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Bernard Shaw jau 74
Mėty Amžiaus Senis

LONDONAS.— Pereitą 
šeštadienį žymus anglų ra
šytojas ir dramaturgas 
Bernard Shaw šventė savo 
74-tas metines sukaktuves. 
Kuomet pas jį atėjo laikraš
tininkai ir prašė duoti kokį 
nors pareiškimą laike su
kaktuvių, tai rašytojas pa
sakė

“Aš pats kadaise buvau 
_ laikraštininku ir todėl galiu 

kalbėti iš patirties. Niekuo
met neklauskit t. v. žymaus 
žmogaus padaryti gimimo 
sukaktuvių laiku pareiški
mą. Tokie dalykai yra nuo
bodžiausias skaitymas.”

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis. Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!
v

(First Lithuanian Workers’ Daily) 
Išeina Kasdien^Apart Nedeldienių.

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re-

tėžius, o Išlaimėsite
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Sovietų Sąjungos!
Lai gyvuoja Pirma Diena Rugpjūčio!
Lai gyvuoja darbininkų klasės solidarybė ir kovos!
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Kiek Išviso Suskaityta 
Žuvusiųjų Italijoj?

5013

32 Indusai Kaltinami 
Žmogžudystėje

CHITTAGONG, Indija.— 
32 Gandhio pasekėjai yra 
suareštuoti ir kaltinami 
žmogžudystėje, papildytoje 
laike užpuolimo ant ginklų 
sandėlio nelabai senai.

ROMA.— Pereito šešta
dienio oficiališki daviniai 
sako, kad iki šiol yra su
skaityta 2,142 lavonai žmo
nių, žuvusių žemės drebėji
me pietų Italijoj. Bet ir tas 
dar toli gražu nepilna skait
linė.

Sužeistųjų skaičius jau 
pasiekia 4,551 asmenį.

Karo Reikalam Skiriamas Bilionas Doleriu 
Turi Būt Atiduotas Bedarbiams!

Jungtinės Valstijos galvatrūkčiais ruošiasi prie nau
jos imperialistinės skerdynės—prie karo.

Anglija ir Japonija ruošiasi prie to paties.
Italija su Francija galanda ginklus if visi keliai į karą 

tiesiami.
Prieš Sovietu Sąjunga visas kapitalistinis pasaulis 

griežia dantimis! Amerikoje labiausiai nerymastauja- 
ma. Akyvaizdoje baisaus krizio ir vargo, kuriame pa
skendę 8 milionai su viršum bedarbių, WaU gatvės val
džia neva daro “tyrinėjimus” komunistinio veikimo, 
uždėjo drausmę ivežti Sovietų Sąjungos prekes; daro vi
sokias kombinacijas ruošimui karo prieš Sovietų Sąjun
gą! Whalenas ir kiti klastuotojai speciališkai galvojo ir 
darė dokumentus, kad jų pagelba sukėlus antagonizmą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Bilionas dolerių bus išleista statymui naujų šarvuotlai
vių, įtaisymui geresnių ginklų skerdimui nekaltų žmonių, 
kuomet jie bus pašaukti į už turčių reikalus vedamą ka
rą.

Tą patį daro ir kitos kapitalistinės šalys.
Tik viena Sovietų Sąjunga paskendusi ekonomiškame 

darbe—darbe budavojimo socializmo, kuris užtikrintų 
kiekvienam darbo žmogui gražų rytojų. Ją už tai kapi
talistai pasiryžę sudraskyti.

Darbininkai privalo kovoti prieš karo pavojų.
Sekamą penktadienį, Rugpjūčio Pirmąją, visam pasau

lyj bus demonstracijos ir protestai prieš karą. Juos ren
gia darbininkų organizacijos, vadovaujamos komunistų 
partijų.

Drauge darbininke! Stokite į šitas demonstracijas! 
Kovokite.su viso pasaulio kovinguoju proletariatu! 
šalin imperialistinis karas!
Šalin imperialistų nagai nuo darbininkų respublikos t

Litvinovas Perspėja Visas Kapitalistines 
Šalis Delei Jų Bandomo S.S.R.S. Boikoto

MASKVA.— Oficiališkai! “Jei mes negalėsime nie- 
užimdamas užrubežinių rei- ko parduoti”, tęsė jis, “tai 
kalų liaudies komisaro vie- nieko ir nepirksime iš 
tą, Maksimas Litvinovas pa- Į šalių, 
reiškė, kad jis tęs tą pačią 
užrubežinę politiką, kokią 
vedė čičerinas, nes tai yra 
leninistinė politika. Jis tai 
sakė užrubežinės spaudos 
korespondentams.

Ryšy j su tuo, jis nedvejo
jančiai pastebėjo, kad tos 
kapitalistinės šalys, kurios 
bandys neįsileisti Sovietų 
Sąjungos prekių, turi žino
ti, kad jų prekės nebus įsi
leistos į Sovietų Sąjungą.

Litvinovas tatai kalbėda
mas, aišku, omeny j turėjo 
Jungtines Valstijas,,, kurių 
federalė valdžia pastaruoju 
laiku nutarė neįsileisti So
vietų Sąjungoj gamintų 
degtukų, medžio, anglies ir, 
dabar svarsto, magnezijos.

tu _  v 

kurios uždraudžia 
mūs prekių įgabenimą. i.Ta- 
čiaus delei to kapitalistinės 
šalys nukentės daugiausiai.”

Litvinovas nurodinėjo, 
kad šiandien kapitalistinis 
pasaulis randasi baisiam 
krizyj; visur bedarbė, o So
vietų Sąjungoj bedarbė iš
nyko ir šiandien jai stokuo- 
ja pralavintų darbininkų, 
technikų. Stokuoja todėl, 
kad visos mašinos, visi fab
rikai paleisti darban staty
mui socializmo’ ir statomi 
nauji fabrikai dirbimui ma
šinų ir kėlimui industrijos.

Sovietų Sąjungoj bedar
bės niekuomet nebus: kai 
buš mažiau darbo, tuomet 
visi darbininkai dirbs trum
pesnes valandas.

KAUNO KOMENDANTO ĮSAKYMU, JIS

ŽIAUS1AI METAMS LAIKO

Fašistų šita kova parodo

Šiuo tarpu Smetona Kru
vinasis su savo boba gir- 

čekoslovakijoj

valstiečiuose auga. Be to, 
visam pasaulyj proletariatų ...

Augustinas Dar Vis Skaitosi Save “Premjeru”; Labai Neno
riai Apleido Universiteto Rūmus, Kuriuose Jis Ilgai Gy
veno; Smetonos Kruvinojo Švogeris Tūbelis Padarė Galu
tiną Sprendimą

JUODOSIOS-NEGRES OTINOS

Jungt. Valstijų patriotai siunčia į Franciją motinas, kurių vaikai arba vyrąi žuvo karo pietų ir 
buvo ten palaidoti. Važiuoja ir negres motinos, kurių vaikai krito greta baltųjų. Deja, negrėm 
motinom neleidžiama važiuoti tuo pačiu laivu. Jas padėjo ant dugno daug prastesnio laivo, tik 
todėl, kad jos negrės! Pavęjkslas puikiai pašiepia tąjį skirtumą.

IŠ LIETUVOS
DIDELI LEDAI

KRAŠTAI, Dusetų vai.— 
I Liepos mėn. 3 d. apie 12 vai. 
iš šiaurės pradėjo keltis 
mažas debesėlis. Bet per 
keletą minučių tas debesėlis 
padarė tokį įspūdį, kad jo 
per keliolika metų nepa
mirš.

Su lietum pasikėlė smar
kus vėjas ir pradėjo kristi 
apie 1—lį m. diametro di
dumo ledai. Ledai taip 
smarkiai pradėjo kapoti, 
kad per 25 minutaš visos 
daržovės liko sumaišytos su 
ledais ir žeme.

Džiaugėsi ūkininkai, kad 
šįmet begaliniai gera vasa
ra. Bet štai per kelias mi
nutes jų džiaugsmas pavir
to liūdesiu.

Puikių svogūnų, agurkų, 
burokų ir kitų beliko tik 
stabakėliai. Bulvės, fugiai 
ir kiti javai susukti, sugul
dyti, o linų 'visos viršūnės 
nukapota. Ištikrųjų kaip 
greit ir netikėtai gamta nu
skriaudžia savo vaikus.

LISBONA.— Portugalija 
pereitais metais įgabeno -iš 
Amerikos 3,000 automobi
lių. Išviso įgabeno 3,600 
automobilių. Vadinasi, A- 
merika pralenkia visas, ki
tas šalis savo importu čio
nai. Viso Portugalijoj ran
dasi 20,000 automobilių.

Airišis Katalikų Kunigas Kaltina Fordą

KAUNAS.— Augustinas prakalbą, kalbėdamas apie 
Voldemaras, buvusis f ašis- vienybę visų fašistinių jėgų, 
tų klikos premjeru Lietuve-j Tačiau prie vienybės nepri-- 
je, dabar, susiniovus su ■ eita, nes Voldemaras jos ne- 
Smetona ir Smetoniene, ta-'paiso: jis nori vienybės to
po ištremtas iš Kauno į Kre-įkios, kuri jam užtikrintų 
tingą. Bus apgyvendintas' viešpatavimą. J 
metam laiko valstybiniam, šiuo tarpu Smetona Kru- 
dvare.

Kauno komendantas pulk.; tuokliauja 
Talevičius sutaisė protoko- kUr jis bus neapribotą lai- 
lą, kuriame nurodoma, jog ką.
Voldemaras išdeportuoja- Fašistu šita kova parodo 
mas, ir įteikė Augustinui jį vieną, būtent, faktą: Lietu- 
pasirašyti. Voldemaras, be- Voje didelis krizis: biednuo- 
je, reikalavo, kad jam būtų menės vargas vis didėja ii’ 
leista pasirašyti po protoko- didėja. Nepasitenkinimas 
lu, kaipo “premjerui ir už- darbininkuose ir smulkiuose 
rubežinių reikalų mipiste- 
riui.”. .. ____ L_ j

Voldemaro laikraštis i kova smarkiai pakilo. Va- 
“Tautos Kelias” uždarytas, dinasi, fašistai bijosi, kad

Smetonos Kruvinojo švo- Lietuvos darbininkai, vado- 
geris Tūbelis, kuris dabar vaujami komunistų partijos, 
eina fašistų premjero parei-|greit nesukiltų. Išeitis pra- 
gas, ilgai svarstė su savo sta. Todėl ekonominis kri- 
klika,' kas daryti su Volde-|zjs jr verčia fašistų vežimė- 
maru: tremti jį iš Kauno,' 
ar areštuoti ir pątalpinti 
kalėjimam Pagaliaus buvo 
prieita prie ištrėrpimo.

> Visi rakandai ir kiti daik-

agentas-

kad De- 
smarkiai

lį ant šono; pirmiausiai jie 
susiėdė tarpe savęs; greit 
matysime aštresnių kovų 
kituose sluogsniuose.

ko, kad ji sudurnavojo 4r
! su

! ‘

gyrimą. Be to, su

v Tf « n 1 1 • n ■ •• • tai, priklausa Voldemarui,
uz Detroite Bedarbių Demonstracijas ir pasilieka fašistų Raidžios 

ir . • - i u* n • -žinioje.Komunistinės Idėjos Stiprėjimą
. . T ,

DETROIT, Mich.— Kon- revoliucija Amerikoje atei- 
greso komisija tyrinėjanti sianti 1933 metais. Jis lie- 
komunistus jau čia. Perei- smarkiai ruoštis, kad jos 
tas penktadienis buvo paau- nepnleidus.
kotas klausinėjimui liūdi- I§ viso penktadienį liudi
ninkų. Vyriausiu liūdinin- j0 vienuolika asmenų. Jų 
ku buvo tūlas airišis ku- tarpe buvo C. J. Scavarda, 
nigas, Charles E. Coughlin, policijos viršininkas; N. R. 
Šisai žmogus kaltino Fordą Dougherty, General Motors 1 't i 1 1 TN 1 * 1 Y • _ I * . • y t 1 • T • \del to, kad Detroite šian
dien yra komunistinio judė
jimo pavojus. i

Esą, metai atgal Fordas 
išleido pareiškimą,, kuriame 
sakė, kad jo fabrikuose De
troite reikią. 30,000 darbi
ninkų. Dėka tam, žmonės 
ėmė važiuoti > iš Alabama, 
Mississippi, Tennessee, /Te
xas ir kitų valstijų, jieškoti 
darbų. Bet1 jie smarkiai nu
sivylė,, kuomet negavo jų. 
Dabar ■ tie žmonės, i lengvai 
pasiduoda komunistu agita
cijai, nes jie bedarbiai, var
ge skęsta.
“Sutraukimas šitų įmonių 

į Detroitą buvo netikslus,” 
sako kunigas. “Tai buvo 
padaryta delei žioplumo, 
panašiai, kaip Fordas pa
siuntė karo pradžioj į Euro
pą savo “taikos laivą” ‘ per 
žioplumą.” J .

Sulyg kunigo Coughlino,

-Corporation (automobilių) 
direktorius; James Ferber, 
sekretorius Flinto fabrikų 
susivieriijimo; Ch. T. Wine- 
gar,- “saugumo , komisionie- 
rius” iš Hamtramcko; Tho
mas C. Wilcox—“teisingu
mo departmento” 
šnipas, ir kt.

Tūli iš jų sakė, 
trbito komunistai 
pakilo pastaraisiais laikais, 
o kiti priešingai. Nustaty
ta, kad Detroite komunistų 
esama tarpe 1,500 ir 5,000.

Šnipas Wilcox liudijo, kad 
1920 metais, laike Palmerio 
agentų puolimo ant komu
nistų, Detroite buvo suareš
tuota 827 asmenys. Iš jų 
234 buvo išdeportuoti, o ki
ti paleisti.

Visi liudytojai sakyte sa
ko, kad reikia pradėti di
desnis puolimas ant svetur- 
gimių darbininkų.

Su Voldemaru išvežta ir 
jo žmona, kuriai 1927 me
tais Vatikano papa užkabi
no brangų rožančių už tai, 
kad Voldemaras numalšino 
Tauragės sukilimą ir išžudė 
daugelį darbininku. Pačiam 
Voldemarui tuonfct papa

Didelis Trukšmas del 
Senos Durnės Ženatvės

PARYŽIUS.—Čionai kilo 
didelis skandalas delei tū
los kunigaikščiūtėįs Amedee 
de Broglie norėjimo ištekėti 
už ispanų karališkos gimi
nės žmogaus Luis de Bour?

prisegė medalį ir davė pa- bon. Kunigaikščiutė turin- 
jais į-j 73 metus,, o jos jaunikis— 

drauge išgabentas ir Volde- ,42. Bl-ogliūtės giminės sa- 
maro brolvaikis. . . ko, kad ji sudurnavojo fa .

^Kretingoje išakyta polici- Senatvėje nori ženytis su 
jai daboti Voldemaras, kad Įatru Bourbonu, kuris yra 
nepadarytų fašistam kiau1 Iprąsigeręs ir prasižulikavęs 
IyS<^S', v. , x . taip, kad net į Franciją jam

Geležinis ^Vilkas taip- nevalia įvažiuoti. Bet gy- 
~ dytojai tvirtina,,kad Brog-

liūtė yra “sveika protiniai.” .4
Moteriškė sakosi, ji nęr 

prieš savo mirtį nors, kelk 
metus laimingai pagyventi 
už tai bando ištekėti us 
prasilakusio kunigaikščio.“

jau yra persekiojamas, nes 
jo nariai stoją už Voldema
rą. ■ . . . , .

Ilgą laiką fašistų valdžįa 
nežinojo, kas daryti su Au
gustinu. Jis gyveno univer
siteto rūmuose. Kuomet 
jam buvo įsakyta iš ten išsi
kraustyti- (kas buvo pada
ryta- labai. senai), tai Vol
demaras spjaudavo į tai, 
atsakydamas, kad jis “netu
rįs kur padėti savo knygų.”

Dabar, ištrėmus Voldema
rą, bus paliuosuoti kamba
riai ir juose galės gyventi 
kitas kuris fašistų klikos 
narys. ,, *

Pastaruoju laiku Volde
maras buvo atsilankęs i tau
tininkų (fašistų) suvažiavi
mą Kaune, kur jis sake ilgą

Dunkaniūtės Sumušimas

LOą ANGELES, Cal 
Judžių aktorius Rex Lease 
tapo nubaustas $50 pab 
dos už tai, kad jis smogė 
kumštimi j Vivian Dun- 
kaniūtės akį. Pastaroji yr 
sesuo garsios Isadoros, “bol- 
ševikiškos Šokikės”, kuri r 
re Francijoj.

Kovokite.su
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KENO PAJĖGAS PASAULINIS KRIZIS 
UGDO, 0 KENO PULDO

APŽVALGA ‘Naujieny’ Šveicariškas 
Sūris Visai Supuvo

Kaip Tfevyne” “Aiškina” 
Apie S.LA. Paskolas
1 “Tėvyne” No. 30 štai 

“draugišką”

Politinis Raportas Sovietu Sąjungos Kom 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui

Fašistai Apskui 
rijai d. L. Prt 

Prakalba
Socialfašistas Grigaitis 

“Naujienų” No. 173 filozofuo- 
ja, -sulig savo šveicariško 
“mokslo,” kad esą “raudonie
ji” “be logikos,”, nes jie skun
džia S.L.A. fašistinę tarybą 
teismui. Jis sako ?

