
KRISLAI

No. 214 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Rugsėjo (Sept.) 9, 1930Telephone, Stagg 3878

Policija Nužudė Negrą Komunistą
Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraičio XII

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis. Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!

“Keleivio” Ponai
Bedarbių Demonstracija
Savikritika
Pastaba

Rašo Bestraigiškis

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart > Nedėldienių.

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re

težius, o Išlaimėsite Pasaulį!

Ir “Keleivio” ponai susisielo
jo, kad Voldemaras prisivogė iš 
Lietuvos liaudies 5,000,000 litų. 
Sako, pirmiau suplyšusiomis ke
linėmis vaikščiojo, o dabar jau 
milionierius!

O kokis ten tautos, geriau 
□ftftų vogimo, vadas ir Volde- 
ynarą pralenkė. Jis prisiplėšė 
net 12,000,000 litų. Pinigai pa
dėti užrubežiniuose bankuose, 
daugiausia Londone.

Keleiviniai ponai rašo neva 
nepasitenkinimo frazes, kad 
Lietuvos valdininkai žulikiškai 
apvagia kaimiečius, bet jie už
miršo arba nenori prisiminti, 
jog jie (socialistai) prisidėjo 
prie išauginimo ir dabar da pa
laiko tą vagių saiką.

Neveltui Lietuvos laikraščiai 
jau pradeda rašyti, kad kaime 
litas, tai kaip popiežius. Reiš
kia, litui jau nėra kada pa
traukti kaiman, valdininkai vi
siems duoda vietą.

Budapešto bedarbių demons
tracijų New York Times irgi 
pavadino užrubežiniu padaru.

4. Vadinasi, ten demonstravo tik' 
iš kitų šalių atvykę darbininkai, , 
o vietiniai žmonės sėdėjo namie. ;

Dabartiniu laiku tik tas yra 
tos ar kitos šalies žmogus, ku-, 
ris užsidėjęs ant pečių karabi- j 
na eina šaudyti demonstruojan
čių bedarbių, o visi kiti yra pil
ni paniekos ateiviai.

Vaikščiok basas, gaišk badu, 
bet vistiek vadinkis šalies pa-, 
triotu, nes mūsų ponas turi ko 
pilnai paėst.

PUIKUS KOMUNISTŲ 
LAIKRAŠTIS PIETŲ 
DARBININKAMS

Ir lietuviai darbininkai 
aukojo išleidimui Pietinė
se valstijose darbininkiš
ko laikraščio. Dabar gali
me pasidžiaugti tuo savo 
triūsu. Laikraštis jau iš
eina. Jau trečias nume
ris pasirodė. Tai keturių 
puslapių dydžio ir išeina 
kas savaitė.

Laikraštis vadinasi 
“Southern Worker”. Ve
damas labai rūpestingai. 
Daug įdomių žinių telpa 
iš darbininkų kovų pieti
nėse valstijose. Plačiai 
nušviečiamas beaugantis 
komunistinis judėjimas 
toj daly j Amerikos. Jo 
prenumerata $1.00 me
tams. Antrašas: South
ern Worker, Box 85, Bir
mingham, Ala.

DARBO UNIJŲ VIENYBĖS LYGA ŠAUKIA 
BEDARBIŲ KONFERENCIJĄ RUGS. 28

Jau ir Darbininkų Priešai Pripažįsta, kad Bedarbių Padėtis 
Apverktina; bet Bedarbių Viltis Yra Jų Pačių Kovoje už 
Bedarbių Apdraudę; Lietuviai Darbininkai Neprivalo At
silikti i >

Pirmiau visi rašė, kad mums 
reikia daugiau savikritikos. Pa
rašei žodį kitą kritikos už kokį 
nors apsileidimą, tai vėl visi 
rėkia, kad tas yra mažos vertės 

#lginčas. Tad kokios kritikos jūs 
norite? Rodyt špygą kišenių j 
ir, niękft, nesakyt ?

Soviety Ledlaužis
Nesuranda Sales

Net ir. taip vadinamas 
“Labor Bureau” pripažįsta, 
kad bedarbių padėtis baisi. 
Savo pareiškime sako: “Da
bartinės bedarbės išsiplėti
mas yra stačiai pavojingas. 
Pavojus tikros nelaimės, ku
ri prasidės su ateinančia 
žiema, reikalauja ką nors 
greitai veikti.”

Bet valdžia nie&o nedaro, 
kad šelpti bedarbius. Taip 
pat nieko nedaro del bedar
bių ir Amerikos Darbo Fe
deracija. Kaip valdžia, taip 
fašistiniai Federacijos vadai 
visomis pajėgomis laužo be
darbių judėjimą už bedar-

bių apdraudą? už kurią ko
voja komunistai.

Akyvaizdoj tos padėties, 
šaukiama antroji bedarbių 
konferencija, kuri įvyks 
rugsėjo 28 d., turės didžiau
sios svarbos. Ją šaukia 
Darbo Unijų Vienybės Ly
ga, centras revoliucinių 
unijų Amerikoj. Konferen^ 
ei ją nuoširdžiausiai remia 
Amerikos Komunistų Parti
ja.

Lietuviai darbininkai turi 
stoti į bedarbių tarybas ir. 
kartu su visais darbininkais 
vesti kovą už bedarbių ap- 
draudą. >

MASKVA. — Bevieliniu 
telegrafu pranešama nuo 
laivo “Sedoff”, jog visai nė- 

;ra tokios :^alos, -kuri paro- 
Philadelphijos “Laisvės” pik- doma ant visų žemlapių. Tai 

yra žemlapiuose pavadinta 
“Ilgesio Sala.” Ledlaužis 
“Sedoff” sėkmingai pribuvo 
į tą vietą, bet jokioš salos 
nėra. O jieškoti jos negali
ma, nes milžiniški ledai bai
gia užtverti laivui kelią.

Ledlaužis “Sedoff” nuvy
ko į tuos tolimus šiaurius 
mokslinės ekspedicijos rei
kalais. Užtikta naujų jūros 
gyventojų — ta> gyvūnai,

PAVOGĖ ORGANIZATORIUS, IDANT IŠARDYT!
BEDARBIU DEMONSTRACIJA

PLAKA NUOGAS 
JUODVEIDES 
MERGINAS

Alabamos valdininkai 
savo žvėriškumu lyginasi 
Lietuvos fašistiniams bu
deliams. Komunistų lei
džiamam savait r a š t y j 
“Southern Worker” at
spausdinta laiškas iš Bir- 
minghamo kalėjimo. Rašo 
negras darbininkas. Jis 
sako, kad kalėjimas pri
kimštas jaunais žmonė
mis, išimtinai darbinin
kais ir darbininkėmis. La
bai daug randasi jaunų 
mergaičių, juodveidžių, 
kurios nuteistos už ma
žiausius prasižengimus. 
Jas kalėjimo priežiūros 
žvėriškai plaka už bile ka
lėjimo taisyklių peržengi
mą. Prasižengusią mer
giną nurėdo nuogai, už
verčia ant bačkos ir pas
kui rykštėmis plaka, kob 
kraujas pradeda trykšti iš 
nugaros. Tai panašu į 
pereitų amžių krikščio
nišką inkviziciją. O tai 
darosi buržuazinėje Ame-

Chicago j Mirė nuo Policijos Žaizdų Drg. 
Mason, Karingas Juodveidis Komunistas 

ir Pasiryžęs Kovotojas '
Policija su Ypatingu Žvėriškumu Persekioja Juodveidžius, 

Idant Atbaidžius Juos nuo Veikimo; bet Juodveidžių Dar
bininkų Sąmoningumas Auga; Jų Vis Didesni Būriai Stoja 
į Komunistų Eiles
CHICAGO, Ilk—Rugsėjo 

.7 d. mirė draugas Lee Ma- 
'son, negras komunistas. Tai 
auka sužvėrėjusios polici
jos. Jis buvo kovotojas, 
proletaras, pasiryžęs dar
buotojas. Todėl jis krito 
kovoje. Jį Chicagos polici
ja nužudė. Chicagos darbi
ninkai siunčia savo pra
keiksmą kapitalisti n i a m s 
budeliarhs ir šiai visai kapi
talistinei tvarkai, kuri žudo 
proletariato 
tojus.

Draugas 
nuo žaizdų.

klasės darbuo-

Masonas mirė 
Birželio 14 d. 

Amerikos Negrų Darbinin
kų Kongresas surengė mi
tingą užprotestavimui prieš

lynčiavimą juodveidžių. Su
sirinko daug darbininkų. 
Bet susirinkimą užpuolė po
licija ir pradėjo mušti. Drg. 
Mason buvo vyriausias kal
bėtojas, tai jam daugiausia 
ir teko. Policija jį taip 
žvėriškai sumušė, jog jis ke
lias savaites turėjo išgulėti 
lovoje. Buvo truputį lyg. ir 
pasveikęs, bet ir vėl turėjo 
atsigulti. Nuo to jis ir pa
simirė.

Tam pačiam susirinkime 
policija suareštavo draugę 
Romaine Ferguson, juod- 
veidę komunistę. Ji kalti
nama triukšmo kėlime. Jos 
teismas turėjo įvykti-vakar. 
Pasekmių nežinome.
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Valstiečių Kova Prieš 
Mokėjimų Taksų ARGENTINOS “REVOLIUCIJA” IŠĖJO JUNGT. 

VALSTIJŲ IMPERIALISTU NAUDAI

i

FAŠISTAI SUKLASTAVĘ LAISKA

Tai

darbininkai' privalo

<017,200 moterų.

kai dirba 
milžiniški

Komunistų Raudonoji Ar-!Panašūs į bangžuves.Jų esą 
mija jau paėmė didelės labai, daug ir gal būsią gali-

nikas jau praėjo. Svietelio bu- į 
vo daug. Philadelphiečiams pa
tarimas: kitą sykį, kada rengsi
te pikniką, susimildami, nu
pjaukite tą automobilių išdegu
tuotą žolę. Juk negalima va
žiuoti iš pikniko, kaip, iš gara- 
džiaus degutuotomis kelinėmis 
ir pančiakomis.

“Krasnaja Gazieta” pra
neša, kad šiuo metu Lenin-

LtZ/ldUgIdol pCJL VvAomu xxl - v 10 aoviiau ivvA 

gentinoj. Nėra jokia' pa-žvarbus faktorius naujo ka 
slaptis, kad pats pervers-1 ro pavojuje.

ma juos panaudoti indus
triniams tikslams.

EXTRA!
______ /

ęHĄRLOTTĘ, N. C. - 
Pietinių vmštijų buržuazija 
šėlsta. Daro viską, kad su
laikyti komunistinio judėji
mo plėtimąsi. Rugsėjo 1 d. 
čionai turėjo įvykti bedar
bių demonstracija. Komu
nistai prie jos rengėsi. Bet 
už kelių diemi prieš de
monstraciją, ku-kluks-klay 
nas ir kiti juodašimčiai pa
čiupo Komunistų Partijos 
organizatorius — dd. John-

son ir Braxtojr—ir išvežę 
raugą Jbhn- 

soną paleido po rugsėjo 1 d., 
o tuo tarpu Braxtono nie
kas nežino. O gal juoda
šimčiai nužudė./ *

Bet šiaurinėj zdalyj Char
lotte įvyko sėkminga, bedar-- 
bių .demons trakti a po vado
vybe Darbo Uryų Vienybės 
Lygos. 3,000 darbininkų jo
je dalyvavo.

i BRESLAU, Silezija.—Si
lezijos valstiečiai paskelbė 
kovą naujai taksų sistemai, 
kuri sunkiai gula ant yyį pe
čių. Tai kovai vadovauja 
komunistai. Dideli masiniai 
shsirinkimai nutaria hębio- 
kėti valdžiai taksų. Bruzdė
jimas plečiasi visu Smarku
mu. z

i svarbos miestą Shasi. Da
bar komunistai grūmoja 
didmiesčiui Hankowui.

Raudonosios Armijos
Nauji Laimėjimai

SHANGHAI.—New York 
“Times’o” korespondentas 
praneša, kad svarbus mies
tas Shasi kietai apsuptas 
komunistų armijos ir bile 
valandą pateks į raudonųjų 
rankas. Shasi guli ant 
kranto garsiosios upės 
Yangtse, komerciniai stra
tegiškoj vietoj.

Japonijos ir Anglijos lai
vai skubinasi militaristinei 
Shasi valdžiai pagelbon. 
Raudonarmiečiai juos iš ka- 
nuolių apšaudė.

Užgina Komunistę 
Partijos Kandidatus

PITTSBURGH, Pa. — 
Metalo Darbininkų Indus
trinė Lyga užgyrė Komu
nistų Partijos kandidatus į 
miesto ir valstijos urėdus.' 
Pareiškime Lyga nurodo, 
kad kapitalistinės partijos 
yra darbininkų priešai. Vie
natinė organizacija, kuri 
gina darbininkus, yra Ko* 
munistų Partija. Šiuose rin
kimuose tik komunistai te- 
kovoja už tikruosius darbi
ninkų reikalus. Tuo būdu 
visi
remti komunistus ir balsuo
ti už jų pastatytus • kandi
datus. ' - '

Port of Spain, Trinidad.— 
Čionai pribuvo jaunas italas 
Giovani, kuris pėkščias ke
liauna į New Yorką. Gio
vani esąs labai pavargęs, 
bet žadąs pasiekti Ameriką.

Posen, Lenkija. — Lenkai 
laiko masinius susirinkimus 
ir protestuoja prieš Vokieti
ją, kuri norinti atimti gar
sųjį “koridorių,” apgyventą grade yra 2,026,100 gyven- 
vokiečiais. Tuos protestus tojų: 1,008,900 vyrų ir 1,- 
kursto Pilsudskio valdžia.

LENINGRADO GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS

Socialfašistai iš “Naujienų” ir fašistai iš “Tėvynės” 
paskelbė ilgą laišką SLA reikalais ir sako, jog tas laiš
kas esąs drg. Bacevičiaus rašytas. Dabar Chicagos 
“Vilnis” sako, jog tai mūsų priešų sugalvotas skymas 
kovot prieš mus, tai didelis blofas. Mūsų draugų dien
raštis daro sekamus išvedžiojimus:

“Socialfašistai neturi nė vieno fakto įrądymui, kad d. 
Bacevičius tokį laišką rašė, o kad tai jų fabrikuota klas
ta, rodo štai kas: * z

“1. Tai jau ne pirmas tokis laiškas. Prieš seimą tas 
geltonlapis irgi skelbė “laišką,” kad komunistai būk tai 
rengiasi skaldyti SLA, bet pareikalavus įrodymų, susi
čiaupė kaip misteriai.

“2. Laiške yra tokių rašybos paklaidų, kaip bila— 
vietoj byla, indžionkšerfas—vietoj indžionkšinas. Tai be 
abejonės, tiksliai klastuota, paslėpti savo skyiną.

“3. Laiške kalbama apie reikaląvimą. per teismą, da
lies SLA turto ir tai skaitoma baisiu atidengimu, kuomet 
oficiališ organizacijos laikraštis, naujai išėjęs, “Tiesa” 
pati tą paskelbia. Matote, jie ‘atidengė,’ ‘slaptam laiš
ke,’ slaptybę, kurią paskelbė Susivienijimo didžiumos 
laikraštis. Reiškia, pasiskaitę ’ laikrašty ir “atidengė 
slaptybę.’ * . ' c

“4. 'Laiško Post Scriptume pažymėta, kad laiškų d. 
Bacevičius nerašąs, nes bijąs, kad jie nepatektų į priešų 
rankas. Išeina taip: laiškų' jis nerašo, bet ir nerašomi;

Apie Lietuvos
Lakūnus Maskvoje

MASKVA, — Į Maskvą 
pribuvo Lietuvos lakūnai. 
Juos pasitiko Sovietų Są
jungos aviacijos jėgų virši
ninko pavaduotojas Meže- 
ninovas ir vyriausias civili
nės aviacijos inspektorius 
Anveltas. Draugas Anvel- 
tas pareiškė, kad Sovietų 
Sąjuriga nori taikiai sugy
venti su visomis tautomis ir 
atsilankymą Lietuvos lakū
nų skaito taikos žygiu.

WASHINOTONAS.—Ar
gentinos prezidentas Irigo- 
yen nuverstas. Jis buvo 
karštas pritarėjas Anglijos 
imperialistų ir jiems tarna
vo. Jį nuvertė miliiaristų 
šaika su generolu Uriburu. 
Tai bus, jei ne pati fašistinė 

‘diktatūra, tai kelias į ją.
“Revoliucija” įvyko tik su 

mažais susikirtimais. Tik 
keliolika žmonių užmušta 
Buenos Aires mieste.

Ameriko svaldžia ir Wall 
Stryto ’ bankieriai labai 
džiaugiasi perversmu Ar-

mas buvo Amerikos intere
sų padaras, idant atsilygi
nus Anglijai, kurios pasekė-1 
jai nuvertė Amerikos prita
rėjus Peru ir Bolivijos val
džiose.

Buržuazinė spauda išskai
čiuoja visus Iri^oyen grie- 
kus prieš Ameriką. Jishie- 
priėmęs Kelloggo Pakto, jis 
nepaskyrė į Ameriką pa
siuntinio ir tt.

