D; L. D. 28 kuopa ben- prasižioti, tai kokiai porai sa- žmogumi sutiktų' apsimainyti 

■drai rengia didelį pikniką 24 vaičių sulaiko jo pieną. Tuo- galvomis. Vaje, Vaje! Gi ži- 
j d. rugpjūčio, Lietuvių Darže, met pilk pieną ant savo far- žinote, ką .galvų apsimainy- 
Į naujojoj svetainėj. Kas tik 'mos ir džiaugkis, kad tave nie-[mas reikštų? Reikštų tiek, kad 
(gyvas, būkite ten, nes tai bus Įkas neišnaudoj’a. Abelnai far-[S.L.A. iždas tuojaus turėtų iš- 

meriai nepagalvoja, kad ir jie Įmokėti Bučinsko pomirtinę 
išnaudojami didžiųjų trustų.

Trys ūkininkai paliko savo'kad karčiamninkas Juozas ne
senąsias ūkės ir pirko naujas 
—patogesnėse vietose.

I Liepos 25 ar 26 d. patiko 
| didelė nelaimė ūkininką Kaz- 
jlauską, kuris, rodosi, skaitosi 
'seniausiu ūkininku šioj apie- 
Įlinkėj. Kilo gaisras, sudegė 
;visi budinkai, šienas, padargai 
j ir keturios telyčios. Gaisras 
'kilęs iš šieno, kuris buvęs labai 
sukaitęs. Kazlauskui padąry- 

didelių nuostolių.
Senis.

Nors mūsų kuopa tankiai 
gauna užmetimų, tai nuo vyrų, 
taip nuo šiaip pašalinių žmo- i vienas iš smagiausių piknikų 

” • | ir linksmai laiką praleisit.
M. Vaitonaitė, 
,A. 12 Kp. Sekr.

nių, kad visai nieko neveikia 
bet tai visai netiesa, šiemet; 
gana smarkiai 12 kuopos na
rės griebėsi už darbo. Suren-! 
gė pikniką, dvejas paskaitas ir j 
vieną labai pasekmingą va-1 
karienę, naujojoj svetainėj. 
Nors drg. B. Labutienė, M. I)a- 
nisevičienė 
daug triūso pridėjo 
niėjh. tokios

be jokios gėdos.
O gal Džimas meluoja pil

dydamas katalikystės reikala
vimus? Nes juk geras katali
kas privalo eiti išpažinties, o 
einant išpažinties, nieko “ne- 
sugriešijęs,” ką gi sakysi? Ot, 
meluok ir išsipažink, tai būsi 
geras katalikas!. . .

Viską Girdėjęs.
betektų vieno nuolatinio kos-

I taimerio.i i
Dursargis—Karčiamos Galva

“Binghamton Sun” praneši
mu, čia išsiaiškino i dalykas, 

■jog karčiamos dursargis Svirp- 
lis yra “karčiamos galva.” 
Mat, karčiamoj, visiems1 žino
moj kaipo “Joe Chamo Place”
II d. rugpj. buvo padaryta
krata. Rasta keljos bačkos 
stiprio alaus ir .bonka, , geros 
degtines. Bętjpats Joę .Char- 

;na užsigynė,, jog jis nesąs 
Įstaigos .savininkas. . Na,. ir. sa- 
vininkystė atiteko dursargiui 
Svirpliui. . . .

ir Strižauskienė Į 
surengi

mlfii.. tokios milžiniškos vaka
rienės, bet, dėka minimų drau 

pasidarbavimui,
liks gražaus pelno.

Bevakarieniaujant,
Visockis pasakė prakalbėlę 
apie L. D. S. A., motoru vei
kimą, primindamas, jog mo
terys atlieka didelius darbus 
darbininkiškame
Taigi mūsų 12 kuopa 
no veikti.

13 d. rugpjūčio įvyko kuo- A. 215 kuopą, kurią dar Po
pos susirinkimas. Narių atsi-Įviias Saudargas suorganizavo,, 
lankė skaitlingas būrys ir visos! todėl kiekvieną mėnesį būna Į 
su geru ūpu dalykus svarstė' tos kuopos susirinkimai ir lai 
rimtai.
viena
prie kuopos, drg. O. Kentrie- 
nė.