Mūsų “raudonieji” baisiai 
rėkia, kad SLA. 136-am sei
me buvo pavartota policija 
prieš triukšmadarius, kurie 
per pusantros dienos trukdė 
seimp darbą. Bet jie laiko vi
sai normaliu dalyku, kad tie 
patys triukšmadariai, kurie 
buvo pašalinti iš seimo sve-

mąją ’Tajybą teismui. 
' ! \ i ! Iii t

: Ir toliaus tas , šveicariškas 
sūi;ię tęsia : , ,

Prileiskime, kad'komunistiš- lią tani, kad šis priešingumas ardytų* ir purtytų pačius 
' 1Qsla" i kapitalizmo pamatus. Ir dar daugiau. Jis išverčia vir- 

šun šaknis prieštaravimų, įgimtų kapitalizmui, ir suriša 
neštųv nuosprendi, Togel^Ge- ja? į vieną mazgą; jis paverčia jąsias vienu klausimu ęy- 
___ T________________ l-ixir /-t..........• I • U.-trliAr. oi. V o 4- o 1 •> o 4-1 m m o 4 ’T’o/lol

PITTSBURGH,
Liepos 22 d. turėj 

L. Prūse i kos p ra k ai 
prieš aštuonias vai. ’ 
ėjau į L.M.D. svetaii 
rėjo įvykti prakalbo 
nėję jau radau d. P 
keliais lietuviais di 
besišnekučiuojant a 
tą. Pasisveikinom i 
me kalbėtis apie vie 
IT. D. reikalus. žn 
paisant karščio, pah 
vis renkasi. Atėj 
draugas, pasisveikint

“Šiandien per dien 
(taip vadinama mie 
vaikšto gandai, kad ’ 
dariečiai fašistai lai 
ir rengiasi kaip nors 
prakalbom įvykti.”

Mudu su d. Prust 
kerne: Well, niekt 
naujo, jeigu sandaric 
tai tai darytų, juk j 
visur ta pati rolė—j 
licijai ir kitokias pre 
daryti prieš progresy 
nes, kad pastarieji r 
tų jų—sandariečių-fa 
dų darbų, žmonės \ 
si.

Biskį po astuonių 
pradėti prakalbas. F 

•susirinkusiems prakal 
supažindinau kalbėto, 
sėdau. Neprabėgo ne 
minutos, įbėga L.M.l 
ninkas ir sako man į 
kie du vyrai nori tai 
apačioj. Tuojau i 
kokie vyrai. Nuėjus 
du petingi vyrai p 
kas jie tokie ir ko at 
klausus jų, kaip jie i 
čia yra prakalbos, jie 
“Dieną atėjo į policį 
nę keturi vyrai ir r 
kad prakalbos būtų u: 
Peržiūrėjus permitus, 
dė, kad jūs neėmėt n< 
to šiom prakalbom, ta 
mums įsakyta, kad p 
Nulaikyti.”

žmonės vis renkasi 
bas. , Tuomet , nebe 
daugiau daryti, kaip 
svetainę, sustabdyti k 
ir prašyt susirinkusius 
tis. Publika, keikdan 
viškus faŠistus-Šnipuku 
riai ėjo iŠ svetainės, o 
pai, kuriuos atsikviet 
viški sandariečiai-fašis 
vėjo prie svetainės di 
išėjo visi žmonės lauk.

Tai šitaip darbuojai 
viški fašistai sanc 
prieš susipratusius 1 
darbininkus, po obalsi 
visi lietuviai esame bi 
t. t., o slapta bėga į ] 
raštinę ir skundžia pr 
kitaip mąstančių brolil 
vių. Taip pasielgė S.L 
me ponas Gegužis, pas 
policiją ir mušeikas liej 
dyti galvas susipra 
darbininkams, o maž< 
gizeliai ardo prakalbas

Didėjantis Krizis Tarptautinio Kapitalizmo ir Sovietų 
Sąjungos Užsienio Politinė Padėtis

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

ko-; 
kią “draugišką” pastabą 
daro “Keleivio” korespon
dentui (ponui Bagočiui) del 
•aprašymo apie fašistų ir so- 
cialfašistų kontroliuojamą 
SLA seimą:*

“Keleivio ” korespondentas 
rašydamas apie SLA. Seimą 

i padaro visai klaidingą ir tik- 
, renybėi neatatinkailtį pareiš

kimą. Jis kalbėdamas apie' 
tris nepavykusias SLA. pasko
las, gurias tyrinėjo Seimo iš
rinkta komisija sako, del Ma- 
kovecko iš Thompsonville, 
Conn., paskolos Susivienijimas 
“turės apie desėtką tūkstančių 
dolerių nuostolių.”
Matote, ir “Tėvynė” pri

pažįsta, kad trys SLA pa
skolos yra nepavykusios. O 
apie Makovecko paskolą 
“Tėvynė” sekamai aiškina:-

Tokis pai’biškimas yra klai
dingas ir neteisingas. Pati mi
nimus moi;gičius tyrinėjusi 
komisija pripažįsta, kad del 
šios paskolos Susivienijimas 
nuostolių gal neturės.
Bandoma sukinėtis, bet 

sunku išsisukti. Matote, ko
misija tyrinėjo “minimus 
morgičius” ir ji negali pa-

va-
r

Gyvatiški Nuodai prieš 
Kovojančius Darbininkus

, Kongresinė komisija, 
dovaujama fašisto H. Fish,
negarbingai suklupo, “befi- 
šindama” komunistinį judė
jimą New Yorke. Ji nieko 
prieš komunistus negalėjo 
iškelti; ką ji “ištyrė”, ką ji 
“surado”, viskas jau nuo 
seniau buvo žinomai buvo 
žinoma komunistų veikimas 
įvąiriose daybininkų organi
zacijose, jaunų komunistų 
ir pionierių veikimas mo
kyklose ir tt. Tas pakarto
tinai buvo rašyta spaudoj.

Komisijos ' svarbiausias 
tikslas buvo, tai suklastuo- 
tais Whaleno dokumentais 
sukiršinti Amerikos žmones 
prieš Sovietų Sąjungą, kad 
tuo būdu prirengti dirvą 
karui prieš darbininkų val
domą respubliką. Bet, kaip 
jau skąitytojams žinoma, ta 
fašistinė komisija smarkiai 
suklupo ant tų sufabrikuo
tų Whaleno dokumentų. Net 
patys komisijos nariai susi
pjovė tarp savęs. Kuomet 
vienas liudininkų buvo pa
sirengęs įrodyti, kad tie su
fabrikuoti dokumentai buvo 
siūlomi parduoti spaudai už 
kelių mėnesių pirma jų pa
tekimo į Whaleno rankas, 

Sakyti, kad Susivienijimas j tai vienas, komisijos narys, 
del šios paskolos neturės 
nuostolių. Komisija sako, 
Susivienijimas nuostolių gal 
neturės. Tai pripažinimas, 
kad Susivienijimas gali tu
rėti nuostolių. Jeigu komi
sija, kuri visą dalyką ištyrė, 
nedrįsta. >pareikšti, kad del 
paskelbs Susivienijimui -ne
bus nuostolių; tai. tur būt 
kas nors labai blogo yra su 
ta paskola.

(Tąsa)
3. Santikiai l’arp Sovietų Sąjungos ir Kapitalistinių 

Valstybių
(a) Augščiau aš paliečiau*priėšingumus pasaulinio ka

pitalizmo. Bet apart tų priešingumų yra dar vienas

i Atsidarant Amsterdamo geltonųjų unijų internaciona
lo kongresui liepos 7 d., Stockholme, viešpatavo nusimi
nimas tarp “socialistinių” vadų. Sekretorius dešiniosios 
Krancūzų Darbo Konferencijos, ponas Žuo įvedamoje sa
vo prakalboj buvo priverstas pripažint gilų ekonominį 
krizį kapitalistiniame pasaulyje. “Tas krizis,” sakė jis; 
“silpnina mūsų spėkos šaltinius ir drūtina mūsų priešų 
jlajėgas. Tas krizis šaukia mus; į bendrą veikimą, kad 
Užsitikrinus sutartiną sandarbininkavi'mą.”

* Ka reiškia tos “mūsų spėkos”, kurios per krizį silpnė
ja? ‘'Tai reiškia, “socialistų” bei kitų pardavikiškų vadų 
ir kapitalistų spėkos. Kokių gi jų priešų pajėgas krizis 
angina? Nagi, komunistų ir kitų revoliucinių, su bolše
vikais einančių darbininkų.

• Social-monelninkai, kurie apsivartydami žabaliojo, kad 
lėomunistinis judėjimas “smunka, smunka ir susmuks,” 
Ūurie reklamavo kapitalistinės tvarkos stiprumą, dabar 
gailestingai saviškių unijų tarptautiniame kongrese pri
pažįsta, kad jų popieriai blogėja, o komunistų vadovau
jamas darbininkų judėjimas įgyja naujų pajėgų, dygs
tančių iš paties krizio sąlygų.

; Kuomet komunistai tokiose apystovose smarkiną savo 
pastangas, mobilizuodami darbininkus vis griežtesniems 
susikibimams ir revoliuciniams mūšiams su kapitalistais, 
—tai “socialistiniai” vadai geltonųjų unijų kas kartas 
tampriau vienijasi su fašistėjančia buržuazija. Už tai 
jie gauna pagyrimą nuo Švedijos kapitalistų organo 
“Svenska Dagbladet”, kuris pašventė redakcinį straips
nį šiam jų kongresui. Šis kongresas, girdi, susidaro iš 
“praktiškų, patyrusių žmonių,” kurie nesilaiko griežto 
marksizmo, kaip kad Maskva; “šių unijų vadai ima do
mėn įvairių savo valstybių reikalų prieštaravimus; del 
tų prieštaravimų, todėl, sunku bus pasiekti vienybės.”

Tais, žodžiais “Svenska Dagbladet” išduoda geltonie
siems vadams diplomą, ne tik kaipo buržuazijos pakali
kams-.abelnai, bet ir kaipo social-patriotams, ginantiems 
savo kapitalistų reikalus prieš kitų šalių kapitalistų biz
nį. Tas pat, vadinasi, social-patriotizmas ir social-im- 
pęrializmas, kaip ir laike pereito pasaulinio karo.

Viename dalyke, tačiaus, tie socialistaujanti gaivalai 
palaiko tarptautinę vienybę; tai kovoje prieš Sovietų Są^ 
jungą ir prieš komunistus. Tuo tikslu minimas jų kon
gresas ėmėsi išsidirbti ir bendrą programą neva “kovai 
prieš karą;” bet pamatinė jų programos reikšmė tai yra 
prirengimas karo prieš Sovietų Respubliką; toj progra
moj yra “teoriniai” išvystoma ir reikalas darbininkų 
sandarbininkavimo su samdytojais, ką geltonojo Ams
terdamo internacionalo špicai vadina “santaika pramo
nėje” ir “ūkio demokratija.”

. Apie tai atvirai kalba ir “socialistų” Antrojo Internacionalo 
teoretikai. Nesenai įvykusiame Berlyne socialdemokratų susi
rinkime juk Naftali, dabartinis teoretikas Visuotino Vokietijos 
Darbo Unijų Susivienijimo, davė tokį patarimą savo šalies dar
bininkams :

; “Šiuo laiku geriau būtų, kad darbininkai ' nestatytų visiškai 
jękių reikalavimų delei uždarbio ir sutiktų su mažesniais uždar
biais, negu kad tokiais reikalavimais išprovokuot "samdytojus 
uždaryt savo fabrikus.”
,Kitas tos rūšies “socialistinių” unijų filosofas, Paul Umbrei 

prikalbinėja, kad Vokietijos darbininkai rengtųsi atsisakyti 'ir 
nuo socialės apdraudos, tai yra nuo bedarbės pensijų, nuo senat
vės ir kitokių pensijų. Sako, yra šalių, kur samdytojai neneša 
tos socialės apdraudos naštos; todėl Vokietijos pramonininkams 
sūnku esą atsilaikyti prieš kitų šalių kapitalistus, nieko nemo
kančius į socialės apdraudos fondą.

Tai yra tiktai pora pavyzdžių iš dabartinio nusistatymo so- 
cialistaujančių unijų vadų, kaip išnaudotojų lekajų. Bet tokią 
politiką šiame trečiame pokariniame..laikotarpyje varo ne vien 
Vokietijos socialpardavikai; lyginai taip daro ir Anglijos, ir 
Amerikos ir .kitų šalių geltonųjų unijų biurokratai. Ameriki
niai darbininkų judošėliai neužsileidžia savo “frontams” iš už 
vandenyno, o lenktyniuoja su jais kuo karščiausiame bendradar
biavime su šdviškia’is kapitalistais. Reikalaudami teismiškų 
drausmių (indžionkšinų) prieš kairiąsias, kovojančias unijas ir 
ppeš komunistinių darbininkų vedamus streikus, amerikiniai 
darbininkų pardavikai, nachališkai giriasi, kad jie palaiko vie
nybę darbininkų su samdytojais; kad kol jie vadovauja, tol ne
būna’jokių ergelių su bosais; o kaip tik raudonieji įsimaišo, tai 
afrdo savininkų biznį, varo juos į “bankrutą.”

ISocial-fašizmas kas sykis kiečiau suauga su kapitalizmu prieš, 
komunistinį judėjimą ir į karinę talką pries Sovietų Sąjungą. 
Ne-veltui jau-TreČiasai Kongresas Komunistų
pAdarė tokį pareiškimą:
/‘Mūsų gadynėje besivystančių klasinių mūšių 

<tij kova prieš dešinįjį oportunizmą nėra kova 
nto darbo unijų judėjimo; tai yra kova su klasiniu priešu. Kas 
to nesupranta... tas yra priešą^ proletarinės revoliltcijos.”

’Pirmojoj Rugpjūčio, Tarptautinėj Demonstracijų Dienoj prieš 
imperializmą, milionai viso pasaulio darbininkų, todėl išstos ne 
tiktai prieš imperialistus, ruošiančius naują pasaulinį karą, bet 
taip pat ir prieš imperializmo pakalikus, “socialistus” ir kitus 
geltonųjų unijų vadus, už darbo minių reikalus ir už Sovietų 
Sąjungos apgynimą.

tainės,skundžiaSLA Pildo- priešingumas.. Aš kalbu apie priešingumą tarp ,kapita-
listinio pasaulio ir Sovietų Sąjungos. Tiesa, šis priešin- 
gumas nėra vidujiriiai-kapitalistinio pobūdžio. Tai yra/ 
priešingumas tarp kapitalizmo, kaipo tokio abelnai, ir ša
lies, kuriojd yrhstatomd socializmas. Bet tai neužkerta ke-

' ka SLA. narių frakcija da. 
bartinę savo bylą prieš ;___

laimėtų, t. y. kad teismas iš-

gužis, Jurgeliūtė, Gugis ir ki
ti SLA. viršininkai privalo 
pasitraukti ir visus SLA. rei
kalus kartu su Jo iždu per
duoti Bacevičiui, Jeskevičiū- 
tei, Salaveičikui ir kompani
jai,—na, o pralaihiejusieji 
bylą Gegužis ir jo draugai 
atsisakytų teismo sprendimui 
pasiduoti. Ar tuomet komu
nistai nesikreiptų į policines 
ir visokias kitokias įstaigas, 
kad gauti tą, ką jiems teis
mas priteisė ?
Socialfašistas Grigaitis ban

do demagogiškai įrodinėt, kad 
jeigu pažangieji SLA nariai 
per teismą atimtų nuo uzur
patorių SLA turtą, tai jie tą 
patį padarytų, ką padarė fa
šistai ir socialfašistai seime, 
pasišaukę policiją. Jeigu tas 
šveicariškas sūris nebūtų taip 
supuvęs, 'tai žinotų, kad pa
žangiesiems laimėjus bylą, ne
reiktų kreiptis prįe policijos 
priversti Gegužį ir kompaniją 
pildyti teismo nuosprendį. Jei
gu būtų reikalas, tą atliktų 
pats teismas.

Taip, policiją ir teišmai yra 
.kapitalistų, organai. Bet'nega
lima sakyti, kad ėjimas į teis
mą yra tas pat, kaip pasisauk
ti policiją ir mušeikas, sukru
vinti, sumušti keliolika dele
gatų, spėka išmesti ' iš seimo 
suvirš 200 delegatų.

Kodėl pažangieji eina į tei
smą? Susivienijimas lietuvių 
Amerikoj, kaipo apdraudos or- 

. ganizacija, paeina po valdžios 
įstatymais. Tai nėra šiaip ko
kia paprasta organizacija. Val
džia prižiūri jos turtą ir tt. Ir 
kuomet fašistiniai uzurpatoriai, 
su policijos pagelba išmetę iš 
seimo didžiumą teisėtai išrink
tų delegatų, pasigriebė SLA 
turtą, tai, aišku, pažangiesiems 
SLA nariams prisieina kreiptis 
į valdišką teismą, perstatyti da
lyką ir reikalauti, kad iš uzur
patorių turtas būtų pervestas 
legališkai išrinktai SLA Pildo
mai Tarybai, kurią išrinko Mel- 
dažio svetainėj įvykęs SLA le- 
gališkas seimas.

Pažangieji turi pakankamai 
įrodymų, kad teismiškai at
gauti iš uzurpatorių SLA tur
tą. Bet tas dar nereiškia, 
kad galima pilniausia manyti, 
jog teismas padarys pažangie
siems prielankų nuosprendį. 
Meš; negalime yisą viltį ^dėti 
ant.‘kapitalistų teismų, Gali 
būt taip, kad, nežiūrint geriau- 
jsju pažangiųjų įrodymų, teis
ėtas gali padaryti ’prielankų 
Teistams. < ir socialfašistams 
^ųc^ehdį.j; ' 
? Pažangieji SLA nariai eina 
J.ftfeiSįmą ne del to, kad jie bū
tų pilniausia įsitikinę teismiš
kai /Mimėti, bet 'del to, kad 
jie pfiiversti tokį žingsnį dary
ti.* /Fie turi, daryti organizaci
nius ir 'le^ąliškus (teismiškus) 
žingsnius prieš reakcionierius, 
kąd prašalinti tuos pragaištin
gus elementus nuo SLA vado
vybės.
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KLAIDOS AJITAISYMAS
'Pereito šeštadienio editoriale eilutėj: “prieš Sovietus, kol dar 

nepervėiu? Ne. Laukimo politi-” ne vietoj įsibriovę klausimo 
žm.kla.s (?) ir “Ne”, kurie prieštarauja tikrajai paragrafo ritih-

“?” ir “Npm reikia skaitant išmesti.