Pietų Amerikoj Anglijos 
ir Jungt. Valstijų interesai 
vis aštriau kertasi.

SOVIETU , SĄJUNGA PANAIKINO BEDARBE, 
KURI SLEGIA DARBININKUS KITUR

ŽINIŲ-Ž1NELES
Smyrna. — Minia užpuo

lė laikraščio raštinę. Pribu
vo policija ir pradėjo į žmo
nes šaudyti. Keli nužudyti, 
daug sužeistų. Eina kova 
del rinkimų. ' į ! •

Detroit, Mich. — Detekty- 
,vas Barney ir Leo Genova 

, .v. . , . . iv , .. .. , 'krito nuo vienas kito kulkų,
laiškai patenka socialsmugelninkams Ir dar pasitaikyk : Pastarasi&. kaltinamas raz- rmn* noTokn rnlria loialrfia knrin PnaFanrinriim anlrn knd | . . . ,bammkysteje. Detektyvai 

[norėję jį suimti ir įvykęs 
susišaudymas.

Budapeštas. — Kruvini 
užpuolimai ant darbininkų 
tęsiasi. Iš viso suimta 800 
komunistų. Vengrijoj. Kalti
nami ruošime sukilimo prieš

taip: pateko tokis laiškas, kurio Postscriptum sako, kad 
laiškai gali patekti socialfašistams ar fašistams.

“Tai labai negudri klasta.
“Šitas naujas blofas tik patvirtina jau seną faktą, 

kad fašistams ir sociąlfašistams prisieina remti savo 
poziciją SLA kovoj melais, klastomis, blofaiš. Naudos 
iš to jie neturės, nes jais niekas nepasitiki, niekas netiki 
ką jie sako. Šis naujas blofas bus tik dar vienąs Grigai
čio žygis savęs besieikvojnųo. . .

“Reikia žemėti ir tai: šis jų blofas rodo, jog jiems ir v. , -
dabar reikalinga blofaįs palaikyti tuos narius, leurie dar fašistų valdžią. Terorui ga- 
moka ten mokesčius. Reiškia, padėtis pas juos bloga.” lo nesimato.

i » ' ■ ■

MASKVA.—Draugas Ka
lininas rašo “Izviestijose” 
apie nuveiktus ir veikiamus' statoma. 
Sovietų valdžios darbus. Jis 
Sako, kad vieną prakeiksmą, 
kuris taip ėda darbininkus 
kapitalistinėse šalyse, Sov. 
Sąjunga sėkmingai prašali
no. Tai yra, Sovietų Są
jungoj tapo panaikinta be
darbė. Kuomet Amerikoj 
bedarbių priskaitoma iki 9,- 
000,000,* tai Sovietų Sąjun
goj ijie išnyko. . Visi fabri-

urmu. Taip pat 
nauji fabrikai

d. Kalininas nu-Toliaus
rodo, kad Sovietų > valdžia 
pradėjo visuotiną karą prieš 
stoką namų. Kol darbinin
kai miestuose turės gyventi 
susikimšę, tol jiems bus sun
ku. Viskas daroma, kad 
pristatyti pakankamai nau
jų namų su moderniškais 
įtaisymais.

Australijos Komunistai
Prieš Salaveišius

ADELAIDE, Australija.- 
Ąustralijos salaveišių armi
ja pradėjo steigti kičinus, iš 
kurių sykį į dienų duodama 
bedarbiams šmotelis duonos 
ir puodukas kavos. Austrą- ‘

lijos Komunistų Partija pa
skelbė kovą tiems darbinin
kų apgavikams. Komunistai 
sako, kad bedarbiai turi boi 
kotuoti salaveišius. Darbi 
ninkai turi reikalauti ne ai* \ 
muznos is buržuazijos agen
tų, bet pilno pragyvenimo, 
pilnos socialės apdraudos.
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Ką Duos Argentinos Perversmas?

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879

tus, 'SLA organizacijos 
uzurpatorius; bolševikai ir 
jų simpatikai tą kovą veda.
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Kas užsuko Argentinos perversmo sprenžiną, matyt 
kad ir iš New Yorko Times’o (rugs. 7) užreiškimo: nu
verstasis Argentinos prezidentas “Irigoyenas kovodavo 
prieš Jungtinių Valstijų tikslus; Washingtonas' dabar ti
kisi didesnia-sandarbininkavimo iš naujosios politinės 
tvarkos,” tai yra iš diktatūros generolo Uriburu, kuris, 
po Irigoyeno nugriovimui, sudarė karišką valdžią, pa
skelbdamas karo stovį visoj šalyj.

irigoyenas palaikydavo Angliją ir jos1 imperialistų biz
nį'Argentinoj prieš Jungtines Valstijas? Tuo pačiu lai
ku, deklamuodamas apie “demokratiją” ir “žmonių tei
ses,” jis visiškai nepaisė ir ignoravo “demokratinį” par
lamentą, tai yra šalies seimą.

Krizis, bedarbė Argentinoj siautė, kaip ir visose ka
pitalistinėse šalyse. Kad darbininkai buvo nepasitenki
nę ir bruzdėjo, tatai savaime suprantama. Bedarbių ir 
dirbančiųjų demonstracijos virte virė. Rugpjūčio 1 d. 

‘ demonstravo 20,000 prieš bedarbę ir prieš buržuazijos 
“demokratinę” diktatūrą. Kilo streikų streikai. Juos 
Irigoyenas kriušino. Iš visų partijų vien “socialistai^ 
liko ištikimais Irigoyeno ramsčiais. Nes ir buržuazija, 
stambi ir smulki, taipgi ir darbininkai buvo susierzinę, 
kentėdami krizį, nematydami išeities.

Visais tais nepasitenkinimais, nerštimais ir bruzdėji
mais pasinaudojo Jungtinių Valstijų didysis kapitalas. 
Per savo apmokamus agentus Amerikos imperialistai pa
skleidė ūpą, būk dalykai pasitaisytų, jeigu būtų daugiau 
bendradarbiaujama su Jungtinėmis Valstijomis. Siv pa
gelba Amerikos pinigų, tapo priruošta ir įvykdyta per
versmas Argentinos valdžioje. Ir iš New Yorko im
perialistinio Times’o pareiškimų matome, jog Apierikos 
kapitalistai tikisi riebiai pasipelnyt Argentinoje prie 
•naujosios valdžios. Jungtinių Valstijų imperializmas 
džiaugiasi laimėjęs naują papėdę savo grobiams; jis jau
čiasi sudrūtinęs savo poziciją imtynėse su Anglija.

Bet Jungtinių Valstijų įsigalėjimas Argentinoje ne
gali ten nei krizio panaikinti nei bedarbių bei dirban
čiųjų patenkinti. Jeigu pačioje Amerikoje krizis nesu
valdomai auga, tai kaip dalykus galėtų pagerinti Ameri
kos kapitalas Argentinoje? Pastatymas diktatoriaus 
Uriburu į vietą nuversto diktatoriaus Irigoyeno nepra
šalins nei ekonominio krizio, nei bedarbes,. nei didėjan
čios darbininkų priespaų^s, nei, i revoliucinio proletaria
to'smarkėjančio judejinW*^fuo būdu, Amerikos impe
rializmas negalės ramiai džiaugtis • tenai savo laimėji-. 
mais. Bet jis nesigailės nei pinigų nei amunicijos, be- 
malšinant tenaitinius bedarbių ir darbininkų išstojimus.

Laimėjęs poziciją Argentinoj, Amerikos imperializmas 
dabar įtempia savo pastangas, kad padaryt panašų per
versmą ir Brazilijoj—nuvyt nuo valdžios vairo pataikū
nus Anglijos kapitalo, o jų vieton pasodint Amerikos 
imperialistų bernus, ir taip žingsnis po žingsnio eiti 
prie pasiglemžimo visos Pietinės Amerikos po letena 
Jungtinių Valstijų imperializmo; drūtintis prieš Angli
jos imperializmą, besirengiant prie atviro karo su juom; 
stiprinti sayo pajėgas, kaip vyriausio imperialistinio 
žandaro pasaulyje, ir mobilizuoti visas galimybes karui 
delei Sovietų Respublikos sunaikinimo.

Ko siekia Jungtinių Valstijų imperialistai per savo in-, 
trigas ir perversmus Pietinėje Amerikoje, yra arba tu
rėtų būt. suprantama kiekvienam sąmoningam darbinin
kui, ypač kiekvienam Komunistų Partijos nariui. Todėl 
dabartiniai Wall Stryto kapitalo žygiai Argentinoje, 
Brazilijoje ir kitur juo storiau pabrėžia būtiniausią rei
kalą vesti neatlaidžią, vis smarkesnę kovą prieš Jungti
nių Valstijų imperializmą. Ta kova ypač turi būt iš
vystyta sąryšyje su Amerikos Komunistų Partijos rin
kimų kampanija.

Ėdasi Dievo Agentai
Tarp lietuvių ir lenkų die

vo agentų dar neužsibaigia 
kova del vyskupo Bučio nu- 
skyrimo. kontr-rev o 1 i u c i - 
niam darbui tarp rusų. Ku
nigų organas “Draugas” 
No. 209 rašo:

Lenkai vis dar negali atsi
kvėpti. Jie tebeplūsta Vati
kaną, kam lietuvis J. E. Vys
kupas Petras Būčys yra pa
skirtas slavų katalikų (rytų 
apeigų) reikalais rūpintis. Del 
to jie net lygsvaros neteko. 
Jiems rodosi, kad del vysku
po Bučio paaukštinimo su
grius visa Lenkija ir pats Va
tikanas “baisiai nukentės.” O 
ką jau bekalbėti apie katali
kybės reikalus .rytuose — be 
lenkų ar-gi galima ką nors 
didelio ir kilnaus nuveikti?
Tai tokia dievo agentų 

artimo meilė.” Lenkijos
kunigija, kaip “Draugas” 
sako, labai įsiūtus ir “net 
lygsvaros neteko.”

“Draugas” sako, kad po
piežiui buvo žinomas “tas 
faktas, kad vargu buvo ga
lima surasti kitą kunigą, ku
ris geriau pažintų Rusijos 
padėjimą...” Reiškia, po
piežiui buvo svarbu surasti 
gerą agentą vedimui popie
žiaus kontr-revoli u c i n i o 
darbo Rusijoj. Gi lenkų ku
nigija piano, kad Lenkijoj 
irgi yra nemažai tokių ku
nigų, kurie galėtų varyti tą 
kontr-revoliucinį darbą. Ir

Socialfašistas Giriasi 
Savo “Pranašystę”

Socialfašistas Grigaitis, 
pasiskaitęs pažangiųjų SLA 
narių leidžiamą “Tiesą,” sa
vo geltonlapy didžiuojasi 
“pranašyste.” Girdi:

Pasirodo, “Naujienos” tiesą 
sakė, kad bolševikai yra nuta
rę steigti naują, 100% komu
nistišką, “susivienijimą,” bet 
jie dar negauna “čarterio.” Ir 
kažin ar jį gaus? O jeigu ir 
gaus, tai kažin kaip bus su 
čarterio užregistravimu įvai
riose valstijose?
Jis pirma “pranašavo,” 

kad bolševikai negaus čar
terio. Dabar jau daleidžia, kad 
čarterį gali gauti, bet, esą, 
“kaip bus su čarterio užre
gistravimu įvairiose valsti
jose?” Lai tas šveicariškas 
“mokslinčius” tuomi nesirū
pina. Steigėjai naujo susi
vienijimo gaus čarterį ir jį 
užregistruos įvairiose vals
tijose; jiems tas nebus sun
ku padaryti, nes jie gaus 
pakankamai narių į savo 
organizaciją, kad gauti čar
terį ir jį užregistruoti įvai
riose valstijose.

Toliaus tas socialfašistas 
dar šitaip svajoja:

O tuo tarpu eiliniai bolševi
kų pasekėjai visai nežino, ką 
daryti. Ar mokėt duokles į 
SLA., ar nemokėt? Jeigu ne- 

"mokėsi, busi išbrauktas ir pra
žus visos teisės organizacijoje. 
O jeigu mokėsi, tai “Gegužio 
kliką” stiprinsi... "

Oi tu, Gegužio-Vitaičio 
klikos agente, eiliniai bolše
vikai labai gerai žino, ką 
daryti: jie žino, kad reikia už tai dievo agentai lenkai 
visu smarkumų vesti; kovą tebeplūsta “švenči a u s i ą 
prieš fašistus ir socialfašis- vietą—Vatikaną.

<<
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KUR RANDASI DANGAUS KARALYSTE?
šverilraštis mokina, kad die

vas sutvėrė žemę, gyvulius ir 
žmogų, o saulę, žvaigždes ir mė
nulį sutvėrė tik todėl, kad že
mei ir jos gyventojams būtų 
smagiau, linksmiau. Pačio gi 
dievo karalystė—dangus, randa
si augštybėse,. viršuje saulės ir 
žvaigždžių. «
.Iš šventraščio išeina, kad mū

sų žemė yra tuo centru, apie 
kurį sukasi žvaigždės, saulė ir 
mėnulis. Ir savo laikais dva
siškija net mirčia baudė tuos, 
kurie išdrįso pasakyti, kad ne 
saulę apie žemę sukasi, bet že
mė apie saulę. Dabar jau pati 
dvasiškija gėdijasi

neto j ai (astronomai), pagelba 
milžiniškų teleskopų, kurių vie
nas randasi iri Californijoj, iš
tyrė visą tą Pfeninį Kelią, su
rado, kad tai/ 
na didelė 
turinti savas gamtines taisyk
les ir vandravejanti po erdvę. 
Šioje žvaigždinėje sistemoje ne
surasta jokios dangiškos .kara
lystės, apie kurią mums pasako
ja šventraštis ir dvasiškija ir 
i kurią ta pati dvasiškija siun
čia tikinčiųjų dūšias.

O gal šioji žvaigždinė siste
ma labai arti mūsų žemės, to
dėl dievas įsisteigė dangišką ka-

ausose yra vie- 
žviigždinė sistema,

tas visas žvaigždynas turėtų 
būti viskas ir jis, kaip sakiau, 
suteiktas del žemės labo. Vie
nok tame žvaigždyne randasi 
daugybė tokių kūnų, kaip da
bartinė mūsų žemė ir pati mū
sų žemė nėra centru to žvaigž
dyno, kuris viską valdytų, bet 
tik maža dulkele—mažu krisle
liu to didelio žvaigždyno. To
dėl nesąmonė pasakoti, kad vi
sas žvaigždynas yra žemės pa- 
valdinis. Geriau pasakius, šis 
žvaigždynas yra tik sala, plau
kiojanti erdvėje.

Bet ar daugiau tokių salų ne
siranda ?

Pastaruoju laiku astrono
mams pavyko patirti, kad už 
šios salos—Pieninio Kelio—la
bai toli, randasi dar kitos to- 
kios salos—kiti žvaigždynai, tu
rinti panašią žvaigždinę siste
mą, bet nieko bendro neturinti 
su kalbama mūsų žvaigždine 
sistema.

Kaip toli nuo mūsų randasi 
antroji žvaigždinė sala? Jos 
artimiausia dalis randasi už 
930,000 šviesos metų arba 
už 9,300,000,000,000,000 kilo
metrų. Jeigu ten rastųsi dan
gaus karalystė ir dar ant vir
šaus, tai biednai tikinčio žmo
gelio dūšelei užimtų virš milio- 
no metų laiko, pakol ji atsisto
tų dievo 
mo!

Bet ir 
baigia,
kad erdvėje randasi ne dvi to
kios žvaigždinės salos, bet labai 
daug. Vokiečių astronomas 
Baadas jau užrekordavo 60 to
kių žvaigždinių salų, kurios nuo 
mūsų randa® už 150 milionų 
šviesos metų, o Amerikos vie
nas astronomas tvirtina, kad 
tokių salų randasi daugybė ir 
tolimosios nuo mūsų randasi net 
už 200 milionų šviesos metų! 
Ir tokie tvirtinimai ne pasakos, 
bet faktais paremti ir net tų 
salų fotografijas nuimtos, 
šiems tvirtinimams negali prie
šintis nei pati dvasiškija.

Tai ir vėl, nenoromis, kyla 
klausimas, kurgi randasi ta 
dangaus karalystė, kurioje ant 
sosto sėdi dangiškasis karalius 
—dievas?

Vargšai kunigai, jeigu jie bū
tų užuodę, kad dvidešimtame 
amžiuje mokslas taip iškils, kad 
bus tokie teleskopai, per ku
riuos galima ištirti erdvę ir ! 
žvaigždynus, tai aš esu tikras, ! 
kad dangaus karalystę būtų 
nukėlę į vidurį mūsų žemės ka
muolio. Bet dabar tokią ope
raciją jau vėlu daryti. * 

švenčitmiškis.

akyvaizdoje del teis-

tuomi dalykas neužsi- 
Astronomai tvirtina,

ĮDOMUMAI
BŽJZDžIONĖMIS
MINTĄS MEDIS

Brazilijos tyrinėtojas
Marino de Silva tvirtina

Politinis Raportas Sovietų Sąjungos Kom. 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

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

(Pabaiga)
Kokis yra būdas nukrypimo linkui lokalinio nacionaliz

mo? Tas susideda iš pastangos užsidaryti nuo išlauki
nio pasaulio ir ^pasilikti tautinėse ribose; paslėpti kla
sinius antagonizmus pačioj tautoj, saugotis nuo didžia
rusių šovinizmo nuošaliai pasitraukiant nuo bendro dar
bo socializmo būdavo j ime; besistengime nematyti nieko,1) 
kas suartina Sovietų tautų darbo mases vienas su kito
mis, ir matyti tik tą, kas gali perskirti jas.