Vėliaus buvo išduotas ra
portas iš buvusios vakarienės
9 d. rugpjūčio. Nors tik buvo 
flHs dienos nuo vakarienės iki 
.susirinkimo, vienok komisija

'IX z*

tą išdavė. Pelno liko $80. [nepagalvoja. ' [vo tik pagal lyderių
Taipgi liko nutarta ir kitai Antras dalykas, tai ūkininkai j mą—tai Bučinskas (buvęs sei-Į Ponis 

tokią sėkmingą vakarienę su- turi savo organizaciją. Bet tos ; mo delegatas) pareiškė, jog (kuopos mitingą.

idė arba vežė. Nusipirkę ūkės, 
j ne visi galėjo jas išlaikyti, 

paskurdę, pa
ti ž skolas, ki- 
dideliais nuo- 

t. Bet atsi- 
kurie nenusto

visi galėjo 
| daugelis jų, 
vargę, paliko 
ti pardavė su 
stoliais > ir t. 
rado ir tokių,

1 jo vilties—sunkiai dirbo, v^r- 
j u d e j i me. gO jr išsilaikė. Dabar tie jau 

išsijudi- džiaugiasi ir sako, kad jie “ba
joriškai” gyvena. Jie turi’S.L.

Bučinskas Tyrinėja Motorų 
Šonus...

Liepos men. S.L.A. kuopos 
susirinkime fin. sekr. .Bučins
kas, raportuodamas apie ligo- 

’Inius, pasakė, kad tūla mote-Į 
! ris ^erga šono skaudėjimu.

.. . ’;Bet kuri šoną jai skauda—jisiškelia pic- , - k ■,(nepatyręs, nes kuomet nuėjęs 
j patirti, tai radęs ligonės vyrą 

kad jų nie- ;
jie bedar-j

".Į Jio Mainytą,Galvą

Klaidų Atitaisymas

Gerb. Draugė!
“Laisvės” No. 193 yra pasa

kyta : Ind. Coal Co. angliaka
siai laikė susirinkimą rugp. 4 
,d.; aptarus apart bėgančių vi
sų reikalų,, priėjus prie .klausi
nio, ar ,eiti 
pasiūlytomis 
pasakyta'27 
70 nedirbti, 
ką* toliau. *

Turi būt: Balsavo dirbt 75
Tas pats Svirplis toje pačio-j o tęst streiką toliau 400. 

j e vietoje sykiu su Joė 
uos broliu ______
gauti šinkuojant tas 

Į prekes 19 d. kovo, š. m. 
[jie buvo paleisti po 
: kaucijos kiekvienas.
[dar nebuvo. Dabar Svirplis Į No. 193, kad iš 
paleistas po $2,000 kaucijos.

Į Džimas Bando Pameluot 
žaldoku prakalbose Į (4 d. 

Kuomet 4 d. rugpj. M. žal- rugpj.) 
1 i 11 - 1 _ _____2* n T A .L..

Smagu priminti, kad ke tų susirinkimų 
ir nauja narė prisirašė tus, pasisvečiuoja, 

ūkininkai sako, 
' kas ne išnaudojąs, 
bių nebiją, pavalgę esą ir tt.

Bet kad jie turi dirbti nuo I
šviesos iki tamsai, kad jie ne-[dokas, kalbėdamas apie S.L.A. Įgarsino 
gali niekur toliau nei išvažine- įseinAą, pasakė, kad gegužinio [guliarį
ti, nes reikia gyvulius apžiurę-'seimo delegatai savo protavi-yjaus, 5

Atskaitą padarė ir jfilną rapor- .ti, karves pamelžti, tai apie tai mo neparodė, jie viską baisa-j jo sumeluot S.L.A. kuoĮpos 
x~ Pelno liko $80. nepagalvoja. ' Įvo tik pagal lyderių diktavi- isirinkimo dalyviams, bnv 1

pirmininkas Jasilionis 
A.L.D.L.D. kuopos re- 
mitingą.. O ant ryto- 
d. rugpj. Džimas norė-

> su- 
bū[k Jasi- 

garsinęs naujos S.L.A. 
Bet nabagas 

vistiek nemainytų su žal-> Džimas buvo ant vietos nujuok- 
Tas jojo pa-Į tas už tokį savo “žymų su

'd žaldoku Į pratlyvumą.” žmogus vadinąsįsakymas, kad jis s
'deles algas ir nariams neduoda inemainytų galvomis, davė pu- save geru kataliku, o meluoja

pčlClU-t I V LVOV OUUUUJ lUllClll 1V V. V. Į 

Char- I šiugždinis balsuoja dirbt—-turi ■ 
Antanu buvo su-' būt J. šiugždinis nenoroms,, 

pačias , bet balsavo n'edirbt. Vėliau, 
Tada pasikalbant su juom, jis keikia, 

$1,000 | tuos, kurie nori streikttbt. 
Teismo Į Toliaus sako tame pačiame 

’j to streiko nie- 
;ko nebūsią, daugelis eina dirbt, 
kad nors ant binzų uždirbus. 
Mat, jis mašinistas ir kasdien 
gauna po $10.07, todėl gali ir 
streiklaužiaut.