Negali Išnaikinti Bolševiku 
Lietuvoj

“Draugas” dejuoja, kad 
Lietuvos fašistiniai budeliai 
nieku būdu negali išnaikin
ti bolševikų Lietuvoje. Sa
ko:

Bolševikai Lietuvą, matomai, 
ypatingai yra pamėgę. Jie sa
vo veikimą ten gana plačiai 
varo. Beveik kas mėnesį vy
riausybė suseka jų veikimo 
centrus ir juos likviduoja. Bet, 
praėjus f kiek laiko, jų ir vėl 
atsiranda.
Fašistai drasko komunis

tų veikimo centrus, vadus 
grūda į kalėjimus ir žudo, 
bet komunistinio judėjimo 
negali išnaikinti.

Ant galo “dievo” tarnai, 
kurie mulkina tamsius žiųo- 
nelius per, darbininkų ne-' 
prietelį, pavadintą “Drau
gu”, nedžmirŠta ir Ameri-j 
kos komūnišfiį^ ’ Sako;, ’ >.

i ■ . I j ; 'f i ' •• j į
Del to nestdbėtnįa, * kad ko

munistai veržiasi iri' į Ameri-1 
kos lietuvių organizacijas, kad 
per jas galėtų varyti kotnu-t 
mistinę propagandą, .-kuri- ir 
Lietuvą lengviau galėtų pa
siekti. . 1 - *
Taip, komunistų tikslas 

pasiekti visiis darbininkus: 
kad juos apšviesti, kad 
jiems nurodyti, kas jų prie
šai ir kas .jų draugai; kad| 
jiems nurodyti kelią, kaip 
pasiliuosuoti iš algihėš ver
gijos, iš bedarbės ir skurdo; 
kad vadovauti darbinin
kams jų kovose prieš išnau-' 
do tojus, už dabbo žmonių 
gyvenimo pągerinimą.. Ži
noma, tas dievo agentams 
labai -nepatinka; ' 1 ” ’1

atstovas ^Nelson, nenorėda
mas, kad tękis liudijimas 
įvyktų, sukeikė, , pasiėmė 
skrybėlę ir išbėgo iš komisi
jos posėdžio. ' <

Sąryšy su tos kongresi
nes komisijos tyrinėjimu, 

{“Tėvynėj” fašistas Vitaitis 
patalpino sėkafrius bjaurius 
šmeižtus prieš komunistus 
ir abelnai kovojančius dar
bininkus :

Kiti liudininkai įrodė, kokio
mis priemonėmis .komunistai 
dirba tarpe darbininkų. Strei
kuose jie dažnai vartoja sabo
tažą ir net banditizmą. Sabo
tažu pridaro daug nuostolių” 

■ industrijoje, o banditizmu dar
bininkams neretai grąsina gy
vybės atėmimu. Komunistinės 
propagandos skleidime daly
vauja, didelėje didžiumoje, 
ateiviai bei jų vaikai, šitan 
negarbingan darban įžymėti ir 
lietuviai. Visas komunistinis 
judėjimas gi finansuojamas iš 
Rusijos.
Tai bjaurus, fašistinis ap

rašymas. Tai gyvatiški nuo
dai prieš kovojančius darbi
ninkus. Tai atviras prituri
mas besivystančiam Ameri
kos fašizmui.

Kovojanti darbininkai per
statomi banditais ir net 
grasintojais atimti darbi
ninkams gyvastį.

Tie faktai payodo, kad 
SLA pariai darbiniiikai pri
valo dar smarkiau -j kovoti' .i o. . 'A . .■ ■' , $ s <
Kurie ‘tūri ■ pasigriebę ‘ SųbU
f * » ‘ t ' X £ ' y k į | į I 1 2 į 'i. i b į. 
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Vokieti jos Mažumos 
U < t- 5 U/f-' ' ..

“Rzeczpospolita”;, •. rašydama 
apie Vokietiįos <mažŪ!įniį padėtį, 
nurodo, kad Vpkįėfijoj šiuo me* 

‘tu yra 200,000; Jpflkų, 180,0Q0 
lietuvių, 160,000 serbų, 45,000 
čekų, 20,000 danų ir 16,000 fri
zų. . Jokios pacionąlinės teisės 
šiems mažumoms, * pasak laik
raščio, negarantuotos. ’

Kiek Kaštavo Reino Sričių 
. Okupacija . , f .

“UhY- Abendblatt” paskelbė ailyginimaš Vokietijai 'už -1871 
Roiiio krašto okupavitho išlaidų hietų karą.

sąmatą. Laikraščio žiniomis, 
nuo karo paliaubų paskelbimo 
iki 1930 m. birželio 30 d. Rei
no krašto okupavimas kaštavo 
6,446 milionus markių. Laik
raštis ‘ pastebi, kad Santarvės 
valstybės išleido daugiau Reino 
krašto Okupacijos reikalams, ne- 

. gu visas prancūzų sumokėtas

vybės ar mirties ,ištisai kapitalistinei tvarkąį. Todėl buržu
azija nukreipia savo akis linkui So v. Sąjungos kiekvieną 
sykį, kada kapitalistiniai prieštaravimai pradeda darytis 
aštrūs: argi negalima būtų išspręsti tas ar anas kapita
listinis prieštaravimas, arba visi prieštaravimai sykiu, lė
šomis Sovietų Sąjungos, kaštais šios Sovietų šalies, šios 
revoliucijos tvirtovės, kuri nuo pirmos valandos savo gy
vavimo revoliucionižuoja darbininkų klasę ir kolonijas, 
suturi naujus karus, trukdo persidaliniiųą pasaulio išnau- 
jo ir neleidžia kapitalizmui plačiai pasiskleisti •■erdvingo- , 
se Sovietų Sąjungos rinkose, nors buržuazijai jos yra 
taip karčiai reikalingos šiame laipsnyje ^konjunktūroje) 
ekonominio krizio. Iš čia gi kyla palinkimas prie avan- 
tiuriškų užpuolimų aht Sovietų Sąjungos ir prie ginkluo
to įsikišimo į vidujinius Sovietų reikalus. Kriziui beau
gant, turės augti ir šis buržuazijos palinkimas.

Aiškiausias išreiškė j as to palinkimo dabartiniu laiku 
yra buržuazinė šiandieninė Francija, namai giliosios mei
lės delei “Pan-Europos” (arba Europos Suvienytų Vals
tybių), “lopšys” Kelloggo Pakto, užpuolingiausia ir mili- 
tariškiausia šalis tarp visų užpuolingų ir militariškų že
mės šalių. , . '

Bet karinis įsikišimas, arba intervencija yra abipusiai- 
aštrųs kardas.

Ėuržuazija puikiai tatai žino. Puikus būtų dalykas—- 
jinaii mano—jeigu1 intervencija praeitų sklandžiai ir užsi
baigtų ; sumušimu Sovietų Sąjungos. Na, o jeigu inter
vencija'užsibaigtų taip, kdd būtų sumušti kapitalistai? 
Viena interv'encija apverktindi sukiužo. Pirmoji- inters 
vencija suiro tuo laiku, kuomet bolševikai dar buVo silp
ni. Kur yra. užtikrinimas, jog antroji intervencija nesu- 
triuškės lygiai apverktinai? Visi mato, jog bolševikai 
šiandieną yra nepalyginamai stipresni, negu tuo metu, 
ir ekonominiai ir politiniai ir iš atžvilgio į savo šalies 
apsigynimo pajėgas.. O kaip bus su kapitalistinių šalių 
darbininkais, kurie nepakęs kariško žygio prieš Sovietų 
Sąjungą, kurie kovos prieš karinę intervenciją, ir galės, 
jeigu bus reikalinga, atakuot savo kapitalistus iš už nu
garos? Ar ne geriau tad būtų pasirinkti kelią-plėtoji
mo prekybos santikių su Sovietų Sąjunga, kuriam tai 
keliui bolševikai neturi nieko priešingo? Štai kame yra 
šaltinis tendencijos (palinkimo) prie tolesnio palaikymo 
draugiškų santikių su Sovietų Sąjunga.

Taigi mes turime dvi eiles faktorių ir dvi skirtingas 
tendencijas, veikiančias skirtingomis kryptimis:

1) Politika ardymo . ekonominių ryšių Sovietų Sąjun
gos su kapitalistinėmis šalimis, politika provokatoriškų 
atakų prieš Sovietų Sąjungą, atviras ir slaptas darbas 
priruošimui karinės intervencijos prieš Sovietų Sąjungą. 
Šie tai yra faktoriai, kurie gręsia pavojum tarptautinei 
Sovietų Sąjungos padėčiai. Tai šių faktorių intakai rei
kia priskaityt tokie nuotikiai, kaip Anglijos konservato
rių ministerio kabineto nutraukimas ryšių su Sovietų 
Sąjunga, užgriebimas Chiniškojo Rytų Gelžkelio per Chi- 
nijos militaristus, finansinė blokada prieš Sovietų Są
jungą, “kryžiaus karas” dvasiškijos, su popiežium, prie
kyje, prieš Sovietų Sąjungą, organizavimas sabotažo 
veiksmų iš mūsų specialistų pusės per svetimų šalių 
agentus, organizavimas padegiojimų ir gaisrų, tokių 
kaip kad buvo tūlų samdinių padaryta Lenos Aukso Lau
kuose; žudymas Sovietų Sąjungos atstovų (Lenkijoj), 
suktos, intrigos, vartojamos prieš mūsų tavorų išvežimus 
(Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lenkijoj ir kitur).

2) Užuojauta ir parama, kurią teikia Sovietų Sąjun
gai darbininkai kapitalistinių šalių; augančioj! ekonomi
nė ir politinė pajėga ir aųgaffcioji Sovietų Sąjungos ap
sigynimo galybė, ir santaikos politika, kurios nuolat lai
kosi Sovietų valstybė. Šie tai yra faktoriai, kurie drūti
na tarptautinę Sovietų Sąjungos padėtį. Tai šių fakto
rių intakai reikia -priskaityti tokie įvykiai, kaip sėkmin
gas likvidavimas (užbaigimas) susirėmimo del Chiniško
jo Rytų Gelžkelio, atnaujinimas santikių su Didžiąja 
Britanija, vystymasis ekonominių santikių su kapitalis
tinėmis šalimis^ ii\ tt.

Tų dviejų faktorių susirėmimas nusako tarptautinę So
vietų Sąjungos- poziciją.

(b) Buvo sakoma, kad didžiausia skerspainė, nelei
džianti pagerėt Sovietų Sąiungos ekonominiams santi- 
kiams su buržuazinėmis valstybėmis, tai esą skolų klau
simas. Aš įsitikinęs, jog tai nėra argumentas už skolų 
išmokėjimą, bet priekabė rankose užpuolingųjų gaivalų, 
naudojama kaipo propaganda už karinę . intervenciją.

(Bus daugiau)

žodis apie Amerikos Ii 
fašistus iš sandariečių 
Kaip buvusiojo] caristir 
sijoj savo laikais tūli n 
deli Lietuvos patriotai 
skųsdavo ir išdavinėdaj 
ruosius Lietuvos revolii 
rius, taip dabar Amerik 
tuviai fašistai-sandarieči 
sidęngę lietuvišku broli 
bėgioja pas policiją si 
kiais skundais prieš kit 
tuvius. Tai bjaurus ir 
tus darbas. Manau, fa 
tos lietuviai darbinink 
žins, kas per vieni tie 
viski neva patriotai iš
riečių tarpo ir atsuko 
nugaras.

S.L.A. Narių Susirink 
Apkalbėjimui Chica 

Seimo
Rugpjūčio 1 d. yra s 

m ag svarbus S.L.A. n ai 
sirinkimas apkalbėjimu 
bartinių susivienijimo 
kių. Visi nariai ir tie ž 
kurie interesuojatės su: 
jimu, kviečiami dalyvai 
me susirinkime, kuris 
rugpjūčio 1 d., 7:30 vai.
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tarpe. .Jie turėtų žinoti, kad neišsiaiškins, tai kuopa negalį 
ir kompanijos šuneliais būda- nei pinigų siųsti.

S.L.A. 57 Kp. Narys.PITTSBURGH, PA.
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Patiko Drg. Janulio
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ke

Vertas pagodonės.

Tuo tarpu progresyvių
įgaliotinio.

nesupažin-
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ta įgiau jsnndžių iš savo gyve- ’ TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
*• I • i i i ' «v n_. . i MES IšMOKINAM, kaip apsieiti su gasiniu autombbiliu; dalinas i tris dairi:abipusiai-

i Worcesterio. 
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Stagg 8842

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj.

dame tik pirmas raides, 
jūs pasirašėte vieno seno mū
sų bendradarbio slapyvardžiu 
—Gamtos Sūnus.

pradėti prakalbas. Perstačiau

tinkamą baliams, te
atrams, vestuvėms, 
prakalboms ir ki
tiems pasilinksmi
nimo vakarams.
Lutvinas yra pla
čiai žinomas Eliza- 
betho ir apielinkės 
miestų lietuviams if 
svetimtaučiams, to
dėl reikale meldžia
me įtr ei p t i s pas 
mus. ’’

čia kuopa labai Jogiškai pą^i- 
elgė. Ačiū Gegužio pasidar
bavimui,‘mes turime du cent
ru. Senasis cjentras patrauk
tas teismkn. ’Ir kol dalykai

gužiniai elementai savo melais 
klausus jų, kaip jie žino, kad (prezidento Gegužio kantrumu, narių negalėtų suklaidinti.

mi negalės išbėgti iš 'darbinin
kų tarpon ir anksčiau ar vėliau 
atsidurs bedarbių armijoj.

supažindinau kalbėtoją ir atsi- s1qs tlK aPie pusę valandos, dalykų ‘Stoviu susipažinti. Biu- 
sėdau. Neprabėgo nei penkioslbet kaip pradėjo, tai drožė lėtino dar ir šiandien Worces- 
minutos, įbėga L.M.D. pirmi- virš valandą laiko. Savo kal-;teryj 57-tos kuopos nariai ne- 
ninkas ir sako man į ausį: ko-|boj begėdiškai melavo apie gavo, tuo tarpu reikėjo taip

'susirinkusiems prakalbų tikslą, miausiai jis sakė, kad kalbė- todėl neturėjo progos su tikrų 
supažindinau kalbėtoją ir atsi- SUS tik apie pusę valandos, dalykų ‘Stoviu susipažinti. Ęii 
sėdau. Neprabėgo nei penkios Į bet kaip pradėjo, tai drožė lėtino dar ir šiandien Worce,

kie du vyrai nori tave matyti seimo įvykius, sakė, kad triuk- ■ padaryti, kad jau dabar ant- 
supratau, šmadariai, suprask, progresy-,ras numeris turėjo išeiti.. Tuo- 

Nuėjus apačion, viai, kas minutą šokinėjo antjmet kiekvienas narys žinotų, 
persistatė, kėdžių per pustrečios dienos, jkas Susivienijime dedasi ir ge- 

Pr įtodel jis negalįs atsistebėti'gužiniai elementai savo melais
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kokie vyrai.
du petingi vyrai'
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■ką pilnas visokių šmeižtų prieš 
progresyvius narius, ten visaip 
niekino progresyvius ir nera
šė teisybės; kaip ištikro daly
kai dėjosi.' Iš tos priežasties 

WORCESTER, MASS. ) dalis narių, nežinodama, kame j 
| . i v. . . (tikrai dalykas, patikėjo tiems

Liepos 22 d. fašistinių smur- mulkintojams ir nuėjo su jais, 
tininkų suvedžioti tūli S.L.A. I Pavyzdžiui, susitinku vieną 

Liepos 22 d. turėjo įvykti d. 157-tos kuopos nariai turėjo s_u- )gerai pažįstamą 57-tos kuopos 
L. Pruseikos prakalbos. Biskį (sirinkimą kliubo svetainėj, [narį einant į jų šaukiamą mi- 
prieš astuonias vai. vakare nu-;Gegužinės pild. tarybos įgalio- ąingą ir klausiu, tai ir tu eini 
ėjau į L.M.D. svetainę, kur tu-itinis yitaitis pribuvo susirin- su gegužiniais ir prisidedi prie 
rėjo įvykti prakalbos. Svetai-įkiman. Geriausi ir sąžinin- iBernoto ? Ir štai kokį atsaky- 

. rr, i . nežinau, kas
darbininkais'buvo įleidžiami į susirinkimą, j pasidarė su mūsų senąja val- 

, kad dabar šaukiamas 
Gsusiri.nkimas kliubo svetainėje, 

r buvo pašauktas prie | kuomet visuomet buvo lietuvių 
durų Vitaitis pasikalbėti, kad svetainėje ir k®del spaudoje 

Koridoriuje buvo Jan-Isakoma, kad tik naujoji Be’r- 
vienas ikauskas ir policistas. < 

skas nurodinėjo policistui, ką 
įsileisti ir ką neįsileisti. Pa
šalinių vienus leido, kitus, ne. 
Bernotas pirmininkavo ir per
statė Vitąitį kalbėti. Pasta
rasis perskaitė nuo savo pild. 
tarybos įgaliojimą važinėti 
per visas kuopas ir tvarkyti 
jas pagal savo nuožiūrą. Įga-

nėję jau radau d. Pruseiką su ginusi 57-tos kuopos nariai ne-|ma gaunu : 
keliais lietuviais < 
besišnekučiuojant apie šį bei (Neįleido net tokių narių, kaipjdyba, 
tą. Pasisveikinom ir pradėjo- išalaviejus, Skliutas ir kiti, Į susi rii 
me kalbėtis apie vietos A.L.D.inors ir 
L. I). reikalus. žmonės, ne-!
paisant karščio, palengva, bet j įleistų, 

f vis renkasi. Atėjo
draugas, pasisveikino ir sako:

“Šiandien per dieną po Soho 
(taip vadinama miesto dalis) 
vaikšto gandai, kad vietos san- 
dariečiai fašistai laksto visur 
ir rengiasi kaip norę nedaleisti 
prakalbom įvykti.’’

Mudu su d. Pruseiką atsa
kėme: Well, nieko nebūtų 
naujo, jeigu sandariečiai-fašis- 
tai tai darytų, juk jų visų ir 
visur ta pati rolė—skųsti po
licijai ir kitokias provokacijas 
daryti prieš progresyvius žmo
nes, kad pastarieji neatideng
tu JŲ—sandariečių-fašistų juo
dų darbų, žmonės vis renka
si.