. Nukrypimas linkui lokalinio nacionalizmo atspindi ne
pasitenkinimą, kurį išreiškia pirmiau buvusių pavergtų 
tautų nykstančios klasės prie proletariato diktatūros, ir 
tos klasės dedą pastangas pasilaikyti nuošaliai savo tau-' 
tinėj valstybėj ir įsteigti savo klasės viešpatavimą ten.

Pavojus to nukrypimo glūdi jo auklėjime buržuazinio 
nacionalizmo, jo silpninime Sovietų Sąjungos darbo žmo
nių vienybės ir pasitarnavime kariško įsibriovimo rengė
jams.

Tai tokia yra prasmė nukrypimo linkui lokalinio na
cionalizmo.

Partijos užduotis yra griežtai kovoti prieš tą nukry
pimą ir užtikrinti reikalingas sąlygas delei tarptautinio 
švietimo darbo žmonių Sovietų Sąjungoj.

Tai tokie yra nukrypimai mūsų Partijoj, “kairieji” ir 
dešinieji nukrypimai abelnos politikos sferoj, nukrypi
mai tautiniu klausimu.

Tai tokia yra mūsų vidujinė Partijos padėtis.
Dabar, kada mūsų Partija išęjo pergalinga iš kovos už 

abelną liniją, ir leninistinė Partijos linija triumfavo vi
su frontu, daugelis linkę pamiršti tų sunkenybių, kurias 
įvairūs oportunistai sudarė mums laike mūsų darbo. 
Ir daugiau negu tai, yra tokių draugų filistinės kryp
ties, kurie dar vis tiki, kad būtum galėję apsieiti be ko
vos prieš oportunistus. Nėra reikalo sakyti, kad tie 
draugai labai klysta. Tik reikalinga pažvelgti atgal į 
didvyriškus trockistų ir oportunistų darbus, kad prisi
minti istoriją kovos prieš nukrypimus tik ką praėju
siam periode, idant suprasti visišką tuštumą ir'netin
kamumą tų filistiniškų atsinešimų Partijoj. Nėra abe
jonės, kad nebūtume atsiekę tų pasisekimų, kuriais mūsų 
Partija tikrai gali pasididžiuoti, jeigu nebūtume suvaldę 
oportunistų ir nugalėję jų atviroj kovoj.

' Mūsų Partija išaugo ir sutvirtėjo bekovodama prieš 
nukrypimus nuo leninistinės linijos. Toj kovoj ji tvir
čiau sudrųtino leninistinę vienybę sayo eilėse. Niekas 
daugiau neginčina to fakto, kad Partija nebuvo taip ar
timai susijungus su savo Centraliniu. Komitetu j .kaipkaip 
šiandien. Visi priversti pripažinti, kad šiandien Partija 
labiau suvienyta ir jos eilės tvirčiau susijungusios, ne
gu kada pirmiaus, ir kad 16-tas Partijos Kongresas yra 

i vienas iš kelių mūsų Partijos Kongresų, kuriame nėra 
susivienijusios opozicijos, galinčios su savo linija pasi
priešinti abelnai Partijos linijai.

Kas Partijai pagelbėjo atsiekti tuos neginčijamus lai
mėjimus?- Tie laimėjimai atsiekti del,to, kad savo kovo
je prieš nukrypimus Partija nedvejojančiai laikėsi poli
tikos, paremtos principais, 4r nesileido į užkulisines kom
binacijas (sąjungas) arba į diplomatines derybas.

I Leninas sakė mumš7 kad politika, paremta principais, 
!yra vienatinė teisinga politika. Mes išęjome laimėtojais 
iš kovos prieš nukrypimus del tos priežasties, kad mes 
nuolatos ir širdingai laikėmės to pasitikėjimo, kurį mums 
Leninas paliko. (Plojimas.)

Draugaį, aš dabar prieinu prie savo prakalbos užbai
gos. ... ,

Kokia abelna išvada gali but padaryta? ,
Laike tik ką praėjusio periodo mes galėjome užre-

dr.

Įvairios Žibutes

di-

šv.

Kitaip sa- 
a prabėga

kaip Persų mirties ir lepros 
šuliniuose.

gami-
“Dor-; dėjimą ir ypatingąV puola ko

munistus. Dabar nuteisė 12 ko
munistų .miriop, 11 iki gyvos

. ' 'W* .k: ,'tfV ■ '' “S ;

I I tali j os-Soy ietų Prekybos 
*! Sąntikiai

Italijai neištenka savos duo- 
, nos ir kitų valgomųjų daiktų. 
Ji yra priverstą kviečių ir ru- 

igių daug įgabenti iš kitur. To 
verčiama sudarė su Sovietų 

vis labiau j Sąjunga sutartį prekybos reika-

Apskait- 
per sekun- 
kilometrų 

į trumpes- 
ką verstą), 
turi sekun-

• Rašo'Z). M. šolomskas
Rengiasi Prie-Karo

Fašistinė Italija
rengiasi karan, ypatingai jos Jais. Pagal ją teiks pramoninių 
yra Įtempti reikalai su reakcine 1 dirbinių ant kredito Sovietams. 
Franci ja. Alpų kalnuose daro-Į Sovietų krašto gauna javus 
si skyles, kur bus laikomi karo ipramoninius daiktus. 1929 
orlaiviai, ir jie iš ten darys getais l^ajija pirko iš SSRS, 
puolimus "ant Francijos.

Italijoj orlaivių gamyba dar 
keli metai atgal buvo silpna. 
Dabar gi yra net kelios orlai
vių gaminimo galingos firmos: 
Milano mieste, Turine, Trieste, 
Genoaoj, Naples ir kitur. Neto
limai Genoa miesto yra firmos 
“Soęiata Anonimą di Naviga- 
zione Aeres” fabrikai, 
nanti galingus orlaivius 
net Wall”. Kitur yra firma, 
gaminanti galingus “Savoja” 
tipą orlaivius. Milane firma galvos ka’tdrgon, 4 ant 10 metų 
'Societa Italiana Capron?’ ga- 

'; Jnfna “Ca-90” tipo orlaivius, 
turinčius po 6 motorus po 1,000 

spėkos, viso 6,000 arklių 
os. Jūriniai “Cant 22” tu-

3 motorus 900 arklių spė- 
h* keltina kitų firmų.

pirkinių už 340,450,000 lirų, o 
SSRS iš Italijos už 70,611,000 
lirų. Kaip matome, Italija 
daug daugiau perka, negu .par
duoda del SSRS. Iš to yra 
desnė nauda del SSRS.

Nacionalis Judėjimas
Franci jos reakcionieriai slo

pini Indo-Chinijoj nacionalį ju-

kalėjimo, 9 nuo 5 iki 10 metų 
kalėti ir 114 ištrėmimui todėl, 
kad jie kovojo už darbo žmo
nių ir krašto paliuosavitno rei
kalus. Bet judėjimas nesiliauja, 
Chinijos pasienyj susirinkimai 
laikomi ir reikalaujama, kad

prisiminti raiySįę toliau, augščiau, kad bo
tuos laikus, dabar ir ji pripa- dieviai nuo žemės ilga lazda ne- 
žįsta, kad žemė sukasi apie sau- pradėtų badyti ir patį senį nuo 

sosto nonų verstų? Juk dievas, 
kaipo visogalis, galėjo būti ir 
atsargus.

žvaigždžių bei žvaigždyno to
lis nuo mūsų žemės pkaitliuoja
mas šviesos metais, 
liuojama, kad šviesa 
dą perbėga 300,000 
(1 kilometras truput 
nis už buvusį rusiš 
Vadinasi, kiek metai 
dų, tiek sykių ‘po 300,000 kilo
metrų paėmus, padarysime vie
nus šviesos metūs. 
kant, per metus švies 
apie 10 bilionų ^ilometrų. Ir 
kad šviesos, greitumui pereiti 
per Pieninio Kelio diametrą i 
(skersliniją), reikia 25^0,000 me
tų. Jeigu dangaus karalystė tuo- 
jaus būtų užtupdyta ant Pieni
nio Kelio žvaigždyno, nelyginant

lę, o ne saulė apie žemę.
Kada dvasiškija tvėrė dangų, 

kada ji budavojo savo žioplose 
pasakose dangaus karalystę1 ir 
paskui pradėjo ten siųsti tikin
čiųjų dūšias, kurių patys tikin
tieji nežino ir nepažįsta, tai 
visai, dar nežinojo, kad ateis lai
kai, kuomet žmonės įsitaisys 
teleskopus ir pradės augštybė- 
se j ieškoti dangiškos karalystės. 
Todėl dabar, kuęmet jau randa
si dideliausi teleskopai, įdomu 
paklausti, kur ta dangaus ka
ralystė gali k^ūti?

Iki šiol buvo patirta, kad vir
šuje mūšų, erdvėje, ką galima 
įmatyti neapšarvuotomis akimis, 
,randasi daugybė žvaigždžių ir 
jos sudaro taip vadinamą Pie
ninį Kelią. Mūsų saulė irgi 
priklaitso prie to Pieninio Ke- 

I lio. Kadangi saulė laiko prie 
savęs mūsų žemę, taių’eikia pri- 
skaityti ir ją praža dalele—kū
neliu to Pieninio Kelio. Tyri-

imperialistai išsineštų iš Indo- 
Chinijos. (Indo-Chinija yra į 
pietus nuo Chinijos ir į rytus 
nuo Siamo, palei Chinijos jū
ras. Teritorija užinia 256,000 
keturkampių mylių, tai yra, di
desnį plotų, negu pati Franei- 
ja, ir yra virš 19,000,000 gy
ventojų.)

atradęs nuostabų medį. Esą korduoti sprendžiamus^ Jaimėjimus kiekvienam .socialis- 
Brazilijos G vi j anoje yra
medis, kuris maitinasi žin
duoliais. Šio žiauraus me
džio kamienas turįs ketu
rias pėdas storio, o augštis 
siekiąs ligi keturių namo 

’augštų. Šakų sūkuriai, 
kaip taurės, slepiasi už di
džiulių lapų. Iš to medžio 
dvokiąs nepaken č i a m a s 
kvapas. Tai esančios me
džio ’'virškinančių organų 
dujos. Šis nesmagus kvapas 
beždžiones ypatingai vilio
jus. Jos džiaugsmingai kū
pančios į tą medį, bet pa- 
kliuvusios į jo šakas, dau
giau nebeišlipančios — ša- 

ikos greit jas apraizgančios.
Nelaimingi gyvuliukai rėkią 
baisiausiu balsu, ginąsi ran- 

____ komis ir kojomis, tačiau 
kaip varnos lizdas ant augšto medis gana stiprus ir ne

gailestingas. — Jis nepalei- 
džiąs savo aukų. Tris die
nas liekanti beždžionė me
džio glėby j. Po to tragedi
ja pasibaigianti tuo, kad 
prisisotinęs medis ištiesiąs 
šakas ir išmetąs nesuvirški
namus kaubis( Baisų reginį 
matęs daktaras Mąrino de 
Silva. Aplink medį krūvos I 

kaukolės, : '

tiųės kūrybos fronte. Mes atsiekėm tuos laimėjimus to
dėl, kad galėjome įrodyti, jog pajėgiame laikyti augštai 
iškėlę Lenįno didžiąją vėliavą. Jeigu mes manome būt 
pergalingais, mes turime ir toliaus laikyti iškėlę Lenino 
vėliavą, ir mes turime užlaikyti jh švariai.
. Tai tokia abelna išvada, kokią mes galime padaryti.

Po Lenino vėliava mes ntsiekėm sprendžiamus laimė
jimus kovoje už pergalingą Socializmo budavojimą.

Po ta pąčia vėliava proletarinė revoliucija bus perga- 
linga, visam pasauly.
zLai gyvuoja Leninizmas! (Entuziastiškas ir ilgas plo

jimas. ;; Ovacijos visoj salėj.)

medžio, viršūnėje, o žmogaus 
dūšia eitų šviesos greitumu, 
greičiau ji negalėtų eiti, tai pa
siekti tą • dangaus karalystę už
imtų mažiausia 250,000 metų! 
Tuo tarpu kunigais sako, kad 
žmogaus dūšia momentaliai at
siduria dangaus karalystėje ir, 
ten ją teisia—:palieka| danguje 
arba pasiunčia į peklą. Tai. kur
gi ta dangaus karalystė?

Pągal kunigų mokslą; Jai mū
sų pavadintas Pieninis Kelias—

ŽMOGĖDROS 
NAUJOJE GVINĖJOJE

Nesenai olandų karo pa
trulis,. Naujosios Gvinėjos 
pietinėje dalyje užklupęs 
čiabuvių gaują, kažką da
riusią. čiabuviai paleido į 
patrulį Strėles iš saidokų. 
Patrulis pradėjo šaudyti. 
Keli čiabuviai buvo užmuš
ti.

Pasirodė, kad tik ką prieš 
susidūrimą su patruliu čia
buviai suvalgė pagrobtus 

c_____ .vyrą ir tris moteris ir ketu-
skeletai, I ris vaikus. Patrulis rado

dar. vieną moterį, ir vaiką 
gyvus, nes čiabuviai paliko- 
juos kitai dienai pietauti.

Naujoje Gvinėjoje y r a 
dar daug čiabuvių giminių, 
kurios valgo žmogieną. Ė- 
■sant gyvų žmonių mėsos 
stokai, čiabuviai valgo lavo
nus. • •

Savo laikais Smetona, kal
bėdamas Tauragėje, pasakė: 
“Aš esu tik mažas vadas, 
kuris nori praskinti kelią di
deliam vadui.”

Lai Smetona nesirūpina 
skynimu kelio, nes didysis 
vadas — proletariatas pra
siskins kelią ir Smetonai su
ras tinkamą vietą.
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Pianistas ir Mokytojas
Oro Keliai

Kapitalistinis pasaulis stebisi

Tėmytoj

PHONE 
Stagg 8342

Bell __
Keystone

V-S»pinduliai

P. Šlekaitis.
M. Žaldokas.
M. Gudišauskienė

ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS

TELEFONAI:
__________ Oregon 1186
____________ Main 1417

^isokių 
Kas gi 
Skleidė

tai reiškia. Tik reikia stebė

Sovietų Sąjungos Popieros ir Orlaivinin 
kystės Kilimas

ir orlai- 
pralenkia

čiasi SSRS oro keliai. 1930 m. 
oro keliai pratiesta jau tarpe 
Chabarovsko ir Sachalino salos 
1,100 kilometrų; tarpe Archan
gelsko ir Ust-Sysolsko 500 ki
lometrų. Maskvos ir Taškento 
8,000 kilometrų, ir buvęs tik

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

priešai 
rosi, kad SSRS, kas menuo vis 
žengia pirmyn.

Vienok turėjo užsičiaupt (su
prantama laikinai), nes jie su
sidūrė su rimtu pavojum. SSRS 
spauda nedvejotinai pareiškė: 
“Jeigu amerikinė buržuazija no
ri uždrausti Įsileidimą prekių

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Konferenciją atidarė Apsk
ričio sekr. G. Stanionis 11-tą 
vai. ryte.

P. Šlekaitis pasiūlė 
rencijai dienotvarkį, 
vienbalsiai priimtas.

Stanionis paskyrė 
mandatu

turi 19, pinigų $46.53, aukojo 
Tarp. Darb. Apsigynimui $10, 
argentiniečių “Rytojui” $5. 
229 kp. narių turi 10, pinigų 
$23, turėjo vienas prakalbas, 
bet fašistai išardė, turėjo vieną 
pikniką—pelnė $1.9.31, aukojo

jais
Apskritis ragina narius, kad 
kuo daugiausia J dalyvautų 
tarptautiniam darbininkų ju
dėjime ir kartu vestų griežtą 
kovą su fašistais ir visais dar
bo klasės priešais.

P. Šlekaitis.
M. Žaldokas.
M. Gudišauskienė.

nerijos pirko SSRS už 565,000 
dolerių, gi pereitais metais iš 
Vokietijos mašinerijos popieros 
gaminimui pirko net už $640,000. 
Ir dabar SSRS pagamino po- 
^pieros (1929 m.) 230 nuošim
čių daugiau, negu kad buvo pa
gaminta 1913 metais.

Ir vistik dar SSRS stoka po- 
Kodel? Pirma, SSRS 

vaikų mokyklos 1930 m. pasie
kė 14,500,000 skaičių, tai yra 
du kartus 
Gyventojų 
prie caro 
nuošimtis,

JŪS
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

PROTOKOLAS J traktoriaus sovietijos lietuvių
A.L.D.L.D. 12-to Apskričio ūkiui surinko $3.10, “Vilniai” 

Konferencijos, Įvykusios 31 surinko $5.45. 135 kp. narių
d. Rugpjūčio, 1930, 51 But 
ler Alley, Pittston, Pa.