j Čia padaryta klaida.
į Turi būt: J. šiugždinis agi-[ 
Įfuoja, kad eit dirbt ir keikia; 
[tuos, kurie tęsia streiką, sakoj 
įmat binzų gauna, tai tingi Į 
[dirbt. J. šiugždinis todėl agi-i 
Įtuoja, kad eit dirbt, nes jis ži-1 
;no, kad, kaipo jis mašinistas, 
gaus kasdieną dirbt, ir mokes
tis -$10.07. O konvermenai 
dirbtų pakaitomis. Bet dąbar 
nedirba niekas, streikas veda
mas ramiai. Kurie ir balsavo 
eit dirbt, bet nedirba, laikosi 
didžiumos tarimo.

Girdėt, kad lokalas išmetė 
apie šešis narius iš unijos už 
agitaviihą, kad eit dirbt. Kiek 
teisingumo dar nepatirta.

Fiuoklos Vyras.

Organizacijos w—■ irmaw.iPhiladęlphijoš

LAUREL SPRINGS, N. J.
Prasidės 10 Vai. Ryte ir Tęsis iki Vėlai Naktį. ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI

Draugai, draugės ir gerbiamoji lietuvių visuomene!' Visi buvusieji atsimena pereitų"metų surengto 
pikniko “Laisvės” naudai puikiausia programą, kuri žavėjo , visus vietinius pikniko dalyvius ir svečius. 
................. h, , .■■—šiemet programa bus dar žymesnė. Štai pikniko* programa:

Jonas Bagočius su Whitney Strong, ristikai, imsis už čampionUtą; K. O. Reds Wilos su Big Galloper, 
sunkiasvoriai kumštininkai, kumščiuosis už čampionatą; K, O. Smithy.su Gentelman George, kumštininkai, 
kumščiuosis tris roundus. Taipgi atletai atsigabens sunkią vogą, kurią kas nors iš publikos iškels, gaus 
nuo atletų $10. Dainuos Aido Choras iš Brooklyno, Lyros Choras iŠ Philadęlphijoš, Bangos Choras iš j 
Elizabeth, N. J. Kalbės “Laisves” redakcijos riarys drg. R, Mizara. Moterys trauks virvę su vyrais.

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

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po dešinei iynkite Clementon gatvekarį ir Važiuokite apie 45 minutes iki Laurel 
Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutes; perėję tiltą, ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite. Iš Philadęlphijoš, nuo l^lbcrt 

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

AUTOMOBILIAIS: Pervažiavus Delaware tiltą, važiuokite White Horse Pike keliu iki Union Avc.; paskui 
važiuokite tiesini iki tilto; pervažiavo tiltą, sukit po dešinei ir ton pikniko vietd.

sukit po dešinei į taurei A ve .

“SVEIKATOS KULTŪRA” yra 
tik vienintelis žurnalas, kuris pa
sako, kaip natūraliu būdu apsisau
goti nuo ligų ir kaip atgauti pra
rastą sveikatą ir palaikyti čielybėje 
ant toliaus. Kokis tinkamesnis yra 
valgyti maistas, kad nekenktų svei
katai: ' ’ i .

“S. K.” metams $1.25, pusei me
tų 75c.; užsiehyj metams $2.00. 
Pavienio numerio kaina 25 centai. 
Adresuokite:

“SVEIKATOS KULTŪRA”
6 Scholes Street, Brooklyn, N. Y.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas 
buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

MALONAUS PASIMATYMO

NORWOOD, MASS.
Nauji'Šmeižikai Norwood© Ko
munistų ir Visų Pažangiųjų 

Lietuviu
Fašistiniai gaivalai, suskal

dę S.L.A. 36-tą Seimą Chica
go] ir dabar varo S.L.A. skal- 

Atsirado ir mūsųiolo- 
fašistų, kurie pra- 
“Tėvynę” šmeižtų 
prieš pažangiuo- 

narius.. “Tėvynės” , , v rašo
Viskas

dymą.
nijoj tokių 
dėjo per 
kampaniją 
sius S.L.A.