Jankau-jnotinė valdyba pilnai užtik
rins pašelpą ir pomirtinę ? Ka
da tam žmogui buvo išąiškin- 
ta visa padėtis, jis pasipiktino 
ir nėjo į tą susirinkimą. Tas 
parodo, kad jie per savo spau
dą suklaidino narius , ir dau
gelis nežino nei ką daro. Jie 
per organą ir vietinį Kybos la
puką, kuris, matomai, turėjo 

liejimas tol geras, kol jį pild. Susivienijimo antrašus, nes vi- 
taryba neatšauks. Įgaliojime siems nariams buvo siuntinėja- 
diktatoriškai įsakoma nariams,mas, klaidingai informavo na- 
ir kuopų valdyboms klausyti rius.

Antrą įgaliojimą išrinkta valdyba iki šiol nieko 
skaitė anglų kalba vien tik del nedarė ir nepranešė nariams 

Mat, gal tikėjo (tikrosios padėties, 
pasipriešinimo iš tino narių, kaip Chicagoj vis- 

Paskui rėkavo, kas dėjosi. Tuo tarpu, kaip 
, ne visi nariai skaito 

visą turtą, knygas ir t. t. Pir- Įmūsų* darbininkišką spaudą ir

*

t

čia yra prakalbos, jie atsako:’kad taip ilgai leidęs jiems ler- Kiek žinojna, tai biuletinas 
“Dieną atėjo į policijos rasti- kelti. Čia vienas 57 kuo- išleistas 17 d. liepos, o dar 
nę ‘ keturi vyrai ir reikalavo, Pos delegatas atsistojo ir per- mes 22 d. liepos nematėme, 
kad prakalbos būtų uždarytos, traukė jo kalbą, sakydamas, Kame čia dalykas? 
Peržiūrėjus permitus, pasiro- tu per akis meluoji, tai _ S. L. A. 57 Kp. Narys, 
dė, kad jūs neėmėt nei permi- maršalka pribėgęs norėjo mes-| 
to šiom prakalbom, tai ir buvo ti JJ laukan. Pasakojo, J
mums įsakyta, kad prakalbas areštuotieji nebuvę skųsti, bet [žangiųjų Pildomosios Tarybos 
Nulaikyti.” !J^e prasižengę prieš Illinois1 1 - T.y...,-x. i...

„ žmonės vis renkasi į prakal- 'teises ir todėl policija juos su- 
bas. Tuomet . nebeliko ko (areštavus. Bet Gegužis buvęs 
daugiau daryti, kaip tik eit į tiek geras, kad paid avęs teis- 
svetainę, s.ustabdyti kalbėtoją i ,iuos nebausti, todėl teis- 
ir prašyt susirinkusius skirsty- mas b’ nenubaudęs. , Girdi, 
tis. Publika, keikdama lietu- (Meldnžio svetainėj ne Susivie- 
viškus fašistus-šnipukus, neno-ln^Pmo seimas buvęs, bet ko
riai ėjo iš svetainės, o du šni- munistų mitingas. Ir jeigu S. 
pai, kuriuos atsikvietė lietu-'L.A. 57-ta kuopa leidus priim- 
viški sandariečiai-fašistai, sto-|ti tų delegatų raportą ir dar 
vėjo prie svetainės durų, kol pasirašius po rezoliucija už tą 
išėjo visi žmonės lauk. seimą, tai savaimi išstojo iš

Tai šitaip darbuojasi lietu- (Susivienijimo. Todėl jis ir at-< 
viski fašistai sandariečiai' vykęs įvezdinti naująją 57-tos'gi 
prieš susipratusius lietuvius'kuopos valdybą, todėl nuo da-[ 
darbininkus, po obalsiu: mes’bar visi nariai galį ir privalą, 
visi lietuviai esame broliai jrjvisus organizacijos reikalus'

• t. t., o slapta bėga į policijos plikti per įvezdintą kuopos

Peržiūrėjus permitus, S. L. A. 57 Kp. Narys.
Redakcijos Pastaba. — Re-

Pasakojo, kad dakcijai teko kalbėtis su pa-

jeigu S.

I ♦‘sekretore, Jeskevičiūte, kuri 
pasakė, kad didesnė pusė 
Biuletino yra išleista 'pereitą 
savaitę kiekvienam S.L,A. na
riui. Worcesterieciam taipjau 
buvo išsiųsta. ' Tiesa, dalis 
.siuntinių buvo sugrąžinta iš 
pašto, nes kai ant kurių nebu
vo uždėta pakankamai pašta- 
ženklių, tačiaus, gavus ‘juos, 
tuojau buvo pridėta kiek rei
kia paštaženklių ir visi Biule- 
tinai išsiuntinėta. Tikimės, 
kad šiuo tarpu bus jį gavę

S.L.A. nariai.

CHESTER, PA

vi-

Tie^, šimeliai,. išdavinėdami 
bei skųsdami kompanijai kitus 
darbininkus, nei nepagalvoja, 
kad rytoj ar vėliau gali ir pa
tys' atsidurti gatvėje bedarbių 
i TT • J _ _ “ J V • j • 1 1

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

Liepos 20 d. įvyko parapijo- 
nų piknikas. Bet, matomai, 
dievulis jų ten nesergėjo nuo 
nelaimių, nes kąi kurie, atsi
dūrė ligoninėj, o kiti pilvus 
susiėmę ir skausmų kankina-1 
mi važiavo namo; '

Mat, 
pikniką, tai visuomet parapijo-j draugo Janulio aprašymą, 
nai suaukoja įvairių (valgių.! 
Paąijaiko taip, kad dalis tųJ 
valgių būna sugedusių arba 
greitai sugenda. Kada para- 
pijonai suvažiuoja į pikniką,’ 
tai tuos suaukotus valgius yėl 
perka ir čia pat valgo. Iš: tos 
priežasties ir šiame piknike 
daugelis parapijonų susirgo.

Parapijonai, brangiai mokė
dami už sugedusį maistą, gau
na ligą, o kunigėlis pinigų 
krūva.

Laisvės” Redakcija apiak 
kada parapija rengia i sekamą atsiliepimą apie, 

ii_____ t______________________ „

tilpusį1 “Laisvėje” :
“Dabar tik ką užsibaigė; 

tilpti “Laisvės” i; špaltose1 
draugo Simapo Janulio ąp-l 
rašymas apie pabėgimą iš [ 
(katorgos. Ir, ištikro tas; 
draugas buvo labai kanki
namas.
O kokia ironija buvo caro 
kalėjimuose. .

“Su dideliu apetitu, su pa- 
G. S. sigėrėjimu aš sekiau kožnąi 

Nuo Rec*-”"Slapyvardžio de- “Laįsvčs” numerį. Apsaky-i 
’ nes|mas gana geras ir aiškus;

[vietomis nesinori tikėti, kadi' 
tie žrhonės, kurie vadinasi' 

[ civilizuotais, taip kankintų ' 
; žmogų. Labai aš norėčiau | 
! ypatiškai matyti tą draugą, j 
[nors keletą žodžių su juo 
i apsimainyti.

“Man mislinasi taip, drau-;
Fašistu Smurtas Nesįvadina
Kuopos Valdybos Išrinkimu lvJLan nilbinmbl Laip, urau-;

Tėvynės No. 29, ant pir-| janujj dar įau tek-i 
A. 57-ta kuopa išrinko naują butl Smolenske ar kitur 
valdyba. Tai begėdiškas me
las. Juk S.L.A. 57-ta kuopa kad komunistai savo 
savo susirinkime, 6 d. liepos, j džiausiu priešų taip nekan- 
užgyrė senąją kuopos valdybą į ^na, kaip caristąi savo ’ 
ir dar priėmė rezoliuci ją, ku-[ ješus kankino. Taipgi tau, 
pild. tarybą ir gegužinį seimą. linkiu patašyti ęlau-[
įvykusį Chicagoj ir užgyrė 1 
seimą, kurį atlaikė didžiuma nimo, kaip kad prižadėjai j 
delegatų, Gegužio išmestų, iš dar parašyti į “Laisvę”, 
svetainės. Tuomet Bernotas 
kvietė visus nesutinkančius) 
delegatus apleisti svetainę, bet j 
apleido tik trys nariai. Vadi-į 
naši, sakyti, kad,.S.L.A. 57-ta j 
kuopa išrinko naują valdybą! 
yra grynas melas.

Dabar fašistai darbuojasi, j 
kad apsivalius nuo negeistinų 
narių. Jiet kiekvieną vadina 
komunistu. Net ir J. Šalavie- ( 
jų pavadino komunistų lydė-' 
riu, kuomet tas žmogus niekad 
nebuvo ne tik komunistų par-) 
tijos, bet ir socialistų nariu.. 
Apart to, čia jau nuo 18 die
nos liepos šliaužioja Strums-

BROOKLYN LABOR LYCEUM

ką ten rastai? Esu tikras,) 
di-|

Susnikų Jurgis

Telephone, South Boston 2805-R
J. L. Pašakarnis, O J).

NEPADALINĄMA ATSAKOMYBE
Mes ištiriame akis. Išrašome receptus. | Suplanuojame, padirbame ir 
pritaikome akinius, kada jie reikalingi. DVIGUBAS PATARNAVI
MAS UŽ VIENĄ MOKESTI.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
mos visuose atsitikimuose ant Retinoskopijos (tai yra 
aut ištyriųių sulig šešėlių).

ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS

A. LUTVINAS
O’ UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

Elizabeth, N. J,

1. Mecharfizmas. Kaip austatytl sulis pUnq| 
kaip surasti sugedimus.; kaip iiard^ius •»- 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną stu
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorii).

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalingiau* / 
šia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu Kof«> •
r*u- t — ■ 'Pabalifc mnsų mokyklos kursą, turite pilną 
progą pasinaudoti vienu Iž 'dviejų amalų— 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojame laia- 

i' nius- ir diplomą. Mokiname grynai lietarrik- 
kai' fr hngliSkaj. Kaina prieidama visiems.

Mokytojum yria žymus ęksjiertas L.. TIKNIĄVIOUS. Lekcijos ^ienomis ir vakarais. Af 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., ncdčld. nUO 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avcųuc Kampas 14th Street

raštinę ir skundžia prakalbas I valdybą. Po_ savo spyčiaus 
kitaip mąstančių brolių lietu-! taip ir padarė. Būreliui šū
vių. Taip pasielgė S.L.A. sei-| 
me ponas Gegužis, pasikvietęs 'valdybą.
policiją ir mušeikas liepė skal-iPer. spaudą skelbė^ 
dyti galvas i 
darbininkams, o mažesni jų 
gizeliai ardo prakalbas bijoda
mi, kad nebūtų pasakyta lietu
viams darbininkams teisybės 
žodis apie Amerikos lietuvius 
fašistus iš sandariečių klikos. 
Kaip buvusiojoj caristinėj Ru
sijoj savo laikais tūli neva di
deli Lietuvos patriotai slapta 
skųsdavo ir išdavinėdavo tik
ruosius Lietuvos revoliucionie
rius, taip dabar Amerikoje lie
tuviai fašistai-sandariečiai, pri
sidengę lietuvišku broliškumu, 
bėgioja pas policiją su viso
kiais skundais-.prieš kitus lie
tuvius. Tai bjaurus ir šlykš
tus darbas. Manau, kad vie
tos lietuviai darbininkai pa
žins, kas per vieni tie lietu
viški neva patriotai iš sanda
riečių tarpo ir atsuko jiems 
nugaras.

Sun-Ship Co. darbininkų

kusuoja, bet viešai pasirodyti 
bijo. Jis bijo pasirodyti S.L. ’ 
A. 57-tos kuopos nariams ir ( 
su jais pasikąlbėti atvirai, bet) 

tar-i darbuojasi slaptai prieš tuos! 
1 VI n__ ’ X 1 w -va n mi' i, n Ir ii rv i Ir i X t Z\ 1 nklaidintų narių perstatė naują Pe randasi keletas tokių šune- pačius narius, kurie iki šiol pa-1 

’ ’ ’ . Pirmiau jie patys liŲ, kurie kompanijai išdavine-įsišventusiai darbavosi del Su-Į

New York, N. Ta

ŠEKIT LINDBERG

1

t J

Įsteigta
26 metai

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Optometras ir 
Optikas .

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

kreiptis prie manęs.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8842

Išmokite geriausiai i . _, , _
išrriokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikaii

Norintieji tinkamai prisitaikyti 
savo akims akinius, kreipkitės. 
šiuo antrašu: ■ 5 '■ >

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

mokamą industriją. Mūsų gabūs instruktoriai 
echanikais, -or

laivių inžinų mechanikais, styrininkaiš; pardavėj’ais ir orlaivių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 j savaitę. Leidimai už
tikrinti. Uz dyką sujieškome darbą savo studentams. Klasės dieno
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedėliomis nuo 10-12. Kata
logas uždyką. , i

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe 58th ir 5«th Sts., NEW YORK CITY

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

KAINOS PRIEINAMOS.
TELEFONAI:

Bell  ______________ Oregon 5136
Keystohe ___________  Main 1417

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKiUS

IR BALZAMUOTOJAS

Pirmiau jie patys 
", kad jau 

susipratusiems įnarių. Bet dabar 
(Bernotas,atidarydamas susirin
kimą, paskė, kad esą susira
šiusių 78 nariai, o dar truputį 
anksčiau buvo pasakęs, kad 
58 nariai. Bet reikia neuž-. 
miršti, kad tas. pats Bernotas 
pirmutiniame registravimo su
sirinkime, 13 d; liepos, buvo 
pranešęs, kad jau turi užsi
registravusių 90 narių. Vadi
nasi, kiekvieną sykį vis meluo
ja ir meluoja.

Nors jie ir meluoja, bet vis
gi atsiranda tokių, kurie patiki 
jiems, ir štai kodėl. Mes žino
me, kad spauda valdo didžiu- 

imos žmonių protą ir ją vienur 
ar kitur gali nuvesti, Šį sykį 
|kaip tiek jiems spaudos pagel- 
ba ir pavyko dalį narių suklai
dinti. Juk daugelis narių ne
skaito mūsų spaudos—“Lais
ves” ir “Vilnies.” Na, jeigu 
ir mes neskaitytume tos spau
dos, tai ar žinotume, kas sei
me dėjosi? Nieko nežinotu
me. Taip ir su daugeliu kuo.- 
pos narių yra. Jie skaitė vien 
tik organą “Tėvynę” ir Kybu- 
ko lapelį. Kaip organas, taip 
ir tas lapelis buvo per visą lai-

ja kiekvieną darbininką, jeigu i sivienijimo.
tik nutėmija, kad jis susipra- Fašistiniai elementai baisų 
tęs. Kompanija tokius ,dar- lermą kelia, kad kuopa atsi- 
bininkus meta laukan, kaipo sakė siųsti į centrą pinigus, 
nepageidaujamus elementus, ’kol dalykai neišsiriš. Bet juk

Fašistiniai elementai baisų

J. D. Sliekas.

SHENANDOAH, PA
S.L.A. Narių Susirinkimas 

Apkalbėjimui Chicagos 
Seimo

Rugpjūčio 1 d. yra šaukia
mas svarbus S.L.A. narių su
sirinkimas apkalbėjimui da
bartinių susivienijimo nuoti- 
kių. Visi nariai ir tie žmonės, 
kurie interesuojatės susivieni
jimu, kviečiami dalyvaut šia
me susirinkime, kuris įvyks 
rugpjūčio 1 d., 7:30 vai. vaka-

re, A.L.D.L.D. 17-tos kuopos 
kambariuose, Abračinsko na
me. Kadangi dabar Susivie
nijimas yra draskomas, tai vi
si nariai privalome tuomi su
sirūpinti.

k

Lucky Strikes virš atvaizduojarhas išpuoštas langas dabar randasi visos šalies 
krautuvių languose. , Visi įvertina daktarų nuomones del to Lucky Strikes iš- 
dirbejdi pastebi faktą, kad “20,670 daktarų sako, jog Luckies yra mažiau ait
rūs.” Žemiau telpanti pastaba atkreipia domę j faktą, kad diplomuotų knygų 
revizorių firma patikrino ir paliudijo pažymėtą daktarų skaitlių. Luckies iš
dirbėjai Raudoja extra slaptą būdą daryti savo išdirbinį. Visi žino, kad šilu
ma valo, del to modernia išdirbimo būdas, kaip spraginamas, prašalina iš Lucky 
Strikes cigaretų kenksmingus aitrumus, erzinančius gerklę ir darančius kosulį.

20.679 Physicians
LUCKIES are

Its toasted”
Your Throat Protection against irritation-againstcough

T LUCKY 
STRIKE F

ervenciją. Reporteris.

t

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, j’eigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 
gio, Skilvio, žarnų ir •Mėšlažamčs Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjiisių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DU. ZINS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe -4th Avė. ir Irving PI.; 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. NediUoJ 8 A. M. iki 4 P. M.



Parašė Pavel Dorochov Vertė D. M. šolomskas
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Pirmadienis, Liepos 28,1930

i Laiškas iš Brazilijos ‘

F K
't

—Jonai, balandėli, pakentėk tik vieną mi
nutėlę. Tik vieną minutę.

—Na, jūs greičiau nusirenkite! Ruoš
kitės ! Stokite vieton!

Prie duobelių jau baltavo nuogi raudon
armiečių kūnai, pasigirdo komanda:

—Zvodas... Ply!
—Lai gyvuoja Soviet...
Ir viskas nutilo.

(Tąsa) '
—Ir be giesmių apseisite,—atkirto virši

ninkas, patsai slėpdamas akis, nežiūrėda
mas į belaisvius.- Vera priėjus prie Solo
mono tyliai, tyliai dainavo. Tartum lėtas 
vėjalis pūtė per žolę. Komandantas pakė
lė ranką, bet ir vėl staigiai nuleido. Antra 
su surašu taipgi kaip nevaldoma nusileido. 
Kareivini, sulaikę kvapą, klausėsi dainos. 
Ką jieJjtąstė? Gal būt prisiminė: motiną,'
sesute^gimtines, pievas, laukus ir jauni- i t
mą, girias, kalnus? O gal būt toje minu-, Ėjo tartum pasivaikščioti. Priešakyj ūž 
tėję įėjo į žmonių vargo gyvenimo rolę, i rankų susiėmę: Solomon, Aleksiejus PetrU- 
Vieno kareivio ranka sudrebėjo; šautuvas chin ir Verą viduje jų. Iš užpakalio taipgi 
geležimis apkaltu galu taukšterėjo į akme- už rankų susiėmę nariai kalnakasių Sovie- 
nis; tas pabudino komandantą; kas tai sun- to: Zakarov ir Morozov. Kaip kamuolys 
kiai atsiduso. Komandantas‘'staigiai pasi- ledo šaldė Veros krūtinę, šalo širdis. Kad 
darė be galo žiaurus ir suriko: paslėpus tą nuo kitų, kad laikytis tvirtai,
. —Nutilkite! Nutilkite! Kas čia per ce-1Vera vos girdimai dainuoja ‘Tnternaciona- 
remonijos?! Greičiau!