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 

kreiptis prie manęs.

• Įsteigta 
trisdešimts 

metq atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj

“Tiesos” pirmas numeris, iš
ėjęs iš spaudos rugpjūčio 29 
d., tai yra pasekmė to nepa
prasto Įvykio—S. L. A. Chica- 
gos seimo vaisius.

Labai žingeidus laikraštis, 
nei menkiausio garsinimo nė
ra, visi 4 puslapiai užpildyti 

popieros jvien tik apie S. L. A. ir būsimą

OPTOMETRAI
394-398 Broadway 331-335 Division Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Rezoliucija prieš Reakciją
Kadangi dabartiniuoju lai

ku siaučia visu smarkumu 
prieš darbininkų judėjimą juo
doji! reakcija; fašistai ir visi 
reakcijos gaivalai puola dar
bininkus xir jų organizacijas 
skundžia melagingai valdžiai; 
kadangi darbininkų padėtis 
kasdieną eina blogyn; bedar
bių armija auga ir kartu aštrė
ja klasių kova su išnaudoto-

Konf. pirmininku išrinktas 
_ . M. Indriulis 9 bals., prieš J. 

Orlaiviai Gelbsti Medžioklei Vitkūną 4 b. Sekretorium iš
rinktas vienbalsiai S. Jasilio- 
nis. Rezoliucijų komisijon: 
M. žaldokas, P. Šlekaitis ir 
Gudišauskienė.

Perskaitytas protokolas iš 
pereitos konferencijos ir pri
imtas su mažais pataisymais.

Raportas dalies Apskričio 
komiteto narių priimtas. Sy
kiu vienbalsiai nutarta papeik
ti komiteto narius už neveik
lumą ir už permainymą konfe
rencijai vietos.

Raportas Bendro Veikimo 
Komiteto: surengta du pikni
kai Apskričio naudai, pelno 
padaryta $42.87. Piknikas 
“Laisvei” davė pelno $160.(51 
ir nuo to pikniko likusis tavo- 

paaukotas 
piknikui, 

komitetas

Jungtinių Valstijų Amerikos 
storžieviai buvo pradėję kam
paniją prieš Įsileidimą iš SSRS. 
Įvairių žaliadaikčių (prekių) ir 
ypatingai prieš medžią popie- 
rai. Nes pastaruoju laiku at
plaukė ir atplaukia iš SSRS 32 
laivai su medžiais popierai, 
apie $5,000,000 vertės.

Buvo pasileista gandai, kad! pieros 
tą medžio medžiagą gamina ka
liniui, ir kad tie kaliniai ba- 
df^ja, kad jiems duoda tik duo- 

vandejtio valgyti ir tt. 
melagingų istorijų, 

tą skleidė ir kodėl? 
tie amerikiniai išnaudo- M ū 8 q reko- 

menduotoj ai- 
virS 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

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

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

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

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
žemių. Mūsų pa
tarnavimas prielan
kus.

Prieš S.L.A. Fašistinius 
Uzurpatorius

Kadangi S. Gegužis ir Ko. 
S.L.A. 36-tą Seimą su pagelba 
policijos, ir mušeikų suskaldė, 
žiauriai sumušdami daugel) 
delegatų; ir kadangi šita reak-

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IfiMOKINAM, kaip apsieiti su ................................................................... •“»

krasos Maskvos-Irkutsko pa
verstas ir į pasažierių oro kelią; 
viso SSRS 1930 m. oro keliai 

j pratiesta ant 10,000 kilometrų 
(6,200 mylių), kas pabaigoje 
motų sudarys virš 27,000 kilo
metre] visų kelių, o 1923 metais 
SSRS turėjo tik 1,433 kilomet- 

jrus oro kelių.
Keliauninke] 1923 m. pervežta 

1,433; 1927 m. jau 7,079 ke
liauninkai ii- 1932 m., pagal 

(penkmečio planą, 110,000 ke- 
iliauninkų. šiais metais keliau- 
; ninku skaičius pasieks iki 30,- 
000. Prekių 1923 m. pervež
ta 27,888 kilogramai, 1929 m. 
340,000 kilogramų ii’ 1930 m. 
turi pervežti iki 837,000 kilo
gramų.

Orlaiviai pasažierių perveži
me naudojami daugiausiai “A. 
N. T.” (A. N. Tupulevo inži- 
nierio išrasti), vežanti 12 ke
liauninkų, ii* del ilgų kelionių 
10, nes tada krėslai pritaikomi 
miegui. Ir del trumpesnių ke
lionių “K-5” tipo, tai inžinierio 
Kalinino išrasti del 
keliauninkų.

SSRS oro aparatai 
vininkai toli gražu 
Jungt. Valstijų orlaivius ir or- 
laivininkus. Kada J. V. kas
dien yra orlaivių nelaimės, nes 
1928 m. vien pei’ 6 mėnesius 
(sausĮ-birželj) Jungt. Valstijo
se buvo 390 nelaimių, laike jų 
užmušta 153 asmenys, sužeista 
276 ir sunaikinta 172 orlaiviai, 
SSRSį nuo 1924 m. iki 1926 m. 
buvo tik dvi nelaimės. “Dobro- 
leto” orlaiviai per keturis metus 
padarė 2,500,000 kilometrų ir 
neturėjo nei vienos nelaimės.

40,000,000 rublių. !
Šiais metais Leningrade padi- < 

dina “Volodarskio” popieros fa- 
Bet iki to briką, kas lėšuos 3,500,000 ru

blių ir suteiks 5,000 toni] po- 
pierbs daugiau kas metai. “Kin-l 
gesepo” popieros fabrikas bus

Įvairių šaltų gėri
mų, Icc Cream, taip 
pat ir gardžių už 
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka 
mą baliams, teat
rams, vestuvėms, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra
žios maudynes 
(swimming pool).

500 tonų storos popieros, ir po 
pilno Įrengimo—30,000 tonų.

Pereitais metais budavojimui 
nauji] popieros fabrikų išleista 
140 milionų rublių, ir nauji 
fabrikai jau suteikė 29,000 to
ut] spaudos popieros ir 9,000 

uždraudimą tonus storos popieros. šiais me- 
e todėl, kadrais nauji fabrikai turi jau su- 

gai’la*SSRS, bet todėl, kad teikti 54’000 tonM spaudos po- 
kad pier<>s, 12,000 tonų storos ir 

55,000 celulozo tonų, šiais me
tais Įdėti popieros pramonėn pa
skirta 62,350,000 rub. Iš tos 

į sumos 33,010,000 rublių del 
(naujų fabrikų.

i1 Pagal penkių metų planą Į 
popieros fabrikus turi būti Įdė
ta 590,000,000 rublių ir* popie- 

iros gaminimas turi pralenkti 
keturis kartus 1927-28 m. ga
mybą. Per penkmečio planą 
SSRS bus išbudavota 28 nauji 
fabrikai ir dirbtuvės popieros 
gaminimui ir ištisa eilė esamų 
pagerinta.

Šiais metais mano baigti Ba-: 
lachnos, šiazo ir Kondopžos fab
rikus, kurie jau dalinai dirba; 
baigti budavoti prie Permio fa
briką, kuris gamins 80,000 to
nų spaudos popieros; baigti bu
davoti celulozą gaminti fabriką, l 
kuris gamins 30,000 tonų^ Bu- i 
davoti Inguro (Georgijoje) 16,- ' 
500 toni] gamybos fabriką, No-1 
vo-Kostinsko 2,500 tonų cigare- ! 
tams dirbimo fabriką. Tašken-j 
to kombinatas suteiks 5,000 to
nų rašomosios popieros. šie vi
si fabrikai bus baigti šiais arba 
sekamais metais.

Taipgi yra budavojama Sibi
re, Menusinske, fabrikas popie
rai gaminti, kuris suteiks ?8,- 
000 tonų, ir lėšuos 16 milionų 
rublių. Zelionyj Dol fabrikas 
gamins spaudos popieros 80,000 , 
tonų, ir jo išbudavojimas ir . 
Įrengimas lėšuos 34 milionus' 
rublių. Kotlas miestu fabrikas ‘ 
gamins 55,000 tonų ]—4 1

rašybai ir jis lėšuos jLietuvių Darbininkų Susivieni
jimą. Kiekviena eilutė—reikš
mingas raštas, tikras istorinis 
dokumentas, tikroji teisybė 
sfpie esamąją būklę S. L. A. 
nuo birželio 15 d., 1930 metų.

Perskaityti tą “Tiesos” nu
merį svarbu ne tik kiekvienam tojui 

pertaisytas ir suteiks 5,000 tonų S. L. A 
daugiau, nėgu dabar teikia. ( 
“Proletariato” popieros fabri
kas bus pagerintas ir teiks 4,- 
000 ton. popieros Į met. daugiau, 
negu dabar. Laiškas popieros 
fabrikas bu,s pagerintas ir teiks 
700 tonų cigaretams 
daugiau, negu pirmiau teikė.

Taip tai auga popieros pra- 
j. Auga 

ir kitos medžio apdirbimo ša-

cija persikėlė Į kuopas visose 
kolonijose, tad mes varde A.L. 
D.L.D. 12-to Apskr. narių pa- 
smerkiam visus lietuvius 
skundikus, kurie skundžia val
džiai melagingai mūsų organi
zacijas ir S.L.A. pažangiuosius 
narius, užimdami šnipų roles. 
Mes raginame tokius gaivalus 
viešai paskelbti per spaudą, 
kad darbininkai galėtų juos 
pažinti ir šalintis, kaip nuo ko
kio brudo. „

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

Fašistų • ir socialfaŠistų pra
našystės labai klaidingos; jie 
per savo spaudą zaunijo, būk 
Meldažio svetainėj Įvykęs sei
mas (S. L. A. didžiumos lega
liai rinkti] delegatų) nusitarė 
organu turėti laikraštį “Lais- vui $5 
vę” ar “Vilnį,” dabar, kaip $3, 
matome, Meldažio svetainėj $10 
seimo išrinktoji Pildomoji Ta
ryba jau suspėjo išleisti biule- 
tiną “SLA žinios,” o dabar 
jau formaliai laikraštis išėjo. 
Ir tuo pačiu tarpu narinių mo
kesčių dar nei centas nenu- 
siųsta centran, vien sudėtais 
pinigais iš aukų tai padaryta. 

I O kaip fašistai su laikraš
čiais laikosi? “Sandarą”'dar
bininkai traukia Į valdiškus i tis, kaip taip ilgai ir kantriai 
teismus už algų nemokėjimą, pažangieji galėjo pakęsti fa- 
,Kaip tik pažangusis elementas šistinį persekiojimą, 
nustos dirbęs, tai supras, ką

lapelių 
Vytauto; jubilėjaus tojams už

i reikale, likviduoti, lies lapelius ir ištvermę 
j yra išleidęs Prieš-fašistinis ko
mitetas, o A.L.D.L.D. cent
ras išleido tuo klausimu gerą 
brošiūrą.

Nutarta nevilkinant išmokė
ti “Laisvei” bilą už spaudos 
darbus, padarytus laike Seno 
Vinco maršruto, $23.94.

Kadangi seni komiteto na
riai yra likę tik 4—Stanionis, 
Vitkūnas, Janušaitis ir Gudi
šauskienė—tat prie jų darinkta 
J. V. Stanislovaitis, M. žaldo
kas ir A. Miliauskas. Buvę iš
rinkti alternatai, pranešta, at
sisako į komitetą eiti. Išrink
ta ir du alternatai—F.M. Ind
riulis ir A. Lietuvninkas.

Kuopų raportai: 20 kp. turi 
70, narių, pinigų 50, surengė 
prakalbas M. Mockui ir M. 
žaldokui, turėjo vieną pikni
ką, palaiko bendrai su L.D.S. 
A. kp. Ateities žiedo draugi
jėlę,'aukojo “Vilniai” $5, “Ry- 

Komunistų mokyk- 
nariui, bet ir nenariui. i lai N. Y. $5 ir Agitacijos Fon

dui $5. 39 kuopa narių turi-’ 
48, pinigų apie 30 dol. 43 
kp. užsimokėjusių narių turi 
27 (du gauti nauji), turėjo 
balių ir pikniką—pelne $86.- 
79, aukojo Sofeisko kolekty- 

Komunistų mokyklai 
Šliogerio bylos vedimu’ 
“Raudonajam Artojui” 

tėjo $13.20, knygyno ver
tė yra $54.90, ižde t.iiri apie 
30 dol. 97 kp. narių turi 34, 
pinigų $9.27, turėjo vieną pik
niką, pelnė $7.63, aukojo pa
laikymui mokyklėlės Wilkes- 
Barre—$2 ir tam pačiam tiks
lui surinko $1.60, pirkimui

ras, vertės $12, 
“Daily Workerio 
Spalių mėnesyje 
rengs vakarą svetainėje.

i'9 balsais prieš 6./"nutarta že
mes pirkimo (parkai) komisiją .'darbininkų
panaikinti. ‘kuo giliausios užuojautos vi-

Nutarta lapelių leidimo siems darbininkų klases kovo- 
klausima, Vytauto jubilėjaus toiams už jūsų pasiaukojimą 

Ir mes prisiža- 
dam remti jus moraliai ir fi
nansiniai.

P. Šlekaitis.
M. Žaldokas.
M. Gudišauskienė.

u m reikalauti A. Bimbą, 
(o jei jis negalėtų, tai komite
tui pavesta jieškoti kito.

Kalbėtojai turi pasitarti su 
,kolonijų draugais apie ką kal- 
, bėti.

Nutarta, kad delegatai var- 
'de šios konferencijos Įsakytų 
Isavo kuopoms, kad jos būtinai 
pasirūpintų padidinti savo na
rių skaitlių.

Konferencija Įsako Apskri
čio komitetui pasirūpinti su
tvarkyti Įtrinkančias kuopas 
Apskrityje.

Priimtos .rezoliuejos: (1)
prieš Lietuvos fašistinę val
džią, (2) rekacijos klausime 
ir (3) Susivienijimo klausinie.

Didžiumos komisijos narių 
rezoliucija prieš “Laisvę,” dė
lei netalpinimo P. Šlekaičio po
lemikos su žaldoku, atmesta 9 
balsais, prieš 7.

Šlekaičio skundas prieš žal- 
'doką paliktas išspręsti Scran- 
tono kuopai.

i Aukų Lietuvos politiniams
kaliniams surinkta $8.

i Apskričio ižde yra $37.09. 
Už šios konferencijos svetainę 
atsiteis Apskričio komitetas.

Sekanti .konferencija nutąr- 
ta laikyti Wilkes-Barre, Pa., 8 
balsais, prieš Scranton 6 b. ir 
Pittston 2 b.

Konferencija užbaigta 4 vai. 
po pietų.
Konf. pirm. F. M. Indrulis. 
Ko©f. sekr. Stasys Jasilionis.

Rezoliucija prieš Lietuvos 
Fašistą Valdžią.

Mes, A.L.D.L.D. 12-to Apsk
ričio laikytoj konferencijoj 31 
d. rugpjūčio, varde 324 narių, 
pasmerkiau! Lietuvos fašistinę 
[valdžią už kankinimą, perse- 
j kiojimą ir žudymą Lietuvos 

Mes reiškiam

pasiniu automobiliu; dalinas | tris dalis:
1. Mechanizmas. Kaip sustatyti 

kaip surasti sugoiimus 
statyti. Tas viskas mol 
dentq. praktiškai, po pi „

2. Elektra ir MagnatizipAs. iT»ii reikaUitgla*- 
šia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu Bofo*
' riu. t

Pabaigę mnsų mokyklos kursq, turite PU1M| 
progą pasinaudoti vienu iŠ dviejų amatar^ 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojame >iu*> 
niua y diplomą. Mokiname grynai )iattn£l» 
kai ir angliškai. Kaina prieinama vialaMK 

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAV10US. Lekcijos dienomis ir vakarais. AMk 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. nuo 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL 
Kampas 14th Street

konf e
kuris 1 Agitacijos Fondui $20.

| Nutarta rengti spalių mene 
komi- syje' prakalbų maršrutą, kai 

siją mandatų priėmimui: S.;betoj 
Jasilionį ir J. Vitkūną.

M. žaldokas pasakė trim 
pa prakalbą. I

Delegatai dalyvauja 
Binghamton, N. Y.

septynių nis, J. Sadauskas ir P. Balčiū
nas; 39 kp., Scranton, Pa.—F. 
M. Indriulis, F. Mankauskas 
ir P. Šlekaitis; 43 kp., Wilkes- 
Barre, Pa.—J. V. Stankevičius, 
A. Lietuvninkas ir S. Pieteris; 
97 kp., Plymouth, Pa.—J. V. 
Stanislovaitis, A. Miliauskas ir 
J. Krutulis; 135 kp., Nantico
ke, Pa.—J. Vitkūnas; 229 kp., 
Lee Park, Pa.—M. žaldokas. 
Viso delegatų dalyvauja 14. 
Be to, dalyvauja sprendžiamu 
balsu komiteto nariai: Stanio
nis, Gudišauskienė ir Janušai-

Orlaiviai netik naudojami at
likimui pervežimo keliauninkų 
ir krasos bei prekių, bet šiau
riuose gelbėja medžioklei ir žve
jams; pietuose energingai kovo
ja prieš “šarančą”' (žiogus, ku
rie naikina javus) nuodydami 
juos; ima fotografijas, pagal 
kurias Išdirbama teisingi žem- 
lapiai neištirtų kraštų ir tt.