“Naujas Narys 
mali-malienę.
išvirkščiai, ypatingai 

apie atsibuvusias S.L.A. 131 
'kuopos prakalbas, kuriose kal
bėjo d. R. Mizara. Mat, d. 
Mizara pasakė tikrą tiesą apie 

I S.L.A. 36-to Seimo įvykius 
[Chieagoj, apie fašistų terorą 
Į abelnai visame Susivienijime 
Į prieš pažangiuosius. Fašisti
nis “Naujas Narys,” baigda
mas savo mišinį, pabrėžia net 
Juodom raidėm neva iš konsti- 
[tucijos norėdamas įrodyti, kad 
(Gegužis turėjo “teisę” skirti 
[mandatų komisiją.

“N.; N.” rašo: “Susivieniji
mo prezidentas atidaro seimą 
ir paskiria komisiją atstovų 
paliudijimams peržiūrėt ir. pa
tikrint.” Tai yra “palijo Na
rio” išgalvotas sakinys, kurio 
konstitucijoj visai nęrą. 
čia, •' vadihaši, klaidina' 
mulkina S.L.A. narius, 
ta viša ;'“N'aujo1 Nario” 
pondencija turi teisybė 
tas jo ‘sakinys apie “preziden
to skiriamą mandatų komisi
ją.” Jau jeigu “Naujas Na
rys” net konstituciją bando 
savotiškai aiškinti, pridėdamas

Kada Jus Prarandate . , 
Spėkas ar Svarumą

Vyrai ir moterys; kurie yra silpni ir li
guisti ir turi prastų apetitų, nevirškinimų, 
kenčia nuo įrašų ar išpūtimo pilve ar vidu
riuose .inkstų ar pūslės įdegimo, ar chroni
nės konstipacijos, 'turi imti Nuga-Tone ir 
pastebėti pastebėtinų pagerėjimų, kuris seks 
jnu tik už kelių dienu.

Nuga-Tone išvalo kūnų nuo ligas gimdan
čių nešvarumų, kurie padaro gyvenimų skur
dų. Jie suteikia jums geresnį apetitų, pa
gelbsti virškinimui ir ,-nugali ' gasus ar iš
pūtimų pilve ar vlddviuose. Nuga-Tone taip
gi nuramjhd pakrikusius nervus, pašąjjna 
inkstų ar. pūslės įdegimų, stimuliuoja ir su
stiprinu silpnus, neveiklius organus, paga
minu užtektinai raudono, sveiko kraujo, nu
gali konstipacijų, sutelkia pojlsingų, atgai
vinantį miegų ir prideda sveikų raumenų 
liesiems kūnams. '

Nuga-Tone yra .pardavinėjamas ' vjųų vai
ste) pardavėjų.. Jeigu'/jūsų pardavėjas’i ne
turi jų Htakė, paprašykit ’ jį užsakyti’ jų del 
jūs iš savo džlabcrio.
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UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mesi pažįstame 
jus, bct! jaU senAi matemėsi. 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.

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

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

151

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Aš, Žemiaus pasitaręs, (Siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti

Vardas

No.

Miestas

Street or Avenut

State

Smithy.su


Puslapis Šeštas

VIETOS ŽINIOS
V

Tag Days Rinkimų 
Kampanijai
Draugės, Draugai, Parinkite 

Aukų!
Rugp. 22, 23 ir 24 dd. yra 

Komunistų Partijos Tag Days 
reikalams rinkimų kampanijos. Apsigynimo 
Minėtose dienose,—penktadie- 
nyj, šeštadieny] ir sekmadie- 
nyj,—visi draugai ir draugės, 
Komunistų Partijas nariai ir 
simpatikai yra kviečiami ir ra
ginami imti “Tag Day” dėžu
tes ir parinkti aukų. Ypatin
gai šiomis dienomis yra paren
gimų, kuriuose labai lengva 
aukų parinkti.

Visi ateikite į “Laisvės” raš
tinę ir pasiimkite dėžutes. Pa
sidarbuokite visi ir visos.

Rinkimų Kampanijos 
Komisija.

'Tarp. Darb. Apsigynimo 
17 Kp. Išvažiavimas

Nepamirškite ateinantį sek
madienį visi atvažiuoti į For
est Parką, nes ten bus išvažia
vimas Tarptautinio Darbininkų 

17-tos kuopos. 
Kuopa kasmet savo išvažiavi
muose turi gerą programą; 
taip bus ir dabar. Lyros Cho
ras, kuris visuomet atsižymi 
savo dainomis, linksmins jomis 
publiką ir šiame išvažiavime; 
grieš Jaunuolių Orkestrą, va-

ja darbininkus nežmoniškai 
skubėti; kad nėra tinkamo pri
žiūrėjimo ir apsaugos priemo
nių; o žiūrima tiktai kuo di
džiausio pelno kaip galint 
trumpesniu laiku.