—Aš rami. Atleisk,—traukdamosi Verai 
nuo Solomono tarė. Ji paėmė Solomoną ir 
Petruchiną už rankų, patraukė ir tarė į 
juos:—Eikime!

Iš užpakalio taipgi už rankų susiėmę ėjo Į 
draugai Zakarov ir Morozov. Subarškėjo J0-. x
durų raktai. Koridoriuj nutilo žingsniai, ilgiau, kiek tvirčiau su Solomonu. 
Sergėjus su išbalusiu veidu kreipėsi į An- monas suspaudė jos ranką ir pakuždomis 
drejičą.

—Dėduli, dėduli, kas gi tai tokio?
Andrejič maloniai, tartum savo Sūnų, 

glostė per ilgus rusvus jo plaukus, bet ir 
paties ranka drebėjo iš sujudimo.

paslėpus tą nuo kitų, kad laikytis tvirtai, 
t t za n rYi nrl i <1 i dniniimn Gf n zi-i p

n
“Tik vięo svieto darbininkai,— 
Ta darbo armija,—tur būt 
Tikrais, bendrais vien savininkais, 
O dykaduoniai tur pražūt!”
Pamiškėje lanku apsupti kareivių susto- 

Su visais pasibučiavo Vera. Vos kiek 
, Solo-

s
^rmadienis, Liep

burtų/ tii Mšf tikėjosi, 
kad būs laisvai ir palaidotas. 
Apart to, pašarvotas buvo ir
gi laisvai, be jokių žvakių ir 
kryžių. • ’

Laidotuvės įvyko 21 d. lie
pos. I Buvo pranešta, kad lavo
ną iš stubos išveš 2 :30 vai. die
ną. Paskirtu laiku susirinko 
nemažai žmonių. Bet grabo- 
rius nerimauja ir Vis ko tai 
laukia, žmonės, kurie susirin
ko palydėti, irgi .nerimauja, 
nes nežino, kodėl graborius 
nepradeda savo darbo. Bet 
štai, įsiveržia į kambarį pro- 
testonų kunigas ir pradeda sa
vo mulkinimo darb. žmonės 
nerimauja ir nežino, kas tą 
dievo -'agentą atsiuntė ir kodėl 
jis taip elgiasi.

Bet: tuomi komedija dar ne-j 
užsibaigė.' Tas dievo agentas 
vyksta ant kapų ir ten prade
da savo darbą. Mat, velionis 
tapo palaidotas ant protestonų 
kapų, kur jo švogeris turėjo 
husipirkęs lotą. > >

Gėda tam ar 'tiems, kurie 
panašiai pasielgė — pakvietė 
tą mulkintoją. Juk visii ge
rai žinojo, kad velionis, gyvas 
būdamaš, neapkentė visų tų 
dievo agentų ir su jais nieko 
bendro neturėjo. Tuo tarpu 
fanatikai ir tas dievo agentas 
užsispyrė to bedievio dūšią pa
siųsti į dangų.

vį” ir'chaltijiškas '^Naujienas,7’ 
kad sekėsi atkąšti 
ardyti laikinai darbininkų vie
nybę.. Atsiminkite, kad rei
kės kada nors už tai atsakyti, 
reikės parodyti atvirai savo 
beprotystę darbo klasei ir už 
ją

Lietuviškas Viešbutis SĖKMINGA DABI
Prašome patalpinti mūsų 

šią ,k o respond e nei ją į “Lais
vę” delei įvykusių areštų ir 
likvidayįmo Šusivienijimo Liet. 
Brazilijoj Sąjungos.

Kolei buvo yedąma Sąjun
ga socialfašisto. A. Zaukos ta 
kryptimi, kuri, iš dalies buvo 
naudinga fašistams ir “Garse” 
buvo rašoma palankūs straips
niai, kurie nors išoriniai atro
dė priešingi, bet labiaus įsigi
linus, buvo visai draugiški. 
Todėl pažangesni draugai,ma
tydami sociaifašisto A. Zaukos 
ir Jasinsko bičiulystes su fašis- 

I tais, jų kolegiškumą pradėjo 
boikotuoti vilkus avies kaily
je. Pašalinant A. Zauką nuo 
redagavimo' ir iš Čd Komiteto,, 
drauge su Jasinsku- išeidami 
pareišjkė: “Mes jus pampkin- 
sim, kamsamolskiai.” Po to. 
neužilgo įiyko ir areštai. Pa- 

: stačius drg. Marmą redakto- 
| rium, pradėjus aštriai atakuo- 
: ti visokius dvasios ubagus su 
' religinėmis’ dogmomis ir tauty
be, matydami tą viską, fašisti
nio lizdo viršūnės-ilgaskver- 
niai Valaičiai, konsul. Gauri- 
los, Puišiai ir Valiukai susijun
gė su socialfašistais A. Zau- 
ku, Pr. Jasinsku, pradėjo da
ryti žygius pas policiją ir dele
gatus, skųsdami ir maldauda
mi, kad garsiečiai yra komu
nistai, slaptai agituoja žmo
nes, varo komunistinę propa
gandą ir t. t., kas jiems ir se
kėsi. Balandžio 28 d. liko 
areštuota keletas draugų, iš 
kurių trys po pirmos gegužės

skaudžiai inukentėti.
Pasipiktinusių Grupele.

BALTIMORE, MD

Dorado Hotel
ANTANAS ŽALIS, Savininkas

178 So. South Carolina Ave. 
Atlantic City, N. J.

(Trečios durys nua Boardwalk)

Hartford, Conn.- 
dieną dar ankstok. 
skaisti saulutė sa 
liais visus žadino 
Vieni rengėsi vykt 

; kiti—į darbininkė 
Dainų Dieną. Rep 
pabudo dar namišk 
nevalgius, bet vėlo 
tai iš strioko vos ga 
nusisuko, nes jam r 
daugiausiai gauti ži 
esant tokiam istori; 
žiavimui, kuris tik 1 
tus atsibūna, report 
į galvą, kad dideliai 
n^yje turi rastis dauj 
Bet reporteris ir ne 

T šiaip taip dasigavę 
ter Oak daržo, tuoj 
į jo vidų ir išvydo, 
vės Choro nariai jai 
bo. Vieni saldžiu* 
:kiti gardžius užkani 
dar įvairesnius daly 
linėja.

Neilgai trukus 
“linksmybės daryte 
jaunų vyrukų orke 
tikrai tiko del tokie 
mo, kaip šis.

Muzika griežia, 
šoka, sukas, juokau; 
nieji taip pat neatsil 
ti pailsę ilsis, dar kit 
vos paVėsiauja.

O Žmonių vis rink 
kosi. Vieni atvyko 1 
ti savais karais. Ms 
mų ir iš tolimų mie 

į tai iš New Yorko, E 
diktokai iš Worcest 
Bet jaunimo ant šio 
mo tikrai buvo daug 

Vaikštinėjant ir d 
besilinksminančius j 
ir senius, laikas bėgo, 
duo. Jau artinos ii 
mos laikas,, bet aidi 
derasi su komisija, I 
turi būt pristatytas I 
gana. Eina apke 
kaip jį gauti, nes ne 
jį atvežti. Bet šiaip 
randama ir vežėjas, 
atpyškėjo, tai ir į 
tuoj pradėta, nors ji l 

- <^nta, kad prasidės 5- 
oą, bet pradėta šeštą.

Kambariai švarūs, yra visi 
įtaisymai; šiltas ir šaltas 

vanduo kiekvienam 
kambary.

Kur tik Komunistų Partijos 
ir JT.U.U.L. nariai prakalbas 
sako arba lapelius dalina, tai 
policija juos ir areštuoja.

Locust Point, kur budavoja- 
mi laivai, buvo dalinami lape
liai raginant darbininkus eiti 
į streiką. Policija lapelių' da
lintojus apdaužė ir suarešta
vo. 1 * '

Prie Biho Ohio vartų Komu
nistų Partijos nariai—-viėna 
mergina ir trys vyrai dalino 
lapelius, kuomet darbihihkai 
ėjo iš darbo. Policija juos 
nuvijo nuo vartų. Bet parha- 
čius, kad jie toliaus nuėję vė) 
dalina, suareštavo ir1 teisėjas 
pareikalavo po $250 užstato 
už kiekvieną.

Vienas juodveidis, užbaigęs 
savo dienos darbą, nuėjo prie 
dirbtuvės, kur dirba vieni 
juodveidžiai. Ten jam pavy
ko gauti 27 narius į Komunis
tų Partiją.

Ant kampo Green ir Pratt 
gatvių randasi Fox Co. dirb
tuvė. Darbininkai streikuoja 
nuo pereitų velykų. Prie dirb
tuvės darbininkai *pikiėtuoja 
kasdien lytais ir vakarais. 
Pereitais metais šios dirbtuvės 

. streikavo 
reikalaudami geresnių darbo 
sąlygų. Dabar vėl streikuoja 
už tuos pačius reikalavimus.

Ant North Ave. randasi di
delis garadžius, kuriame bo
sai išvarė iš darbo vieną dar
bininką. Kiti darbininkai pa-, 
skelbė streiką, reikalaudam’ 
pavarytą darbininką atgal pri
imti. Po trijų valandų strei
ko darbininku reikalavimas

------------- —_  lt

UETUVOS PREKIŲ^
galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė
je. “Birutės” saldainių, deš
rų, lašinių, palengvinu, kum
pių,; baravykų, trejankų ir 
tt. ■ T

Remkime Lietuvius

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street 
SO. BOSTON, MASS.

NĖR
DAUGIAU 
RAUMATIZMOtarė:

—Būk tvirta, mylimoji!
| Vera padėjo Solomono ranką sau ant 
krūtinės ir tarė:—Tu girdi kaip ramiai pla
ka širdis?

Eilėmis, tik du žingsniai viens nuo ki
lto, akis į akį .darbininkų kovotojai su sa- 
ivo budeliais, prie penkių duobelių, penkios 
i ir ypatos. Kareiviai čiupinėjo jų galvas ir 
širdis juodomis šautuvų skylėmis.

—Tik atsilaikyti, neparodyti nusimini
mo,—galvojo Vera, uždarius akis.

Oficierius kiek, atsitolino, pamieravo akių 
žvilgsniu atstumą, palaukę:

—Pirmąjį! Visas zvodas!
Oficierio balse nėra paprasto tvirtumo,, 

jaučiama, kad jis sujudęs. Bet staigiai jis 
mąsto: “o tie velniai dar pamanys, kad ne
drąsiai.” Apima jį piktumas klasinio prie
šo, ugnimi užsidega širdis, rėkia: ■ " - ■ 1' 

—Palaukit! [■; : t- p ; '
Jau balsas tvirtas, skamba ir ritasi per 

'girią. Jaučiama; kad jo širdis tankiai pla
ka. Oficierius atsiduso ir smarkiai dvasią 
papūtė:

—Pirmąjį! Visas zvodas!
Vėl ilgai laukia su padavimu komandos, 

tankiomis kareivių eilėmis apsuptos. Su-Su.pasigėrėjimu jis išlaiko ilgą pauzą. Ka- 
stodavo prie paruoštu duobių, sienos to ke- tirpsta rankos belaikant pa-
turkampio kareivių būrelio atsidarydavo, 
prie kiekvienos duobelės galo atsistodavo , , .
tamsoj tamsios figūros, po vieną prie kiek-1 kankina.

Vakare, kada ant dangaus tik pasirodė 
pirmosios žvaigždės ir tamsumos skraistė 
pradėjo dengti mišką, į pamiškę kas vaka
ras ateidavo žmonės su kastuvais. Tylėda
mi, vienodais žingsniais atmieruodavo že
mę, sustodavo į eiles ir imdavo kasti duo
bes; spjaudė į delnus ir kasė.

Tris mastus ilgio, vieną mastą pločio ir 
vieną gylio. Duobelė prie duobelės, viena 
prie kitos greta. Tarpe duobelių išaug-' 
davo kalneliai šviežios žemės.’ Atrodė, kad, 
laukia priešo puolimo ir kasa sau apkasus.

Kada jau visai sutemdavo, kada nuo ar
timų medžių atsiduodavo lig kokia tai bai
mė, žmonės mesdavo kasti, užsidėdavo kas
tuvus sau ant pečių ir grįždavo į miestą.

Juos pakeisdavo tuoj aus kiti, tvarkiai 
žingsniuodami; šie ateidavo keturkampio 
būrelio grupe, o viduje to keturkampio bū
relio eidavo nelaimingosios baltųjų aukos, 
tankiomis kareivių eilėmis apsuptos, i

* z

*

kie būreliai ir iki aušros girios ramumą Solomona£, springdamas krauju, parvir- 
nakties tamsumą arde šautuvų šūviai, gi to į duobę, prieš mirtį‘kartodamas: 1 . T “* 1 Vi* !•••_! J . • . T • 1 V ■> A V 1

&

ruoštus šautuvus.
Vera suprato, kad tai tyčia taip ilgai 

. Atidarė savo akis, plonai, bet 
vipnną i piktai metė jam:
VlvHvO* "X T • IV •

f\J ĮP K QQQ '
Pasigirsdavo negarsi komandanto ko- rn , , ’ .. _ . .

manda. Nakties tylą perkirsdavo šautuvų faitum nagaikos smūgis buvo per 
papliūpos šūviai. Tartum kas tai tokio su- °tiejeno veidą. Jis pasijuto taip, kaip 
trenkdavo pačios gamtos ramumo juodą karstos bangos butų persintusios per jo 
skraistę. Kartais nuo duobelių pasigirsda- yei(H- Isverte buliaus akis, šoko priekin 
vo balsai* “ ir sunko uždususiu balsu:

—Lai gyvuoja revoliucija! Lai gyvuoja!
Sovietai! Lai gyvuoja Komunistų Parti- Nesutartinai nusirito šūviai. Vienas daug 
ja,—šauksmus nutraukdavo šūviai ir bjau- pasivelavsę taukštelėjo. Oficierius išsi
pūs koliojimasis. | traukė revolverį ir pasiutime prišoko prie

Kada prie duobelių jau nebuvo stovinčių i kareivių:
tamsių figūrų, tada ant greitųjų duobeles —Pavėlavote? Kuris,iš jūs? Nušausiu!
užkasdavo, ir vėl tokiu pat keturkampiu —Budeliai! Žudytojai! Niekšai!—pasi-

; būreliu žmogžudžiai išnykdavo nakties girdo nuo duobelių.
_ tamsumoj. Kitą naktį vėl tas pat pasikat-I Oficierius pribėgo tiesiog prie Solomono 
ytodavo, ir taip kas vakarą ir kas naktį. | ir' prikišęs jam revolverį prie krūtinės su- 
“0 kartais kelis kartus vieną naktį ateidavo varė visas kulkas, kiek jų buvo jame.
-tokie būreliai ir iki aušros girios ramumą Solomona£, springdamas krauju, parvir- 
7ir nakties tamsumą ardė.šautuvų šūviai, gi to į'duobę, prieš mirtį‘kartodamas:

kada pradėdavo aušti, tai jie, tartum susi- —Niekše! Aš gyvas dar; ♦. gyvas...
• gedę, išnykdavo. [ Oficieriuį apimtas pasiutimo, įšoko į
* Štai jų yra, penki, visi jauni raudonai-- duobę, spardė ir uždususiai rėkė:
kiniečiai. Jie eina atsargiai žingsniuodami | —A-a-a! Žydas! Muškite jį, muškite! 
; basomis kojomis per akmenis ir šaknis,—‘ * * *.
jų batus jau senai baltieji nutraukė. Patsai Drg. Aleksiejus Petruchin galvojo:.stai- 

; jauniausias vos girdimai, kad priešas negir- giai į šalį, paskiau atgal. Kareiviai bus 
; dėtų ir nesijuoktų, kalba savo draugams: prisitaikę tiesiog. Vėl žingsnį pirmyn, o

—Nedaeisiu, draugai, visai) netekau spė- ten štai giria, tankūs krūmai, ten toliaus
< TT T • t 1 t • • »1 • * 1 1 • . ••; kų. Visą kūną skauda, visai nusilpau.

; —Laikykis už mūs, lengviau bus,—tarė
* paimdami jį už rankų du jo draugai. Bal-
♦ tagvardiečiai stumtelėjo jam į nugarą šau

tuvo kambliu ir piktai suniurnėjo:
—Na, na, ruoškis!
Pamiškėj sustojo. Penki jauni raudon

armiečiai apsikabino. Draugai negarsiai 
tarė silpniausiam į ausį:—-Jonai, tik jau 
laikykis, viskas tuoj aus pasibaigs,—jaunuo
lį sukrėtė, jo apatinė lūpa nukabo, jis svy
ravo. Tvirtas raudonarmietis, pasilenkęs 
prie jo, negarsiai kalbėjo:

griovis ir gal laisvė.
Per petį pažiūrėjo į šalį, kad kartais ne- 

pakliuvus į duobę ar neparpuolus. Pirmo
ji peršauta įkrito draugė Vera. Antras 
nušautas per patį oficierių Solomonas; ofi
cierius įšokęs duobėn mindžioja jį, laikinas 
sumišimas.Petruchinoi galvoj mintis:

—Bėgti! Bėgti! „
Aleksiejus pritraukė pilną krūtinę oro.’ 

Kartas, du... Kaip laukinis žvėris šoko ‘jis 
per duobę į kairę pusę. x1■ '

—Šauk! šauk! , <
(Tąsa bus) , , ... .i

tapo paleisti, o kiti drg. A. darbininkai taipgi
Marma, P. Misiūnas, P. Rai
šis tebesėdi kalėjime.