Orlaivininkystes plėtime daug 
prisideda “Osoaviachimas,” tai 
SSRS piliečių liuosnoriška orga
nizacija. Ji turi jau 5,100,000 
narių. Ji taipgi teikia netik 
žinojimą savo nariams, kaip 
saugotis nuo orlaivių ir nuodin
gų gazų, kada imperialistai puls 
ant SSRS, bet savo lėšomis tei
kia apsigynimui Sovietų valdžiai 
orlaivius, šiais metais laike 
Pirmos Gegužės suteikė 51 or
laivį ir 9 tankas; laike K. P. . 
XVI suvažiavimo 14 orlaivių ir I 
1 d. rugpjūčio 52 orlaivius.

SSRS nenori karo, bet ji, bū
dama apsupta pasaulinių impe
rialistų, kurie kasdien provo
kuoja karą ir rengiasi pulti ant 
SSRS, kad sunaikinus proleta- i 
riato tėvynę, negali sėdėti ran
kas sudėjus, ji turi būti pasi
rengus apsiginti nuo užpuolikų.

ValstieČM Sūnus.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

♦ Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų Skau- 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 

■ gio, Skilvio, žarnų ir Mešlažamės Ligų, Galvos 
Škaudėjimo, Neuralgij'os, Padidėj’usių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerkles 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudžjl- 

pįįįjte I mo- Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
Į galiu pagelbeti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

PąsekmingaLpagydoma naujausiais, užgiriais mok- 
aliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmes. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI! 
Krmijn Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai

DR. ZINS 110EASTI6th ST.N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.;

VALANDOS i • A. M. iki I P. M. Nedalioj • A. M. Ud 4 P. M.

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto Mokinti

Progresyvę Seriją (Eilę)
PIANQ LEKCIJŲ

Piano Pamokos Yra Duodamos
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDĮO
1763 Cropsey Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: BENsonhurst 6631

tiek, negu prie caro, 
rašyti ir skaityti 

režimo mokėjo 21 
o dabar 61.9 nuoš., 

vis auga. Laikraščių cirku- 
tojai ir jų spauda, kurie gami-t^acLl^ kasdien yra daugiau, ne- 
na ta medžiaga čionai, skleidė į 16,000,000 kopijų, tai yra 
ir visi proletarinės diktatūros | daugiau, negu du kart, kaip 

visi, kuriems baisu da-1 buvo prie caro; knygų spausdi
nimas ir žurnalų jau kelis kart 
didesnis, štai kodėl ir popieros 
reikia daugiau kelis kartus.

Fabrikų Būdavo j imas
Su 1925 m. SSRS pradėjo 

budavoti popieros gaminimo .ke
turis kombinatus (kombinatas 

iš SSRS, tai mes tikri,''kad nuo j yra eilė fabrikų). Prie Volgos 
to daugiau nukentės ji pati, nes ■ upės vienas Balachna miestely- 
mes keturis kartus daugiau per-i je, kuris suteiks kas metais 70,- 
kame Amerikoje, negu ten par- 000 tonų popieros, po jo pilno 
duodame. Jeigu mes ten nega- Įrengimo jau 105,000 tonus 
lėsime nieko parduoti, tai nieko 'spaudos popieros. Taipgi 14 

<tfir nepirksime. Pirkti mes ga
lėsime Vokietijoje, Belgijoje

^Anglijoje ir kitur.”
Ir suprantama, kad ameriki

niai kapitalistai, kurie parduo
da savo mašineriją del SSRS, 
tuojaus pradėjo niautis su tais, 
kurie nori uždėti 
ant SSRS prekių, 
jiems l 
jie galėjo netekti rinkų 
SSRS galėjo nustoti pirkus jų 
mašineriją, ir, viešpataujant to
kiai bedarbei Amerikoje, tiem 
kapitalistams gręsia pavojus.

Paimkim kad ir 1927 m. SS
RS pirko iš Jungtinių Valstijų 
mašinerijos už 64,921,693 dole
rius, o savo prekių atvežė Į J. 

Valstijas tik už 12,876,790 do- 
1 lerių, 1928 m. SSRS pirko iš 
’ Jungt. .Valstijų už 74,091,235 

dol. ir Čia pardavė tik už 14,- 
023,189 dol.

Tas patsai buvo ir 1929 m. 
Ir suprantama, kad nutraukus 
visai prekybą nukentėtų ne SS
RS, bet daugiau Jungt. Valst. 
išnaudotojai, nųrs, suprantama, 
su mašinerijos gavimu būt nau
jų nesmagumų buvę ir del SS
RS, bet vistik SSRS mašineriją 
būtų gavusi ir kitur. Tokia 
Italija jau net prie dalino kre
dito del SSRS prisileido.

SSRS turi labai daug medžio 
medžiagos. Pagal apskaitliavi- 
mus ten yra girių, užimančių 
500 milionų akrų gerų miškų, 
o abelnas girių plotis yra 
iki 2,166 milionų akrų, o 

> ir daugiau. Vienas faktas 
siems yra žinoma, tai kad 
RS yra turtingiausia giriomis 
visame pasaulyje.

Dabar iš SSRS siunčiama Į 
užsienį daug dar medžių, žalios 
medžiagos pavidale, bet Kom. 
Part. XVI suvažiavimas užsi
brėžė siekti to, kad ateityje 
siųsti ne tiek žalios medžiagos, 
bet gatavus medžitį dirbinius, 
tai yra, pačioje SSRS dirbti iš 
medžio reikmenis, produktus, 
rakandus, ir tt., ir jau juos 
parduoti užsieniui, kas neš ša
liai didesnį pelną. __ .
dar prabėgs kiek laiko.

Dabar SSRS stengiasi pasi- 
liuosuoti nuo'užsienio popieros

I Įgabenimo pr »a somybės. 1929 
m. buvo pagątninta popieros 
435,700 tonai, arba 100,000 to
nų daugiau, negu ' metai pir- 

/ miau; vistik dar reikėjo Įvežti 
* Į SSRS 73,000 tonų popieros iš 

užsienio, bet tai perpus mažiau, 
negu kad buvo Įvežama 1913 m. 
Pereitais metais SSRS popieros 
gaminimas pakilo ant 11 ir pu
sės nuošimčių . augščiau, negu monė Sovietų Sąjungoj 
1928 m. Spaudai popieros pa- ir -1" "" .
kilimas ant 28 nuoš., vyniojimo kos. '
—ant 30 nuošimčių.

SSRS budavoja naujus popie 
ros gaminimo fabrikus ir ener 
gingai siekia ne tik pasiliuosuo- kaip greitai ir sėkmingai ple 
ti nuo popieros įvežimo, bet ir 
prie to, kad galėtų popierą 
vežti į užsienį, nes .SSRS turi 
galybę žalios medžiagos po
pieros gaminimui. Per pasta
ruosius du metus iš Jungt. Val
stijų popieros gaminimui maši-

f /‘ira•<
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PRIEŠ POLITINĘ KORUPCIJA

Klasių Kova
KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA 

Parašė Pavel Dorochoy Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa)
—xGivdi, arklys suprunkštė.
—kazokai, o ne kas kitas. Nu, siųskim 

žinią.
Vienas iš valstiečių atsistojo, kaklą 

įtraukė ir užstaugė ilgu ilgu vilko balsu.
Kazoku būrys, jojąs linkui Černorajo

ūkio, sustojo. Jojąs priešakyje kazokų atsegta "kalnierium
hiirin nfininri’na Hnmnn arlrlm nnvarlia VaiSlieUlS, SU atSeglU KainieriUmbūrio, oficierius įtempė arklio pavadis.

—Vilkai,—pusbalsiai tarė greta oficie- 
rio jojęs kazokas.

Ilgas vilko staugimo balsas pasikartojo. 
Veik tuom pat laiku jam atsakė kitas stau
gimas, toliau. Nutilo.

—Stebėtina, iš kur atsirado dabar vil
kai?—subumbėjo oficierius.
z —Čia arti yra grioviai, grioviuose vilkai 
veisiasi,—atsakė jam kazokas.

Oficierius pasilenkė balne, pažiūrėjo pir
myn, ir staigiai išsitiesdamas piktai pa
reiškė:—Kvailumas! — Skaudžiai kirto na- 
gaika arklį ir pasileido pirmyn; kazokai 
pasekė jį. Pajojus apie pusę versto oficie
rius sulaikė arklį ir jau ramiu balsu pri
dėjo : '

—Kvailystė!
Iš priekio veik tuom pat laiku trenkė du 

šūviai ir jų aidas nusirito per girią. Ofi- 
cierio arklys atsietojo ant dviejų kojų, nuo 
jo nukrito žemėn nušautas oficierius ir 
arklys pasileido bėgti. Tamsoje iš griovių 
kazokams nematomi priešai skynė juos iš 
priešakio, šonų ir užpakalio. Žvengė ark
liai, krito kazokai. Būrys susimaišė be
tvarkėje ir pasisuko atgal bėgti.

Aušo. Nuo Černorajo ūkio į griovį 
traukėsi paskutiniai sukilėliai. Tolumoje 
keliu nuo miestelio Kostino kilo dulkių 
stulpas. Aleksejus žiūrėjo per binoklį 
(žiūroną). Šaltai tarė Černorajui.

•—Nu, seni, neišgelbėti mums tavo ūkį.

J. V. Komunistų Partijos 
Centralinio Komiteto Pa
reiškimas “Rovriost Ludu” 

Klausimu
Birželio 27 d., 1930 m., tū

lam skaičiuj kopijų “Rov
nost Ludu”, mūsų Partijos 
čekoslovakiškam organe, til
po skelbimas ir du aprašy-

Viršininkai, kalbasi į balsuoti liepos 1 d. referen- 
, Sems su “Traction Ordin

ance” (Transportacijos Įs
tatus). Kad pilnai supras
ti beprincipinį pasielgimą 
tų, kurie atsakomingi už 
atspausdinimą to skelbimo, ■ 
reikia žinoti, kad kitose ko
pijose tos pat laidos buvo 
atspausdinta straipsnis, už
vardintas “Sumuškim Trac
tion Ordinance,” išreiškian
tis Komunistų Partijos nu-i

ja po laivo denį susiėmusios už rankų ir 
praeidamos artimai tos vietos, kur linksmi- j 
naši lenkai oficieriai ir jų motinos, nemalo-! mai, ‘ raginanti skaitytojus 
niai pažvelgia į juos. XT’ v‘ * ’ • 1 11 - • ■ 
nuobodžiai apie spekuliaciją. ;
gu švarku garsiai geria arbatą.

Dimitrius nusileido į trečią klasę. Ir čia 
kalbasi apie spekuliaciją. Žemas diktas i 

i, basas, 
drąsiai puola ant miestiečio žmogaus, ku- 

į ris gerai juodai apsirengęs.
—Ne tu man, “paria”, savo spekuliaciją 

negink, tu man tiesiog pasakyk, ar speku
liantas yra paprastas vagis, ar ne?

—Kodėl jis, bus vagis? Tai tu, brolau, 
iš didelio proto pakvaišai. O ar gali tu 
man prirodyti pagal valdžios įstatymus ar-

yra kenksmingas asmuo del rusiško žmo- miesto valdžią. Tas straips-

“mokslinių metodų” pasku
bos sistemos ir masiniam 
prašalinime iš darbo darbi
ninkų ir augime bedarbės.

Kuomet Komunistų Par
tija iškėlė tą skymą ir vedė 
darbininkus į kovą prieš jį, 
tai tuo laiku spausdinti In- 
sull grupės medžiagą yra 
žemiausios rūšies oportuniz
mas, nusistatymas, kad “biz
nis yra vienas dalykas, o ko
munizmas kitas dalykas,” 
kas nieko bendro neturi su 
mūsų revoliuciniu judėjimu. 
Mūsų spauda yra Partijos 
veidas. Visada parodo, už 
ką Partija stovi, ir visada 
atdara darbininkų klasei. 
Komunistų Partija netole
ruoja “dubeltavą knygve- 
dystę” ir apgavystę. Kas 
nėra delei labo darbininkų 
klasės ir ką mes negalime

tojaus susirinkę į Meldažio 
svetainę nutarė ir pasiuntė 
gegužiniam seimui atsišauki
mą vienybės reikalu. Bet ir 
tas teisingas opozicijos išlygas 
del vienybės smurtininkai at-' 
metė, tuo būdu, už skaldymą 
organizacijos Gegužinė klika 
visą atsakomybę pasiėmė ant 
savęs.

Mes smerkiame gegužinius 
uzurpatorius, kurie su polici
jos pagelba bando pasilaikyti 
organizacijos viršūnėse, kad j 
ją skaldyti, valdyti ir naudoti j 
organizacijos turtą savo fašis- 
tinės politikos reikalams.

Mes, S. L. A. 214 kuopa, ko-' 
vojome ir kovosime iki pilnos i 
pergalės prieš šią neteisybę ir; 
kartu remsime tik naują ir tei
sėtą Pildomąją Tarybą, kurią 
išrinko seimas, įvykęs' Melda
žio svetainėj.
S. L. A. 214 Kupos Valdyba:
Pirm. J. Bartinikaitis,
Užr. Sekr. Izid. Kulpinskas, 
Fin. Sekr. P. R. Baltrušaitis, 
Iždininkas K. Petrulis. .

į| DIENOS ANT VANOENYHq

PER CHERBOURG —
6 PER BREMEN

keliaujant iš Lietuvos ir j

LIETUVĄ
Greičiausiais garlaiviais

Antradienis, Rugs. 9,

arba populiariu ekspre
siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba

NORTH GERMAN
LLOYD

57 B’way, New York. /

ba pagal šventą raštą, kad spekuliantas— sistatymą, numaskuojantis jarvtį atvirai ta mes neda- 
nrVQ VnnVamin c nawm/~k zlrJ oiolrri ___• J_ _  1 -1Y • _ rn  :  J > C

,v. - ,v - rysime slaptai. Partija nau- 
nis buvo išimtas js tų kopi- ^os aštrias priemones prieš 

. tuos, kurie su savo anti-ko-
•. mas, ir vietoj jo buvo įdėta munistiniais pasielgimais 

straipsnis, užvardintas atsistoja tarp darbininkų 
“Balsuokite už naujus trans- pjasės ir Partijos, kuri va- 
portacijos įstatus liepos 1 j0Vauja ją jos diena iš die- 

1 ” o kitas užvardintas .
Ką kiti žmonės sako apie klasinės priespaudos.

gaus progreso ir del civilizacijos? j ■ ■ " ... -
Mužikas stovėjo, — kaip gi čia prirody- jų, kur tilpo minėtas skelbi-' 

ti? Būrelis klausytojų laukia atydžiai 
Basas mužikas pasikasė dideliu kojos pirš
tu kitą koją ir staigiai su piktuihu vėl puo
la ant gerai apsirengusio:

—O tu man mokytų žodžių negrūsk! O 
štai Kolčakas užlips tau ant uodegos už 
spekuliaciją, jis prispaus tau uodegą du
rimis.

Būrelis juokiasi.
—Eik, tu, su savo galva — prispaus...! 

Kolčakas gal būt ir prispaustų, bet ar jam' 
leis tą padaryti ministerial, jie su speku
liantais tai brolis su broliais, jie visi išvie- 
no spekuliuoja...

Miestietis, jausdamas pilną pergalę, pla
ka valstietį per petį.

—Ne, tu man tą apie spekuliaciją ne
kalbėk; ji, brolau, ne mano su tavimi išgal
vota, spekuliaciją mokyti išgalvojo. — Jis įninkąs prisiuntė Partijai ir 
jaučiasi laimėjęs, dairosi į klausytojus, tie Centralinis Komitetas įsakė 

—Nėra kam jį ir gelbėti—tarė Cernora- nustebę. . tuojaus ištirti, kas yra at-
—-Meluok, meluok daugiau, taipgi paša- sakomingas už tokį beprin- 

kyši, kad mokyti ir tą išgalvojo. ‘ ' - - -
—O paprastai išgalvojo. Ir knygelę apie elgimą. 

tai dar parašė. Girdėjai, knygelė yra to
kia: po-h-ti-nė eko-no-mi-ja. Štai toje pa-' 
čioje knygelėje spekuliacija ir išgalvota.

Klausytojai nustebę tyli. Jeigu jau spe
kuliaciją išgalvojo mokyti, tai kalba trum
pa: su mokytu nesiginčysi. Et, tai ta ne
laboji politinė ekonomija!

Basas mužikas vienok nepasiduoda. Ne
pasitenkinusiai perželgia sausą asmenį, ge
rai apsirengusį, ir taria;—Tu gi, kaip ma
tyti, tai esi nedaug mokytas?