PASIRANDAVOJA 2 fornišiuoti 
kambariai, pavienėm ,ypatom arba 

vedusiai porai. Vedusieji galės ir 
valgį pasigaminti. Kreipkitės po No. 
130-33—117th St., Richmond Hill, 
N. Y. (199-200)

BIZNIO PROGA
Pasirapdavoja arba parsiduoda bu- 

černč ir grosernė. Biznio daroma 
nuo $400 iki $500 į savaitę. P. 
Walentukevicz, 100 Perry St., Stough
ton, Mass. 190-201

Šeštadienis, Rugįp. 23/

■ 2............................... ........ ---------------------------

am-

Nepavyko Bedarbei 
Apiplėšimas

Irma Vallee, 21 metų
žiaus bedarbė, netekusi vietos 
dešimtukinėj krautuvėj Brook- 
lyne ir visiškai neturėdama 
duonos nei pasogės, griebėsi 
plėšimo. Jinai vakar .suturėjo 
du Macy krautuvės berniukus- 
pasiuntinius, ir grūmodama 
žaisliniu rėvolyeriuku, pr'iveriė 
vieną atiduot jai $2, o kitą— 
$24; berniukai pamanė, kad

dovybėje A. Sinkevičiuko. Tu- tai esąs tikras revolveris, ir to- 
taipo pat del nedrįso pasipriešinti. , Tųo- 
Atvažia- mot jinai įsėdo į taxi-cabą ir 

smagu-'bandė pabėgti; bet berniukai- 
progą sueiti shVo pasiuntiniai pranešė policma- 

nui. Mergaitė buvo pasivyta 
Areštuota.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU gyvenimui draugės, ne 

senesnės 30 metų. Aš esu 35 me
tų, gyvanašlis, turiu du kūdikiu, jau 
nemaži. Norėčiau susirasti sau drau
gę be kūdikių. Daugiau žinių suteik
siu laišku arbh ypati.škai. Meldžiu 
atsišaukti ir prisiųsti savo paveiks
lą. V. Daržnikas, 189 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. (198-203)

LIETUVIS

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOMS

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

Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas: 1

J. JESKEV1ČIUS
46 Ten Eyck Street
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg S910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

PAJIEŠKAU brolio Kazimieitoį Kan- 
I droto, Kauno rėdybos, Telšių! apskj 
ričio, Luokės parapijos, ■ IrįdYėčiškjų 
kaimo. 5 metai atgal gyveno Cle
veland, Ohio. Meldžiu jj patį atsi
liepti arba kas žinote, pranešk it. 
J. Kandrotaite-Navalinskienė, Box 

(198-200)

rėsime ir kalbėtojų 
užkandžių, gėrimų, 
vusieji, apart kitokių 
mų, turės
draugus ir pažįstamus. ,

Tarptautinis Darbininkų Ap-!ir 
jsigynimas yra organizacija, ku
ri apgina teismuose darbiniu-

Mitingas Prieš “Nemokamą”
jta organizacija visomis pastan
gomis stengiasi paliuosuoti po
litinius kalinius ir teikia me
džiaginės paramos sėdintiems 
kalėjimuose bei jų šeimynoms.

. Dabartiniu laiku Amerikoj yra 
už-!v*r-š 8,000,000 bedarbių. Kuo-

įmet bedarbiai eina į demon- 
jjstracijas, reikalaudami darbo

[arba algų, kuomet jie su ko- 
jmunistais priešakyje reikalau- 

suspitępa soc’a^s apdraudos pensijų

Darby Suradimo Biurą
Bedarbių Taryba ketvirta

dienio rytą atlaikė mitingą 
prieš vadinamąjį “nemokamą“ 
biurą, kurį demokratų valdy
ba įsteigė New Yorke ir kuris j 
sakosi parūpinąs darbus 
dyką.” į mitingą ant kampoj 
Lafayette ir Leonard Sts. susi 
rinko 1,000 bedarbių ir darbi 
ninku. Tuo laiku apie miešti-į 
nį darbo biurą buvo . x . , .. x . .
kokie 3,000 bedarbių taip nu- bedarbiams, tai kapitalistai vis 
sigyvenusių, kad neturi visai i«| daugiau jų areštuoja ir kemsą 
ko apsimokėti p.................. . . . u
agentūrpms už darbų pajieš-i^ai tokį nusikaltimą
kojimą. I