Po areštų manė fašistai ir 
socialfašistai, kad jau “Gar
sas” neišeis, kadangi “Garsas” 
išėjo ir aiškiai nušvietė visuo
menei beprotišką kerštą Valai
čio, konsul. Gaurilos, Puišio, 
Valiukd ir socialfašistų A. 
Zaukos ir Jasinsko darbus. 
Jie tą matydami dar labiau 
pasiuto Jr pas vyriausią lici-įtapo išpildytas' ' 
periu Valaitį gegužės antrą! Ant Boston St. lentų fabri- 
dieną padarę .posėdį, kuriame įkoj (?—Red.) darbdaviai pa
dalyvavo Gaurilius, Puišis, Va-'leido iš darbo pusę? darbiniu- 
1 1 ii Ir n n i v» T 11 o.i T Tnlrno Tn iL _ - j. a A i i • ii 7 i '4 i * k '<* 44'

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

HAARLEM OIL

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRA BORTUS-UNDERTAKE R

(^balzamuoja fr laidoja nutnlruatni ant 
visokių .kapinių. Norintieji geriausio pa- 
tarnąvinko ir už žemą kainą, nuliūoi«*o 
valandoje Kaukitės i>«« mane. Paa aMift 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kue- 
geriauiioiė vietoae ir už žemą kainą.liukas iųjų.tąrnai Vokus, Ja- 

nuškis, Daugėla ir dar sykį nu
sprendė ■1 eiti keliaklupsčiai' j 
policiją ir maldauti,, kad užda
rytį Sąjungą. Jų tas maldavi
mas ir liko išklausytas. Birže
lio 2 d. areštavo drg. J. Baku
tį, Tamošiūhą; K. Ramanaus
ką ir V. Tamošaitį. Be to 
konfiskavo raides, visas kny
gas ir laikraščius.

Jie savo beprotišku kerštu 
pasisotinę lieja džiaugsmą per 
savo organą “Brazilijos Lietu-

LIETUVIS GRABORIUS
iš
.Tai tokios' žinios pasėmus 

darbininkų judėjimo.
Lietuviškas Skaptukas.

WILMERDING, PA. .
Keistas Atsitikimas !

Liepos 18 d. staiga numirė 
drg. Pranas Šalys, sulaukęs 53? 
metų amžiaus. Kadangi jis 
buvo laisvas nuo bile kokių re-

Atsišaukimas Į S. L. A. Narius ir Visus 
Pažangus Darbininkus

Ar jau esate eilėse tų, kurie kovoja organizacijoj 
už eilinių narių teises,—ar prisidėjote aukomis prie 
tos kovos?z

.Gegužis ir Ko. SLA. seime pasišaukė policiją prieš 
teisėtai pažangiųjų narių išrinktus delegatus, sumu
šė ir išmetė iš svetainės už jų darbininkiškus įsitiki
nimus. Ar jūs pritariate tam?

Nė vienas darbininkas negali pritarti tokiam pasi- 
mojimui gegužinių. Kiekvienas kuom nors turi pri
sidėti prie kovos atmušimui tų reakcinių žygių.

Gegužiniai, .su pagelba grigaitinių, pasimojo orga
nizaciją suskaldyti ir pavergti savos klikos reika- ? 
lams. To pravedimui jų agentai kviečia policiją į 
kuopų susirinkimus ir tuomi mėgina uždaryti burną j 
sųsipratusiems nariams. : . !'1

Tą viską atmušti—pągelbėtį nariams atsiginti nuo 
tų uzurpatprių, yra užvesta Ijylos. teismupse. Kiek- į 
vieno sąžiningo žmogaus pareigą yrą'paremti šią ko
vą aukomis. Aukaukit po kiek lifts-išgalit. Rinkit 
ąukąs kiekvienoj»sueigoj. Jeigu jūs dar iki šiol ne- 
aukavot, Jai aukauki t dabar ir raginkit kitus, kad • 
aukautų. Męš turim suglausti savo jėgas prieš tą 
reakcionierių kliką ir kovoti organizuotai, bendrai. 
Tų visų;bylų laimėjimas daug priklauso nuo sukėli
mo, fondo. .

SLA. 36-tas Seimas; laikytas Meldažio svetainėj, , 
nutarė .ginti Susivienijimą ir tam tikslui įsakė išrink
tai Pild. Tąrybai įsteigti Gynimo Fondą. Susivieni
jimo Gynimo’Fondas jau veikia. Jo valdyba yra se
kama: S .. V

; .■! .? J. įV. MILIUS, pirmininkas, 
J Ą. \ YURIS,; sekretorius,, , , ;■

; J.i?K. šA'RKIUNAS, iždininkas.
Čekiūš ir money orderius išrašykite iždininko var- . 

du, o laiškus siųskite sekretoriui: A. Yuris, 4401 S.
s St. Louis. Ave., Chicago, Ill.

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

“AR STEBUKLAI PAGYDO?”
PARAŠĖ R. MIZARA

Išleido Dienraštis “Laisvė”

Knygelė nedidelė, bet kupina faktų. Čia smulkme
niškai aprašyta Maldepo stebuklas, jo istorija ir vi
sokį incidentai; čia telpa platus aprašymas"apie pa
saulinius stebūklus* Liurdą, Aušros. Vartus, Santos 
Vpaną Marija,” nBei fg,. surašyta, visa eilįp įvai
rių net šųemmausiuį Vėlikvijų’, kįfiprriiš “žmonės gy- 

Ijoųiį? ątobhklaf atlikinėjama., ■. ' f I * T
Knygelėj “Ar Stebuklai Pagydo?” taip jau surink

ta visą eilė faktų, kaip Sovietų vyriausybė prikėlė iš 
grabų šveMuoši^ iri stebuklinguosius, Kurių lavonai 
“niekad' 'nekirmijo ir nepuvo.”' žodžiu tariant>,-šL 
knygelė tai neįkainuojamas kiekvienam darbirimkuk 
įrankis kovai prieš tamsą.

DETROIT, MICH.

'Vilnie;
‘Darb:

Rengia

10d.Ru

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaik^ brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

LAISVE
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

64 Puslapiu, Kaina 15 centų

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

cape
Prie pat Telegrai 

Piknikas prasidės 11
Pn

Po programai tęsis 
lumai nakties.

P. S. Važiuojant t 
Road linkui Toledo 
kite apie mylią ir 
nies” ir “Laisvės” p

Kurie neturite ai 
busu, kuriš išeis nu< 
way ir McKinstrjh I 
mus Toledo busą, k 
niko.

10d.Ru
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o Hotel

SĖKMINGA DAINŲ DIENA v< Pirmininkas paskelbė; kad kai. Pirma pora baksavosi - 
T yra visi penki chorai ir dvi po- J.

ros kumštininkų. O reporte
ris, atkišęs savo laibą kakliu
ką, pasismailinęs paišelį, skly
pą popieros rankoj laikyda-

/ Hartford, Conn.—Liepos 20 
/Sieną da? ankstokai ryte jau 

^skaisti saulutė savo spindu-

ty

iv įninkąs liais visus žadino iš miego. mas> laukė-kuris Conn, val- 
Vieni lengėsi vykti į pajūrį, sįijpS choras bus laimėtoju

1 _ darbininkiškų chorų dainų kovoje<

labai

>ardwalk)

yra visi 
r šaltas 
na m j

kiti—į <
Dainų Dieną. Reporteris irgi 
pabudo dar namiškiam pietus 
nevalgius, bet vėlokai kėlėsi, 
tai iš strioko vos galvakotį ne
nusisuko, nes jam rūpėjo kuo- 
daugiausiai gauti žinių, 
esant tokiam istoriškam išva
žiavimui, kuris tik kartą į me
tus atsibūna, reporteriui dingt ___
į galvą, kad dideliame pažmo- Sočkio7

,■■■■..-a.4,i,  -rp,,
• • e j J t t ' ’ ’ f I . J ♦

Aleksiėjevas! sustatė \ antisepti
kos receptą telegrafų ir telefonų 
stulpams apsaugoti. Sovietų 
antiseptikos vartojimas sutau
pys valiutą, duos Narkompočte^ 
liui nepriklausomybę nuo užsie
nio įmonių ir 327,000 aukso 
rublių ekonomijos per metus.

A.

Mat,

kiekvienoje 
ivių krautuvė- 
saldainių, deš- 
lengvieų, kum- 
j, trejankų ir

Vaivoilis su A. Šimkum-. 
Juodu, porą roundų atlikę, iš
ėjo lygiomis. Antra pora bak- 
gavosi—J. Martutaitis su V. 
Kasevičium. ši pora
energingai švaistė savas kumš
tis -vienas į kitą. Po dviejų 
roundų liko laimėtojum V. 
Kasevičius. Del šių kumšti
ninkų referi buvo visiems ge
rai žinomas ir pągarsėjęs 
lengvo svorio kumštininkas iš 
Waterbury, Jack Kelley. To
dėl sporto žingeiduoliams pui
ki buvo proga jį pažinti iš vei- 

iš|do.
Tuomi baigta programa, ku

šį chorą jau teko ma- ri tęsėsi gana ilgai, rodos virš' 
kituose išvažiavimuose, i poros valandų laiko ir Iikos i ------ - ■

.Sudainavo bene keturias dai- nudainuota apie 16 įvairių dai-*8 metrU storumo.. 
,Trečias iš eilės Vilijos jnų-dainelių. ' v . . ' ' T r

vado-! Kadangi daržas gražus, tai (Užsienio Mokykla 
Rasimavičiūtės, hors ir būnant vėlumai, bet?Visos Sąjungos 

žmonės ne visi skirstėsi. Daų- Pedagoginėj Parodoj 
Ketvirtas Laisvės Choras iš gelis šoko, šnekučiavos iki ge-

Pirmiau
siai pasirodė Daina Choras iš 
New Haveno, vedamas J. Kun- 
cos. Pradėjo dainuoti. Skam
ba, tik klausykis. Visi nusi
stebėjo, kad Daina Choras 
ant tiek yra nu progresavęs. 
Sudainavo tris daineles.

Antras Vilijos Choras 
New Britaino, vedamas V. Vi- j

Atrastas Kvarcas V
Palei upę Pegret (ties įtaka 

Mana) rasta daug kvarco. Ras
ta kvarco ir palei upę Kižartu. 
Kvarcas bus sunaudotas besi
plečiančioj šioj apygardoj sili
katinė j pramonėj. Dešiniajam 
Enisiejaus krante, priešais 
Krasnojarską, atrasta cementi- 

likos į n*° mo^° klotai, kurie turi ligi

lietuviu*

th Street
N, MASS.

’oplar 7545
ANKHS 

DERTAKER

nnmirutlai »nt 
^e.inuaio pa- 

tAint. nallūalaao

iž žemą <ainą.

non Street

t
j

ografiste
tu Ir Maliavoju 
n Paveikslus
cvieną dieną ir 
iki 5 po pietų.

VALINČIUS 
sncorn Bldg. 
luare 
tRE, PA.

4

rnulkme- 
ja ir vi- 
apie pa- 
, Santos 
;ilė į vai
sinės gy-

i surink- 
rikėlė iš 
lavonai 

riant, ^i 
bininkui

tu
1

me po 
prisius 
Būkite

brošiūrą

rimui atleista 150 tuksi. rub., o 
nuo naujų,metų atleidžiama pu
santro miliono, rublių. Jau pra
dėta statyti fabrikas šio skaly- 
no eksploatavimui. Fabrikas 
išleis 10 milionų plytelių per 
metus.

nyje turi rastis daug naujienų, tyti
Bet reporteris ir neapsiriko.

f šiaip taip dasigavęs iki Char“ neles.
ter Oak daržo, tuojau puolėsi Choras iš Waterbury, 
į jo vidų ir išvydo, kad Lais- vaujamas A.
vės Choro nariai jau prie dar- sudainavo tris daineles.
bo. Vieni saldžius gėrimus,; ‘
kiti gardžius užkandžius, treti Hartford, vedamas J. Plikūno, įrokąi sutemo, 
dar įvairesnius dalykėlius siū- < 
linėja.

Neilgai
“linksmybės
jaunų vyrukų orkestrą, kuri 
tikrai tiko del tokio parengi
mo, kaip šis.

Muzika griežia, jaunimas 
šoka, sukas, juokauja; senes
nieji taip pat neatsilieka, 
ti pailsę ilsis, dar kiti ant 
vos pavėsiauja.

O žmonių vis rinkosi’ ir 
kosi.
ti savais karais.
nių ir iš tolimų miestų, kaip šomąją nočyną, bet iki viskas rai taip jau labai į tuos finan-1 traukos del atsarginių dalių su

ktai iš New Yorko, Bostono ir
diktokai iš Worcester,

15 liepos Leningrade atsidąro 
sudainavo, /-odos, irgi tris dai-j "Tai taip dainų diena likos v^sos Sąjungos pedagoginė pa
neles. Laisviečiai šiuo kartu j užbaigtą. , rodai Joje dalyvaus ir užsienio
pasiprovino su dainavimu. Publikos ir šiemet buvo! m°kykla. Eksponatai iš Suvie- 

šiame tarpe reporteris tik-j daug, tik tokiam dideliam dar- Amerikos Valstijų, Austri- • _-• __ -v__ .• ___ v . . .v . 4^0 PmomaUac Pnln-i.
trukus pribuvo 

darytojai,” tai ........................... - t^uK, .. -
irai norėjo pasižymėti į savo.'že tai išrodė skystai, tik su-,;<Įos’ Francijos, Danijos, Belgi-* i 
.leistrus apie tai, kuris Conn, ėjus visiem į svetainę laike 
(Valstijos choras dainavo ge- i programos, buvo galima api-, 
iriausiai ir paskelbti visam svie-’čiupai sprendimą daryti. :___
tui. (laiku esant didelei bedarbei, į

Bet ant laimės, ar tai ne-i tai nors publikos buvo .daug, i Nižnij-Novgorodo AutamO- |
, laimės, kaip tik reporteris už- tačiaus finansinis stovis bus bilių Surenkamoji Įmonė 
\sipasavo jau brėžti apie geru-, daug mažesnis, negu pernai, j y^j pradėio Darba 

rin-;mą chorų, patiko nelaimė, nu- Be to, daug didesnės pasida- ' J
Vieni atvyko'busais, ki- lūžo paišelis. Nors bandė ant re išlaidos, negu seniau pasi-j Nižnij-Novgorodo automobi- 

Matėsi žmo- greitųjų susišlipavoti savo ra- darydavo. Darbininkiški cho-Jių surenkamoji įmonė po per-

Ki 
pie

Visuotinas Pradžios Moks
las Leningrado Srity

Leningrado srities vykdomo
jo komiteto prezidiumas nuta
rė šių metų rudenį įvesti visuo
tiną pradžios mokymą vaikams 
nuo 8 lig 11 metų. Steigiamas 
visuotino mokymo Srities komi
tetas. Tbkię komitetai organi
zuojasi Visuose Leningrado ra
jonuose. Organizuojami spe-; 
cialūs trunjpalaiikiai kursai pra
džios mokyklų mokytojams. | 
Kursai pirmoj eilėj bus komp
lektuojami iš komjaunuolių ir 
bedarbių, turinčių bendrą išsi-' 
lavinimą. ' .

•TFT ' i 7 ■' i 
čuvašų Respublikos 1 
Dešinitmetines Sukaktuvės ! ■ ■ > ■ . • iSąryšy su sueinančiomis, 24 bir
želio dešimtjnetinėmis sųkaktu-

’37—L. Aiman, Box 568, CaBtle Shannon, 
Pa

38— F. ______  .
' \Frankfort, III.

39— J. Willumat, 417 N. Morrison Ave., 
Collihsville, III.

40— fg.' Kirtiklis, 138$ Ąndrus <St., Akron,
. Ohio1- ;41— J. Guzevičienč, Box 400, Benld, Ill.

42— F. Miller, Box 264. Buckner, Ill.
48—K. Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw, 

Mich.
44— L. Lasky, Box 413, Zeigler, Ill.
45— M. Savnkaitienė, P. *O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46— J. Petrauskas, Box 118, Blanford, Ind.
47— J. Vaitkiavidius,

Detroit/ Mich.
48— A. Malinauskas,

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius,

Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmdniūtč, 37

View, Prv
52— Kuklierlus, 3114
51— . . , .' .

Wilkes-Barre, Pa. •, •
Chicago, Ill.

53— Gudišauskas, 437 Elm St., Tamaqua,

54— G. Braknis, 222 Crystal Lake Dr., 
Pontiac, Mieli.

55— T. Sopata, 1180 Sycamore St., 
Washington, Pa.

E. 6th St., W.Slaučiulis, 304
WiTlumat. 417 N. Morrison Ave., 

138$ Ąndrus > St., Akron,

5768 Addison 

Box 

Eyck 

___ Ave., 

Adburn 
SUmislovnitis, 307 Plymouth

p. o.

46 Ten

Norvich

S.

Avė., 

246, 

St., 

West 

Ave., 
Ave.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTftS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas,
593 Avė. A.

Vice Pirmininkas A. Bočis,
68 W. 10 St.

Protokolo Sek. P. Janiūnas,
128 W. 49th St.

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
625 Boulevard

Iždininkas F. Lukaitis,
380 Bnpadway

1 Iždo Globėjas V. Vaclavičiūs,
20 E. 22nd St.

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,
348 Avė. C.

Maršalka L. Rimša, 
. 167 W. 20 St

K

ir Olandijos pasiųsta T vemis čuvąšų respublikos, įėi- 
. (SSRS. Is Lietuvos tr Persijos, į laikomas nu-

giuo j eksponatai jau atsiųsti. : “3ignuotj 80‘ tQkst rub
Į respublikos vaikų sanatorijai 
; organizuoti, 50 tūkst. rub. — 
kolenozininkų jaunimo mokyk-

VIENYBĖS DRAUGYSTĖ 
BROCKTON, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirm. M. Meškinis, 9 Burton St.
Pirm, pagelb.

Glendale St.
Nutarimų rašt.

tell Ave. j
Piniginis rašt.

Andover St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon 

St.
Kasierius D. Pagojus, 75 Intervale

St. .
Kasos* globėjai:

Ames St
Ames St.;
Ave.