—Žinau kaip ką ir aš,—pasitenkinusiai 
nusijuokia tas.—O tu ar girdėjai, kaip nau-

—Kaip -negirdėjau apie tą tavo naują 
ministerį, man tik spjauti...

—Pamatysi, kaip paspjaudysi, — veidas 
juodai apsirengusio asmens pasidaro rim
tas ir rūstus.Bet npras pasirodyti klau
sytojams, kad jis žino viską, kas dedasi 
valdžioje, nugali jo pyktį.—O*tai, kaip mi
nisteris surinko visus mokytus ir sako: ne
malonu man girdėti, kaip mūsų liaudis, ne
suprasdama spekuliacijos, blogai kalba apie 
ją. Išaiškinkite jūs man, ponai, kaip yra

’ ' . O tai kalba, kad 
ir mūsų moksle tas nėra aiškiai pasakyta,

PRANEŠIMAI I
IŠ KITUR j

LIETUVIS GRABORIUS

jus, mostelėjęs ranka...
—Aleksejau, daryk, kaip supranti...
Tylomis vaikštinėjo po kiemą žiūrinėda

mas ten ir šen, judino tai viėną tai kitą 
daikįą. Arti senio nuėjo linkui griovio su 
nedideliais ryšuliais jo žmona ir Nastė. 
Nastė buvo sujudusi. Senelė kietai su
skaudus lūpas.

—Greičiau ir tu, seni,—paragino ji Čer-

Puoląnčių kolčakinių būrį jau galima bu
vo matyti paprastomis neapšarvuotomis 
akimis. Aleksejus prabėgo pro Černorajų 
ir už malkų krūvos sustojęs riktelėjo se
niui:

—Uždek greičiau .namus!
Černorajo ūkis užsiliepsnojo. .

nas ir Černorajus greitai ėjo linkui grio
vio. Priešakyje, nuo stataus kranto lipo 
žemyn senelė. Pamačiusi vyrą, kaip sun
kus maišas, parkrito ant žemės ir sude
javo:—Seni, paveikslas sūnelio Miko stu- 
boje pasiliko!

Pažiūrėjo Černorajus į senutės akis, 
. pilnas skausmo,—motinos vargas per kraš

tus lėjasi. Atsiduso giliai Černorajus. Vie
nu pasiryžimu iššoko iš griovio ir leidosi 
linkui namų.

—Grįžk, seni, grįžk į griovį!!—suriko5pagal jūs, pagal mokslą.
Aleksejus. s — —- — —

Ant namų sukopi liepsnos kamuoliai. Per kad spekuliacija yra labai geras ir nau- 
lauką šaudydami ilgu lanku greitai jojo dingas dalykas, todėl kad reikia pasiryži- 
kazokai. ” ......................... ’ ' '

—Pražus senis,—pamanė Aleksejus.
Kada senis pribėgo prie namų, gryčia' 

griuvo, sukeldama daug kibirkščių. Senis 
sudejavęs parpuolė ant žemės.

—Sūnelis!... Mikas!...
Baigė degti namai. Kazokai glostė net 

putojančius arklius. Šalimai, plačiai iš
skėtęs rankas, gulėjo senis Černorajus su 
peršauta krūtine.

Aleksejus su savo partizanų būriu 
lesi per upę Irtiš į kitą pusę.

SKYRIUS TREČIAS

Petruchi- jas ministeris, tai...

ke-

i
Ant laivo pirmoje klasėje žmonių 

daug, keletas asmenų, augštas senis su 
čiu ir ilgu švarku, du lenkai oficieriai, vi
sai margi, kaip zebrai, nuo įvairių šniū
relių, dvi jau nejaunos panos, išsiparfuma- 
vusios ir išsitepliojusios veidus. Pas jas 
abi po dukrelę — vienai iš jų dvylika metų^ 
antrai keturiolika penkiolika metų. Len
kai barškina šporais, žemai nusilenkia 
prieš panas su pagarba, meilę siūlydami 
žiūri joms į akis. Panos pasitenkinusio^ 
juokiasi ir kraiposi. Mergaitės vaikštinė-

ne-

I mo. Ir už tai sako, kad jiems dar dovanas 
j reikia suteikti...

—Akmenį jums, kalės vaikai!—kas tai 
atsiliepė, būryje.

Juodai apsirengęs nuliūdo. Priekyn per 
minią grūdosi diktas valstietis, su juoda 
didele barzda ant visos krūtinės. Su ne
apykanta pervedė akimis per juodai apsi
rengusį nuo. galvos iki kojų, kaip mažą ne
reikalingą ožiuką, atkišo ranką su išskės
tais pirštais ir garsiai tarė:—Visai negali
ma pasidarė liaudžiai gyventi!

Valstietis suspaudė tvirtą kumštį iš ga
lingų savo pirštų, kaip geležiniu kablių, ir 
|vėl ištiesė po valiai; kaip ir nežinodamas, 
; ką daryti su ranka, nuleido ją. Minia su- 
i sigrūdo aplinkui valstietį, atstumdama juo- 
Idame švarke ponelį.

—Kas taip?
—Priespauda vėl atėjo. Mokestis mo

kėk, už žemę mokėk. O argi mes už ją 
jau nemokėjome?

Minioje prijaučiami balsai, prijaučiami 
veidai, kalba apie taip artimus ir supran
tamus reikalus, ir kiekvienas supranta. 
Labiau susispaudė aplinkui diktą mužiką.

-—Kaipgi ne, šimtą kartų jau išmokėjo
me jiems!

(Daugiau bus)

d.,” o kitas užvardintas 
ir-

transportacijos planą,” ku-| 
riame telpa pareiškimai 
bankierių, real estate biz
nierių, advokatų ir tt., agi
tuojanti už Insull (stambus 
elektros magnatas) intere
sus, ir skelbimas, užvardin
tas “Balsuokite taip ir su
teikite darbą bedarbiams.”

To laikraščio kopiją šio
mis dienomis tūlas darbi-

nos kovose paliuosavimui • v
1S

ST. LOUIS, MO.

Rezoliucija Prieš S. L. A. 36-to 
Seimo Uzurpatorius ir 

Pild. Tarybą
S. L. A. 214 jkuopa laikyta

me paprastame susirinkime, 
miesto knygyno ^svetainėj, St. 
Louis, Mo., rugpjūčio 29 d., 
1930 m., išklausė raportą sa
vo delegatų iš S. L. A. 36-to 
seimo, įvykusio birželio 16-20 
d., Chicagoj, 111. Kadangi iš 
delegatų raporto pasirodė, jog 
vieton vieno seimo atsibuvo du 
seimai, vienas Lietuvių Audi
torijoj, kitas—Meldažio sve
tainėj/ o seimo skilimas įvyko 
delei to, kad prezidentas St. 
Gegužis, su pagelba policijos 
brutalės spėkos, išmetė iš sei
mo visus delegatus, kurie rei
kalavo bent vieno nario į man
datų komisiją nuo opozicijos/ 
'kad tuo būdu galėtų sužinoti, 
(kas teisėti seimo delegatai ir 
Įkas neteisėti,—tai S. L. A. 214 
i kuopos nariai likosi labai nu- 
į stebinti, kad delei tokio menke 

Rovnost Ųudu”. Pirma re-j k teisingo reikalavimo,—vie-

DETROIT, MICH.
A. L. P. Meno Sąjungos 4 kuopos 

susirinkimas bus suoatoj, 13 rugsėjo, 
Draugijų Svetainėj, 7 vai. vakare. 
Malonėkit visi atsilankyti, nes atida
rant sezoną randasi daug svarbių 
reikalų apkalbėjimui. Sekr. F. Dil
ūs. 214-15

ELIZABETH, N. J.
S. L. A. 3 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks rugsėjo 10, L. L. 
Svetainėj, 269 Second St. Prasidės 
7:30 vai. vakare. Draugai ir drau
gės, būtinai turime visi lankyti su
sirinkimus, nes daug yra svarbių rei
kalų del apkalbėjimo. Taipgi jau 
atėjo S. L. A. pažangiųjų organas 
“Tiesa.” Tiesą kiekvienas turi per
skaityti, nes daug yra aprašyta apie 
mūsų organizacijos stovį. Sekr. V. 
K. She rali s.

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NĄ, N Ui IODI- 
MO VALANDOJ 
šaukitės pasi

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

PLATINKIT
“LAISVĘ”

tuoj aus ištirti, kas yra at-

cipinį, nekomunistinį pasi-

ton išpildyti jį, — prirengė 
kraujo praliejimą, areštus, tei
smus ir paties seimo suskaldy
mą.

Kadangi į viršminėtą dele
gatų teisingą, pamatuotą rei
kalavimą St. Gegužis ir jo pa
sekėjai su žvėrišku įtūžimu at
sakė ne žodžiais, bet pa
samdytų mušeikų ir policijos 
buožėmis, skaldydami kai 
kuriems didžiumos teisėtai iš
rinktų delegatų galvas ir, fa
šistiniu smurto būdu išmesda
mi iš Lietuvių Auditorijoj ei
nančios seimo sesijos virš 200 
teisėtai išrinktų delegatų, su
skaldė ne vien seimą, bet ir 
visą S. L. A. organizaciją,— 

Todėl mes, S. L. A. 214 
kuopos nariai, visapusiai ap
svarstę šį nelemtą seimo įvykį, 
stovėdami ant sargybos mūstį 
brangios organizacijos^ griež
tai pasmerkiame šį nieku ne
pateisinamą St. Gegužio ir jo 
pasekėjų smurtininkų žygį, 
taipgi ir jų atsibuvusį Lietuvių 
Auditorijoj neteisėtą seimą. 
Mes pilnai užginame teisėtai 
išrinktų delegatų didžiumos 
atsibuvusį Meldažio svetainėj 
seimą, jo tarimus ir ten išrink
tą P. Tąr. Lei kitas komisijas, 
ir prižadam remti ją visais ga
limais būdais. Mes pilnai už- 
giriame tuos delegatus, kurie 
nuoširdžiai, velydami gero S. 
L. A. organizacijai, su dideliu 
pasiryžimu ir ištverme iki ga
lo kovojo prieš gegužinius 
smurtininkus, delei visos orga
nizacijos narių teisių ir delei 
išlaikymo S.. L. A. čielybėje. 

________ Nepaisant, , kad progresyviai 
darbo bedarbiams.” Priešin-ibruUlės policijos 
gai, to rezultatai pasireiš-if1’®08 buvt° ?T ls..se™.0' ?. ’ . ., ,. 1 . .“litaciaus, trokšdami vienybes
kia. kapitalistinėj lacionah- organizacijos reikalus sta- 
zacijoj, įvedime naujų'tydami augščiau visko, ant ry-

Mūsų Partijos Chicagos 
Distriktas mobilizavo darbi
ninkus aštriai kovai prieš 
tą Chicagos miesto tarybos 
“Traction Ordinance”, apie 
ką buvo taip begėdingai ir 
slaptu būdu, be jokios ži
nios atsaktjmingo Partijos 
Komiteto, patalpinta skelbi
mas nekuriose kopijose u
ferendumo mūsų Chicagos 
Distriktas numaskavo tą 
planą, kaipo padiktuotą In- 
sull interesų, kurie domi
nuoja -miesto administraci
ją, kurio vergiškas priėmi
mas toliaus pažymi pilną 
susivienijimą finansinių ka
pitalistų ir valdžios. Nau
jomis teisėmis, suteiktomis 
Chicagos miesto tarybos de
lei važiuotės (traction) in
teresų, ne tik tapo sukon- 
soliduotą paviršio ir iškeltų 
(elevated) gelžkelių linijos 
į rankas Insull finansinės 
kapitalistų grupės, bet 
praktiškai miesto valdinin
kai tiems interesams pave
dė 60 milionų dolerių mies
to važiuotės fondo; atidarė 
jiems kelią pakelti kainas 
ant važinėjimo; sudrūtino 
važiuotės interesų spaudi
mą ant važiuotės darbinin
kų algų kapojimo ir pasku
bos sistemos įvędimo vajuj, 
sudrūtino fašistinį terorą, 
siaučiantį Chicagoj, pilnai 
įvedant finansinio kapitalo 
viešpatavimą.

Suvienijimas paviršio, ele
vated ir planuojamų pože
minių (subway) linijų į ran
kas finansinio kapitalo in
teresų neduoda tų rezulta
tų, ką melagingas skelbimas 
sako, būk “būsią suteikta

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.

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

269 Front St., kaipo žymus politikoje, Savo rū
muose, nuo senai su- pasigerėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuviš
kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznie
riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa
daryti ir po vardu PETRO.

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

1 kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
V viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 

visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuokite

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

NAUJA {DOMI BROŠIŪRA

“AR STEBUKLĄ! PAGYDO?”
PARAŠĖ R. MIZARA

Išleido. Dienraštis “Laisvė”

Knygelė nedidelė, bet kupina faktų, čia smulkme
niškai aprašyta Maldeno stebuklas, jo istorija Ir vi
sokį incidentai; čia telpa platus aprašymas apie pa
saulinius stebuklus: Liurdą, Aušros Vartus, Santos 
“paną Mariją,” etc. Be to, surašyta visa eilė įvai
rių net jsvenčiausių relikvijų, kuriomis “žmonės gy
doma,” stebuklai atlikinėjama.

Knygelėj “Ąr Stebuklai Pagydo?” taip jaibsurink- 
ta visa eilė, faktų, kaip Sovietų vyriausybėj prikėlė iŠ 
grabų šventuosius ir stebuklinguosius, kurių lavonai 
“niekad nekirmijo ir nepuvo.” žodžiu tariant, ši 
knygelė tai neįkainuojamas kiekvienam darbininkui 
įrankis kovai prieš tamsą.

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

64 Puslapių, Kaina 15 centų

N

Tuoj aus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

LAISVE
46 Ten Eyck Street,



■■MM

Vardas
Tas ku-

No. ir gatvė

Miestas ir valst.

š.terių,

Klapčiukas Kunigui Į Pagelhą

PHILADELPHIA, PA

ROJAUS VEIDO GROŽYBES 
LAŠAI ir naujai išrastas Mui
las tik už vieną dolerį! ši nuo
laida tik ant 30 dienų. Kurie 
pasiskubinsit, sučėdysit $1.25.

Parke, 
kad tą 
(išskai- 
kurios,

ir “Laisvės” vajaus reika- 
Daryta planai ir apkal- 
būdai, kaip padarius tą 
sėkmingu. Kad atsiekus

joj.
Plačiai diskusuota organiza

cijų

piknikas 
s du bu- 

Jei programa būtų 
r jei bū-

(Tąsa nuo 6-to pusi.) 
į dirbtuvę ir \nradeda dirb- 
Tuojaus dirbtuvės savinin-

parazitams, carams, 
, fabrikantams,

niams. Bet Rusijos 
žmonės nušlavė parazitų val
džią, įsteigė savo valdžią ir

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

1035 Spring Garden Street 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntinėja- 
me, kaipo užsakymus (orderius).

TAI TIE ŠVELNŪS

CIGARAI

Kas iš publikos pametė aki-; 
nius su makštimi piknike, j 
kreipkitės i Liaudies Namą.

A. J. Smitas.

nepavyko. Nespėjus pa
rstūmė baigt statyt, namas sųgriu- 

L I vo. Keturi darbininkai už- 
1 mušti, o bent keli sužeisti.

daug naudingesnis darbas, nėr 
gu poteriauti ir žmones mul
kinti. Bažnyčias pavers_„_.

Kunigui Paulioniui neatsi-lį mokyklas, j apšvietos įstai-1 
laikant argumentais prieš Bim-'gas.

na 
ti.
kas ar savininkai pasišauks po
liciją ir bedarbius išmes. A- 
merikoj turtus—žemę, gelžke- 
lius, fabrikus, miškus, kasyk
las—valdo saujelė turčių, o ne 
visuomenė. Darbininkai Ame
rikoj nėra savininkai fabrikų, kunigai nedirba naudingą dar- 
žemių, gelžkelių. Rusijoj prie bą, kad poterių kalbėjimas, tai 
caro taip pat turtai priklausė nėra darbas, kad tą gali atlik- 

genero- ti ir mažas vaikas.
dvarpo- nigui, Paulioniui labai nepati-

darbo ko ir jis pats nepasijuto, kaip 
suriko: “Aš nekalbu poterių!” 

“Matote, kunigas Paulionis

“Lygybę”?
Kunigas Paulionis vėl pra-i 

dėjo kalbėti ir aiškinti, kad I 
Rusijoj nėra lygybės, ir 1—.

tuo tikslu, 
pinigų apgynimui areštuotų
draugų Pennsylvanijos valsti- pristatė pikniko reikmenis.

-lt.