Mitingą atidarė bedarbis j *e . .
laivakrovis John Dewet. Be-/b‘g. tosterį,. Minorą, Amteiį 
darbių Tarybos sekretorius R^yjpondą, uz tai, kad jie 
Sam Nessin savo prakalboje i b^yo delegatais kovo 6 d. di- 
nurodė,. kad 1 demokratiniai i džiosios bedarbių demonstra- 
Tammany Hali grafteriai per|cti°s Union Squaie, New Y01- 
tą savo biurą pagelbsti bo- 
sams numušinėti darbinin
kams uždarbius. Nes jau yra 
žinoma, jog biuras siunčia nau
jus už nupigintą mokesnį dar-

j Aido Choro Susirinkimas 
Ir Kiti Svarbūs Reikalai

Antradienį, 26 d. rugpjūčio, 
buš Aido Choro susirinkimas 
8-tą vai. vakare, “Laisvės“ sve
tainėj. Draugai aidiečiai, bū
kite visi šiame svarbiame susi
rinkime, nes turime labai daug 
reikalų, kurie turės būti ap
tarti. Taip pat ir naujų narių 
atsiveskite įrašyti į Aido Cho
rą. Oras jau atvėso; 
karščiai jau praėjo; 
ruoštis prie rudeninio 
gimo, kuris bus 5 d.

Ilgiems metams į kalėjimą. Labor Lyceum svetainėj.
x ka_jsų pareiga rūpintis, kad mūsų

, pitalistiniai teismai New Yor-jmętinis parengimas būtų sek- 
trims metams įkalino ir mlngas-

didieji 
turime
paren-
spalio,

Vi-

sieitus” palikit kitam 
būkite patys ir kitus

Visus 
sykiui; 
raginkite, kad atsilankytų į su
sirinkimą.

915, Forest City, Pa.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, biznis 

įdirbtas ,ir gera proga pirkti. Kreip-.
kites po No. 625 Driggs Ave., kam
pas N. 4th St., Brooklyn, N. Y.

(199-201)
PARSIDUODA 4 kambarių fornišius;

taipgi yra du vaikams vežimukai 
ir vygė. G. D., 28.1 Berry St., 
Brooklyn, N. Y. (198-200)
PARSIDUODA Ice Cream, stationery 

ir kendžių storas, geroj dietoj, prie 
parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
du „bizniu. Kreipkitės po num. 636 
Ferry St., Newark, N. J. Telefonas: 
Market 2-3057. 196-201
PARSIDUODA restoranas, biznis 

įdirbtas per 25 metus. Parsiduo
da nebrangiai, nes savininkas važiuo
ja Lietuvon. Kreipkitės po No. 
281—10th Avė., tarpe 26 ir 27th Sts., 
New York, N. Y.

(198-200)
PARSIDUODA mainierski padargai, 

pradedant nuo jack-hammer iki 
shovel. Kas nusipirks, galės stoti 
darban ir dirbti. Matyt galima bile 
laiku po num. 239 Charles Street, 
Scranton, Pa. 195-200

Tel., Stagg 7057 • ;

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197J Havemeyet Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: '

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

’LIETUVIS DENTIST AS -
221 S. 4th St,, Brooklyn, N. Y

: -Spindulių Diagnoze
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

------------------- --------------

•'elephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS .
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Šhalzamuoja ir laidoja numirusiu 
uit visokių kapinių; parsamdo au 
omobilius ir karietas veselijomi- 
’’ikfitynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN,. N. Y.

LIETUVISFOTOGRAFAS ir MALKOS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kius paveikslus 
įvairiomis s pa V 
romia. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
smerlkonifikaia.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 14B(

Kreipkitės i i u o 
adresu >

JONAS 
173 Bridge St., 1

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

bedarbių ir streikierių 
demonstracijas bei pi- 

vis daugiau ir daugiau 
ręstu oj am a ir teisman 

Jiems 
gelbėti bei vaduoti yra Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas; ir jam reikia kuo di- 

30 džiausios paramos, kad jis ga
lėtų tinkamai savo darbą va
ryti. Todėl; kas sekmadienį at
važiuos į mūsiškės Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
kuopos išvažiavimą, tai išreikš 
pritarimą tai organizacijai.

Taigi, visų sąmoningų darbi
ninkų pareiga yra atvažiuot į 
Forest Parką šį sekmadienį, 
rugpjūčio 24 d.

Komisijos Narys

kovas, 
kietus 
yra ar

bininkus į vietas senųjų, ku-Įstatoma darbininkų. 
. # , t z-rf z-v I Z^ 4- 1 Lx Z"X t V <"» Z-! 1 1 Z"V ▼" 1 V V

) riuos samdytojai pavaro, kaip | J- _ ....
“perbrangius.” Bet ir tokį ne-1 
l^mtą darbą per biurą vos 
gąuna vienas iš kiekvienu C? 
Sęf 40 bedarbių, pajieškančių 
uątbo.