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
Visi Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūna paskutinį ;

panedėlį kiekvieno mėnesio.

W. Gelusevičius, 51

J. Stripinis, 49 Saw- 228

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. B. Budris, 415 Franklin St.
Vice-Pirm. S. Pinkevičius, 121 

Clark PI.
! Prot. Rašt. B. Barkauskis, 255 
Pine St.

Fin.. Rašt. A. Grigutis, 2122 In
galls Ave., Lindon, N. J.

Iždininkas V. Paulauskas, 
Clark PI.

K Venslauskaq 12' Iž^° Globėjai: D. Kalnetiene, 144K. Venslauskas, 12 g park gt> j KraRauska?> ;300 
, First St..

Organo Rašt.' J. Kentrus, 201 E. 
Westfield Ave., Roselle Park, N. J.

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad-
M. JazuAk?vS, Iw (°

P. Krušas, 141 Sawtell J?! Second St1 P N 269'

D. I. K. DRAUGIJA

*

I

r tinkamai atlikta, net galvelė isus ir nežiūri, jiem rūpėjo duo- laikymo vėl pradėjo darbą. Nuo 
Mass, susirfiaišė ir nebegalėjo dau- ti gerą programą, ir tas pad a-1 įmonės atidarymo išleista 500 

Bet jaunimo ant šio išvažiavi- giau atminti, kuris kurį bytino. ryta. Del kitų metų chorai1 automobilių. Darbininkai siun-j 
(TaČiaus reporteris padėjo žo- mano surasią ką tokio naujės-: čia XVI partijos suvažiavimui p 

nio. !
Reporteris dar turi pasakyti i 

Kuomet pasirodė Aido cho- i choram, 1 
veda-'Conn, valstijos chorai turės;

' ” 'laikyti savo konferenciją ir jo- XI Visos Ukrainos partijos 
je prisieis ' aptarti ateinančio 

.sezono darbai, ' dainos ir kvįi . -
idalykai. Todėl choru susirin- i ^°J elektros suoty. Turomos ga- 

kimuose jau išanksto'turi būt lingumas-8 tūkst. kilovatų.
i XVI visos Sąjungos partijos .su
važiavimas bus pažymėtas ant
ros didelės turbinos paleidimu.

; Lig šių ūkio metų galo elektros 
i stoties galingumas bus daveštas 
' lig 50 tūkst. kilovatų.

mo tikrai buvo daug.
Vaikštinėjant ir dairantis į dį, kad visi chorai dainavo ge- 

besilinksminančius jaunuolius ;ra*- 
ir senius, laikas bėgo, kai van
duo. Jau artinos ir progra- ras iš Worceser, Mass., 1 
mos laikas, bet aidiečiai vis imas A. Meškienės, tai publi- 
derasi su komisija, kad jitm ka labiausiai buvo užinteresuo- 
turi būt pristatytas pianas ir ta. Aidiečiai sudainavo daug 
gana. Eina apkalbėjimas, į dainų ir labai gražiai dainuo- 
kaip jį gauti, nes nebus kam ja. Pereitą metą jie mums 
jį atvežti. Bet šiaip taip su- ‘dainavo, bet netaip priimnai, 
randama ir vežėjas. Pianas kaip šį kartą, todėl jiem aplo- 
atpyškėjo, tai ir programa, dismentų irgi nepasigailėjo, 
tuoj pradėta, nors ji buvo gar- 1 Jie dainų programą užbaigė 
aįnta, kad prasidės 5-tą valan- įsudainuodami Internacionalą. 
<Fą, bet pradėta šeštą. Vėliaus pasirodė kumštįnin-

DETRO1T, MICH. ' DETROIT, MICH

Milžiniškas!

‘Vilnies’, ‘Laisvės’ ir 
‘Darbininkių Balso’

Rengia Didžiulis Aido Choras

NEDĖLIOJ

10 d. Rugpjūčio-August
CAPITOL PARKE

Prie pat Telegraph Road, važiuojant link Toledo
Piknikas prasidės 12 valandą dieną

Programa prasidės 3:30 vai. po pietų

Po programai tęsis šokiai prie puikios orkestros iki vė- ( 
lumai nakties. Įžanga 50c ypatai

P. S. Važiuojant automobiliais, važiuokite Telegraph 
Road linkui Toledo; pervažiavę Eureka Road, Važiuo
kite apie mylią ir pusę, tada žiūrėkite iškabos: “Vil
nies” ir “Laisves” piknikas.

. Kurie neturite automobilių, tie galite nuvaži-udti su 
busu, kuris išeis nuo Draugijų Svetaines, Vernor ‘High- ' 
way ir McKinstry, kaip, 1 :Š0 vai. po pietų; afba-‘pasiė
mus Toledo busą, kuris taipgi priveža prie minėto pik
niko.

j lai statyti viename pažangiau-' §y. ROKO DRAUGIJA,
i šių kolektyvizacijos žvilgsniu , .....
čuvašijos rajonų; be to įstei
giama 20 stipendijų čuvašams, 

krašto

MONTELLO, MASS. 
Valdyba:

V. Gelusevičius, 51 Glendale

J.

Delimit, Mich.

VALDYBA:
Liub as, 4177 Ashland

rštonas, 2739 Carson

J.

Pirm.
Avė.

Vice-pirm.
Avė. ,

Nutarimų raštininkas V. J. Geral- 
tauskas, 1946 Sharon Ave.

Turtų rast. J. Overaitis, 4689 Bran
don Ave.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.
Guntariene.

Iždo globėjai: E. VegelienS ir O.
Draugijos susirinkimai atsibdna 

kas ketvirtų nedėldienį kiekvieno 
mėnefeio, Lietuvių Svetainėj, 25th St. 

! ir Dix Avė., 3 vai. po pietų.

Pirm. 
St.

Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St.
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 <Faxon 

■St.
i Fin. Rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell
I Avė.
j Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton 

St.
1 Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162 
. Melrose St.
I S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.

i F. Vetkauskas, 33 Andover St.
LOS ANGELES, Gal. —I Maršalka J. Pilipauskis, 19 Antes 

- - - - •’ i St. Visi Montellb, Mass

lauja nuo savo vyrcA divor-j kiekvieno mėnesio.
so todėl, kad pastarasis į, LIET SŪNŲ IR DUKTERų dr.ja 
tris metus turėjęs 25 dar- Į grand rapids, mich.

Ibus ir ne vieno ilgai nedir-; -pirm.
:bęs.„Esą- kuomet ji sirgusi,įm a 
tai jis reikalavęs is jos pi-lson st., n .w . 1

inigų pragyvenimui.* 1 Nutarimų Rast .K .Rasikas, R. R. 9, į

kurie mokos augštose 
mokyklose.

“Pv. Art.”

i dovanų 22 automobilių koloną, j 25 Darbai per Tris Metus 
eris uar turi pčtsiiiv.yuj --------- ~
kad greitu laiku visi paleista Pirmoji Turbina j Neteks iflClOS

: suvažiavimui Lisičanske paleis- Tū]a Marta Mryant reika-! ^^1^°nS piS sereda i Lietuvos sūnų ir dukterų 
ta pirmoji turbina naujai įreng- niln savo vvrrr-divor-i kiekvieno mėnesio. (DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

apkalbami svarbesnieji daly 
kai.

Chorų Reporteris.
son, St., N .W .

Sovietų Sąjungoj
—

! Naujas šaldytuvas Maskvoj (Ryty Krašte -
Maskvoje atsidaro Sokolnikų; ;

rajone šaldytuvas.. , šaldytuve; grūdų sovehozų organizavimą i 
telpa 7,500 tonų įvairių greit1 Tolimųjų Rytų krašte išpildy-

I gendančių produktų, kurie čia į tas pilnai ir laiku. Sovchozai 
.galės būt laikomi, lig 1 metų, i aprūpinti inventorium,. įrengi- 
( Šaldytuvas turi 4 kompresorius : mu, vadovaujančiais kadrais— 
.po 500 tūkst. kalorijų galingu-1 ir darbo jėga.

! mo, patobulintas šaldymo kame-, ---------
!ra.s ir kitus naujausius įrengi- Įmonės—Aukštosios 
mus, pastatytas per metus, va-; Technikos Mokyklos 
dovaujant trims jauniems mūsų ( ,
specialistams ir kainavo 5 mil. ■ XVI partijos suvažiavimo ati- j x 
rublių. ; darymui Leningrade pritaikina-

 j ma organizavimas 6 įmonėse 
, Karolio Mark- 

“Krasnyj Treugolnik” įmone- vardi. Įmonė, viena Tremaso 

verf) technikumų ir augštųjų 
technikos mokyklų. Kiekviena 
įmonė—augštoji technikos mo- 

i kykla rengs siauros specialy- 
(bės technikus ir inžinierius sa- 
| vo pramohės šakai. “Krasnyj 
■ Treugolnik” įmonėje moky.kla- 
i įmone manoma paversti visa 
i peumatinė dirbtuvė.

! šeši Galingi Grūdų 
iSovchozai Tolimųjų

Draugijų Adresai, Kurios ’j, 
i Turi ‘laisvę” už Organą

■ . - . . . ; . ‘‘■r?..-, ■: ‘
Zernotresto planas apie šešių 1 APLA CENTRO KOM1TETQ

Benzino Garų Gaudymas ■ (“Elektrosila”, 
. — ...... - įsn vnrnn imnnfrkičisiiyj neugvmin iiiivuv- . „ ,

1 je pradėjo veikti mechaniškas lmone> Odų tiestas
įtaisymas gaudymui benzino ga
rų. Įtaisymas kasdien sugauna J' 
240 kilo gryno benzino, 

: pirma išgaruodavo.
kuris

I
; Internacionahs 
Pasilinksminimas 
Lenino Kalnuose

21 birželio Lenino kalnuose
buvo surengtas didelis įnterna- 

| cionalis darbininkų pasilinksmi
nimas^ skirtas XVI partijos su
važiavimui.

Prieš pasilinksminimą buvo 
mitingas. Susirinkusius Kom- 
interno vardu sveikino drg. 
Muspo, raudonųjų Vokietijos 
frontovikų vardu drg. Maksas 
Gelcas, politemigrantai ir k. 
Paskui buvo masiniš- veiksmas! 
“Krasnyj Oktiabr”—didelis “vo- 
jenizuotas” sceniškas žaismas. 
Susirinkusieji priėmė rezoliuci
ją, sveikinančią XVI partijos 
sUvažižvvimą.

^Pabaigoje buvo žaismai, ma
siniai šokiai, žaidimai su daina- j 
vimais ir ati’akcionai.

Tatarijfrj L&irkiainas
Gaastts Vaisių ’Delsius

Kooperacija rengia dėžes ir 
tvarko vaisių sandėlius. Pra
dėta vaišių ir daržovių kontrak- 
taciįjos patikrihimas.

32\<W0 ’Rirblių
Eknmwmijos (poi- Metus

NaijkornpoStelio mdkslo-tech- 
nfkoš /valdybos darbininkas d.

Galingi Naftos Fontanai 
Maikopo Versluose

Neftegorske. iš plyšio 
smarkiai mušk naftos 
Nafta tirštai teka upe 
Imta taisyti laikinosios

No. 15 
srovė. 

Tšecha. 
užtvan

kos. Laukiama ištrykštant nau
jos galingos sroves iš pragręž
to plyšio No. 47.

šiferinio Skalyno Klotai
Netoli kaimo Syrostan atras

ti dideli šifęrinio skalynb klo
tai. šis skalynas turi pakeisti 
brangią deficitinę stogams 
dengti blėką. Papildomam ty-

ANTRAŠĄ!
Pirmininkas—F. RODGERS,

312 Oregon St., Pittsburgh, 
(Corliss Sta.) . ; „

Vice-tirmininkas—K. STASINSKAS,
Box 655, New Kensington, Pa.

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,'
626 Woodward AVe., McKOes Rocks, Pa. 

U.dinirikas—K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa. 

I Globėjai: .
G. URBONAS, 

434 Library St., Braddock, Pa.
| A. ŽVIRBLIS. z

3012 Bremen Ave., Brentwood, Pa.
J. URBONAS,

1723 Jane St., S. S. Pittsburgh, Pa.

Pa..

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

2— J. Šaulia, 3225 Stafford St., Pittsburgh, 
Pa., (Corliss Sta.)

3— P. Sadulienė, 108 Cress St., Carnegie, 
. Pa.
4— —J. Pacauskas, 539 W.

Shenandoah, Pa.
5.—V. Labutis, 121 E.

McAdoo, Pa. •
6—M. E. Custerienė, 926 

Cleveland, Ohio.
7— j. D. Sliekas, 3121 

Brentwood, Pa.
8— W. Stačinekas, 2310 Sarah St., S. S. 

Pittsburgh, Pa. '
9— K. Stašinskai, 'P. O. Box 655, Ne'w 

Kensington, Pa. ,
10— J. Albaūskis, 1100 Union Avo., Chicago 

Heights, III.
11— J. Barškietis, P. O.

Pa.
ip— J. Kinderis, 439

F.

Arlington

Monroe

Wheelock

Elroy

St.,

St.,
Rd.,

Ave.,

Avė.,

RiceS

St.,

Kinderis, 
/ Ambridge, Pa.
13— Wm. Orban, R. 

Landing, Pa.
14— Geo. Urbonas, 

Braddock, Pa.
15— P. Kavaliauskas, 

AliquWpa, Pa.
17— K. Levine, 242 ........

Turtle Creek, Pa. . i .
19— J. PrelkSa, Box 201, Minden, W, Ara.
20— A. Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa. 
22—P. Cibulskis, 7Q42 Link Court, Maspeth,

N. Y-. I !i ■ 7 > '
Ave.,

St.,

Avte.,

Box 441, Courtnoy, 

Maplewood 

D. No. 42.

434 Library

300 Todd St., 

Penn Ave., Exten

Ppwersdale

41 Eckert

E. Mahanoy
Wilsonville,

Duquoin

Bushkill

Scribner

Royalton,

24— P. Sodclkis. 1324
Youngstown, Ohid.

25— A. Delinikalciūtč, 
1 Buffalo. N. ;Yl. i
26— A. Dambrauskas 224

Girardville; Pa.
27— -Motiejus Batutis, Box 24, 

III.
30—J. Leonaills, 107 N.

Benton, III.
32— K. Bakanauskas, 677

Easton, Pa.
33— A. B. Shatkus. 1256

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaltis,. Box 113,
3o—K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 

Shamokin, Pa.
36—Ch. Vaičiūnas, 929 So. Hobson 

Harrisburg, Ill.

st.,

st.,

Ave., 

, III.

St.,

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios,VictrolaRadioIos

GEORGE MASILIONIS (
377 Brbadway South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ !
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

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

■ .„r—..—,,,,,., ........................ . lb, .....................    II t tl

Valdyoa 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Tark 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitiene, 431 

Summit St.
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

481 Hudson St.
Fin. Rast. A. Giraičiūtė, 431 Sum- 

ynit St.
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

Hudsoh St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ket- 
vergą kiekvieno mėnesio, Labor Ly
ceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

įflI

į Box 117
Turtų Rašt. A. Gatbanauskas, 1108 

Elizabeth Ave. i
' Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk
dr Ave ’.'

Kasds Globėjai: Ig. Medastavičius,
1262 Front Ave.;- J. Kripkūnienė, 
1529 Hamilton Ave.

Ligonių Lankytojai: Ig. Ruzinskas,
1414. Turner Avė.; J. Vilkūnienė, 718
Richmond St..'

Trustisai: I. Medustavičius, F. Ze- 
gunis, T. Rasikas, A. Lujus, A. Ja
saitis.

Revizijos Komisija: A. Senkus,
K. Petriką, A. Krasnauskaš.

Salės -Valytojas F. Zegunis,
Eleventh St. ____ .....................„... ..................

Salės Parandavotojas A. Garba- Lansdowbe St.; iždininkė M. Klima- 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave. vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Qlo-

Draugijos susirinkimai v įvyksta bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
kiekvieno mėnesio antrą utaminką, st., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
savam name, 1057-63 Hamilton Ave. Bartkienė, 29 Intervale St.: Ligonių

MOTERŲ PAšELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Boniulienė, 16 Ran

ker Ave.; Pirm. PagelbininkS O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų

515 raštininkė T. Zizen, 678 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čerešjdenė, 36

vičienė, 81 Clarence St.; Kasos Qlo-
M. Dobienė, 221 Ames St.

---- raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.;
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR Maršalka J. šiiftanskienė, 88 Vine 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, St. Visos Montello, Mass.

ILLINOIS
Valdyba 1930 Metams

Pirm. A. Matusevičia, 1003—25th St.
Vice-Firm. K. Juška,. 325—4th Avė.
Protokolų Sekr. A. Trepkus, 349—

10th St.
Fin. Sekr. K.x8hlmkus, 135—36th St.
Ižd. M. Milienč, 502—4th Avė.

Visi Moline, III.
Iždo Globėjai: J. Julius, Box, 48th

St. and 5th Avė., Moline, T” ‘
M. Junaitis, 215—17tlr Avė.,
Moline, III.; Maršalka J. Kairis, Finansų sekr. J. Urbonas, 1723 Jane 

2435—83rd St., Moline, III. j St., S. S. Pittsburgh, Pa.

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

St., Pittsburgh, Pa.
Pirm, pagelbininkas J. D. Sliekas, 

3121 Elroy Ave., Brentwood, Pitts
burgh, Pa.

Sekretore A. K. Sliekienė, 3121 El
roy Ave., Brentwood, Pittsburgh, 

Ill • ■ East Odininkas J.
ward Ave.-

Miliauskas, 626 Wood- 
McKees Rocks, Pa.

M*

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas 7—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

Tigas. įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
: yra tai 'kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už- 
kietejimą—kuris 'žmogui pagami
na dadg rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai Už skrynutę.

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue 
(Kampai Clermont Avenue) 
MASPETH, . L. I„ N. Y.
Telephone, Juniper 9796

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

% Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN AVENUE, • BROOKLYN, N. f.

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonMltft 
man prisiųsti URBANOS COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas

No..

Miestas

£

Street or Avennv

State-----

J

i

‘‘r*®



■ "'jRSyii'W'Sy

'' t

. i

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

O je, kad neužmiri 
J. BaltrušajtL Apie j 
tas visiškai užmiršęs.