S

£^4radienis, Rugs. 9, 1930

ĮSPŪDŽIAI IŠ SCHUYLKILL
APSKRIČIO KOMITETŲ | V I F T (1 S 7 U M I fK SUVAŽIAVIMO v V 1 L 1 V U A1 Hl V u

Rugsėjo 3 d. Port Carbon, 
Pa., pas dd. šepailas įvyko A.
L. D.L.D. 9-to Apskričio ir L. 
D.S.A. 6-to Rajono bendras ko
mitetų posėdis. Posėdyje da
lyvavo veik du trečdaliai komi
teto narių. Apkalbėta bei pa
sitarta daug įvairiais klausi
mais. Visą laiką susirinkimas 
ėjo prie gero ūpo. Išklausius 
protokolą, kurį skaitė draugė
M. Rušinskienė, eita prie ko- 
n^reto ir įvairių komisijų ra
portų. Draugas S. Reikau- 
&as, kaipo organizatorius, 
raportuodamas pranešė, kad 
esą dedamos pastangos suor
ganizuoti bei atgaivinti A. L. 
D. L. D. kuopas Frackvillėj ir ^ms> 
Kulpmonte, ir tas buvo ne po 
ilgo įkūnyta. Drg. M. Rušins- 
kienė pabrėžė, kad nuo birže-

KUN. PAULIONIO IR 
DRG. BIMBOS DEBA

TAI

Pwfllapfe PenEta

Kuomet Bimba smarkiai kri
tikavo kunigą Paulionį »ir jo 
klapčiuką, tai davatkoms ir 
tūliems fanatikams 
kam's taip 
kad pradėjo 
rėkti, keikti.

_ ( ______  ____ __ _____ Na, ir jo kalbėtis,
ten Tičraikaįp0 jjįznierįus susirietęs gyrė ciją pašaukti.

bą, pasišoko ant stalo tūlas 
x jo klapčiukas,/koks tai biznie

rius Mačiulis. Jis tai dar “gu
dresnius argumentus” pradėjo 

/ naudoti. Pirma pareiškė, kad 
į Rusijos bolševikai išžudė bilio- 

... , v , ;ną žmonių; o paskui sakė, kad
gauna ne didesnę algą uz išžudė kelis milionus. 
vintą darbininką. Ten nėra t._____
tokių parazitų, stakholderių, Į Amerikos kapitalistinę 
kurie galėtų krautis sau tur-!ma p —• 
tus nieko nedirbdami. O kaip ’ s 
yra Amerikoj ? čia preziden- Rusijoj 
tas gauna apie $100,000 į me-įKažin kaip patiko jo kalbaibilių triūbas į darbą, kad tuo 
u1?8] ? vis®kios tiems parapijonams, kurie ne- būdu “sumušti” bolševikų ar-
įplaukos. čia fabrikų ir tuKį jr kurje vaikščioja gumentus. Bet ir tas jiems

gelžkelių savininkai tuu imlio- ,nuo dirbtuvės prie dirbtuvės ir nepavyko.
nūs turto, o milionai darbo jnega]i j0 gauti. < Užsibaigus diskusijoms, drg.
žmonių skursta. _ | Stakovas pranešė, kad kunigas

Toliaus Bimba nurodė, kad Davatkų Riksmas : Paulionis bus pakviestas stoti
| į debatus kitarų išvažiavime 
arba svetainėj.

Reporteris.

kątali- 
karšta pasidarė, 
visokiais balsais 

-.Tūli net praęlė- 
kad reikia po'li- 

. Bet jų riksmas 
j siste-1 negalėjo sutrukdyti kalbėtoją. 

Girdi, čia tai gerai vi-'Einant prie pabaigos, keli ka- 
čia visi visko turi, oltalikai automobiliais arčiau 
tai žmonės skursta, ; privažiavo ir paleido automo-

Drg. Bimba atsakė, kad tas 
žmogelis, kaipo “real estate” 

! biznierius, gina kapitalistinę 
sistemą del to, kad jis toj sis
temoj parazitiškai daro pra
gyvenimu^ Prie to Bimba pa
stebėjo, jog tas “brolis” kata
likas yra didelis melagis, nes

lio 29 d. išvažiavimo surinkta Pasiėmė turtus j savo, darbo sako, kad jis nekalba pote- meĮu0:a būk Rusijoj bolševi- 
$15.60 aukų ir pasiųsta į Agi- visuomenes, rankas. rių, Bimba pastebėjo Ku-|kai išžudė biHon.} žmonių. Gi
tacijos Fondą. Kaip Kunigas Supranta n^urni, jie nekalba po- |Visam pasau]y nėra dviejų bi-

J. D. Taunis raportavo iš 
15 d. rugpjūčio išvažiavimo, 
kuris įvyko Lake Side 
Be kitko, jis pasakė, 
dieną aukų surinkta 
čius išlaidas) $40.58, 
sulig pirmesni© komitetų tari
mo, turėjo būt pusiau padalin
ta : kovai su S. L. A. uzurpa
toriais ir T. D. A. T. D. A. 
felis, ! 
perduota draugei O. Gold, ku-į Drg. Bimba nurodė, 
•’L kaipo T. D. A. organizato-, kunigas pauU^nis supranta■ 
rė, važinėja po šią apielinkę . “lygybę.” Rusijoj nėra milio-Į 
tuo tikslu, kad sukėlus kiek nierių. Ten šalies prezidentas

Ib-t ^ V6rČia parapij°nUS Hofių žmonių. Darbininkiškoj 
— jK tz •’ i- tvarkoj toks parazitiškas už-

Kumgas Paulionis pradėjo isigmimas būtu panaikintas, sa.
kadr1^1,’ aal '"n kvk atlta’1S-ytl kė Bimba, ir tam žmogui mes 

lygybės negali būti. Gird.,,tu-;juoktis q davatkos įusirau.'duotume naudingą darbą ras-
J , itinej, .

>
SKELBIMAS:

Šiuonu pranešu visuomenei, 
jogei buvusia Restaurantas po 
ntuneriu .802 Washington St., 
Rugpjūčio (August) 4 d. likos 
perkraustytas po numeriu 763 
Washington St., New York,

Gaminame visokios rūšies 
skaniausius valgius ir duodam 
gerinusį ir mandagiausi pa
tarnavimą kaip aplįnkiniams, 
taip ir iš toliau atvykusiems 
svečiams. Restaurantas atda
ras nuo 4-riU val.Hš ryto iki 
8:30 valandos vakare. Už- 
kviečiam visus!

—Savininkai—
POVILAS SAMULĖNAS 

ir
VINCENTA R1BOKIENĖ

Tikrą naturališką veidui gražu
mą suteikia tik Rojaus Veido 
Grožybės Lašai su naujai išras

tu Muilu.

Siųskit dolerį registruotam laiške ar
ba money orderį, šiuo antrašu:

BLUE ROSE LABORATORIES
69 Bond St., Dept. D 

Elizabeth, N. J.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit mums)

Nusižudė Jurkevičius
Praeitą nedėldienį po pietų 

rado pasikorusį savo namuose 
ant/S. 1st St., Brooklyne, Jur
kevičių. Liko jo moteris ir 
trys sūnai.

XOE

La Paz, Bolivija. — Boli
vijoj smarkiai paaugo be- 

1 darbe. Ypatingai mainos 
ri būti vieni ponai, kiti darbi- l^pikė^bolšpvikiiT0 Je^u Rs mokėtų rašyti, j atleidinėja darbininkus,

ninkai. Juk Rusijoj visi nė-Įt° in “nnmūčino” knnitėli ibet. jeigu jis nemokėtų jokio,Llallagua mainu distrikte 
ra lygūs, visi .nėra inžinieriai, 
architektai, daktarai. Taigi,

$20 29 tano ant vietos !^1P Ąmerikcį_nera ly^es’jlingas svieto sutvertojas, 
tapo ant vietos iįaip nera lygybes ir Rusijoj.

Ijie taip “numūčino” kunigėlį, { 
jog pastarasis nebežino nei ka I . ,. rn ,----- ----
kalba. O tas dievas, tas “gal'valyt1' Ti> pat! įdarytume U |streiką. 

,, kunigu Pauliomu. Jeigu]
, . !būt “kitais reikalais” ubiJ-Jis ateitų prie daAiniiikų, kaip j 
kaip buvo ir negalėjo ateiti >savo L'l.iy’ "aie avi .

i . . . j, Sąjungoj, ir galėtų mokytojau-;.agentui j pageibą, negalėjo taj\|u()tuac vaiklls mOkiii-lbuvo
Ijam suteikti geresnių argu-i ’ . . , , -/ . • * i j- • i p ti, o jeigu to nemokėtų, taimentų pries bedievius bolse-i J p ... . .. - . vv. „
vikus. e ų ga vės va.y i, ai . j gelio gyvenimų augščio. Bet

darbo, tai pastatytume gatves,darbininkai išČjo į visuotiną' 
1 VA n It n rl n nvrl'11 n'N zi i V I __ TV • • 1 •

._____ _£. Is viso streikuoja
115,000 darbininku. 

- į------------------------

Angora, Turkija. — Čia 
bandomas pastatyti 

dangbraižis” namas, dau-

VARDU

Mandelo
Kurių Jūs Pageidavote

Padirbti iš suderintų Hava
noj tabakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabakų.

Kaina po 10c ir Daugiau
IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

Juos Išdirbu

STANLEY PAUL

beta
vajų
tikslą, nuspręsta suorganizuoti 
dideles darbuotojų spėkas ir, 
laikui atėjus, darbą pradėti vi
sais garais.

Naujų narių prirašymu į 
mūsų organizacijas ir “Lais
ves” prenumeratų rinkimo 

^klausimu nutarė sukirsti Wyo
ming Valley draugus ir skelbti ! 
jiems “kovą”!

Mūsų strategikai susirinku- i 
sius užtikrino: nors “mūšis” . 
bus didelis, bet kovą laimės i 
Schuylkill apskritys.

Sekantį komitetų posėdį nu- i 
taria laikyti 1 d. spalių, Dar
bininkų Salėje, Shenandoah, 
Pa. Dalyvavęs.

(febai Kamuoja ir laidoja numlraalua ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už ten ų kainą, nuliūdimo 
valandoje fiaokitėa pa* mane. Pa* Mana 
Kalite Kauti lotus ant visokių kapinių kuo* 
serlauaiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

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

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

Tel.: Midwood 6261
43

Laisvė” Gavo nuo Pikniko 
$692.80 Pelno;—Kas Pame

tė Piknike Akinius su 
Makštimi?

MALONAUS PASIMATYMO

Šiemet “Laisvės^ 
pavyko geriau už ki 
vusius. 
anksčiau užsibaigus 
tų išvengta kitų trūkumų, į- 
skaitant ir stoką darbininkų, 
tai labai lengvai būtų sukelta 
$1,000. ,

Piknike buvo tūkstančiai 
žmonių, o tik keletas darbi
ninkų turėjo lieti prakaitą, 
kad atlikus reikalingą piknike 
darbą. Tai 
sarmata ne tik 
suomenei tokio 
kaip 
tiems 
draugam^, kurie ti 
do užuojautos mūsų judėji-1 

m mui, o/tikrenybėj nenori jį j 
remtu" todėl, kad nepatinka i 
vienas arba kitas draugas.^ Iš į 
to nepatinkanti draugai netu-1 

jokių nuostolių, o pats ju- 
~ dėjimas nukenčia daug. Yra j 

mūsų tarpe keletas biznierių, 
kaip antaG—Gegžnas, Kutra,. 
Adomaitis ir kiti, kurie visada 
padeda dirbti didesniuose pa- i 
rengimuose, nors jiems kartais 
ir labai sunku pasiliuosuoti iš 
biznio.

Jei svečiai matė kokius trū
kumus, turi atleisti, nes tai į- ( 
vyko del stokos darbininkų. 
Jei visi dirbtume, tai4r tokią-1 
me dideliame parengime būtų ! 
lengvas darbas ir didesnė nau
da.

Visos Philadelphijos darbi-1 
ninkiškos organizacijos ačiuo- I 
ja atsilankiusiai publikai, dar-j 
bininkams už atlikimą didelio 1 
darbo ir biznieriams, kurie

yra didžiausia • 
progresyvei vi-: 
didelio miesto,

Philadelphia, bet iri 
buvusiems akfyviams 

iš tolo ro-;

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

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

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU 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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75e ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo I

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

. F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clanaont Ar****) 
MASPETH, L. N. Y. 
Telephone, Juniper 17>6

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

AS, žeminus pasirašą 
man prisiųsti URBAN 
mais, kaip vartoti.

Vardas_________ --

No.

Miestas —

b

A



VIETOS ŽINIOS
RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI

PAJIEŠKOJIMAI

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

viešo

Telephone: Stagg 440*

NOTARY PUBLIC
ma

am

MUZIKOS MOKYKLA

•todėl

pabė

PRANEŠIMAS MOTERIMS

“Klausimu
Bimbos prakalbos

visų kampų fr jo

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

Penktadienio gi vakare bus tuo 
tikslu masinis baltųjų ir negrų

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.)

Kunigas su
Po drg.

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Šįmet turime geriausios ir vėliau 
sios mados Permanent Wave m a ši 
nas, todėl kviečiame visas atsilankyti 
o mes patarnausime kuogeriausia.

fabrikų, kaipo visuomenė 
gerai, lai bedarbiai nuei-

jaunuolių • darbininkų 
nuo kurios įsteigimo 
jau 16 metų. Penk- 
gi vakare, rugsėjo 12 
demonstracinis mitin-

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus plaukus ir sugar* 
biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
sekamu adresu:

prie Broad-;gas pradėjo drožti pamokslą. 
Visi darbi-j Visi klausytojai susidomėjo, 

Suplaukė 
parapijo-

VISOKI
LIETUVIŠKU'IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sy)q 
atsilankę persitikrinsft.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

416 Metropolitan Aveniu 
jArti Marcy Avenue) 
BROOKLYN. N. Y.

578 GRAND STREET 
Prie Lorimer St., Šalia Aptiekęs 

BROOKLYN. N. Y.

MYRON KARYKORA
CHORŲ LYDERIS

229 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
(ant Woolworth dešimtukinio storo)

Nužudytos Mergaitės 
Plaukai Skrynioje

Farm ūkė j e 60 
žiaus džianitoriaus 
pe’o, garaže, ties 
ville 
detektyvai rado pluoštus gel
tonų plaukų. Spėja, kad tai 
bus plaukai 10 metų mergai
tės Graces Budd, kuri du me
tai atgal dingo iš New Yorko. 
Džianitorius yra areštuotas ir 
po $25,000 paranka laikomas. 
Jis įtariamas, kad tą mergai
tę' pasigrobęs, už . miesto išsi
vežęs, kažin kų jai padaręs, 
nužudęs ir lavoną paslėpęs.

PARDAVIMAI
PROGA FOTOGRAFAMS
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ STU- 

dija Mahanoy City, Pa. Studija ge
rai įtaisyta, su gera dienos šviesa. 
Pardavimo priežastis—noriu atsilsė
ti. Kainą pranešiu ant užklausimo. 
Noriu greitai parduoti, todėl par
duosiu už labai žemą kainą. Žingei- 
daujanti tuo bizniu, kreipkitės be 
atidėliojimo sekančiu adresu:

MAHANOY CITY STUDIO
205 E. Centre St., Mahanoy City, Pa.

204-30

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Patarnauju visi'xm be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikrle kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
tUNDERTAKER)

Orlaivininkas Kalinys 
Pabėgo iš Sing Singo

i V*

Iš Sing Sing kalėjimo 
go žymus orlaivininkas W. H. 
Mjtchell, nuteistas 7 metams 
kąlėti už prigavingus čekius. 
Ttįis beverčiais čekiais jis ap
mokėdavo biznieriams už ga
zoliną ir įvairius/ kitus sau rei-

KUNDROTO APTIEKA .
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2860-8514 
Iškirpkit ii skelbimą ir prisiųskit karte su užsakymu

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

susimaišydamas kalba.
Kalbėtojas sakė, kad 

darbininkams viskas
Bet taip ten nėra. Jei- 
darbininkas norėtų eiti 

j namą, kaip į savą, tai

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

' tyros ir geriausios.

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

Vienybės Ly- 
Yorke išleido 

kad rugsėjo 28

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmusame Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

Pereitą sekmadienį Forest 
Parke buvo išvažiavimas, su

drengtas Amerikos Lietuvių 
i Darbininkų Literatūros i Drau
gijos 1 kuopos ir Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 17 
kuopos. Biskį toliaus tame 
pat parke turėjo išvažiavimą 
du lietuviški dievo agentai, 
kunigas Balkūnas ir kunigas 
Paulionis su savo parapijonais.