• Mitinge kalbėjo ir II. Wil
liams, aiškindamas Komunis
tų Partijos pagamintą bilių, 
reikalaujantį apdraudos pen
sijų įstatymo bedarbiams ir vi- 
ąienis kitiems nepajėgiantiems 
dirbti darbininkams; ragino 

/Yisus bedarbius ir dirbančiuo
sius dalyvauti Pirmosios Rug- 
Sėjo demonstracijoj, Union 
Square, kur bus reikalaujama

. iš valdžios, /kad Komunistų
Partijos 
gyvenime, 
skaičius la 
munistų Partijos biliuni.

Policija buvo puolusi išar-

sumanymą įvykdytų 
/Paskleista didelis 

lių su tuom Ko-

B.

62

V. Dvariškis, 
Choro Pirmininkas 

(200-201)

EKSTRA! EKSTRA!
aidie-

STOKES
1. Brooklyn, N. Y.

, NOTARY PUBLIC

Telephone: Stagg 440>

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)JAU GAVOM RADIO

1931 metams. O, tai gražiai groja! Taipgi 
X Rekordus gavom naujausius, . ir kitus visus 
A muzikos instrumentus. Prisiunčiam j namus. 

J) Taipgi sutaisom visus muzikos instrumentus. 
V JONAS B. AMBROZAITIS

560 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, .Stagg 5043

Kurie norite sykiu su 
čiais važiuoti (į rengiamą dien
raščio “Laisvės” pikniką Phi- 
ladelphijoj,. Pa.,; 31( d. rugpjū
čio, tai nieko nelaukdami už- 
šišakykitė s^U vietą\ kad galė
tumėt dalyvauti” toj brangioj 
iškilmėj. Didžiausi ir geriau
si tam busai jau užsakyti, visi 
vėliausios mados ir geriausiai 
įrengti su radio priimtuvais, 
taip kad galėsit važiuodami 
klausytis geriausių koncertų; 
jokio nuobodumo nejausite. 
Labai retenybė tokią progą 
turėti, kaip šį sykį. Aidiečiai 
padėjo daug darbo, kol sura
do tokius' autobusus. Kelionė 
į abi puses visai pigi, tiktai 
$3.00. Autobusai išvažiuos 
nuo “Laisvės” namo 31 d. rug
pjūčio. Įsitėmykite dieną ir 
nedarykite jokių “deitų” tai 
dienai.

Kviečiame visus brooklynie- 
čius dalyvauti; vietos užteks 
visiem; kelionė bus pirmos 
klasės. Užsisakyti vietą gali
ma “Laisvės” raštinėj ir pas 
aidiečius.
Radiolo Autobusų Komisija.

418 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 6533 > '

1 ........................   , ............................. .....................

Tel. .Newtown 1937

ŠEŠIOS MYLIOS PER DIENĄ
Kuomet Jūs vaikščiojate nuo ryto iki vakaro, praeinant apie 

šešias mylias kelio per dieną, Jūsų kojos pavargsta prastuose 
čeverykuose, taip, kad kojos pradeda ŠKAUDĖJ’!, KAISTI, DEGTI, 
ir nuo to užtriną kornus ant kojų pirštų ir apačių padų. Nuo to 
prasideda kojų susilpnėjimas ir tt.

Todėl mes patariame Jums pažiūrėti ant šių PEDESTHETEC 
smagių čeverykų iš kairės, kurie turi stailą, puikią išvaizdą ir 
galima pritaikyti bile pločio arba. dydžio kojoms, čeverykai sti
priai pasiūti; turi plieninę “Shank” ir “Arch Support.” Tokius 
smagius čeverykus avint, pamiršite visus turėtus nesmagumus.

[MILCHIUSSSHOE SHOPS, Ine.
197 Grand St.

' Brooklyn, N. Y.
56-27 Clermont Ave.

Maspeth, L. L, N. Y.
66-31 Grand Ave.

\lWi Maspeth, L L, N. Y.
g9_21 Grand Ave.