South Side ^gyvuoji 
ninku jurgine i parap

Puslapis šeštas LAISVE Pirmadienis, Liepos 28,1&30

■‘"U

Ą

y

V T V « m „ . . - Už Nusivilkimą Švarko

VIETOS ŽINIOS
Fosterio ir Draugą 2-ro 
Teismo Atidėliojimai

Jau devintą kartą liko ati-i 
dėtas teismiškas f 
drg. Fosterio, Minoro, Amte- i 
rio ir Raymondo už antrą kai-'Ten jų visuomet dabar pilna 
tinimą sąryšyje su kovo 6-tos;ne tik šventadieniais, bet ir 
dienos bedarbių demonstraci- šiokiomis dienomis, lyg kokia 
ja. Tai kaltinimas “užpuoli- i milžiniška nuolatinė armija.

sa- 
todel ■ tokios 'minios ten

kad karšta 
vasara. Bet jie nenori paduo- 

už-jti tikrosios priežasties, kuria 
kas nors iš užpultų yra bedarbė.

darbininkų. |

Bedarbiai Coney Islande 
i Leidžią Laiką

Rodos, į Coney 
tardymas dynes niekad tiek 

'sugužėdavo, kaip 
•Ten

Island mau- 
žmonių ne- 
šią vasarą.

užpuoli- milžiniška
Mat, kada policija už-' Kapitalistiniai laikraščiai 

klupo demonstrantus daužyti ko, 
ir arklių kanopomis trempti, nuolat knibžda, 
tai tapo perskelta galva ir vie
nam policmanui, kuriam 
važiavo 
ir besiginančių darbininkų ' Būdami be darbo,-o dar tu- 
Tačiaus, pagal keistą kapitali- irėdami keletą centų susitaupę 
siinio teismo logiką, ne polici 
ją yra kaltinama užpuolime 
bet demonstravusieji 110,000 pasimaudyti ir ty/u oru
bedarbių ir darbininkų.

Negana, kad Fosteris, Mino
ras, Amtėris ir Raymondas ta
po įkalinti trims metams už 
buvimą bedarbių delegatais; 
prieš juos užvesta ir antra by
la, kurią delei savo išrokavi- i 
mų teismas atidėjo jau devin
tu atveju.

Kaltinamuosius gina Tarp 
tautinis Darbininkų ^Apsigyni 
mas.

me,

[užsimokėjimui už gatvekarius 
jir “subves,” darbininkai va-

Trys šimtai taxi-cab Šoferių 
buvo areštuota ir 160 jų trims 
dienoms suspenduota nuo dar
bo už tai-, kad laike karščių 

i jie nusivilko švarkus ir Mažinė
jo vienmarškiniai. Tuom, ma
tyt, jie sugadino skonį kokiems 
parazitams ponams, 
siems jų taxi-cabuose ir ponai 
įskundė tuos šoferius policijai 
už “nešvarumą.” Del to da
bar 160 darbini'nkų-šoferių 
sulig policijos vyriausybės pa
tvarkymo, per tris dienas ne
gaus jokio uždarbio. Tai vėl 
niekšiškas, buržuazinės polici
jos pasielgimas su. darbinin
kais. ■ ;

bių reikalų aptarti delei choro 
geroves ; kad mūsų metinis pa
rengimas visai netoli, tat turi
me „daug triūso pridėti geram 
prisirengimui. Tas parengi
mas bus 5 spalio, Labor Ly-

ceum svetainėj. Taipgi dele
gatai išduos raportą iš atsibu
vusio Meno Sąjungos suvažia
vimo. Tat būkit visi laiku ir 
atsiveskit naujų narių.

V. Dvariškis, Choro Pirm.

Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANTLietuviu Valgykla
važiavu-

Laivų Taisytojai Parodo 
Pritarimą Komunistams

Darbininkai Morse laivų tai
symo dirbtuvės (dokų), prie 
57th St. ir 1st Ave., New Yor
ke, parodė nemažo prielanku
mo komunistams, laike pra
kalbų, kurios įvyko ties tai 
darbaviete. Kalbėjo . drg. S. i 
Nessin nuo Komunistų Parti
jos ir Al. Stern nuo Jaunųjų 
Komunistų Lygos—apie Pir
mosios "Rugpjūčio demonstra
ciją, prieš imperializmą ir ka
rą ir apie reikalą darbinin
kams remti Komunistų Parti-! 
jos kandidatus šiame rinkimų i 
vajuje.

Išparduota diktokas skai-; 
čius Komunistų Partijos rinki- 
mų platformos knygučių. Jų 
kaina penktukas, bet daugelis 
darbininkų davė po dešimtuką i 
bei 25 centus.

; pakvėpuoti.
Nežiūrint tokių didelių mi

nių ant maudynių smėlio ir 
vandenyj, Coney Islando ver
telgoms, ypač mažesniems, šie
met biznis daug silpniau eina. 
Vietoj pirktis valgio iš jų, be
darbiai atsiveža kokio užkan
džio iš namų, ir taip gyvena 
iištisa diena. Del bedarbės nu- I *■ *

kenčia ir maudynių “siūtų” 
parsamdytojai. žmonės atva
žiuoja apsivilkę “beiding siū
tais” po viršutiniais drabu
žiais, vietoj samdytis iš biznie
rių būdeles ir siūtus. Nors 
toks savo maudymosi drabužio 
naudojimas su persirengimu 
ant smėlio skaitosi priešingas 
grafterių įstatymams dalvkas, 
tačiaus bedarbiai jį šiaip 
taip apeina.

Kas iš maudėjų masių, 
čiaus, riebiai pelninkuja,
kompanijos “eleiveiterių-sub- 
vių” ir gatvekarių. Joms tai 
rugiapjūtė.

Pačiame gi pajūryje metas 
į akis ir nosį didelis nešvaru
mas; visokio brudo draikosi 
primėtyta: riebaluotų popie- 

irų, maisto atmatų, visokių 
.stiklų, šukių, net koktu daro- 
jsi. Kadangi čia yra abelnaj 
“prastos publi.kųs” maudynių 
ir pasilinksminimo vieta, .tai 

[“demokratiška” miesto vai
zdžia visiškai nesirūpina apva
lymu nei abelnosios švaros pa
laikymu.

Fabrikantas Apiplėšė 
Kitą Fabrikantą ;

šilko drabužių fabrikantas, 
Herbert Rothenberg įsiveržė į 
kito biznieriaus šilkinių dra
bužių dirbtuvę, tame pačiame 
name, 48 W. 12th St., ir iš
plėšė 1,200 jardų šilko audek
lo. Tapo areštuotas.

Bijodamas, kad vagystė ne
išeitų aikštėn, jis buvo palie
pęs savo darbininkams kuo 
skubiausiai sukirpti išplėštą 
šilką ir pasiūti iš jo moteriš
kas sukneles. Atsilankę 
tektyvai sustabdė tą skubų 
gies-fabrikanto orderį.

či e- 
va-

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 91,05

DR. A. PETRIKĄ
• . (PETRICK) 

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

X-Spindulių Diagnoza
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIOS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

bei

ta
tai

Ex-Teisejas Vause Kaltas 
Visoj Eilėj Žulikysčių

Federalis prisiekusiųjų teis- LiteratŪfOS DraUgijOS 
mas Brooklyne atrado - kaltu 1 c . ..
pavieto ex-teisėją Vause’ą,! 1-1H0S KUOPOS dUSUinkimO 
kaipo šulerį, kuris naudojo . _
paštą prigavingiems tikslams.! SVe"
Būdamas direktorium Colum- įvyko A.L.D.L.D. l-mos
bia Finance Korporacijbs ban-!kuopos susirinkimas. Narių 

'ko, teisėjas Vause su savo sė- susirinko nedaugę Nuo kuo- 
brais šinkavo sau iš to banko P°s surengto įsvaz! avim o Fnr- 
pinigus, kuriuos buvo pasidė-ies^ pelno liko $12. Vi
ję daugiausia darbininkai. sus. ^uos Pmig},s kuona paau- 
Kuomet banką tuo būdu dava- k°j° Tarptautiniam Darbinin- 
rė prie bankrūto kranto, Apsigynimui. Susirmki- 
Vause siuntinėjo dar gražiau surinkta 3 doL 40c
skambančius laiškus, žadėda-i^0 dolerį aukojo: J. Jankūnas 
mas juo didesnius pelnus bei Kundra; po 50 centų: K. 
nuošimčius Tamošiūnas, V. Liepoms; P.

Federaliame teisme jis pri-25c'; M’ Vaiče‘ 
pažintas kaltu net 1.3-ka PUnk-|ka"sk,uj® į&c’ . . .
1 yx X • X vlčvllli 11 cl II 14 Vlcv 11 Ll ZfOltų. Du teisėjo sėbrai irgi - - - 1
įkaitinti; bet keturi ki^i 
bendrai paleisti. Kapitalisti- 
niai laikraščiai krepesioja, 
būk teisėjui Vause’ųi už tai į 
gręsia. 5 
žippma, 
augštas 
kas dar 
baustas ; 
skriaustas” ir Vause.

w »*«• »>*««
kirsdamas miesto iždą ant | 
šimtų tūkstančių dolerių.

Kritikierius.

Aido Choro Susirinkimas
Antradienį, 29 / d.

bus Aido Choro susirinkimas 
“Laisvės” svetainėj, 8-tą vai. 
vakare. Kiekvieno dainininko 
ir dainininkės pareiga daly
vauti šiame svarbiame susirin
kime. Kode! jis bus svarbus? 
Todėl, kad turime labai svar-

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

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

SUSIRINKIMAI
NEPAPRASTAS KRIAUČIŲ KLIU- 

• . r f BO MITINGAS
Nepaprastas . Kriaučių Kliubo mi

tingas įvyks ketvirtadieni,? 3

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

liepos,

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

Todėl Gerbiamieji Draugai
bet ir kituose miestuose bizniaus 
kur rūkymai 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuoki!:

MALONŪS RŪKYT
prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa

1 d.lie
pos, 11-27 Arion PI., 7:30 vai. vaka
re. Visi dalyvaukite, nes bus svarsto
mas klausimas kas link pinigų sko
linimo. Pirm. F. Vaitukaitis.

(177-9)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA prosymo * ir taisymo! 

drabužiu šapa; vra nauja prosymo , 
mašina. Biznis išdirbtas per 15 me- ; 
tų. Taipgi parsiduoda ir stuba, ku- i 
rioje yra minėta šapa. • Kreipkitės— ! 
48 G^and Avė., Maspeth, N. Y.
PARSIDUODA saldainių krautuve | 

vietoje, kur galima daryti . gerą.
pragyvenimą. Parduoda iš priežas
ties—savininkas apleidžia miestą. 
116 Nostrand Ave., Brooklyn, N.Y.

(175-180)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS janitorius 

šeimynų namu, • štymu
Gaus 3 kambarius ir
Taipgi reikia janitoriaus 
mynij namo, be šilumos.

Mr. Ernstoff, 1319 Lincoln 
near Utica Ave., Brooklyn, 
Tel., Hardingway 6712.

(176-178)

prie 20 
apšildomo, 

atlyginimą, 
prie 6 šei- 
Kreipkitės

tuojau. 
Place,

. įmokėję už šiuos metus; tai ne-į 
?. gerai. Sekančiam susirinki- -

!me stengkitės visi užsimokėti. I
Nutarta surengti išvažiavi- 

Jną Forest Parke Komunistų' 
Partijos naudai.

Kuopos Koresp.
metai kalėjimo. Tai i 
tiktai pasaka. Joks 
valdiškas šmugelnin- 
nebuvo panašiai nu-, 
nębuš nei taip “nu- ’ , IT .. . lDarbo Unijų Vienybes,

Valdiškas Palikimą Vagis
Richmond© pavieto, Staten 

Island, valdiškas administrato
rius J. W. Hennessey nusuko 
$35,000 iki $40,000 turto iš 
mirusių žmonių nuosavybių, 
kurios buvo paliktos tam ad
ministratoriui globoti, kol at
eis į pilnus metus vaikai bei 
jaunuoliai, kuriems tos nuosa
vybės buvo paliktos tėvų bei 
giminių. Noroms nenoroms 
Šią. naują valdžioje vagystę 
jautėsi priverstas aikštėn iš
kelti New Yorko apyskaitų 
komisionierius, kuris veda 
“tyrinėjimus”‘įvairių valdiškų 
biurų Didžiajame New Yorke.’

Ly-Darbo Unijų Vienybės 
gos vietinis distriktas turės 
pikniką Pleasant Bay Parke, 
rugpjūčio 3 d. Gera bus mu
zika šokiams; netruks tinkamų 
užkandžių ir gėrimų; taip pat 
bus įvairios rūšies darbininkų 
sporto žaidimai. Pasirūpinki
te tikietais išanksto.

Namų Statyboj Bedarbė 
Pakilo 73 Nuošimčiais

Namų statyme New Yorke 
šierhet yra 60 procentų dau
giau bedarbių, nekaip pernai 
šiuo laiku. Palyginant gi su 
1928 metais, dabar statybos 
darbai yra nupuolę 73 nuošim
čiais

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

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

» 1 ; ’
197 Havemeyer Street

(Williamsburg} Bridge Plaza)
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:' H (
Nuo 9 ryte iki 6 po pietų

REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:
65-02 Grand Ave., Maspeth, L. I.

Tel.: Juniper 6776

Oelepbone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
4

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DTREKTORtUS

Išbalzamubja ir laidoja numirusiu? 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viao- 
k i u s paveikslui 
Įvairiomii s p a 1- 

' vomis. Atnaujina 
lenui ir krajavui 
ir sudaro iu 
amsrlkoni Skali.

TELEFONASs 
TRIANGLE 1450

Kreipkite! Šiuo 
adreiu 3

JONAS STOKĘS
173 Bridge St., C. BrodMyn. N. Y.

Telephone: Stagg 440*

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

ne tik Brooklyųe, 
užvedimuose, 

yra užlaikomi, visur reikalaukit

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Av-snue) 
BROOKLYN, N. Y.

416

kris:
Pittsburgo Atb; 
Į Fašistų Praka 

nes Neina.
Dailės Ratelis i: 
Mirusi Raidė.

Rašo L.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

skir- 
skir^ 

Mano ofisas at-

Reikale krelp-

Patarnauju visiem be 
tumo. Tolumas del manęs 
tumo nedaro, 
daras dieną ir naktį, 
atlięku gęrai. T 
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
< BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

as av-
Darbą t

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb* Laxa five yra Padaryta iŠ 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių
x Chemikalų

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

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

i J. ir O. VAIGINIS
; 214 Perry Ave4 Maspeth, N. Y.

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia 
vaistinė. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinant, kad sudėtinės iių re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipiatės:KUNDROTO APTIEKA

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-to a gat. TeL, Greenpoint 2017-2360-3514 
Tiklrpkit ši skelbimą ir ptisiųskit karta au užsakymu

' Tel.,, 0783 Stagg

J. LEVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N." Y

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
šįmet“ turime geriausios ir vėliau

sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyti 
o mes patarnausime kuogeriausia. *

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00 
f I

Nudažom žilus plaukus ir sugar- 
biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
sekamu adresu: ' ,

578 GRAND STREET
Prie Lorimer St., Šalia Aptiekos

BROOKLYN, N. Y.

Kuomet detektyv 
veržė į liet, svetajn 
(Soho daly) ir pas 
ką prasidėjusios p r 
būti baigtos, tai g< 
triotų grupė, kuri 
į mano prakalbas, : 
tojo.

Pirmininkaujantis 
tuoj pastebėjo, ka 
suardė vietos gegi 
šistai, kurie pasirū 
jas policijai.

Publikos Soho bi 
kaip ir paprastai, 
lė publika baisiai p

Prakalbų išardyn 
delis mūsų moralis

Pradėjus nuo 19 
daug kartų teko k 
ir S.S. Pittsburgh, 
niekad nereikėjo. 1 
ir permito jau reiki 
da fašistai rengs s 
bas, tai matysite, 
permito jiem nereik

Antros prakalbos 
rengtos North Side 
ly. Prakalbos įvyk 
susirinko ne tik vi< 
ninkai, bet suvažiav 
apielinkių. Jų tiksi 
kelti triukšmą ir 
rinkti aukų į SL 
Fondą. Pabaigus 
prakalbą ir paprašii 
sistoja ir prašo “t 
ex-.socialistas. Jam 
kad prakalbos dar i 
kad dabar pertrauki 
simus galės duoti ti 
met prakalbos pasib

Tuomet patriotpal; 
lė kačių koncertą. S 
nės, kiek drūti. Ji 
sukelti tokį armyderj 
riaušes, kad tik neį1 
rinkimas. Bet jis it

Antroj prakalboj 
pranešimą apie Liter 
giją, kiek tiek apsistx 
Vytauto 500 metų 4 
Ignorantai patriotai, 
turi jokio supratime 
kuo buvb Vytautas, 
iškentė nestaugę.

Pittsburgo publika 
suprasti, kokie gaivi 
valdyti Susivienijimą

Kuomet pirmiau c 
dezorganizatorius žul 
šistuojanti gaivalai b 
rengti prakalbas, tai 
žmonės visai nėjo j 
Susirinkdavo tiktai p 
tai, o daugiau—niek:

Dabar čia vieši Iii 
minties F. BagoČius. 
pomirtinė, veikiausia 
duoda ramybės. De 
būt, jis ir prakalbų C

Nors Pittsburgh o 
ir blūdija, bet mūsų i 
pritarėjai neturi nusii 
kia tik daugiau entua 
sutarimo—ir viskas I 
Reikia taip-pat kuo ta 
susirišti su čia augu 
mu.

Kuo greičiausia tu: 
veikti Dailės Ratelis i 
choras, čia yra dari 
nuolių, ypač tarpe m<

North Side gyvuo 
kuopa mūsiškio D; 
Susivienijimo. Bet L 
Praugijos kuopa—ma 
del?

Mano nuomone, ji 1 
ti du kartu didesnė, 
rėjų yra—tik reikil 
prie jų prieiti.

Didžiojo New 
New Yorke. \ 
ir klastavimą ;
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