Pavakafyj prasidėjo A. L. 
D. L. D. 1 kuopos ir T. D. A. 
17 kuopos programa. Pirmiau
sia Aido Choras, po vadovyste 
B. šalinaitės, sudainavo keletą 
dainų. Paskui sekė prakalbos. 
Pirmininkas drg. Stakovds 
perstatė pakalbėti drg. F. A- 
beką. Jis kalbėjo apie krizį, 
bedarbės priežastį, apie dar
bininkų kovas, nurodydamas, 
kad darbininkams vienatinis 
kelias pagerinti savo būvį, tai 
kovoti po komunistine vėliava 
už kapitalistinės sistemos pa
naikinimą. Prisiminęs apie 
rinkimus, ragino lietuvius dar
bininkus balsuoti už Komunis
tų Partijos kandidatus ir kitus 
darbininkus raginti tą patį da-

Bedarbė ir Parapijonai

Drg. Bimba, pradėdamas at
sakyti į kunigo iškeltus argu
mentus, pažymėjo, kad užė
jus bedarbei ir parapijonai 
pradeda bruzdėti, todėl ir ku
nigas Paulionis susirūpino, 
kaip savo parapijomis suval
dyti. Bimba nurodė, kad ku
nigas Paulionis kalba apie to
kius dalykus, kurių jis nežino. 
Jis sako, kad Stalinas yra ko
misaras, bet Stalinas niekad 
nebuvo ir nėra komisaru; nie
kad neužėmė valdžioj vietos; 
Stalinas yra sekretorius Sovie
tų Sąjungos Komunistų Parti
jos. Toliaus Bimba nurodė, 
kad kunigas bando apmulkinti 
žmones, sakydamas, kad A- 
merikoj turtai ir žemė pri
klauso visiems žmonėms. Kad 
ir tas parkas; pavyzdžiui, sa
ko Bimba, prįklauso kapitalis-

Telefonas:. Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoze, 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

GRABORIUS
(Undertaker)

Nufotografuoja ir 
numaliavoja vino- 
k i u h paveikslui 
įvairiomis s p a 1- 
romia. Atnaujina jBįJĮBąMniiĮ1 MrF 
lenui ir krajavui Z •' žA *

sudaro iu 
amerikoniukais.

TELEFONAS i
TRIANGLE 1450

Kreipkitės i i a o 
adresu i

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

PAJIEŠKAU brolių Jurgio ir Petro 
Pockevičių, kurie seniau gyveno' 

Clinton, Ind. Paeina iš Strazdų kai
mo. Kas apie juos žinote, malonė- 
kitę pranešti. Jieško sesuo Elzbieta 
Pockevičiūtė. Mano adresas toks: 
E. Mikalajūnienė, 142 N. 10th St., 
Brooklyn, N. Y. 214-16

ATSIŠAUKITE!
Jonas Burutis, Kauno rėdybos, Ra

seinių apskričio, Namakščių parapi
jos (kaimo nežinau), mirė July 27, 
1930. Jonas Burutis man sakė, kati 
turįs brolį Pittsburgh, Pa., ir švo- 
gerj Chicago, Ill. Priklauso gauti 
pomirtinės, kas liko nuo palaidoji
mo. Jis yra užrašęs vienai moterei. 
Aš įnešiau lokale sumanymą, kad 
tų pinigu neišmokėtų per 4 mėnesius, 
kol/ neatsišauks giminės. Giminės 
malonės atsišaukti tuojau šiuo adre
su: T. B. Sweikausky, Box L. 69, 
Orient, Ill. _ S

(212-214) ■

REAL, ESTATE: Namai, Žemė 
PARSIDUODA FARMA

Galit pigiai pirkti gražią farmą, 
105 akrai žemes. 75 akrai dirbamos, 
30 ganyklos ir krūmų. Žeme gera, 
viskas auga. 7 kambariu stuba, van
duo stuboj ir prie barnėš. Visi bu- 
dinkai geri. Yra 2 arkliai, 11 gal
vijų, daug paukščiu. Visa reikalin
ga mašinerija apdirbimui žemes. Vis
kas parsiduoda! tik už $4,800, įnešti 
reikia tik $2,0fi)0, likusieji ant 5 ar 
6 procento, Ifardavimo priežastis—• 
noriu važiuoti7) seną tėvynę. Pasi- 
naudokit proira.

FRANK BARTASZIUS
R. F. I). 4, Ulster, Pa.’

, i (211-214)

Specialiai Kursai 
Jaunuoliam Darbininkam

Workers School, 26 Union 
Square, turės specialius lavi
nimo kursus šį rudenį, specia
liai pritaikytus jaunuoliams 
darbininkams, priklausantiems 
Jaunųjų Komunistų Lygai. Be 
kitko, bus išdėstoma organiza
ciniai ir taktikiniai uždaviniai 
komunistinio jaunuolių judėji
mo, istorija komunistinio jau
nimo judėjimo, komunizmo 
pagrindai, daj;bo unijų veiki
mo kursai ir kt.

Šie kursai yra atdari vi
siems jauniems darbininkams 
ir darbininkėms. Jais turėtų 
pasinaudoti klasiniai susipra
tęs arba norintis susiprast lie
tuviškas darbininkų jaunimas.

to<d.arbo reikalais.
Pereitą sekmadienį išėjęs 

prie numpos, painatė stovintį 
sargybinio ^Beer’o automobilį, 
sėdo j jį ir nuvažiavo savais 
keliais; ir tiktai už pusės va
landos sargybiniai patyrė, kad 
Mitchell yra pabėgęs.

Tarpt. Darb. Apsigynimas 
Išgelbėjo nuo Mirties 
Draugą Doherty

Per pastangas Tarptautinio

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

Po jo kalbėjo drg. Bimba. 
Nežiūrint, kad abu kalbėtojai 
sakė ilgas prakalbas, susirin
kusieji, kurių galėjo būt apie 
septyni ar aštuoni šimtai, aty- 
džiai klausėsi.

Drg. Bimba savo kalboj nu
rodė, kad komunistinis judėji
mas šiandien vis labiaiv ir la
biau tvirtėja, kad pasaulinis 
ekonominis krizis plečiasi, dar
bo žmonės įvairiose šalyse iš
sijudina į kovą: streikai, ko
vos, sukilimai tęsiasi Įvairiose 
šalyse. Kuomet kapitalistinė
se šalyse milionąi darbo žmo
nių be darbo, tai Sovietų Są
jungoj darbininkai ir valstie
čiai varo pirmyn socialistinės 
kūrybos darbą. Statomi mil
žiniški fabrikai, darbo žmonių 
gyvenimas ten gerėja. Pir
miau ten turtą valdė parazir 
tai. caras, generolai, dvarpo
niai. šiandien ten visi turtai 
j priklauso darbo žmonėms.

Kapitalistinių šalių darbi- 
“i“1 ngra j§ejį.jeg

metų
C. E

Margarets-
senoje skrynioje

sulig
Biuro pad u o-

“Geriausi Protai” ir 
Blaivybės įstatymas

Ęx-socialistas La Guardia, 
kongresmanas, sako, kad “ge
riausi protai” ne tik demokra
tų partijoj, bet ir republikonu 
yra nusistatę prieš blaivybės į- 
statyma; tarp tų “geriausių” 
jis paduoda sekamus Slapiuo
sius republikonus: Andrew 
Mellon, Amerikos' iždo minis- 
teris; II. L. Stimson, valstybės 
ministeris; Nicholas Long- 
worth, pirmįninkas kongreso 
atstovų rūmo; Dr. James Do
ran, buvęs blaivybės vykdymo 
komisionierius; Claudius H. 
Huston, buvęs republikonu 
partijos pirmininkas, ir kt. Bet 
nors asmeniškai jie įr “peršla
pę,” tačiaus “vykdo” grafte- 
rišką blaivybės Įstatymą. > J. LeVANDA

(Levandauskas)

Balso Kultūros, Smuiko,. Piano 
Mandolino, Gitaro, Banjo, etc.

išliuosuotas nuo mirties baus
mės darbininkas Leonardas 
Doherty, atvykęs iš Kanados į 
Jungtines Valstijas.
> poherty, narys kairiosios 
Jūrinių Darbininkų Unijos, 
veikliai kovojo laike Bostono 
siuvėjų streiko 1930 m. vasa
rio mėnesį. Jis buvo areštuo
tas už primetamą jam “užpuo
limą” ant streiklaužių bei po
licijos. Dagirdus apie tai, 
Kanados valdžia pareikalavo, 
kad Jungtinių Valstijų valdo
nai išduotų jį Kanadai. O Ka
nadoje jau buvo sudarytas su
moksiąs prieš Doherty, būk jis 
ten 1925 metais užmušęs kokį 
tai žmogų.

Per didelį pasidarbavimą 
Tarptautinio Darbinipkų Apsi
gynimo ir per talką jšios šalies 
ir Kanados sąmoningų darbi
ninkų, tapo iškovota, kad Do
herty pasiliktų Jungtinėse Val
stijose ir nebūtu deportuoja
mas Į Kanadą. Ojeigu jis 
būtų buvęs išgabentas Kana- 
don, tai jam ten gręsė mirties 
bausmė, žinoma, ne už tai, kad 
jis būtų “žmogžudys,” bet už 
tai, Rad jis yra revoliucinis 
.darbininkas-kovotojas.

Paulionis ir pareiškė, kad jis 
nori užklausti kalbėtojaus vie- 

darbininkų mitingas svetainė-^ną klausimą. Piripininkas su- 
je komunistų šeštos Sekcijos, tiko. Vietoj klausimo, kuni- 
68 Whipple St., ] .* “ ‘ -
way, Brooklyne. Visi darbi-1Visi klausytojai 
ninkai yra šaukiami dalyvaut.kas čia dabar bus 
tuose mitinguose

Protesto lyiitingai Prieš 
Lenkijos Fašizmą 
(■ '■* ‘ ♦

Du masiniai protesto mitin
gai prieš Lenkijos fašizmą bus 
laikomi ateinantį penktadienį, 
rugsėjo 12 d., 8 vai. vakare; 
vienas, Manhattan Lyceum 
svetainėje, 66 E. 4th St., New 
Yorke, o kitas finų svetainėje, 
15 W. 126th St., New Yorke.

Kadangi .Lenkijos fašizmas 
yra taip susirišęs su Lietuvos 
fašizmu, ir kadangi vienas ir 

• kitas yra imperialistų ^Įrankiai 
prieš Sovietų Sąjung.
Įdomu ir reikalinga jira lietu
viams darbininkams skaitlin- 
gai dalyvauti tuose mitinguose 
prieš Pilsudskio fašizmą.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

šiais vaistais neu įtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą 
Nereikia virint, o tik sumaičyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na .................................................... 60e, per paltą 6U.

i Telephone, Stagg 1918

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

Tarptautinio Jaunimo 
Dienos Minėjimai

Pirmadienis, rugsėjo 8 d., 
kaipo Tarptautinio Jaunimo 
diena, buvo atžymėta skaitlin
gais mitingais atvirame ore 
New Yorke ir Brooklyne. Mi
tinguose buvo demonstruoja
ma prieš gręsiantį karą, prieš 
bedarbę, reikalaujama ap- 
draudos pensijų įstatymo be
darbiams aprūpinti, taip pat 
paliuosuoti ir visus politinius 
kalinius.

Visa ši savaitė yra skirta 
apvaikščiojimams Tarptauti
nio Jaunimo Dienos, kaipo pa
saulinės 
šventės, 
sukanka 
tadienio 
d., bus 
gas Central Opera House sve
tainėje, 67th St. ir 3rd Avė., 
New Yorke. Mitingą šaukia 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo vietinis distriktas.

Korespondentą Organizacija
Centralinis Biuras Darbiniu- l 

kiškų Korespondentų New 
Yorke turėjo susirinkimą per
eitą šeštadienį. Nutarė už ko
kio mėnesio sušaukti tokių Į 
korespondentų konferenciją, i 
Tikslas yra duoti patarimų, Amerikos 
kaip naudingai rinkti ir rašyti 
korespondencijas komunisti
niams laikraščiams, ir suorga
nizuoti visus darbininkiškus 
korespondentus. Tos rūšies 
korespondentų konferencijos 
taip pat yra šaukiamos' Cleve- 
lande, Philadelphijoj ir kituo
se pramonės centruose.

Korespondentai lietuvių ko
munistinių laikraščių privalo 
dalyvauti minimose konferen
cijose.

tams—arba kapitalistinei mie
sto valdžiai. Na, jeigu darbi
ninkai sustreikuotų ir bandytų 
susirinkti į šį parką, tai pama
tytumėte, kad policija tuojaus 

Kad tik bolševikai J užpultų ir muštų darbininkus 
parko. Kunigas Paulionis

1,250,000 Mokinių 
Viešose Mokyklose

Pirmadienį atsidarė -----
šosios mokyklos. Mokinių yra Drg. Bimbos Debatai 
išviso apie 1,250,000; vien tik Į 
pradinėse mokyklose—800,-
000; kiti vidutinėse mokyklo
se, amatinėse ir kitose. Brook- 
lynas turi 500,000 mokinių; 
Manhattan 260,000; Bronx 
250,000; Queens 210,000.

Pernai buvo 60,000 moki
nių, kurie nesutilpo į pradeda
mąsias mokyklas dienos laiku; 
šiemet tokių būsią kiek 
žiau, apie 40,000.

Uždarbių Kapojimas, 
Bedarbės Augimas ir 
28 Rugsėjo Konferencijos

Liepos ir rugpjūčio mėne
siais buvo bent 9 nuošimčiais 
nukapota uždarbiai darbinin
kams, kaip kad skelbia Darbo 
Biuras, Inkorporuotas. Tas 
biuras yra geruose ryšiuose su i 

■ fašistiniais vadais Amerikos) 
'Darbo Federacijos; jis apgina 
ikapitalistinę tvarką; todėl tas 
!Darbo Biuras stengiasi dar už- 
islepti visus darbo mokesnio 
i kapojimus.

Tuo pačiu laiku bedarbė ei- 
ha vis didyn; nuo balandžio 
iki šiol skaičius bedarbių pa
augo bent 10 nuošimčių 
to paties Darbo 
damų žinių.

Darbo Unijų 
gos centras New 
patvarkymą 
d. visuose pramoniniuose mie
stuose būtų laikoma bedarbių, 
jų tarybų ir dirbtuvių komite
tų konferencijos. Jose turi būt: 
išdirbta planai kovai prieš už- į 
darbių kapojimus, prieš didė-l 
jantį darbininkų mėtymą iš' 
darbaviečių ir už tuojautinę1 
paramą bedarbiams iš miestų | 
ir valstijų iždų.

Negrų Darb. Kongreso 
Rengiami Mitingai

Amerikos Negrų Darb^inkų ’.ninkams
Kongresas rengia šią savaitę kaip tik imti pavyzdį iš Sovie 
du mitingus atvirame ore, tu Sąjungos darbininku : orga 
Brooklyne, apgynimui šešių nizuotis ir kovoti po komunis' 
kovotojų, kuriems gręsia mir-.tu vadovybe už nuvertimą k a- 
ties bausmė Atlantoj, Georgi-, pitalistines tvarkos, 
jos valstijoj. Vienas mitingas 
įvyks rytoj vakare, Moore ir 
White Sts.; kitas ketvirtadienio

nai; davatkos pradėjo stebė
tis, kad jų kunigėlis atėjo pas 
bolševikus.

“Oi tu, dievulėli, kas čia da
bar bus!” dūsavo nekurios da
vatkos 
nesumuštų mūsų kunigėlio

Kunigas Paulionis, įsikarš- įsako, kad mes esame savinin 
čiavęs, 
Sako: 
Rusijoj 
gerai, 
gu ten 
kur 
jam pasakytų, kad jis ten ne
gali įeiti, ba no jo tas namas. 

'Bet jeigu jūs sakote, kad ten 
tos šalies žmones yra savinin
kai visų daiktų, tai ir čia, A- 
merikoj, mes esame savininkai 
visų daiktų. Pavyzdžiui, ši
tas parkas priklauso miestui, 
ir mes, piliečiai, esame savi
ninkai to parko. Tas parkas 
yra visuomenės nuosavybė. 
Taigi, jeigu turtai Rusijoj yra 
visuomenės nuosavybė', tai čia 
ir Amerikoj mes taipgi esa
me savininkai turtų. Tai koks 
gi skirtumas tarp Rusijos ko
munizmo ir, kaip jūs 'sakote, 

prakeikto kapitaliz
mo? Juk ar Rusijoj visi ly
gūs žmonės? Ten yra komi
sarai. Stalihas, kaipo komisa
ras, užima augštą vietą. Jis, xm/r a t
ir kiti komisarai duoda įsaky-1 REIKALAVIMAI 
mus, o darbininkai turi dirbti

l'elephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

kalinėtos dalyku^.
Kalėjkne jijr išbuvo 17 mė 

nešiu. Vir&hinkai turėjo juo 
mi didelį pasitikėjimą; paata 
te jį mechaniku prie elektri 
p ės pumpos už kalėjimo sienų 
ir leido jam laisvai išeidinėti vakare, Myrtle ir Marcy Avės, priėjo prie pirmininko kunigas

REIKALINGI/ lietuviai būti nariais 
ir užimti-.jflarbą lietuvių gasolino 

stotyse. Kaucija reikalinga. Atsi- 
šaukit sekamu adresu: Capitol Auto 
Service Stations Corp., 45 Branford 
Place, Room 227, Newark, N. J.

(212-214)
REIKALINGA merginų prie išdidbi- 

mo avies žarnų—tik patyrusios lai 
atsišaukia. Kava dykai. Gera užmo
kestis. Atsišaukite: Casing Com
pany, 137 Franklin St., Brooklyn, 
N. Y.

(213-214)

MOT. LAUKUS, Fotografas
14 Bedford A ve., Brooklyn

Tel. (. ireenpoint 9 78A I

ill hi mlt
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