Price $6.oo Porai eo?s Fresh ,L’N Y
, Maspeth, L. L,: N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigeri, 
pinant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ....................................................60e, per paltą 6U

, t

Nusišovė Senis, kad Jo 
Nebučiavo Mergaitė

Newarke, N. J., nusišovė
metų amžiaus senis John Sing- 
iler todėl, kad jį atsisakė pa
bučiuot Florencija Crowley, 

. Jis buvo 
artimas draugas mergaitės tė
vuko, ir todėl jautėsi, kad jis 
,esąs vertas gauti iš jos bučkį.

dyti mitingą; bet darbininkai 16 metų mergait6.
taip drūčiai laikėsi, kad poli- 
cistai jautėsi priversti nuleist 
rankas. Po mitingo virš 400 
bedarbių numaršavo Į Man
hattan Lyceum svetainę, kur 
susiorganizavo į bedarbių tary
bą.’ :

Brooklyniečiai, Važiuokite į 
“Laisvės” Pikniką!

Kuris Įvyks 31 d. rugpjūčio 
(AUgust) Philadelphijoje. Iš 
Brooklyno važiuoja Aido Cho
ras- ir daugelis nechorieČių.

KelionėVisi* važiuoja busais. 
į abi pusi $3.00.

Ant rytojaus po 
šventa—Labor Day. 
vėjai sugrįšime, bus 
šiltėjimui. Bušai išvažiuos nuo 
“Laisvės” svetainės 8-tą valan
dą ryte.

Norintieji važiuoti, 
užsirašykite “Laisvės”

pikniko 
Kad ir 

laiko at

tuojau 
ofise.

3 Tunelio Darbininkai 
Užmušti, 11 Sužeista

Bekasant tunelį, 650 pėdui 
gilumoj, Bronxe, ištiko dinami
to eksplozija, per kurią tapo 3 
darbininkai užmušti ir 11 su
žeista. Yra manoma, kad ma
šininiu grąžtu begręžiant uo
lą, grąžtas pasiekė gabalą įdė
to, bet dar nespi’ogusio dina
mito, kuris tuo būdu ir' eks- 
plod-avo.

Minimas tunelis yra .kasa
mas vandens pravadui (van
dentiekiui), kuris eis nuo Ybn- 
kerso iki Long Islando.

Pirmiau prie to darbo žuvo
4 dąrbininkai. Tai, vadinasi, 
prarado gyvybę jau septyni. 
Kode! ? Todėl, kad bosai ve-

REAL ESTATE: Namai, Žemė
. , GERA PROGAI!

PARSIDUODA dviejų šeimynų na
mas ir garadžius. Naujai numalia- 
votas, Visi parankumai ir vėliausi 
įtaisymai. Visom linijom galima pri- 
Važiuoti už' 5 centufe.’ Reikia važiuo
ti Fulton1 “L” ir išlipti ant' Green
wood stoties.: Atsišaukite: 10122—) 
1.1 Oth St., Richmond] Hill, N. Y. 
Telephone: Cleveland 10436.

. j . * ■ < (J.98-200)

Te]., 0783 Stagg

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp, N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-3514 
IKkirpkit Kį skelbimą ir prisiųskit karti su užsakymu

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 3 kambariai iš 

užpakalio ir 4 kambariai iš fronto.
Visi moderniniai įtaisymai: elektra, 
maudynės ir viskas, ko reikia. 
32 Scholes St., Brooklyn, N. Y. ’ - 

! ’ (200-201)

j. levanda
(Levandauskas)

, f s.

44-TAS METINIS , 44-T^.S METINIS
PIKNIKAS DRAUGYSTĖS ŠVENTO JURGIO 
įvyks Subatoje, 23 d. Rugpjūčio-August, 1930

, DEXTER PARKE Jamaica Ave. ir 75th St.,-Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 2-rą valandą po pietų

Gerbiami Brooklyno ir apielinkės lietuviai ir lietuvaitės! Kviečia
me visus atsilankyki j mūsų puikinusį pikniką, kur bus proga su 
pažįstamais sueiti n- prie puikios muzikos smagiai pasišokti.

Muzikantai, po vadovyste Prof. P. Rich, susidedanti iš dviejų be- 
ny, grieš be perstojimo vėliausius lietuviškus ir amerikoniukus Šu
kius. Įžanga ypatai tik 50 centų

KELRODIS: Brooklyniečiams geriausia‘važiuoti Jamaica’ Unt “L” 
ir išlipti ant Eklerts Lane stoties ir eiti į parką.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
V *

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų. Vestuvių, Susirinkimu ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

Šįmet turime geriausios ir vėliau
sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankytu 
o mes patarnausime kuogeriatlsia. -

KAINOS NUO '$5.50 IKI $10.00

MOT. LAUKUS, Fotografas
Į 214 Bedford Ave., Brooklyn

l'el. (Arcenpoint 9 78 31
( ici.idt.'sid Studi hi Iii uokltinc . Alnktl l’. t^tltb

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

578 GRAND STREET
* Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y.
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